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Ir kultūrinio priedo jubiliejus. 
Pokalbis su keturiais muzikos 
žmonėmis: Raimonda Apeikyte, 
Gina Čapkauskiene, Andrium 
Kuprevičium ir Arnoldu Voketaičiu* 
Liudmilo Stajanovo eilėraštis. 
Kun. Prunskio naujosios knygos vieta 
bolsevikmeciy istoriografijoje. 
Del "Įkaitusių Vilniaus akmenų". 
Skulptore Elena Kepalaite — 
Dailės premijos laureate. 
Oevelando "Nerija" Chicagoje. 

POKALBIS SU KETURIAIS MUZIKOS ŽMONĖMIS 
"Draugo" jubiliejinis koncer-1 didžiavimą savaisiais kelianti 

tas S. m. gegužės mėn. 20 d. 
(sekmadieni) 4 vai. popiet Ma
rijos mokyklos auditorijoje, 
Chicagoje, savo vokalinėmis 
ir fortepijoninėmis pajėgomis 
šiandieniniame lietuviškosios 
išeivijos kultūriniame gyveni
me yra vienas tų retųjų įvy
kių, kurie aukščiausiu laipsniu 
liudija atlikėjų ir publikos pro
fesinį ir kultūrinį brandumą. 

šventė. Tokios retos muzikinės 
iškilmės kone išvakarėse nema
žiau retas ir čia spausdinamas 
pokalbis arba, tiksliau pasa
kius, pokalbiai su visais ketu
riais jubiliejinės programos at
likėjais. Redakcija pateikė 
kiekvienam iš jų po penkis 
skirtingus klausimus, liečian
čius ir koncertą, ir aplamai 
muzikinio ir specialiai mūsų 

Arnoldo Voketaičio, Grinos čap- \ muzikinio gyvenimo rūpesčius 
kauskienės, Raimondos Apeiky- bei aktualijas. Tebūna šie pasi-
tės ir Andriaus Kuprevičiaus i kalbėjimai lyg ir įvadas į aną 
sutelktinis koncertas yra pasi-1 didįjį koncertą. 

K&lfa y*z 

Ir kultūrinio priedo jubiliejus 
I 

"Draugo" 70 metų leidimo ju
biliejus yra mūsų periodinės 
spaudos istorijoje ir dabartyje ga
na retas įvykis. Todėl visai su
prantama, kad šiemet Chicagoje 
jis m|nimas įvairaus pobūdžio 
renginiais. Yra kuo pasidžiaugti, 
yra kuo net ir pasididžiuoti ne tik 
leidėjams, redaktoriams, bet ir 
dienraštį rėmusiems ir dabarty
je jį gyvai palaikantiesiems skai
tytojams bei visai sąmoningai vis-
suomehei. 

Tačjau šiandien dar norėtu
me atkreipti dėmesį į, galima sa
kyti, dvigubą "Draugo" jubilie
jų: šių metų rugsėjo 24 d. su
eina 3)0 metų, kai buvo pradė
tas lei$ti ir "Draugo" kultūrinis 
priedas "Mokslas, menas ir litera-

nemažėjo, o augo, ir bendradar
bių būrys buvo neišsemiamas, 
nes vyresniesiems pavargus ar pa
sitraukus amžinybėn, dvigubai 
daugiau jų vieton ateidavo raš
tingų ir kultūrinei pastangai en
tuziastingai nusiteikusių jaunų
jų. Nereikia ir aiškinti, kad išei
vijoje šito pasigendame. Todėl 
ir kultūrinio priedo išsilaiky
mą jau 30 metų reikia laikyti 
neeiliniu išeivijos kultūrinio gy
venimo įvykiu. 

Kai šiandien vartai jau pagel
tusius "Draugo" kultūrinio prie
do "Mokslas, menas, literatūra" 
puslapius, pats imi netikėti, kiek 
daug ir kaip detaliai kultūrinėje 
srityje visuomenė čia informuota 
ir kaip ta pati visuomenė formuo 

Arnoldas Voketaitis 
— Kuriuos kompozitorius ir 

ką iš jų operinės kūrybos pa, 
sirvnkote dainuoti "Draugo" 
jubiliejiniame koncerte t 

— Paprastai iš anksto skel
biama tik pasirinktieji kompo
zitoriai, kurie šiuo atveju, bus: 
Donizetti, Carlisle Floyd, Ver
di ir Mozart. Išsamesnė pro
grama nutylima dalinai žingei
dumo dėlei, bet i r paliekant so
listui privilegiją paskutinio 
momento pakeitimams, sieti
niems su sveikata, nuovargiu 
ar tiesiog! su nuotaika. 

— Kas lėmė tokį pasirinki
mą f Ar Jūsų asmeniškas pa
mėgimas tos ar kitos arijos, 
ar Jūsų balso tobulas tinka
mumas pasirinktam dalykui, 
ar įsivaizduojama koncerto 
publika? 

— Savaime aišku, pasirink
tieji kūriniai turi būti tinkami 
balsui, bet nebūtinai patys 
mėgiamiausi. Juos pasirinkau 
dėl vokalinio - dramatinio dau
giapusiškumo ir dėl programos 
balanso išlaikymo. Mano tiks-

nvme. Sakykit, ar artimiausio
je ateityje esate angažuotas 
dainuoti šio krašto publikai f 

— Tuo tarpu esu bebaigiąs 
simfonines gastroles, kuriose 
teko dainuoti su Chicagos, S t 
Louis, St. Francisco ir India-
napolio simfoniniais orkest
rais. Su jais atlikau Prokofje
vo "Ivan the Terrible" ir "Lt. 
Kije" (užrekorduota Vox su 
Louis simfoniniu), šostakovi-
čiaus Simfonija Nr. 13 (Babi 
Yar) ir "Tristan und Isolde". 

Tuoj po "Draugo" koncerto 
turėsiu koncertą Colorado 
Springs. Vasaros festivaliams 
prasidėjus, vėl vykstu dalyvau
ti Colorado muzikos festivaly
je. Ten dainuoju operą "Don 
Giovanni", Bartok "Blue-
beard's Castle" ir Mozarto 
koncertą. University of N. 
Col. esu pakviestas tuo metu 
su "master classes". Po Colo
rado festivalio grįžtu Cbica
gos Grant Park koncertams, 
kuriuose dainuosiu Cbicagos 
premjerą: šoštakovičiaus "The 
Execution of Stenka Razin" ir 

naičio "Jūrate i ir Kastyčiui". 
Tikiuosi ir toliau tarpininkau
ti, kur dalykas bus vertas tar
pininkavimo. 

Pačios operos įvertinimą pa
lieku tos srities profesiona
lams ir kritikams. Mano nuo
mone, veikalo sėkmė yra to
lygi j ° nemirtingumui. O tai 
suteikia veikalo įvertinimas 
neutralios scenos repertuare. 

man, kai baigiau dainuoti Me-
fistą "Fauste". Man buvo aiš
ku, jog mano Mefistas buvo 
įtikinantis. 

Aš esu tikras, jeigu lietuviai 
tokią programą būtų pradėję 
prieš 10 metų, tai dabar turė
tų nemažą dalį jaunos publikos, 
rėmėjų ir net operos dalyvių 
scenoje. 

— Koncertuodamas po visą 
Ameriką, puikiai pažįstate šio 
krašto muzikinės visuomenės 
poreikius bei lygį. Kaip vertin
tumėte, lyginant išeivijos lie
tuvių muzikinį interesą? Ko 
mums Čia labiausiai truktų ir 
ką dar būtų galima padaryti? 

— Taip, tenka dainuoti įvai
riose vietovėse, ir publikos mu
zikinės nuotaikos bei skonis 
vienur bei kitur skiriasi. Vie
nos vietovės labai šiltos, kitos 
labai santūrios. Bet, aplamai 
paėmus, amerikiečių publika 
yra gana imli muzikiniam me
nui. Klauso viską, neapsiriboja 
viena forma (turiu omenyje 
ne vien tik klasikus ir moder
nistus kompozitorius, bet ir 
įvairius instrumentus). Ameri
kos muzikinis gyvenimas yra-
labai išsamus, kas įrodyta 

Kiekviena kompanija turi savo "Community Concerts" plana-
planuose ryšius su mokyklom, į vimu ir jų bilietų išpardavimu, 
generalinės repeticijos vaikams Tokiuos koncertuos publika tu-
atviros, spektakliai paskiriami 
papigintomis kainomis. 

ri progos išgirsti geriausius pa
saulio menininkus ir taip pat 

Vaikai gi yra ateities publi-, supažindina su jaunais, ateičiai 
ka! Prieš atsilankant operonjdaug žadančiais. 
vaikai tur i būti gerai paruošia- i 
mi, supažindinami su muzika 
kad žinotų, ko iš operos tikė-1 
t is ; libretas turi būti išaiškin-

Kalbant apie Chicagos Lietu- į ^ nežiūrint, a r opera dainuo-
vių operą, jos 23 metų gyvavi- j a m a p ^ t a m a k a i b a ar ne! 
mas ir stipri tautiečių parama Q ^ ^ ^ m u z i k o s s u n . 
j au yra savaime aiški išvada! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tikrai, ta i yra stipriausia etni 
nes grupės opera Amerikoje. 

tūra"., Tos dienos bendrajame I ta kultūrinio poreikio kryptimi, 
vedamajame, be kita ko, rašo- j Taigi atliktas didelis darbas savo-
ma: "Neužmirškite ir to, kad į 
Ameriką persikelia daug lietuvių 
tautos; kultūrininkų: rašytojų, 
mokslininkų, menininkų ir t t 
Jiems • turime turėti vietos ir 
džiaugtis, kad galime sudaryti ga
limumus jiems ir čia kurti ir savo 
kūryba kelti tautos vardą", šios 
rūšies 1949 metų pastanga ir pa
žadas "Draugo" buvo ištesėtas 
per trisdešimtį metų. 

Žvelgiant aplamai į mūsų 
kultūrinius leidinius, gana retas 
iš jų . galėtų džiaugtis tokiu 30 
trisdešimties metų tęstinumu, 
turint minty dar ir išeivijos aplin
kos sąlygas. 

Realiai žiūrint, neklystume, 
sakydami, kad "Draugo" kultūri
nis priedas jau tris dešimtme
čius Seiviškoje mūsų visuome
nėje iatliko savaitinio kultūros 
žurnalo funkcijas, vaidino rolę, 
kokią nepriklausomybės metais 
suvaidino Juozo Keliuočio leidžia
ma ir redaguojama savaitinė 
"Naujoji Romuva". Tik "Nauja
jai Romuvai" buvo galbūt leng
viau judinti visos tautos kultūri
nes pastangas, kadangi normalus, 
laisvqs tautos gyvenimas pats sa
vaime kėlė ir ugdė visuomenėje 
kuhūrinius poreikius. Ir "Naujo
sios Romuvos" skaitytojų būrys 

je dabartyje ir dar reikšminges 
nis istorinėje ateities perspektyvo
je, kai mūsų kultūros istorikams 
kada nors reikės ieškoti šaltinių 
dvidešimto amžiaus lietuvių tau
tos kultūriniam egzodui pavaiz
duoti. 

