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1 ši įame numeryje: UTUANUS GIMĖ PRIEŠ 25 METUS 
Nelengva atsispirti operos traukai. 
Lituanus gimė prieš dvidešimt penke
rius metus. 
Mūsų kalba: Dėsningas tėra ALTAS. 
Carl'o Orff o Carmina Buraną lietu-

•°&r viškai. 
Carl Orff ir jo Carmina Buraną. 
Amerikiečių haiku vertimai. 
Svečių iš Europos, Petro Odinio ir Ra
mintos Lampsatytės, koncertas. 
Dar apie dailininką Praną Domšaitį. 
Nauji leidiniai. 

^ Kultūrinė kronika. 
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Nelengva atsispirti 
operos traukai 

.-

Per didelis pasišventėliškas 
dėmesys operai mūsų dirvonuo
se kai kada smukdo bendrą -kul
tūrinį lygį. Nelieka energijos ori
ginalesnei muzikinei veiklai. 

— Na, ir nukalbėjai, — už
protestuos kiekvienas uolus ope
ros dievintojas. —Tai nesą
monė. Operos žanras yra aukš
čiausio lygio menas. Ir jeigu 
žmonės prie jo skverbiasi, jie tuo 
išreiškia savo aukštą kultūrą. 
Ko daugiau reikia. 

Dėl to nesiginčysiu. Tegu ope
rinė išmonė skaidrina visuome
nės dvasią. Tegu uvertiūrų, ari
jų, vaizdžių dekoracijų, spalvin
gu drabužiu kerai gaivina me
lomanu širdis. Jei pastatymas 
yra geras, sunku atsispirti operos 
traukai — žavimės, plojame ir 
trokStame dar sykį išgirsti gra
žiąsias melodijas, dažniausiai 
girdėtas šimtus kartu, mums su
prantamas kaip mūsų pačių ra
šysena. 

.Bet čia h- gOūdi dvasinio nuos
tolio gemalas. Operinis žavesys 

lengvai pavirsta mailoniu įpročiu. 
Atbunka estetinė nuovoka. Su
siaurėja visuotinės muzikos su
pratimas, dingsta tolerancija ki
tiems muzikos žanrams. Yra per
nelyg daug tokių operos liaup-
sintoju, kurie su pasididžiavimu 
nepripažįsta nei simfonijų, nei 
kamerinės muzikos, nei fortepijo
no skambinimo. O ką sakyti apie 
džiazą ar šiuolaikinę muziką. Si
tų "pabaisų" jie kratosi kaip ug
nies. Net ir patį operos lauką daž
nas iš jų susiaurina iki keliu 
Verdžio, Gounod, Puccinio ari
ju. daT pridėkime "Čigonu ba
rono" melodiją. 

Solistai, ugdydami savo ga
bumus operas traukos atmosfero
je, pasiduoda publikos lygiui, pri
pranta pro pirštus žiūrėti į mu
šu tautinę muziką. Jiems nėra 
nei laiko, nei noro giliau suvokti 
lietuvių vokalinį meną, plačiau 
susidomėti mūsų kompozitorių 
įnašu. Jei kelis savųjų dalykus 
i? pareigos ir įtraukia į koncerti

nį repertuarą, tai jų paruošimas 
būna tik pusėtinas, reiškia — ne-
meniškas. Žinoma, yra išim
čių ir tikrai kultūringo lietuvių 
muzikos atlikimo. Bet šiame ra
šinyje rūpi vis dažnėjantys an
tausiai lietuviu vokaliniam me
nui. 

Kartą Lietuvių dienos kon
certe teko klausytis svečio dai
nininko. Įspūdingai atliko jis su
dėtingas arijas — su pavergian
čia balso ir .vaidybos išraiška. 
Publika šėHo plodama. Bet kai 
reikėjo vyrui padainuoti kelias 
harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas, ūmai interpretacinė galia 
supliuško kaip priekinė padan
ga. Solistas ėmė ramstytis 
į fortepijoną, šluostyti pra
kaitą, įieškoti įkvėpimo at
skleistose gaidose. Buvo matyti, 
jog neišmokęs teksto, dainuoja 
ekspromtu. 

Vis tiek ir už tokį drebią dė
mesį lietuvių dainoms rengė
jai dėkoja solistams. Dėkoja už 
tai, kad žmogus neužrietė nosies, 
atvažiavo, parodė savo operinį 
įgūdį, be to, tautinės pareigos la
bui padainavo net kelias lietuvių 
kompozicijas. Taigi — atliko tau
tinę pareigą. Ko daugiau reikia. 