Žinoma, visa tai lengvai nepa
sidarė. Todėl šia proga tenka vie
šai padėkoti visiems plunksnos 
talkininkams: rašytojams, muzi
kams, dailininkams, mokslinin
kams. Dauguma jų jautriai atsi
liepdavo ir atsiliepia į redakto
riaus prašymus parecenzuoti kny 

las šiame koncerte yra ne de- i Rachmaninovo "Spring eanta-
monstruoti savo sugebėjimus,i ta". Abu šiuos kūrinius rudenį 
bet kuo nuoširdžiausiai pateik-! vėl atliksiu su S t Louis simfo-
ti publikai pramogą. Pasirink-! niniu, kuriuos vėl Vox įrekor-
tieji kūriniai bus, daugiau ar j duos. Rugsėjo 8 d. dalyvauju 
mažiau, operetinės scenos, ap- j S t Louis simfoninio orkest ro 
imančios visas nuotaikas: nuo 
linksmų iki dramatinių ir nuo 
familiarių iki dvidešimto am
žiaus kompozicijų. Kiekvie
nam kas nors turėtų įtikti. 

Didžiausias man šio koncer
to malonumas yra proga suves
ti du vertingus menininkus — 
Andrių Kuprevičių ir Raimon
dą Apeikyte. Piano-duo — nau
jas muzikinis įvykis lietuviams 
klausytojams. "Draugas" atne-

100 metų "Galą" koncerte, ku
rį per Public TV bus galima 
ir stebėti. 

Spalio mėn "Sevilijos kir
pėjas" Meksikoje, o kovo mėn. 
Dayton ir Toledo. Lyric Opera 
of Cbicago seka po to. 

Vėl dainuosiu Šoštakovi
čiaus Simf. Nr. 13 — šį kartą 

eą, įvertinti koncertą, aprašyti l y . . . j . , . j •**.!• i i ' š a mūsų visuomenei retą muzi-dailes parodą, pristatyti mokslo | . . , 
knygą, reaguoti straipsniu į vie 
nokia ar kitokią kultūrinę situa
ciją bei apraišką, vesti polemiką, 
kertinėmis paraštėmis kelti kul
tūrines aktualijas, duoti naujos 
poetinės bei prozinės kūrybos ir 
t t. Padėkos verti ir "Draugo" 
leidėjai — lietuviai marijonai, su
pratę išeivijos kultūrinio sekto
riaus reikšmę ir nepabijoję vis 
dėlto tam tikros rizikos dienraštį 
plėsti ir kultūrine kryptimi. 

Taigi, minint "Draugo" subren
dusio amžiaus sukaktį, jon jun
giasi ir palyginti dar jaunatviško 
amžiaus (30 metų) jo sūnus kul
tūrinis priedas su savuoju jubilie-

kinę dovaną. 

— Mums, lietuviams, be ga
lo malonu sekti Jūsų pasiseki
mus Chicagos ir aplamai visos 
Amerikos muzikiniame gyve-

jumi. O jubiliejinis džiaugsmas 
dar padidėja, kai sukaktuviniuo
se renginiuose ypač akcentuoja
ma ir kultūrinė pastanga, ką liu
dija gegužės 20 d. Marijos mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
rengiamas išskirtinių mūsų mu
zikos žmonių grandiozinis koncer
tą*. 

I brd. 

su Minmesotoe orkestru. Tuoj 
£ > n t ° ^ ^ , i r 0 d S M f C m e į e ! statynTus' Z "publiką 
Hali, N. Y. su S t Louis simfo
niniu, atliekant "Stenka Ra
ziną" ir Los Angeles "Blue-
beard's Castle" su Pasadenos 
filharmonijos orkestru. 

Publika dabar yra gana so-
fistikuota, savarankaus muzi
kinio skonio ir reikalaujanti 
aukšto lygio. Vietovių muziki
nių programų planuotojai ir 
vykdytojai stengiasi, kad būtų 
pateiktas geras meninis "skers-
piūvis". 

įpratusi į šių dienų TV rea-
jmo nesudaro, ką praktika j a u | l i g t i n ę v a į d y ba, amerikiečių 

Man iš šalies žvelgiant j a u ! a i S k i a i p a r o d ė ' J e i g t t j i e ^ ^ j publika reikalauja ir daininin-
seniai buvo pastebimos kai ku-1 P a r u o ž t i - sugeria viską k a i p | k o n e tik gero dainavimo, bet 
rios artėjančios problemos. Yra. kempinės. i r vaidybos ir net padorios iš-
aiškus t rūkumas lietuvių daini-Į Paruošiamasis darbas pa-ivaizdos! Nebepasitenkina tik 
ninku, kurie galėtų tęsti šiąiprastai atliekamas choristų. | viena dimensija 
puikią tradiciją. Publika ma-jgildos, operos valdybos narių, Rečitaliai, kaipo tokie, be-

ar net jaunų dainininkų, tam i veik nebeegzistuoja, išskyrus 
tikslui suorganizuotų, kurie ap-j universitetus. konservatorijas 
lanko paskiras mokyklas ir pa- ir Carnegie Recital Hali (ma-
ruošia vaikus operai, kurią jie žoji Carnegie Hali salė), kur 
matys. yra didžiausia proga jauniems. 

Lietuviai su savo lituanisti- kylantiems dainininkams pa-
nėmis mokyklomis čia turi į demonstruoti savo sugebėjimus 
idealiausią dirvą (kodėl ne- menedžeriams, agentams ir kri-
įtraukti ir kitas mokyklas?), j tikams. Didesnį pasisekimą jau 

gis proror-:r.ga: pasistūmės j Nors ir viena paruošiamoji pa-^uri koncertai^ arba "pramogi-
' skaitėlė su operos generaline I ^ ^ rečitaliai", 
repeticija būtų didelis daly
kas. Organizuokit! Organizuo
kit! Organizuokit! 

Amerikoje šios programos 

žėja Jaunimo atvedimas į sce
ną ir sales turėtų būti pagrin
dinis rūpestis! 

Kiekvienoje organizacijoje, 
kaip ir visur, turi vystytis pro
gresas. Jei progresas y ra tik 
vos pastebimas, tai organizaci
jos lygis nepakils. Jei progre
sas žymus — organizacijos ly-

priekin. Tai liečia ir operos pa-
Kvalite-

tas nuspręs, ar publika išsilai
kys ar nubyrės. Publikai au
ginti reikia didelių pastangų. 

— Buvo kalbama, kad Jūs 
daug padėjote Vm K. Banaičio 
operos "Jūratė ir Kastytis" 
plokštelei nuskambėti Ameri
kos FM radijo stočių progra
mose. Kaip vertinate šią V. K. 
Banaičio operą ir aplamai Chi
cagos Lietuvių operos veiklą? 

— Pirmoji lietuvių opera, 
kuria pasirūpinau, kad FM 
klausytojai išgirstų ją lietu
viškai, buvo Klovos "Pilėnai". 
Padėjau su malonumu ir Ba-

Lietuviai tam turėjo idealią' pasisekimas yra neapsakomas. 

Lyginant amerikiečių ir lie
tuvių muzikinius interesus, lie
tuviai yra save be galo ankštai 
įsirėminę. 

Kadangi antroji klausimo 
dirvą (ir dar tebeturi, tik gaila i Pastaruoju metu vaikų publiką dalis prašosi kritikos, tad štai 
sugaištų metų, jos neišnaudo- reikėjo net apriboti, tad dau-
jant ) . gelyje miestų vaikai tik nuo 

Pavyzdžiui, prieš 20 metų' 5 skyr. ruošiami ir tik mokyk-
Amerika turėjo tik 35 kvalifi-jlos loterijos būdu tepatenka į 
kuotas operų kompanijas su Į šias programas. 

Ji-
Kaip anksčiau minėjau, lie

tuviai ypač yra nelankstūs 
savo įpročiuose. Pastebimas di
delis objektyvumo trūkumas. 

150,000 metiniu biudžetu Da-I Vaikų publika generalinėse K)au 8 0^ savo menininkų vien 
bar yra jau daugiau kaip 50 repeticijose (jei išgirsti ne vie-
kvalifikuotų operos kompanijų; toje spontanišką juoką) priver-
ir daug mažesnių grupių su biu- j čia atidžiau pažvelgti j režisū-
džetais tarp $50,000 ir $100,000, Į rą ar vaidybą. Jie yra labai 
kurių skaičius vis sparčiai au-i jautrūs: ploja herojui, nušvil-
g a Publikos dalyvavimas visur pia piktadarį, garbina Dievą, 
kyla! 

Visa 

tik su tautiškumo, patriotizmo 
jausmais ir etniniu pasididžia
vimu Tai puiku! Bet tuoj visa 
tai lietuviai pradeda lyginti 
su "svetimtaučiais" (minus su-
perpatriotiniama jausmams). 

į bet vyrauja tyla. kai velnias I T a i Y1* ^^sai tas pat, jei lygin
tai savaime neįvyko, j ateina nusilenkti. Taip atsitiko' (Nukelta \ 2 psl.) 

-
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Pokalbis su muzikos 
žmonėmis 
(Atkeija iš 1 psl.) Arts Council ir simfonijoje, kai 

pradėjo stengtis koncertą išartume apelsinus su obuoliais. • * , . . , _ . . . , . . . ZT7 . T . .. • ,., , ' dytii Tai pirmas toks įvykis Palyginimai išeina ne tik nelo-; :___._ T11 A_±_ ^ .•, -.JL-s 
giški, bet net juokingi. 

Labiausiai mane apvylė ben 
dravinao trukumas tarp organi 

visoje UI. Arts Council istori 
j joje... Tas visiems lietuviams 
I daugiau pakenkė negu įsivaiz-
iduojate. 111. Arts Council apie 

zacnų kada tikslas yra daug: , , . . , . , , . M ,. . 
V ' . ^.J . kadaise pasididziuotinus betų-vius savo nuomonę smarkiai 

pakeitė... 

i mu augo ir turtėjo fortepi joni-
I nio dueto literatūros lobynas. 
• Kompozitoriai neapsiribojo tik 
'dviem instrumentais — varto-
I jo ir didesnį skaičių bei įvai-
jrius derinius su orkestru ir ki-
! tokiais instrumentaliniais są
statais. 

— Kodėl šiam "Draugo" ju
biliejiniam koncertui pasirin
kote kaip tik pianininį duetą? 

— Nuopelnas už fortepijoni
nio dueto įjungimą į "Draugo" 
jubiliejinį koncertą priklauso 
mielam Arnoldui Voketaičiui. 

i J is iškėlė mintį, kad būtų įdo
mu ir patrauklu Cbicagos pub
likos ausims išgirsti naują, dar 
tokia proga nebandytą, muziki
nį žanrą šios iškilios šventės 
programoje. 

Man atrodo, jog troofchri 
j teko panaudoti visus savo di-
idelius takto ir kantrybės iš-
\ teklius, kad įtikintų mane, jog 
j toks projektas yra įmanomas 
ir įvykdytinas. 

i 

— Kieno ir kuriuos veika-
\ lus laikytumėte muzikiniame 
pasaulyje dviejų pianinų kon
certo iškiliausiais šedevrais? 

— Vienas iš tobuliausių ir 
ryškiausių šio žanro pavyzdėių 
yra Mozarto Sonata. Mozartas 

— Kokio pobūdžio repertua- I prancūzų publikai. Kadangi sako- i ... f1 P3, *& 
..__._ ._.._ _ , _ . „ .-._.. m$ Jums asmeniškai yra labiau-\te, jog čikagiečiai mane paleisti i * t i i e k a m ą k o n c e r t a - d v i e m f o r -
Spauda turi bešališkai tik'- derliui. Nustūmus skirtumus šiai prie širdies: klasikinis, ro- i nenori, tai spalio 7 d. turėsite ^ J 0 1 3 * 1 3 1 ^ simfoniniu or-

svarbesnis negu pati organiza
cija! Kur dingo vienybė? Per 
daug "čyfų" ir nepakankamai 
indėnų. Vietoje pasididžiavimo! 
kitų lietuvių pasiekimais —j (Redakcijos pastaba. I š savo 
vyrauja pavydas. Būdamas m. p u S ė s vis dėlto manytume, kad 
Arts Council narys, buvau liu-; č i a nuTmrvn atveju buvo pada-
dininku, kaip lietuviai s a v o ; ^ p ^ ų koncerto rengėjų 
"nešvarius baltinius skalbė" j klaida, visai nesiskaitant su 
nebe savo rate, bet pas "sve- j lietuviškosios visuomenes or-
timtaučius"! Turiu omeny Lie- ganizacine struktūra ir vei-
tuvių kompozitorių koncertą ; k i a n t partizaniškai, ir koncerto 
Orchestra Hali, atliktą Cbica-: <įįena, kaip tyčia, pasirenkant 
gos simfonijos narių, diriguo- tą, kada Chicagoje vyko jau iš 
jant Chicagos simfonijos '"As- i anksto skelbti muzikines dra-
sociate" dirigentui Henry M a - j m o s "EmiUjos Platerytės" 
zer. Triumfabška proga lietu-, spektakliai). 
viams su pasididžiavimu save į 
pristatyti Chicagos miestui! I 
Vietoje to, pasirodė su gėdin- Į Mes turime išlaikyti savo 
gai mažu pubbkos skaičiumi išdidžią praeitį suprasdami vie-
del bendradarbiavimo stokos; ningumą be asmeniškmų savo 
lietuvių publika nebuvo pakan- • vidiniuose reikaluose. Juk dar-
kamai informuota dėl stokos nūs vidiniai reikalai, tai kaip 
kooperavimo spaudoje... daigai puikiam kultūriniam 

•w •' * •-< 

' i •* *^ 

Raimonda ApeUcyti 

Raimonda Apeikytė 
3rv 

Muzikinės lietuviškos Chi-1 koncertų fortepijonui ir keletą 
| cagos visada esate laukiama kaip j šimtų įvairių formų kūrinių šiam 

instrumentui. Kadangi lietuviš-maloni viešnia, lauktuvių visada 
\atvežanti koncertinio piano mu-
\ziką. Laukdami Jūsų ir įubilieji-

kos muzikinės literatūros istori
ja trumpa — Šiais rezultatais ga-

i niame "Draugo" koncerte ir jaus-1 Įima pasidžiaugti. 
į darni smalsios publikos norą, no- į Mūsų pianistai tradiciniai į-
\rime paklausti, kas lėmė]ūsų pri. j traukia lietuvių kompozitorių kū

rinius į fortepijono rečitalius ir 
muzikines programas — minėji-

apie įvykį painformuoti — šalin, galima pasiekti ir orga- \ mantinis ar modernus? 
publika pati sprendimą padą- nizacinės stiprybės — ko lietu-

repertuaras iki šiol manęs per 

_ . . —Daug negalvojus, galiu at-
rys. Dar negarbmgiau lietuviai ; viams ir reikia. Tikslas yra ^ ^ k a d k l a s i k i n i s r e p e r t u a . 
užsirekomendavo pačiame m . , svarbesnis už bet kurį iš mūsų. r a s m a n artimiausias- Taip pat 

mėgstu ir romantinį. Modemus 

Gina Capkauskienė 
— Po žėrinčio Jūsų pasirody-\sos operos išdainavimui ir indi-

mo šiemetiniame Chicagos Lie-! vidualiniam rečitaliui? Kokius 
tuvių operos sezone, čikagiečiai kreditus duodate arijai ir kokius 
lengvai Jūsų paleisti nenori. Dai-; šiaip mūsuose gana mėgiamai 

~- nuosite ir "Draugo" didžiajame \ koncertinei dainai ar ir visam jų 
" koncerte gegužės 20 d. toje pa-1 ciklui? 

kestru. 
Brahmsas parašė puikias va

riacijas Haydno tema ir liko 
taip savimi ir tuo veikalu pa
tenkintas, kad, draugų skati-

čio/e Marijos aukšt. mokyklos au-
ditorijoje. O nekantri publikai 
jau nori žinoti, ką dainuosite iri 

— Operoje dainuoti yra dide
lis malonumas — orkestras, rū-

kodėl tokį 
rinkote? 

repertuarą bai, dekoracijos ir choras teikia 
į daug didingumo. Tokia opera ir 
j turi būti. Visa tai dainininkui 

—Chicagoje visados miela pa- j padeda, — nesijauti toks nuogas. 
• sirodyti, tad sunku ir atsisakyti, i Rečitalio dainavimas, kur tik pia-

kada esu kviečiama. Didele gar- j ninas, visai kitas dalykas. Čia dai-1 
be laikau dalyvauti "Draugo" \ nininkas tikrai turi progos pasi- į 
didžiajame koncerte drauge su ki-; tpdyti savo atliekamų dalykų in ' 

progos išgirsti mane pirmame re
čitalyje Chicagoje, n,ors įvairiais 
atvejais jau čia daug kartų dai
navau. Šiame rečitalyje man 
akompanuos jaunas muz. Jonas 
Govėdas iš Toronto. Jisai mums I namas, vėUau tą veikalą "nutarė 

daug nežavėjo. Be to, aš manau, I Pažįstamas kaip pianistas, chor-j mstrumentuoti simfoniniam or-
kad manp balsas daugiau t inka! v e d y s ' Agentas . § l į * Ji * j kestrui. 
Uociv;nat - •• r\;A;*>;; u „ f ; i girsime ir kaip Kompozitorių. Busi 
klasikinei muzi<ai Didieji klasi-: * s k a l a i sukurtos tai ! — Kie™ ir ką atliksite artė-
kai kompozitoriai labai gerai pa- i a t l l k t o s jo spe alai įkur tos t_a, «nra7ao" koncerte* 
žino balsą, kas dainininkui su- P r o š a i d a m o ? ; z o d » ? , s i m a n t m u " ££?™? kZfri^^T^l 
teikia didelio malonumo atlie Sl* P°et l* ^ ^ § l koncertą ruo- Kuo ir kaxV gtrdesimi veika-
teikia didelio malonumo, athe- Federacijų Chicagos « W būdingi ir kodėl juos 
kant jų kurmius, o kada dainmm-; , , , yio^n* r^uerdcijų ^nitagjb J y J 

J~ . ' klubas • pasvnnkote? 
kas dainuoja su malonumu, publi- ">•""• i r 

ka tai girdi ir įvertina. Taip pat žadu ir Australiją j — Riboto laiko rėmuos ban-
dar šiais metais aplankyti, nors dysime pateikti kiek galima 

sirišimą prie piano? 
— Muzikos meną pamėgau i . • - , 
-, , . . , , , & i mus. As pati, latvių oakviesta, at-

I vaikystėje, su malonumu kiaušy-s., vf ,. , . * 
i dama skambinančios ir dainuo-i h k a U r ^ \ ^ ° pusę progra-
. v. / - % i - . .. mos uzeme lietuvių, kitą pusę jancios mamytes. O kai jau paje-h *. • , _. .. . , ' - . . . <p^ ; . v .,. .. , . , * J I latvių kompozitorių kurmiai. Tu-Igiau užsilipti ant suoliuko, pra-i « , i \A.- . *~r m. _^ .,, * . [nu paruošus pakankamai muzi-deau ir pati koncertuoti . Kai1, . v *. • i ~, •* ""• i -• - - , * . . ' kos vien lietuvių kompozitony ku-man sukako 6 metai, mama pra-j 
dėjo mokyti gaidų. Bet jei kas pa-i J "" 4 . "77** -'"* " ' K^*-
klausdavo, kuo norėčiau būti už- ^ , tok; koncertą atliksiu. 

rinių rečitaliui ir, progai pasitai-

— Kur dar artimiausiu laiku 
bus galima Jus išgirsti lietuviš
koje ir nelietuviškoje scenoje? 

tenai koncertavau 1974 metais, įvairesnę programą. Aišku, te-
bet dainos bičiuliai ir vėl nori j ko rinktis trumpesnius kūri-
mane išgirsti. 1980 metų sezonas} nius. Su panele Raimonda 

augus, atsakydavau — dailinin
kė, nes labai mėgau piešti. Po 
trejų metų naminių fortepijono 
pamokų pakliuvau į mokytojų 
rankas. Būdama dvylikos metų ZlTZ^LT ^ l ^ 1 ^ 
lankydama DePaul universiteto \**** * * " » ?l 

muzikos paruošiamąjį skyrių Chi-
cagoj, iš mokytojos Marjorie Ken-
ney susilaukiau didelio paskati
nimo niekad nepaisant fortepijo-

— "Draugo" koncerte gegu
žės 20 d. atliksite kartu su And
rium Kuprevičium veikalus, skir
tus dviem fortepijonam. Kokius 

iusus ir ko
kį išskirtinį įdomumą ir grožį tei
kiate tokiam šio instrumento 
duetui? 

— Man atrodo, kad dviejų for-

riu apsčiai numatytų koncertų! dėsiu su koncertais Europoje. 

tais menininkais, kuriuos labai 
vertinu. 

terpretacija, sugebėjimu juos per-

no muzikos. Man suėjus 13 metų, j tepijonų koncerto lietuviai pia-
persikėlėm į Los Angeles. Salia I nistai dar niekada nėra atlikę lie-

— Grįžus į Montrealį, jau tu-j i rSi atrodo bus kupinas, gal pra-1AV^ i k v tf ^turėjome nelengvą: gimnazijos, įstojau į Immaculate \ tuviškai publikai. Jau pats tas 
įHeart kolegijos paruošiamąjį į faktas yra įdomus tiek nroms su 
skyrių. Profesorius John Larkin j A. Kuprevičium, tiek, manau, ir 
čia nulėmė mano profesijos pa- \ mūsų publikai. Tuo labiau, kad 
sirinkimą. Jis įtikino, kad niekad j mūsų koncertui pasirinkti kūri-
neturiu su muzika skirtis. Tuo'niai apima platų muzikos istori-
metu nebebuvo sunku apsispręs-j jos laikotarpį. Man asmeniškai 

| ti, nes muzika jau buvo dalis ma- daug teko skambinti su srmfoni-

Andrius Kuprevičius 

j uždavinį, dar ir transkontinen-
1 tinių atstumų skiriami, ap-
; svarstyti ir dėl programos tu-
• rink) susitarti. 