Pareiginio, proginio dainavi
mo bei skambinimo mūsuose, 
reikia pasakyti, yra daugiau, ne
gu reikia. Tai savotiškai nau
dinga pseudo - muzika (darbš
čių rengėju greitomis sumesto
je programėflėsje). Ji skamba daž
nuose baliuose, minėjimuose, •iš
kilmėse, jaunimo šventėse. Lygi 
bendroje entuziastingoje rugia- \ 
piūtėje, solistai ekspromtu talki-; 

na savo 'balsais, o publika jiems' 
ploja, dažniausiai iš pa re gos. 
Proginių koncertu repertuarai pa
virsta vis tų pačiu paprastų dai
nelių (kurias parūpina vietiniai 
kompozitoriai) kartojimu, prieš
karinių romansų, banalių šla
gerių, geresniu atveju —jaunuo
liškų, bet ne meniškų "viva eu-
ropų" (senų europiŠku melodi
jų) santalkomis. Salė viską paly-

ANTANAS DUNDZHA 

1954 lapkričio 26 - 28 d. Chi-
cagoje įvykusiame Lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavime pa
sirodė anglų kalba išleistas pir
masis LITUANUS žurnalo nu
meris. Tai buvo 12 puslapių, 
gražiai techniškai apdorotas, ba
lansuoto turinio, daug žadantis 
organizuotos studentijos leidinys 
angliškai skaitančiam akademi
niam pasauliui. Šiandien, prisi
menant LITUANUS gyvavimo 
sukaktį, čia pasidalinsiu 1954 — 
1955 metų epizodais, kai LITU
ANUS leidimo buvo imtasi. 

Kad ir straipsniu minėti su
kaktį vien sukakties vardan gal 
būtų pigu ir tuštoka. Tad šalia 
grynai informacinių duomenų 
bei čia viešai reiškiamo pasiten
kinimo per 25 metus daugelio 
rankų bei galvų varytu darbu, 
šiose eilutėse išskirsiu tą mūsų 
studentijos kartą, kurios aplinko
je LITUANUS 'gimė. Šiandien, 
sukakties proga, butų prasmin
ga tą kartą vėl sutelkti bendron 
talkon, kad LITUANUS dabarti
nė būklė būtų pastūmėta prie
kin ir žurnalo ateitis užtikrinta. 
Studentija ]AV-se apie 1954 m. 

1954 m. buvusiu dypukų dau
guma buvo bebaigianti pirmąjį 
gyvenimo penkmetį JAV-se. Stu
dentiją sudarė lietuviškųjų gim
nazijų auklėtiniai, Vokietijoje 
baigę bent 4 — 5 klases. Aišku, 
buvo ir vyresniu studentų, 
aukštojo mokslo ragavusių Pin-
neberg'e ar kiruose Vokietijos ir 
net Lietuvos universitetuose. 
JAV-se tada slinko į pabaigą Ko
rėjos karas, pasaulyje plėtėsi šal
tasis karas, jauni vyrai privalėjo 
bent dvejus metus atitarnauti 
JAV kariuomenėje. Nedaug kas 
dar turėjo automobilius ar tele
vizijas... B mūsų ideologinių 
studentiškų organizacijų veikė 
studentai ateitininkai, tuo metu 
kaip tik formavosi santariečiai 
(vėliau sudarę Santarą — Švie
są), atsikūrė akademikai skau
tai ir, gal kiek siauresne skale, 
veikė keli kiti studentijos sambū
riai. 

1951 m. įvyko pirmieji naujai 
įkurtos organizacijos. Lietuvių 
studentų sąjungos JAV vadovy
bės rinkimai, kurios iniciatoriais 
buvo Madison, Wisc. mieste stu
dijuojantieji Vytautas Kavolis ir 
Vytautas Žvirzdys — Vardys (1). 
Jaunimui stojant į universitetus 
ir, atsitarnavus kariuomenėje, 
grįžtant tęsti studijų su valdžios 
skiriamomis stipendijomis, stu
dentų sąjungos narių skaičiai 
sparčiai augo: 1951 — 1952 pra
dėta su 135 nariais, 1954 — 1955 
jau buvo 569, o 1956 — 1957 vei
kė net 22 Sąjungos skyriai su 743 