Manau, kad mūsų įnašas į 
programą bus nors ir neilgas, 

duoti publikai, ją įtikinti. Nėra i — Dviejų fortepijonų kon-1 mybių. Tas platesnis priemonių;b ie t patrauklus. 
Renkantis šiam koncertui re-;jokios kitos pagalbos, menas čia!certos išeivijos muzikiniame;pasirinkimas visais laikais: Paminėsiu tik kad atliksi 

TT^l'- r e i k * J ' ° J e r a i *• ž a l v o t l H turi nuoširdžiai kalbėti. \ gyvenime yra turbūt retenybių domino daugumą kompozito-[
 m e Bacho Arenskio Saint-

kad nebūtų h* šiaip sau sumes- j Sudarant programą rečitaliui,! retenybė. Bet, atrodo, šio pobū- j rių. Galima teigti, kad su for-: Seans'o, Rimsky-Korsakovo ir 
tos dainos ar arijos, l M, jeigu; r e i k i a d a u g pagalvoti, kreipiant i dzio koncertai nėra dažni ir tepijono atsiradimu ir tobulėji- Milhaud kompozicijas 
M O M ^ Mmrįįmam W M J i t i apie|dėmesi j publiką, ir duoti progos Į aplamai koncertų salėse. Šaky- "' 
savo pasirinktą repertuarą. ; balsui pasireikšti visiškai pilnai.! fcit, kodėl? Ar trūksta šio po-

Pirmiausia: dvi Mozarto anjos,; D a u g i a u s i a t a i D Ū n a arijos i r dai- būdzio veikalų? Ar atlikėju? 
nes jisai —mano mėgiamiausias nos< D a i n ų (įklo ^vo halsai l i e . 
kompozitorius. Beveik nėra buvę l t u v i ų kompozitorių dar neužti-
Koncerto, kuriame jo kunruų ne- \ k a u > T a r p t a u t i n i u m u z i , k ų yra <Ji-
dainuociau. Vėliau dvi V. Jakube-, d e l i s pasirinkimas. Dainavau 
no dainos. Kaip žinome, jisai ii- Schuberto, Brahmso, Faure, De
gus metus rašė ' Drauge m m*- Į | w s s y > P o t t i e n a T a i b u v o d au-
ne daug icartų švelniai pabare i r . ^ a u s i a ^ r a d i- ą > k u r tdkių d a i . 
pagyrė, ką visados nuoširdžiai n ų s p e c i a i i a i pageidaujama, 
priėmiau 

Ar publikos dėmesio? 
— Fortepijonų dueto koncer

tas mūsų išeivijos gyvenime 
yra savotiška retenybė, nors 
Šiaip tokio pobūdžio koncertų 
pasitaiko gana dažnai. 

Yra gausios literatūros Šioj 
srity, muzika yra labai efek-

Antroje dalyje —J. Strausso _ Esame a p s g a u į c daininin- tinga ir patraukli klausytojų 
Pavasario balsai Sią giedrios kų tau^ Ar g tikrųjU) iyginda. ausiai. 

nuotakos dainą i lietuvių ^M miesi su Htais> dainuojame dau-\ Pagrindines kliūtys dides-
man išvertė poetas Stasys Sant - | g i a u Ar ūeil}ijo]e dar yTa ^ . I n i a m šio žanro paplitimui yra 
varas, vieną sauktą vasarą atos-j hmkamai jaunų fearst#) kurie už- tas faktas, kad reikalingi du, 
togaujant KennebunKporte, pas tikrintų solistinę ir dainingą čio-\tarp aayęs sutinką pianistai, ir 
lietuvius pranciškonus. Esu tikra, 
kad tai Chicagos lietuvių publi
kai bus naujas dalykas. Po to di
džioji Violetos arija iš operos 
'La Traviata"'. Su šia opera de
biutavau Chicagos Lietuvių ope
roje 1971 m. Tai žvilgsnis j ma
lonią praeitį, nes po to sekė ir 
kitos operos-

Koncertą užbaigsiu duetu su 
sol. Arnoldu Voketaičiu iŠ ope
ros "Meilės eliksyras". Manau, 
daug skaitytojų prisimena šią 
linksmą operą, statytą Chicag/>s 
Lietuvių operos 1975 m. Tai kaip 
matote, repertuaras įdomus ir 
įvairus. 

ir prie solistinės "nepriklauso-
I mybės" pripratę asmenys atsi-cia gimęs jaunimas labai dainai \ T , . . . v • -i -xi ~' sakytų tos laisves ir sutartų, 

nejautrus. Nejaugi amerikoniška 

— Dainuojat operose, bet ne
atsisakote ir vienų vienos rečita
lio. Kokius kreditus teikiate išti-

nykšeią mūsų ateitiį? du panašios kokybės fortepi-
., . . . . . jonai Nėra labai paprasta pa-

— Kad esame daimninKų tau- : . .' .. - -^ _ . , . i_ 
, . . n . . , , . tenkinti tuos du reikalavimus, ta - neabejoju. Pasiklausykime | ^ n e d a ž M i i t a i k 

tiktai mūsų chorų. Su kokia mei-! j ^ d u . ( a o l i s t i š k a i „ n u s i t e i k ę !e jie visi dirba, kokių puikių j 
balsų yra. Tiktai gaila, kad jau 

"disco" muzika juos lietuviškai 
dainai apkurtino? Kalbant apie 
dainingą mūsų ateitį, turiu pri
sipažinti, kad esu nusiteikusi pe
simistiškai. Kur mūsų ateities Šu
kytės, Stankaitytės, Stempužie-
nės, Barai, Braziai, Vazneliai? 
Jau dabar jie turėtų reikštis, nes 
praeina bent keleri metai, kol 
tikrai dainininkas sužiba. Gaila, 
bet aš tokių dar negirdėjau. 

kartu siekti bendrų, abiem pri
imtinų estetinių sprendimų. 

— Kokie paskatai lėmė, kad 
dviejų fortepijonų koncerto 
kompozitoriai, jei taip galima 
sakyti, neišsiteko viename pia
nine? 

— Du instrumentai ir dvi po
ros rankų teikia kompozitoriui 
žymiai daugiau dinaminių, 
•palvinių ir rezonansinių gali

nęs pačios. 

— Kokia yra dabar pianui 
skirtos muzikos dabartis ir ateitis 

niu orkestru, bet retai dviem f for-. 
tepijonais, nors tokia muzika vi
sada žavėjaus ir ją vertinau, nes 
čia kompozitorius gali išreikšti 

modernios, moderniausios ir e-! savo muzikines idėjas pilnesniu 

Aodrlua Kjjrevlilm 

lektroninės muzikos antplūdyje? 

— Pačią moderniausią bei e-
lektroninę muziką galima grei
čiau laikyti garso analizavimu. 
Ji daugiau propaguojama akade
miniame pasaulyje. Tiesa, tele
vizijos ir filmų muzikoje jaučia
me didėjančią šios muzikos į-

i taką, naudojant ją garso e-
fektams ir įvairių nuotaikų išryš
kinimui. 

i 

Plačiose masėse moderni ato-
jnali muzika neranda didesnio 
Į pasisekimo. Fortepijonas, kaip 
I instrumentas, yra svarbus ir ne-
j pamainomas, nes jo tesitūroje ga
ilimą išreikšti melodiją ir harmo
niją drauge. Dėl to fortepijonas, 

J dar ilgai pasiliks pagrindiniu so
lo ir akompanimento instrumen
tu. 

— Žvelgiant į lietuviškąjį pia-
\no repertuarą tiek čia išeirrijoje, 
I tiek Lietuvoje, ar yra pakanka-
j mas šio instrumento muzikai ski-
j riamas dėmesys? Ar yra ir laimė
jimų, kuriais vertėtų pasidžiaug
ti? 

— Kūrybinio dėmesio fortepi
jonui mūsų kompozitorių tarpe 

Į yra apsčiai. Netrūksta kon pozi-
į torių, kurie, baigę ne tik kompo-
iziciją, bet ir fortepijono klasę, 
kompanuoja daugiau fortepijo
nui negu kitiems instrumentams. 

Turime sukurtų apie dešimt 

sąskambiu, ypač reikšdamas 
jausmingumą ir dramatiškumą. 

— Akompanuosite taipgi kon
certo soilstams. Kaip is anksto 

J ruošiatės ir kaip spėjate susire-
petuoti, kai programos pildytojai 
suskrendaie Chicagon tik prieS 
patį koncertą? 

— Čia problemos nėra. Atlie
kant koncertą su patyrusiais pro
fesionalais, susirepetavimas labai 
greitas ir lengvas. Ne vieną kartą 
yra tekę akompanuoti solistams 
visai be repeticijos, ir niekas to 
nepastebėjo. Aplamai, skambi
nant iš gaidų, pasiruošimas kon
certui yra nesunkus. 

A T S I Ų S T A P A M I N Ė T I 

— AKIRAČIAI, 1979 nu kovo 
mėn., Nr. 3. Atviro žodžio mėn
raštis. Leidžia Viewpoint Press, 
Inc., 6821 S. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Administra
torius — K. Avižienis. Metinė 
prenumerata — 8 dol. 

Kai kas iš šio numerio turinio: 
Eurokomunizmas ir demokratija 
(Julius Šmulkštys); Lietuvos sie
nų klausimu: maksimalistai ir 
tylioji dauguma (Algimantas Gu-
reckas); Atviras laiškas Algirdui 
T. Antanaičiui dėl A. Kairio kny
gos "Po Damoklo kardu** recen
zijos (A. Vaškelis). 
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Kun. J. Prunskio vieta bolševikmečių 
istoriografijoje 

Juosa* Promskls, UETUVA BOL
ŠEVIKŲ OKUPACIJOJE. C Lithu-
ania Occupied by the Soviet 
Union). Išleido Jūrų šaulių kuopa 
Klaipėda Chicagoje 1979 m. Iibra-
ry of Congress Catalog Card Num-
ber; 78-70354. Spausdino "Drau
go" spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL. 60629. Viršelį ir aplan
ką piešė dail. Petras Aleksa. Lei
dinys 240 psl., iliustruotas nuo
traukomis, kaina — 6 dol., gauna
ma* ir "Drauge'. 

VINCENTAS LIULEVICIUS 

ai išėjo iš spaudos kun. 
Juozo Prunskio redaguota 

akių išlupimais, liežuvio nosies 
ir ausų nupiovimas, lytinių or
ganų nupiovimas, moterims krū
tų nupiovimas, išprievartavimas, 
durtuvu subadymas ir t. t. Už
tenka perskaityti tik Rainių miš
kelio 73 asmenų nukankinimą, 
kad kūną šiurpas nukrėstų. Daug 
buvo atvejų, kai prikankintą žmo
gų dar gyvą užkasdavo. 

Teisingai vienas ukrainietis be-
yga "Lietuva bolševikų oku- į laisvis pasakė: "Negreit gims ra-

pacijoje". I ją galima pažiūrėti 
įvairiausiais žvilgsniais. Siame ra
šinyje tesiryžtama pažvelgti į jos 
vietą bolševikmečių istoriografi
joje. Arba, dar tiksliau sakant, į 
ją norėta pažvelgti dviejų inte
resų požiūriu: 1) Ar ji tinka jau
nimui tautinio apsisprendimo 
auklėjimo priemone ir 2) ko verta 
istorijos šaltinių tarp- 7 

šytojas, kuris galės aprašyti rau
donųjų komunistų žiaurumus. 
Pasaulio istorijoje daug žinoma 
žiaurumų, bet jie niekad nepri
lygs rusiško komunizmo dabar' 
•vykdomoms žudynėms, vien už 
tai, kad žmogus kitaip galvoja, 
kad valstybė nori laisvai gyventi" 
(29 psl.). 

Sausą sakinį apie išvežimus į 
Sibirą ši knyga pailiustruoja dau
geliu faktų. Daugumai tremia
mųjų neleido apsirengti ir nie
ko pasiimti, nors trėmimo taisyk
lėse tai yra pramatyta. Sumesti į šios dienos. Taigi lietuvių tau-
gyvulinius vagonus, be maisto, tai tenka gyventi trečią bolše 
vandens ir oro, keliavo į neaprė- vikmetį. 

it / . Tautinio apsisprendimo 
auklėjimo priemonė 

Vyresniosios kartos yra parei
ga perduoti jaunesniajai kartai sa
vo tautos istoriją, kuri šalia kal
bos yra viena svarbiausiųjų tau
tos formavimo priemonių. Dėl 
bolševikmečių atneštų tautai 
kančių kyla rimta susirūpinimo 
būklė, nes kuo tolyn, tuo dažnyn 
apie tuos laikotarpius spaudoje ir 
pokalbiuose teminimi tik šalti sa-
Jdniajh, daug lietuvių buvo su
kišta į kalėjimus, daug lietuvių 
buvo tardomų, daug lietuvių 
nužudytų, daug lietuvių ištrem
tų į Sibirą, daug lietuvių pa
bėgo į Vakarus ir 1 1 . 

Sio krašto jaunimas mokyklo-
"segausiu pavaizdavimo būdu la
bai lengvai gauna žinias. Jiems 
tie abstraktūs sakiniai yra beveik 
bereikšmiai. Giliau pažvelgti į 
lietuviškus reikalus nedaug tetu
ri laiko irneda- teprisiv^rčia. 
•"**Patekimas į šio kraštu kalėji
mus nelabai ką sujaudins: kali-
liniai skaito spaudą, žiūri televi
zijos programas, mokosi, išmoks-j šiai nusakyta iš Lietuvos atneš
ta amato, studijuoja, net baigiamame ir 1948 m. popiežiui Pijui 

mųjų šaltinių: ką liudininkas 
išgyveno arba matė. Šioje knygo
je aprašyti įvykiai yra pačių liu
dytojų išgyventi arba matyti. 
Truputį kritiškiau istorikai nau
doja ir tuos dokumentus, kurie 
yra surašyti girdėjusio iš kito pa
sakojimo. Šioje knygoje visi yra 
pirmos rūšies dokumentai. Ant
rosios visai nėra. Be to, šios kny
gos liudijimų vertę dar pakelia 
ir tas faktas, kad dokumentai pir
mą sykį spausdinami, išskyrus po
rą pažymėtų. Pats redaktorius 
tvirtina: "Į šį leidinį ir buvo 
stengiamasi visų pirma dėti tuos 
atsiminimus — liudijimus, kurie 
dar nebuvo spausdinti knygose 
ar periodiniuose leidiniuose" 
v6 psl.). 

1918 — 1919 bolševikai buvo 
įsiveržę į Lietuvą ir beveik tris 
ketvirtadalius teritorijos okupavę. 
Teko juos su ginklu išprašyti. Ki
tą sykį, sulaužę visas sutartis, 
okupavo Lietuvą 1940. Vokietijai 
pradėjus karą prieš Sovietų Są
jungą, Lietuvos sukilėliai ir vo
kiečių kariuomenė juos išvijo. 
Pagaliau 1944 grįžę, laikosi iki 

piamus Sibiro plotus, mirusius iš
mesdami į šalia geležinkelio esan
ti griovį. 

Pabėgimą į Vakarus jaunimas, 
pagal savo turimas sąlygas, teįsi-
vaizduoja maždaug šitaip. Ap
sirengė kelionės rūbais, daiktus 
susidėjo į lagaminus, nusipirko 
bilietą, sėdo į traukinį ar auto
busą ir išvažiavo. Šioje knygoje 
sužinos, ką reiškia pabėgti per 
mirties zoną, kurią saugoja bolše
vikų pasienio daliniai su šuni
mis, užsipynę aukšta spygliuotų 
vielų tvora. 

Kai įsiskaitai į šiuos liudijimus, 

Mano motina 
• 

-

Reikia pripažinti, kad šioje 
knygoje 1918-1919 bolševik
metis visai mažai tepaminėtas. 
Arba, aiškiau sakant, tepaliestas 
pradžioje (13 psL) ir toliau tik 
užsimintas (43 psl.. Visa knyga 
užimta 1940 — 1941 dokumen
tais. Tik vienas liudijimas tėra 
įdėtas iš 1944 okupacijos (107 
psl.), nors nužudytų skaičius iš 
šio laikotarpio yra didžiausias. 
Tą aplinkybę iškeliu ne todėl, 
kad laikyčiau šios knygos trūku-j 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

L1ŪDMIL BTOJANOV 

Audrom ir kaitrom siaučiant, ji tiki, 
kad Elijas griaudžia danguose, kad basa* 
laukais praeina Jėzus Kristus, 
ir vaivorykštė — Šventa Marijos juosta. 

Seniai mirusiųjų sielos tamsumoje 
ją išpažinčiai aplanko — 
Ji kilniaširdiškai visom atleidžia, 
meūe tas sielas surūdydama. 

Lyg skulptoriaus ranka išdailintas, 
gražus veidas, nepaisant metų padarytos žalos, 
kupinas sielvarto, kaip mėnulio piautuvas 
su vasaros nakties paskutiniu šypsniu. 

O kas patikės, kad buvo pavasaris 
ją sūktiriavęs laukuose, 
kada praeitos kasdienybės nelaisvėje 
ji sukdavo verptuvo ratą. 

Nakties šešėlis slepiasi josios akyse, 
ir plaukai jos, kaip sniegas balti. 
Nuo namų slenksčio tolumoje 
jai vaidenasi praeities trupinėliai. 

Rudens dienas varnų pulkais 
nusineša vėjas, graudulingai švilpdamas, 
kaip lapai, atsiminimai geltoni 
ir pražūčiai jie pasmerkti. 

Ir vėlybos vasaros žėrėjimu širdis 
visus apdovanoja, lyg šiltas lietus, 
bekrintąs ant mėlynų linų ir rugių, 
vėjo liūliavimais supamų. 

— Ramybė visiems! — aš girdžiu. Gėriu degąs, 
lyg stebuklingos Madonos, žvilgsnis 
dvelkia tokia nusižeminusia tyla, 
kaip ant seno vienuolyno sienos. 

Išvertė P. Gaučys 
L Stojanov yra plačiai žinomas bulgarų poetas. 

-

kumentus jaunimas gali lengvai 
perskaityti. 

Apie 1944 bolševikmetį yra 
daugiau dešimties veikalų, liudi
jančių lietuvių vargus ir kan
čias. Vyresniųjų šios knygos mie-

Nauji eidiniai 
• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1979 daktorius —V. Jautokas, 5859 S. 

m. kovo mėn., Nr. 1. Lietuviško- Whipple St, Chicago, IL. 60629. lai skaitomos (bent taip atrodo), 
mu Ne. Tik norėdamas atkreip-jbet pnauganciajai Kartai gal ftU u d l d d ^ . ^ J A y A d m i n i s t -a ^ ^ Brazdžiū-
ti dėmesį ateičiai: reikia liudiji-j Daumanto Partizamu uz geleži- j L i e t u y . ų Bendmomenis S v i e t i J as, 7980 West 127 St., Palos Park, 
mus rinkti ir toliau. Skubiai rink-j nes uždangos pmmtim. ! m Q b ^ R e d a g u o j a J o n a s Ja_ I L 60464. Spaudė M. Morkūno 

norisi sutikti su Viktoro Gulbino Įt5 i š mirties išretintų anų laikų Anksčiau is.eistose knygose na- : s a i t i s > ? 2 1 7 s Prancisco Ave., i spaustuvė Chicagoje. Techniki-
tvirtinimu: "Esu įsitikinęs, kad j liudininkų . Reikia išlesioti iš Tri- j gnnejama padaryta Lietuvai i c h i c a g 0 > I L 6 0 6 2 9 . Administ-j nis redaktorius — J. Slabokas. 
bolševikų 'rojaus' tikrovė yra bai-. mi t0> K*no ir kitos spaudos anais; sknauaa įvairiose gy-enimo sn- j -a J o n ? s B a g d o n a S ) 5449 S< ; M e t i n ė prenumerata — 6 dol., stu-

laikais užrašytus liudijimus. Iš-jtyse (politikos, ekonomijos^ r e - ; T r o y ^ Chicago, IL 60629. identams — 2 dol. 
leisti tam laikotarpiui specialų į igijos švietimo ir k t ) , o šioje Į p r e n u m e r a t o s Į ^ _ 3 d o L &_Į _ _ . „ . . . . 
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Apie- minėtus bolševikmečius ***** ~ į J " * 1°}e ««teti do-, ^ , m. kovo men, Nr. 3. Redaguoja 
yra anksčiau išleistų knygų, i kumentai kalba aPie l ie tuj - | Redakcine kolegija. Leidžia ir ad-

sesnė už biblijoje minimą praga
rą" (51 psl.). 

Tautos kančia turbūt aiškiau 

specialybių mokslą. Iš kun. J. 
Prunskio knygos Lietuva bolše
vikų okupacijoje jaunimas suži
nos, ką reiškia patekti į bolševi
kini kalėjimą. Čia jis sužinos, kiek 
celėse talpino žmonių, ką kali
niams duodavo valgyti, kokios 
higieninės buvo kalėjimų sąly
gos ir k t Net vaikai ten neiš
vengė kalėjimo. Vienas liudinin
kas pasakoja, jog matęs Kauno 
kalėjimo kamerą, prikištą 8 — 
12 metų vaikų, kurie nesutiko 
šnipinėti savo tėvus ir mokyto
jus (50 psl.). 

Nejaudins jaunimo ir sakinys 
"daug lietuvių buvo tardomų", 
nes šio krašto tardytojas pašne
ka kaip žmogus su žmogum. Ta
čiau iš naujosios knygos sužinos 
ir ką reiškia bolševikinis tardy
mas. Ten tardant išbandomi vi
si kankinimo būdai, kurie tik gali 
ateiti į galvą: mušimas, laiky
mas be miego (bent keli pažymi 
tardymą trukusį 18 — 24 vai., 
bet du atsitikimai po 36 vai. ir 
po vieną atsitikimą 60 ir 80 vai.), 
be valgio, badymu panagių, są
narių laužymu, laikymu po šal
tais lašais vienutėse, kišimu ran
kų į verdantį vandenį, nulupi-
mu rankų odos ir t t 

Nedaug bylos šio krašto jau
nuoliui ir pasakymas: "daug lie
tuvių nužudyta", nes Šio krašto 
jaunuolis žino, kad žudomi žmo
nės tik už labai didelius nusikal
timus, o iš šios knygos sužinos, 
kad bolševikų žudomi žmonės 
visiškai be jokios kaltės. Suminė
ti nužudytųjų pavardėms šioje 
knygoje paskirtas 91 puslapis. 
Daugiau negu trečioji dalis kny
gos. Bolševiku nužudymai lydi
mi žiauriausiomis kankynėmis: 

XII įteiktame laiške: "Laimingi 
tie, kurie mirė ir nematė, kas da
bar tėvynėje vyksta... Mes, gyvie
ji, pavydim mirusiems. Ką mes iš
gyvename, jokia žmogaus vaiz
duotė nėra to sukūrusi ir negali 
sukurti" (10 psl.). 