Šitaip atrodė mūsą studentKkoP vyrija "Lituanus" gimimo metais. Čia regime University of Illinois, Urbanos studen
tą grupę. Pirktoje eilėje trečias iš kaires — K. Mikėnas; antro] eilėj pirmas iš dešinės — A. Marchertas; trečioj ei
lėj antras iš dešines — L. Sabaliūnas; ketvirtoj eilėj pirmas iš dešinės — A. Dundziia. 

registruotais nariais, gyvenan
čiais nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno pakrančių (2). Stu
dentai reiškė gyvą dėmesį Są
jungai: 1955 m. vadovybės rinki
muose dalyvavo 72 proc. turin
čių teisę balsuoti (3), kelis kar
tus metuose išeidavo "Studentų 
gairės", buvo organizuojami 
alumnai, rūpintasi Baltų studen
tų federacijos steigimu, Pasau

lio lietuvių studentų atstovybe, I draugai, buvome maždaug tre 

Visokeriopai "Lituamis" leidimo idėją 
rėmęs J. J. Bachunas. 

di, trafaretiškai šnekant, šiltais, muzikos deivė dažnai yra guja-
ar net karštais plojimais. Ko dau-' ma iš namu. kaip t0lP Aisčio ka-
giau reikia j ralaitė. Tenebūna opera jai pa-

Klausimą —ko reikia išeivijos į motė. Opera yra naudinga ir 
muzikiniame -gyvenime — turė
tų rimtai apsvarstyk mūsų kul
tūrininkai. Taip pat ir patys so
listai, kurie šiuo metu daug laiko 
ir lėšų skiria operiniam menui. 
Žinokime, kad šiandien išeivijo
je, poetiškai šnekant, lietuvių jams. 

veikė Studentų šalpos fondas, Są
jungos užsienio skyrius, regulia
riai buvo raginami visuotiniai bei 
rajoniniai suvažiavimai ir t. t 
Buvo, ką šiandien švelniai va
dintume "politikavimu" — tai 
varžybos dėl įtakos ar "valdžios"; 
pasitaikydavo ir viešų kivirčų. 
Bet bendra nuotaika buvo pozi
tyvi, draugiška, studijų rūpes
čiuose — darbinga, ne be kai ku
rių asmeninių nepriteklių, aiš
kiai lietuviškai orientuota. 1952. 
XI. 24 d. Sąjunga savo kasoje tu
rėjo 35.10 dol., o Šalpos fondas sa
vo ižde — 573.84 dol. Vėliau pa
dėtis, aišku, pasikeitė gerojon pu
sėn (4). Ar ne nostalgiškai atro
do? 

Šioje aplinkoje, Lietuvių stu
dentų sąjungos centro valdybos 
iniciatyva, 1954 m. vasarą pra
dėjome LITUANUS leidimą. 

Užsienio skyrius ir 
būsimasis LITUANUS 

1954 m. pavasarį po įvykusių 
Sąjungos rinkimų buvo sudaryta 
tokia Centro valdyba: K Kudž-
ma — pirmininkas, A. Kėželis •— 
vicepirmininkas, R. Rauchaitė ir 
V. Germanas — sekretoriai, A. 
Barzdukas — iždininkas, V. Vy
gantas ir A. Sužiedėlis — nariai. 
K Kudžmai, V. Germanui ir A. 
Kėželiui išvykus į kariuomenę, 
valdybon įėjo R. Kezys, V. Klei
za ir K Mikėnas, o pirminin
kavimą perėmė A. Sužiedėlis (5). 

Pasibaigus 1954m. pavasario se
mestrui, dauguma Urbanoje, Illi
nois universitete, studijavusių I BachmtąTapie s a v ą s i a s ' ^ i i 
studentų išsiskirstė namo, '3hi-įgas g painformuoti ir paprašyti 

naudinga tol, ko: neužgožia mū
sų originalios mu^kos. Savąją kū
rybą reikia kuo plačiau atskleis
ti — ir ankstyvesnę, ir šiuolai
kinę, įsigilinus ją išmokti ir tik 
tada meniškai perteikti klausyto-

čiamečiai - būsimieji inžinieriai. 
Šį kartą, sėdėdamas pas mus 

ant sofos, V. Vygantas trumpai 
nušvietė Centro valdybos planus 
steigti Užsienio skyrių, pradėti 
leisti anglų kalba biuletenį bei 
rūpintis keliais kitais projektais. 
Mane jis kvietė pirmininkauti Už
sienio skyriui, susidaryti iš Chica-
gos bei Urbanos studentų mažą, 
bet darbingą kolektyvą ir reda
guoti tą planuojamą biuletenį. Il
gai nedelsdama, Gentro valdy
ba norinti išleisti' pirmą biule
tenio numerį dar prieš 1954 
metų pabaigą. Toks terminas 
mums visiems buvo visai su
prantamas, nes Sąjungos Centro 
valdybos kadencija buvo tik vie
neri metai. Tad ir aš, nedelsda
mas, sutikau. Dar truputį šnek
telėjome kitais reikalais ir sutarė
me greitai vėl pasitarti. 

Pagal V. Vygantą, angliško 
biuletenio mintį viename sąjun
gos suvažiavime pats pirmasis iš
kėlė žinomas JAV vyresniosios 
kartos veikėjas, Juozas Bachu
nas. Ten pat J. J. Bachunas pa
žadėjo ir savo piniginę paramą 
šiam sumanymui. Ankstyvesnės 
sąjungos centro valdybos šiam 
projektui dėl įvairių priežasčių 
bei kitų varomų darbų, atrodo, 
neturėjo jėgų ir laiko, tad iki šiol 
nieko ir nebuvo padaryta. V. Vy
gantas šį J. J. Bachuno sumany
mą "atgaivino" dabartinėje są
jungos vadovybėje, jam rado pri
tarimą ir ėmėsi darbo. Artimiau
sioje ateityje, sudarę biuletenio 
planus, turėsime vykti pas J. J 

ną ir keletą kitų pasiūlymų sky-^n 
riaus veiklai. Į Užsienio skyrių >fl 

j specialiai biuletenio leidimui su- fal 
Į tiko įeiti Kęstutis Mikėnas, Al- irt 
1 gis Pabarčius, Dalilė Valančiu- d 
] tė (dabartinė Polikaitienė). Aiš- ta 
ku, redakcijos ir Užsienio sky- m 
riaus nariu ex-officio buvo Vy
tautas Vygantas, mūsų ryšinin- 13 
kas su Sąjungos valdyba. Kiek : 
vėliau palankių laiškų apie Lie- ri 
tuvą rašymo akcijos organizavi- 'H 
mui įsijungė Leonas Sabaliūnas >d 
ir Algis Marchertas (6). Aš dar vA 
siūliau Užsienio skyriaus veiklą W 
plėsti keliais kitais mažesniais pro- m 
jektais, tačiau V. Vygantas kie- va. 
tai laikėsi to paties principinio, 
biuletenio leidimo reikalo. "Iš- ™ 
leiskime gerą biuletenį ir to, bent 
pradžiai užteks. Tuo atliksime 
didelį darbą" — jis argumenta
vo. 

Pirmųjų metų biuletenio 
planas, leidimo dažnumas bei 
apimtis išsisprendė gana leng
vai. Buvome saistomi turimų 
Sąjungos išteklių, laiko irgi bu
vo mažai. Bent apimties požiūriu, 
pradėjome kukliai, su keturiais 
12 — 16 psl. numeriais metuo
se. Paruoštą pirmųjų metų te
mų bei autorių sąrašą papildė
me keliais kitais V. Vyganto pa
siūlymais. Turinio principinė 
linija jokių rūpesčių nekėlė, 
šiandien ją galima lengvai atkur
ti naudojantis Studentų sąjun
gos pradininkų 1951 m. paskelb
tu atsišaukimu, kuriuo visi tada 
gyvenome: "... įjungti lietuvius 
studentus į Lietuvos laisvės ko
vą tarptautiniame bei amerikie-
tiškame akademiniame forume, 
kartu ir tautinėie bendruomenė-
je"...(7/ 

Gyvenome Eisenhower'io prezi
dentavimo laikais ir jo 1952 m. 
rinkiminiais pažadais komuniz
mą atstumti atgal. Tad ir pirmų
jų numerių turinys visų pir
ma turėjo išsakyti, kas mes esa
me, kas mums nutiko, kokie mū
sų siekiai Lietuvos atžvilgiu, ko
kie ryšiai su akademine visuome
ne ir, pastačius šią bazę, jieškoti 
savosioms aspiracijoms draugų. 
Vėliau, aišku, ši linija buvo iš
plėsta į kultūrinę, mokslinę ir ki
tas sritis, nes kitaip biuletenis 
būtų nusipiginęs ir išvirtęs į nuo
bodoką propagandą. 