Taigi šis dokumentinis faktų 
rinkinys bus naudingas jauni
mui suprasti tuos įvykius, kurie 
buvo išgyventi jų artimųjų. 
Trumpi dokumentai arba ilges
ni, suskirstyti į trumpus skyre
lius, viliojančiai veikia skaityto
ją. Ši knyga yra puiki tautinio 
susipratimo auklėjimo priemonė. 

2. Istorijos Šaltinis 

Istorikas, norėdamas atkurti 
kurį nors praeitą laikotarpį, ima 
šaltinius ir juos grupuoja, norė
damas sudaryti teisingą vaizdą. 
1940 bolševikiniam laikotarpiui 
istorikas ras šioje knygoje puikios 
medžiagos. Istorijos rašymo me
todas reikalauja imti žinias iš pir-

kalba apie lietuvį 
' } tolševiLnečiuT'yra "penki z™0®* ( 5 P551-)- Anksčiau išleis-j • TECHNIKOS ŽODIS, 1979 j ministruoja Antanas F. Skirius. 

leidiniai-Petro Gudelio (2) jo-! tose knygose ?nekama apibend- į m., Nr. 1. Leidžia Amerikos Lie- j Redakcijos ir administracijos ad-
rintai, o čia pats žmogus iš paty- i tuvių inžinierių ir architektų | resas: 4364 Sunset Blvd., Holly-
rirao ar įvykį žinąs pasakoja apie 
išgyvenimus kalėjime, tardyme ir 
kitose aplinkybėse. 

Taigi, nežiūrint į tai. kad šiek į 

no Novako (1) ir Jono Petraičio 
(2). 1940 bolševikmečiui yra ke
liolika knygų, kurių tarpe kun. 
Prunskio keturios knygos: 15 su
šaudytų kunigų Lietuvoje (lie
tuvių ir anglų kalba), Bolševi-j tiek yra apie bolševikmečius bib-1 
kų kalėjime ir Sibire bei Lietu- liografijos, naujoji knyga mielai 

sutinkama, nes tikimasi jos pa-; 
galba suinteresuoti ir mūsų jau- j 
nimą. O skaityti ją patartina. Be 
to, ji yra naujas istorijos šalti
nis. 

va nacių ir bolševikų vergijoje. 
Minėtinas ir Lietuvių Archyvas, 
leistas vokiečių okupacijos metu. 
Lietuvių Archyvas yra dokumen
tinės medžiagos rinkinys apie bol
ševikų veiklą Lietuvoje. Išėjo 4 
tomai. Tuo pačiu vardu UI tomą 
atkartojo kun. J. Prunskis šiame I Kun. dr. J. Prunskis atliko la-
krašte. Lietuvių Archyvas yra I "bai didelį ir naudingą darbą, pa-
puikiausias istorijos šaltinis. Jame • ruošdamas šią knygą. Nesinori 
studijos parašytos asmenų, arti I i»m duoti poilsio ir po šios kny-
stovėjusių prie aprašomųjų da-1 gos. Reikėtų dar laukti ir dau-
lykų. Tas leidinys jau retai kur! ?'au šios rūšies leidinių, lie-
randamas. Tačiau pažindamas kančių visus tris bolševikmečius. 
šio krašto jaunimą, galiu tvirtin-1 Apie tai jau buvo suminėta auks 

sąjungos Chicagos skyriaus Tech- j wood, CA 90029. Metinė prenu-
nikinės spaudos sekcija. Vyr. re-'merata— 15 dol. 

Skaitytojų atgarsiai 

Del {kaitusių Vilniaus akmenų 
Su naujuoju romanu J. Krali-

kauskas braunasi j laikotarpį, ku
rį mūsų Skaitytojas mažai pažįs
ta. Bajorijos viešpatavimas, liau
dies pavergimas, religinis suskili
mas nėra vieninteliai šio tarps
nio bruožai- Kultūrinis, tautinis, 
net religinis pakirdimas, literatū-
r.os gaminimas, šventovių, vie
nuolynų išaugimas daro šį lai
kotarpį ryškų ir svarų tolimes-

,ftS> ' ' ' ' N - r ' 

ti, kad retas tas studijas skaitys,! Jau. Reikėtų apie išvežimus 1 n ė j e m ū s „ t a u t 0 s r a i d o j o 
nes jos per ilgos. O kun. J. Pruns-1 Sibirą ir ten kankinimo budus, 
kio trumpučius liudijimus — do-į R e i k i a i r a P i e 194,4 Pabėgimą j 

Vakarus. Iš to rinkinio paaiske-

PmtauUUų r***f*lamqto darb* ttovjrfctdįe IMI. VL M holftevlkai IttuM 
apto 450 kalMų. Cta matyti tik dalis nužudytųjų (Nuotrauka gauta ii Pa-
tiulio UeUrvtu archyvo) 

tų, ką reiškia žodis "pabėgo". 
Dėstydamas aukštesniojoje litua
nistikos mokykloje buvau davęs 
VIII klasės mokiniams namų 
darbą: "Kaip mano tėtė (ar ma
ma) pabėgo nuo bolševikų". 
Tuose rašiniuose skaičiau apie 
šiurpiausius pabėgimo nuotykius. 
Taigi, kun. Prunski, dar aukš
čiau atsiraitok rankoves, nes lau
kia daug darbų. 

Pagarba kun. dr. J. Prunskiui, 
kad sudarė tokį leidinį. Ačiū Jū
rų šaulių kuopai Klaipėda už 
Šios knygos išleidimą. Knyga ver
ta sutikimo su gėlėmis ir paly
dėjimo į kiekvieną lietuvių šei-

j mą, kad jai primintų savosios 
i tautos kančias. Iš jos bus sužino-

Skaitai šią knygą ir jauti, kad 
tai tik pradžia — praviros durys, 
gal tik įvadas į laiką ir jo žmo
nes. Jonas Jaknavičius, pagrindi
nis asmuo, vienas iš ano meto 
raštijos slapukų, dar tik ke
liauja i Vilnių susitikti su dėde 
Konstantinu Sirvydu, jėzuitu. Ir 
dėdė dar nepasirodęs savo "Punk
tais sakymų" ir trikalbiu žody
nu, tik ruošiasi rašyti. Vienam 
reikia subręsti, antram išsiskleis
ti. 

Autorius žiruomas trilogijų ra
šytojas, tad nesunku laukti po 

ta, kiek daug lietuvių tauta turi 
kankinių, kandidatų į šventuo
sius. Šioje knygoje beveik kiekvie
na šeima ras savo giminės kan
kini 

šios knygos kitų tęsinių. Sekan
tis tomas greičiausiai jau guli 
stalčiuose paruoštas ar baigia
mas. Jei taip, tai būtų gera pa
skubinti leidimą dar šiais Vil
niaus universiteto sukakčių me
tais. 

Kralikauską nesunku įsimylėti 
— ne vien dėl jo įdomios temati
kos. Gyvas stilius, sodri kalba ir 
tie saikūs kalbos archaiškumai, 
kurie leidžia pajusti laikotarpi, da
ro kiekvieną naują jo knygą 
trauklią. 2odis ir sakinys gerokai 
šlifuoti, taupūs, ryškūs. Tonas 
vietomis patetiškas, tarpais hu-
moriškas, dažniausiai dramatiš
kas. Temą vysto lyg filmininkas: 
vienur praeina taupiai ir greitai, 
kitur įsibėgėja ir išsiskleidžia, 
kaip šioj knygoj karčiamoj ir Vil
niaus gaisro atvejais. Intriga nei
na lygiu crescendo, dėl to skaity
tojo neįtempia. Jis turi progos ra
miai gėrėtis, stebėti aplinką, sek
ti pagrindinio veikėjo laikyseną 
ir pergyvenimą. 

Norėčiau atspėti kitų skaityto
jų, autoriaus mėgėjų bei gerbė
jų, mintis: laukiame, kas bus to
liau, ir sveikiname su naujos tri
logijos pradiniais laurais. 

Stasys Yla 

• KRIVŪLĖ, 1979 m. kovo 
mėn. Nr. I. Leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių sielovada. Reda
guoja kun. P. Geliešius, Kir-
chenstr. 5, 8939 Bad Woerisho-
fen, W. Germany. Tai 32 psl. 
gražiai tvarkomas, iliustruotas lei
dinys. S; kartą rašoma apie po
piežių iš Rytų, apie bendrąją mal
dą ir tikinčiųjų bendrystę (A. Ru 
bikas), apie dėmesį persekioja
mai Bažnyčiai, apie Žmogaus tei
sių draugiją, sukaktuvininkus ir 
Lietuvių kultūros draugijos semi-
narą.Gale talpinamos lietuvių ka
talikų ir evangelikų pastoracinės 
veiklos apžvalgos. 

• LAIVAS, 1979 m, kovo — 
balandžio mėn., Nr. 2. Religinio 
ir tautinio gyvenimo mėnesinis 
žurnalas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Redaguoja kun. J. Vaš
kas, MIC. Redakcijos ir adminis-
racijos adresas: 4545 W. 63rd. St , 
Chicago, IL 60629. Metinė prenu
merata JAV ir Kanadoje — 4 dol., 
kitur — 5 dol. 

• ŠALTINIS, 1979 m,, Nr. 1. 
Tikybinės ir tautinės minties žur
nalas. Išeina kas antras mėnuo. 
Leidžia Marijonai ir Sv. Kazimie
ro sąjunga. Redaguoja kun. S. Ma
tulis, MIC. Administruoja J. Du-
bickas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 16 Hounti Rd., 
West Bridgford, Nottingham 
MG2 6AH, England. Metinė pre
numerata — 4 dol. (2 sv). 

• UETUVUJ DIENOS, 1979 
m. vasario mėn., Nr. 2. Reda
guoja Redakcinė komisija. Leidžia 
ir administruoja Antanas F. Ski
rius. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, CA 90029. Metinė 
prenumerata — 15 dol. 
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Cleve/ando "Nerija" Chicagoje 
Neseniai dar nemažiems ir gau- Į žilvitėlis. Prie šių dainų reikia 

šiems lietuviškiesiems chorams! priskaityu ir antrojoje prog-
pastaraisiais metais galutinai su-
nykstant arba pasitenkinant vien 
scenįnių veikalų pastatymais, lie
tuviškosios dainos dirvonuose jų 
vieta atiteko žymiai kuklesniems 
jaunimo ansambliams. Vieną to
kių naujesnių sambūrių^pasivadi
nusį Clevelando studenčių voka
linio vieneto Nerijos vardu, čika-
giečiai turėjo progos gegužės 6 d. 
išgirsti Lietuvių jaunimo sąjun
gos surengtame koncerte Jau
nimo centre. Tai dvylikos muzi
kalių studenčių ansamblis, kurio 
"spiritus movens" yra muzikos 
mokslus neseniai baigusi Rita 
Cyvaitė - Kliorienė. 

Nerijos grupė padainavo dau
giau kaip 20 dainų dvilypę prog
ramą. Pirmojoje dalyje buvo at
likta dviem ir trim moterų bal-

ramos dalyje padainuotą L. 
Šimučio Pavasario rytą, kvėp.io-
j?ntj naujesnių harmonijų at-
?pind/;ais. 

Likusioji sntrosios driies prog
rama b r c pašvęsta paprastoms 
ir banalioms dabartinės Lietu
vos estradinėms M. Vaitkevičiaus, 
J. Gaižausko, B. Grobulskio, G. 
Kuprevičiaus, M. Noviko ir A. 
Raudonikio lengvesnio stiliaus 
dainoms. Nors ir ne kartą jau 
mūsų scenoje ar iš Lietuvos gau
namų plokštelių girdėtos, tokios 
sklandžiai ir su šypsenomis jau- į 
nų dainininkių dainuojamos dai
nelės gali būti gražiu ir maloniu 
papuošalu bet kokio baliuko ar 
kokio pripuolamo parengimo. Iš
tisiniam koncerte betgi, nors 
publikai ir nuoširdžiai jas ploji 

sams harmonizuotos lietuvių mais priimant, joms pastebi-

Vilniaus universitetas minimas Chicagoj 
Vilniaus universiteto 400 me

tų jubiliejiniai minėjimai jau įsi
siūbavo išeivijos lietuvių koloni
jose. Įvairios bendrinės, moksli-

angažavimasis jubiliejinėms Vil
niaus universiteto temoms. 

Tačiau taipgi pabrėžtini ir-vi
si kiti, nors ir vieno popiečio ar 

nės, pasaulėžiūrinės bei politinės vieno vakaro universitetiniai mi-
organizacijos viena po kitos jaujnėjimai, ypač jeigu jų programos 

įrengia tos sukakties minėjimus. Į išsilaiko universitetui pritinkan-
Pagirtinas visų aktyvumas ir dė-

[mesys šiam garbingam Lietu\os 
j žemės šviesos židiniui. 

Bene reikšmingiausi Vilniaus 
| universiteto minėjimai bus New 
Yorke, gegužės 26-28 d. ir Chica
goje rugpiūčio 31 d. ir rugsėjo 
1-3 d. New Yorke šiam minėji
mui skinas visas septintasis Li-

I tuanistikos instituto suvažiavi-

čioje aukštumoje. 
Chicagoje toks pirmas plates

nio ir gilesnio masto Vilniąusrot 

niversiteto minėjimas bus rytoj 
—gegužės 13 d. Jaunimo centro 

didžiojoje salėje. Jubiliejinį mi
nėjimą rengia LTS Korp! ,Xe£>.-
Lithuania. Kalbės buvęs Vilniaus 
universiteto profesorius dr. Akin
as Maciūnas ir Kent State oųii-

liaudies dainos (su viena išimti niai truko meninio svorio. Šiais 
mi) . Čia girdėjome tarp senesnių- j laikais jau nebėra įmanoma, y-
jų A. Vanagaičio, St Šimkaus, J. j pač vienetui nepretenduojan-
Čiurlionytės, K. Kavecko, J. Karo
so bei J. Švedo harmonizacijų, 
taip pat ir keletą dabar Lietuvo-! vien keturių ar aštuonių taktų 

čiam į etnografini primityvumą, 
užpildyti viso vakaro programą 

je rašančių J. Bašinsko, V. Pa-
keturo ir Z. Venckaus dainų. Vi
tais, harmoningai suderintais ir 
intonacijoje neklystančiais, ta
čiau pernelyg prislopintais bal
sais. Buvo aišku, kad vadovė są
moningai vengia didesnio bal-
singumo, vietoje to pasirinkda
ma švelniai balansuotą, aiškų 
sąskambį, primenantį dabar A-
merikoje plačiai paplitusias baro
kinės muzikos grupes. Lietuviš
kosiose dainose tačiau toks dai
navimas paliko kiek monotoniš-

dainelėmis, nors ir gražiai pa
dainuotomis. Į iš tolimo krašto į 
Chicagą atvykusių akademikių 
koncertą išsirengęs klausytojas 
tikrai turi teisės lauku bent ke
leto svaresnių ir reiklesnių daly
kų. 

Pianinu dainininkes nuotaikin-

Aktorius Juozas Palubinskas — Pupkus Antano Gus
taičio "Slogučiuose" Klaipėdos teatre 1937 metais. 

Aktorius Juozas Palubinskas — Dr. Rankas Ibseno 
"Noroj" Vilniaus valstybiniam teatre 1942 metais. 

Aktorius Juozas Palubinskas ryšium su šių metq Poezijos dienomis paskutiniame gegužes mėnesio savaitgaly 
atvyksta iš Baltimores Chicagon. Gegužės men. 26 d. (šeštadienį) 8 vaL vak. Jaunimo centro kavinėje bus jo 
poezijos rečitalis. Vieno ryškiausių mūsų aktorių kūrybinio žodžio' rečitalis 5ra išskirtinė dovana literatūros bi
čiuliams šiemetinėse Poezijos dienose. 

mas, o Chicagoje Vilniaus uni- į versiteto profesorius dr. J.F. Cad-
versitetui dedikuojama visas Ka- Į zow. Meninę programos dalį £t-
talikų mokslo akademijos šuva-i liks Izabelė Savickaitė . SkmM-
žiavimas. Tai bus bent kelių die- i dzinienė iš Rochesterio. Minėti
nų, sutelktinių mokslo pajėgų | mas prasidės 3 vai. popiet. 

Nauji eidiniai 
Vysk. Motiejus Valančius,! Redakcijos ir administracijos ad-

' resas: 63 — 23 VVetherole St-, Re-

• DVIDEŠIMT METŲ. 1959 -
1979. Kristijono Donelaičio mo
kyklų sukaktuvinis leidinys. Išlei
do Kristijono Donelaičio mokyk
lų Tėvų komitetas 1979 m. Re
dagavo Danutė Bindokienė. Vir
šelis — Jono Maleiškos. Nuo
traukos Jono Tamulaičio ir Vac
lovo Noreik.os. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Lei
dinys didelio formato, gausiai 

nuotrau-

§ 0 6 

puikiomis 

Kultūros tarybos 
dramos konkursas 

XV >. 
Jau sudaryta JAV LB Kultū-

; ros tarybos dramos konkurso 
j jury komisija, kurion įeina Jur
gis Blekaitis, Antanas Vaičiu
laitis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
aktorius Juozas Palubinskas ir 
Kazys Almenas. Patsai konkur-

ko įspūdžio. Ikimės, kad sekančiame savo pa 
Iš pirmosios dalies dainų įdo- j sirodyme Chicagoje Clevelando 

miausios buvo įmantriai J. Ba-Į Nerija nepagailės mums atvežti 
šinsko surėdyta Obelyt, gražuo- taip pat ir muzikiniai bei inte-
lyt, jaudinančiai jautriai a t l ik ta j l e k t u a i i a } « * d a ^ i a u m t n 8 U < > 

Stasio Šimkaus Ūžia girelė ir K. i a ™ o s P«>granios. 
Kavecko harmonizuota Augo I , 9 ? Algis Šimkus 

Skulptorei Elenai Kepalaitei 
paskirta dailės premija 

gai palydėjo Kristina Kuprevičių- VABOJ KNYGELJ. Išelido "Eg-
tė. Į lutė" 1979 m. Finansavo J. Save- j go Park, N. Y. 11374. 

Grupės dirigentė Rita Cyvaitė- Į lis. Klišės "Eglutės". Tai klasiš-į 
į Kliorienė sugeba iš savo daini- j kieji Valančiaus skaitiniai vai- • M. Bernarda Venckutė, S.S. 
ininkių išgauti muzikalų sąskam- j kams. Leidinys su retesniųjų žo- K., ŠVENTO KAZIMIERO GAR-
ibį ir drausmingai jas vesti. Tikė-'džių paaiškinimais. Knygelė 118 j BEI MIŠIŲ GIESMĖS IR AKLA-DO VALDYMO ŪKISTATA IR j nų draugų'veidai ir 

1 psl., kaina — 3 dol. į MACIJOS. Išleido A. L- R. K. j FINANSINĖ APYSKAITA Šva- Į plunksnos darbai. 
įKunigų Vienybė, 351 Highland! riai ir parankiai išleistas 14 psl. 

• Dr. Jonas Basanavičius, DE- | B lv (L> Brookljp, N Y. 11207. Ti- Į leidinys. Puslapiuose pateikta 

mėnuo. Leidžia Marijonai ir šv 
Kazimiero sąjunga. Redaguoja I iliustruotas 
S. Matulis, MIC. Administruo- j komis 218 psl. 
ja J. Dubickas. Redakcijos iri Tai'dokumentinis aprašų, vei-į5*3 Jau buvo spaudoje paskelb-
administracijos adresas: 16idų ir pavardžių, įvykių, darbo i r ! t a s 1 9 < 8 m - ^ P ^ c i o mėnesį. 
Hound Rd., West Bridgford, I pramogų rinkinys, kuriame a k i - 1 Č I a t i k prunenama, kad rank-
Nottingham NG2 6AH, Eng- į vaizdžiai pasiliks Kristijono Do-11 ; ' ; : - •<• s - : a p k n l " 
land. Metinė prenumerata — '• nelaičio mokyklų dvidešimtme-
4 dol. (2 sv.). \cip istorija, Pasiliks ir jose besi-

j mokiusiam jaunimui nostal-
ĮBTO M. IMTUVU] FON- Į ggkas jaunystės atminimas, jau

jų 

LIAI VASARIO 16 D. 1918 M. 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBLMO. Išleido! 

ražas — 500 egz. Kaina —1 dol. i Lietuvių fondui vadovaujan-
Gaidas paruošė Juozas 
nas. "Nida" Londone 1978 m. Leidi

nys 32 psl. Tai Basanavičiaus pa- j • VILTIS, Vol. 37, Nr. 6. 
rašytoji paskaita prieš pat •artį, Marcfa —April 1979. A. Maga-
aiškinanti nepriklausomybės-pa-j»ne oi Folclore and Folk Dance, 

Stankū- eių asmenų pranešimai, kuriuos 
seka skaičiai, skaičiai ir skaičiai. 
Aiškiai matyti kur, kiek ir kaip 

I operuota turimais ištekliais. 

skelbimo aplinkybes. 
KARYS, 1979 m. kovo mėn., 1 Pubhshed six times yearly. Editor j v , o p r v . j o ui- u \r . \ T: T> Z ™' * Pasaulio lietuvių kanų and Pubhsher Vytautas F. Belia 

1978 metų Dailės premija; ture is a captured moment of the 
(1000 dol.), kurios mecenatas y-;dance". 
ra Lietuvių fondas , paskirta; y i s d ė h o ^ ^ l a b i a u s i a i į s i . 
skulptorei Elenai Kepalaitei, g y - ; m i n t i n i E i e n o s Kepalaitės laimė

j imai yra skulptūros srityje 

• CHRONICLE OF THE i j u s . One Year: 7.00 dol. U.S.A.; 
CATHOLIC CHURCH IN U- \ 8 dol. Foreign. "Viltis", P.O. Box 
TUANIA, No. 24. A Transla-] 1226, Denver, CO. 80201. 
tion of the Complete Lithuanian i šiame numeryje daug rašoma 
Original, "Lietuvos Katalikų Baž- 'apie lietuviškuosius Velykų mar-
nyčios Kronika", No. 24. į gučius. 