Tame pat pasitarime iš ke
lių mano pasiūlytų vardų ap
sistojome prie LITUANUS pa
vadinimo. Pasidalinome su V. 
Vygantu straipsnių užprašymo 
uždaviniais. Sutarėme, kad aš 
aplankysiu kai kuriuos Chicago-
je gyvenančius mūsų instituci
jų darbuotojus, juos painformuo
siu apie LITUANUS. V. Vygan
tas iš savo pusės pranešė, kad 
spaudos darbą atliks "Darbinin
ko" spaustuvė, iš ten bus tvarko
mas techniškas paruošimas bei 
ekspedicija. Dar reikėjo pasirū
pinti laisvųjų kraštų studen
tų centrinių organizacijų adre
sais bei keliom kitom smulkme
nom. 

cagon. Čia visai netikėtai vasa
ros pradžioje pas mane atsilankė 
Vytautas Vygantas, tuometinis 
Sąjungos centro valdybos narys, 
kurį buvau pažinęs prieš metus 
laiko Urbanoje. Jis jau buvo įpu
sėjęs į savo psichologijos daktara-

Pr. V. Į tą, kai mes, mano artimiausi 

jo pritarimo bei anksčiau žadėtos 
piniginės paramos. 

Už kelių savaičių įvykusia
me susitikime su V. Vygantu 
aš jau turėjau pakviestų Užsie
nio skyriaus bendradarbių suti
kimus dirbti, provizorinį pirmų
jų metų biuletenio turinio pla-

Vizitai pas visuomenininkus 
Sutarėme su A. Pabarčium 

vieną vasaros sekmadienį keliau
ti į Sodus, Mich., apie 100 my
lių už Chicagos į Detroito pusę, 
pas didįjį Amerikos lietuvį, J. J. 
Bachuną. A. Pabarčius pažadė
jo pasiskolinti automobilį, suta
rėme susitikti sekmadienio rytą 
Sand Danes, lnd.% paežerėje ir iŠ 
ten išvažiuoti. Tais laikais dar 
nebuvo didžiųjų Amerikos "In
terstate" autostradų, tad ir kelio-

(Nukeltas į 2 p»U 
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Lituanus gimė prieš 25 metus 
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.Atkelta iš 1 psi.) 

nės būdavo vargingesnės, ilgiau 
trukdavo, lėčiau važiuojant pro 
miestelius. 

J. J. Bachunas mudu priėmė 
paprastai, bet labai svetingai ir, 
su įgimtu, mandagiu dėmesiu, 
mudviejų išklausė. Sėdėjome pas 
jį sode, jis buvo pasisukęs pro
filiu į mus, daugiausia žiūrėjo į 
žemę, o vėjas taršė jo žilus plau
kus ir vėdino nuo saulės parudu
si — raudonoką veidą. Taip , jis 
tokį pasiūlymą yra studentijai to
kiam ir tokiam suvažiavime pa
daręs... Tai gerai, kad imatės 
darbo, po kiekvieno išleisto nu
merio jis atsius tokią ir tokią su
mą pinigų... Planuojamas turi
nys jam atrodo tvarkoj, jokiu pa
keitimų čia nesiūlys... Na, tai 
puiku, o dabar — juk jau metas 
valgyti, tad kviečia mus pietauti 
kartu su kitais savo vasarvietės 
svečiais... 

Dabar neprisimenu, kiek J. 
Bachunas mūsų leidiniui pini
gų skyrė — ar 200 dol. kiekvie
nam numeriui ar 200 dol. me
tams. Pirmoji suma šiandien at
rodo didoka, o antroji — lyg ir 
per maža. Žinau tiek, kad J. Ba-
chuno parama buvo efektinga, 
apčiuopiama, bet "nelepinanti". 
Tai buvo, naudojantis chemijos 
terminologija, mums svarbus ka-
talistas, beveik būtinas tolimes
nei reakcijai. Aišku, pinigai bu
vo tik viena medalio pusė: J. Ba-
chuno viešas užsiangažavimas šį 
darbą remti tapo ir gražiu pasiti
kėjimo pareiškimu ir svariu mo
raliniu užnugariu. Neturiu ži
nių, kiek metų J. Bachunas taip 
LITUANUS rėmė. 

buvo daug santūresni už konsu
lą ar už J. Bachuną, bet nei pra
šomos moralinės, nei palankios 
spaudos paramos nepaneigė. Su 
jais kalbant, lyg ir jautėsi, kad 
jie apie šį reikalą yra jau girdėję, 
o dabar lauks ir žiūrės, kas čia iš 
tų mūsų pastangų išeis. Susiti
kimai buvo trumpi, korektiški, 
savotiškai eiliniai. Ponai Tala-
lai priėmė savo namuose, buvo 
malonūs, dėstomu reikalu domė
josi, mus skatino. Po pokalbio aš 
spėliojau, kad jų širdys bei vi
suomeninė energija jau buvo su
telkta į Studentų šalpos fondą 
ir LITUANUS leidimas didesnio 
jų dėmesio nepatrauks. Na, 
bent buvo painformuoti. 