Documenting the Struggle 

veteranų mėnesinis žurnalas. Re
daguoja Zigmas Raulinaitis. Ad-

i rninistruoja Leonas Bileris. Re-
: dakcijos ir administracijos adre-
įsas: Karys, 341 Highland Blvd., 
;Brooklyn, N. Y. 11207. Metinė 
prenumerata — 11 dol. 

Human Rights in So-j LAIVAS, 1979 m. sausio-
viet - Occupied Lithuania Į v a s a r i o m ė n " N r ' L *?+*? 

. Today. Translation Editor: Rev. l r * ^ * ° gyvenimo mėnesinis 
Ankstesnės jos skulptūros buvojCasimir Pugevičius. Published b y l ' ^ M - ^ d ž i a a f a r i j o n ų j i e -

venančiai New Yorke. Premijai 
skiriama per JAV LB Kultūros 
tarybą, kuri iš savo pusės suor- . , . ^ ^ J Z " ^ ^ Lithuanian R. C. Priesfsi fo l i ja . Redaguoja kun. J. Vaš 
ganizuoja premijai skirti jury ko- labai dinamiškos, vešlių b a r o f a - ^ ^ ^ ^ . ^ 35 , H i g h _ ikas , MIC. Redakcijos ir admi-
misiją. Šiemet tą komisiją sudarė nių formų, bet tolydžio jos VISj]anc} BlvcL, Brooklyn, N. Y. 11207 įnistracijos adresas: 4545 W. 
šie mūsų dailininkai: Petras Alek-i labiau rimo, artėdamos prie kla-Į ' ;63rd St., Chicago, IL 60629. 

siškujų bei geometrinių formų.j * T
M L į Z I K ( ? S

T ^ l T'. .Metinė prenumerata JAV ir Ka-
T Tv v i i - - !m-) Nr. 3 •— 4. Leidžia Lietuvių! »,„/),-,-; A A^\ I*I» * A^\ 
Už šias skulptūrines pastangas . . , ., . ^;nadoj — 4 dol., kitur — 5 dol. 

r r o Į vargonininkų ir muzikų sąjun-l 
ir jų rezultatus Elenai Kepalai- Į g a Redaguoja Vytautas Kerbelis.! • ŠALTINIS, 1978 m. Nr. 6. 
tei ir paskirta ši mūsų išskirti-j išeina keturi numeriai per me-' Tikybinės ir tautinės minties 
nė dailės premija. į tus. Metinė prenumerata —5 dol. žurnalas. Išeina kas antras 

1959-1979 „ 
DVIDEŠIMT 
METU 
KSSIJONO tty*\.UC.<0 MOKVKU1 SUKAICUVf*? IK**Y» 

• EGLUTĖ, 1979 m. kovo 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja ses. I 
O. Mikailaitė. Leidžia Nekaltai Į t u v u* 3^™^ i r Jaunimo 
Pradėtosios Marijos seserys. Admi | Chicagoje dvisavaitinis biule- j 
nistruoja Danguolė Sadūnaitė. t e n i s - Redaguoja Antanas Saulai- į 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1979 m. 
balandžio meru 15 d., Nr. 5. Lie-

centro 

«>a. Algridas Kurauskas, Zita So 
deikienė, Kazys Varnelis ir Vy
tautas O. Virkau. 

Laureatė yra gimusi 1920 m. 
Vriniuje. Į šiandieninį skulpto
rės kelią atėjo per išraiškos šo
kį ir tapybą. Šokiui daug dėme
sio skyrė 1945-48 metais, jį studi
juodama Augsburge, Vokietijoje. 
Vėliau, išemigravusi Australijon, 
ten reiškėsi kaip šokėja, bet gi
linosi ir į tapybą. 1957 metais 
atvykusi Kanadon, buvo žinoma 
kaip šokėja ir kaip tapytoja. Per
sikėlusi į JAV, nuo 1961 metų ji 
jau daugiau dėmesio skiria skulp
tūros studijoms ir šios srities kū
rybai. 

Daug kur su savo skulptūri
niais darbais dalyvavo lietuvių 
bendrinėse parodose, rengė savo 
individualias skulptūros parodas 
New Yorko amerikiečių galerijose. 
E. Kepalaitės darbams dėmesio 
vra parodęs ir garsusis skulpto
rius J Lipchitz, jos vienos paro
dos katalogui parašydamas įva
dą, 

Encyclopedia Lituanica, lies
dama E. Kepalaitę, kaip trijų sri
čių meninkę, rašo: "She believes 
that the dance, painting and 
sculpture are dependent each u-
pon the other, that painting is 
n aid to sculptur and that sculp-

Metinė prenumerata — 7 dol 
Redakcijos ir administracijos ad-

15 d. Antanui Vaičiulaičiui, 
9307 Chanute Dr.. Bethesda, 
Md. 20014. 

;rrfi 
Autoriai rankraščius pasira-

pacių ^ slapyvardžiu. Į atskirą voką, 
ant kurio užrašomas kūrimo 
pavadinimas ir slapyvardis, 
įdedamas lapelis. Jame pažymi
ma slapyvardis, autoriaus var-
das, pavardė, adresas, telefono 
numeris ir dramos pavadini
mas. Vokas, prieš siunčiant kū
rinį, užlipinamas. Komisija ati
darys tik laimėjusio slapyvar
džio voką. 

Premijos suma, kaip jau pa
skelbta, — 1500 dolerių. 1000 
paskyrė Lietuvių fondas, 600 
— Kultūros taryba. Premija 
nebus skaldoma. Pageidautina, 
kad drama atitiktų vidutinišką 
spektaklio laiką. Kūrinių temos 
paliekamos autorių nuožiūrai. 

Nauji Lietuvių 
rašytojų draugijos 

nariai *>,~, 
f 111 

Visų narių slaptu balsavimu i 
.. . . . . . . . . . Lietuvių rašytojų draugiją priim-

Stepas Paulauskas, GYVE- Į t i š i e rašytojai: Juozas Almis tt-
MMO KLI.1AV " s j rsgis, Australijoje gyvenąs poe-

tis, SJ. Administruoja Petras Klei-1 
notas, SJ. Redakcijos ir adrainis-

resas : Eglutė — Immaculate į tracijos adresas: 5620 S. Clare-
Conception Convent, Putnam, I m o n t Ave-> Chicago, IL 60636; 
Conn. 06260. i atskiras numeris - 25 centai, siun-

įčiant paštu, bent 5 dol. metams. 
• EGLUTĖ, 1979 m balan

džio mėn. Lietuviškas laikraštė
lis vaikams išeivijoje. Leidžia i r i i ^ o 
spausdina Nekaka Pradėtosios!1979 m " ^ ^ T '? P$l> l h u s t"į t a s ; Petras Melnikas, beletristas 
spausama iNeicaita1 rraaetosios nuotraukomis, gaunamas /TAVV Mariia Slawnipnp ™- Al 
Marijos seserys. Administruoja , . ,~ic c AQ*U \ o 1 V n v - ' ' i V i a r n a Slavėniene vr Al-
Danguolė Sadūnaitė. Redakcijos i g * • ^ ^ ^ S" 4 9 t AVe*' d , o n a . Veščiūnaitė (Janavičienė), 
ir administracijos adresas: Eglu-Į T . ' 
tė — Immaculate Conception |, 
Convent, Putnam, Conn. 06260. 

viena 

Skulptor« Elena Kepalah* Nuotr. V. Mui^llo 

E. Kr-palalti! 
Skulptūra nupirkta 
Fine Arta. 

P̂ nrv:-. 
Kūryba rbronza) 

Ata/it-rny of Ui e 

Metinė prenumerata — 7 dol. 

• VYTIS, 1979 m. kovo mėn., 
Nr. 3. Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta I. 
Stukas, 1467 Force Dr., Mountain-
side, N. J. 07092. Administracijos 
adresas: 2524 W. 45 St., Chicago, 
IL 60636. Metinė prenumerata — 
8 dol. 

• VYTIS, 1979 m, balandžio 
mėn., Nr. 4. 

• SKAUTU AIDAS, 1978 m. 
gruodžio mėn. — 1979 m. sausio 
mėn. Lietuvių skautų mėnesinis 

žurnalas. Leidžia LSS Tarybos 
Pirmija. Redaguoja Sofija Jelio-
nienė, 6111 S. Califomia Ave., 
Chicago, IL 60629. Administruo
ja Malvina Jonikienė, 6346 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL. 
60629. Metinė prenumerata -
dol-, garbės prenumerata 
dol. 

pokario laisvųjų 
tremtinių tikra gyvenimo istori
ja, pradedant savo tėvų prisimi
nimu, okupacijomis, paskui per 
Vokietiją ir Belgiją pasiekiant 
Chicagą ir čia pensininko amžių. 

• SALEZIEČIU BALSAS, 
1978 m-, Nr 1. 42 psl. Iliustruo
tas leidinys. Leidžia lietuviai sale
ziečiai. Redaguoja kun. M. Bur
ba, SDB. Meninė priežiūra V. 
Aleksandravičiaus, SDB. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
Lituani Don Bosco, Via Colonna 
2,00044 Frascati (Roma),Italia. 

abi Australijoje gyvenančios po
etės; Jonas Zdanys, poetas, vertė
jas (JAV). Dabar Lietuvių rašy
tojų draugija išeivijoje turi 100 
narių. , , 

• CRONTCA DA IGREJA 
CATOUCA NA LITUANIA. 
Suplemento do Jornai Culiural 
Lituano "Mūsų Lietuva" — Nos-
sa Lituania, 62662010 ( 0001 — 
40, Caixa Postai 4421, 01000 Sao 
Paulo, SP., Brazilia. N. 42 
(26. 101978) — 01. Cronica da 
Igreja Catolica na Lituania N. 
32. Traducao do originar Htuano, 
"Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika". Aos cuidados dk Uni-

do Clero Lituano no Brazil ao 

• Filatelistų draugijos "Lie
tuva" BIULETENIS, 1979 m., 
sausio - balandžio mėn. Nr. 1. 
Apima filateliją ir kitas artimas 
sritis. Leidžiamas tris kartus į 
metus. Redaguoja Eugenijus Pet- (UCLIB). Este material pode ser 
rauskas, 7742 S. Troy St., Chica- u t i i i z a d 0 livremente. Caso fosse 
go, IL 60629. Administruoja Ka-i , , . , ' . ,. 
zys Rožanskas, 3450 W. 62nd St., į P u b l l c a d o ' P 5 ^ ~ se • f^eza de 

101 Chicago, IL 60629. Metinė prenu- e n v i a r 2 exemplares da publica-
1 rnerata — 5 dol. I cao ao endereco acima. 