1954 ruduo Urbanoje 

Prieš prasidedant 1954 m. ru
dens semestrui, parašiau pirmojo 
numerio vedamąjį, kurio anglų 
kalbą ištaisė "Margučio" malo-

laikė ryšius su spaustuve. Ofici
alių posėdžių nedarėme, proto
kolų nerašėme. Visi vieni kitus 
bent kelis kartus savaitėje maty
davome. Kai reikdavo, subėgda
vome, pasikalbėdavome, pasida
lindavome darbais ir to užteko. 
V. Vygantas mūsų darbo eigą 
pranešdavo Centro valdybai ir 
čia pat mūsų bet kuriems bend
riems sprendimams pritardavo 
Centro valdybos vardu. Buvo 
puiki tvarka, be jokios biurokra
tijos ir nebuvo jokių nesutarimų. 
Šiandien visa tai net gana keisto
kai atrodo. 

Berenkant pirmojo numerio 
medžiagą, dar parupo pasitik
rinti ar, leidžiant žurnalą, nerei
kia kokių nors leidimų ar regis
tracijų. Tuo reikalu kreipiausi į 
teisę bebaigiantį A Kėželį. Jis 
greit atsiliepė laišku, kuriame su 
pabrėžiančiu juristo tonu paste
bėjo jog spaudos laisvę JAV-se 

nus Casey Deveikis. Ta proga ir Į garantuoja Konstitucija ir pridė-
"Margučio" štabą painformavau 
apie mūsų planus. 

Suvažiavus 150 mylių atstume 
nuo Chicagos esančion Urba-
non, pradėjo plaukti pirmojo nu
merio straipsnių rankraščiai. 
Straipsnių paruošime spaudai 
daug padėjo Dalilė Valančiūtė 
— Polikaitienė ir Algis Pabar-
čius. Dalilė su savo draugėmis 
straipsnius atidžiai peržiūrėdavo, 
patikrindavo, jei reikia — perre-
šydavo mašinėle, o A. Pabarčius 
— nunešdavo savo amerikie
čiams draugams, kad galutinai 
anglų kalbą išlygintų. Turbūt 
tiems amerikiečiams kiek nors 
mokėdavom už beveik profesinį 
patarnavimą, o visos kitos mūsų 

jo, kad jis pats dar neturi teisės 
duoti juridinių patarimų... Aš 
skaičiau jo laišką šypsodamasis, 
turbūt ir jis šypsodamasis jį m a n 
rašė; su šiuo paaiškinimu atkri
to paskutinė procedūrinė abejo
nė. 

Tuo pačiu metu kreipėmės į vi
sus Sąjungos skyrius, prašydami 
universitetų bei miestų biblio
tekų adresų, kurios turėtų LI
TUANUS gauti. Be to prašėme 
savo narius į tas bibliotekas eiti 
ir jose mūsų žurnalo reikalauti. 

Urbanoje išnuomavome paš-

MŪSŲ KALBA O 
Dėsningas tėra ALTAS __ 

University of Illinois, Urbanoje, 1955 metais, "lituanus" leidimo laikais. Iš 
kaires į dešinę: A. Dundzila, R. Kliory te - Bartuškienč ir L. Sabaliūnas. 

Atėjo laikas pradėti rūpintis ir 
sekančiais LITUANUS nume
riais. Kai kurie vasarą užprašyti 
autoriai buvo neatsiliepę, tad 
jiems, ilgai nedvejodamas, pa
siunčiau po antrą kvietimą re
gistruotu laišku. Greitai tada ga-

to dėžytę, Box 652, kuri buvo ne! vau vieną kritišką atsakymą iš 
Urbanos, bet skersai gatvę esan- į besidaktarizuojančio vyresniojo 

Grįžome iš Sodus, Mich., tais Į p a s tangos ėjo talkos bei aukos 
pačiais vieškeliais, tik kelis kar- i dvasioje. Pavarčius pirmuosius 
tus ilgiau sustodami... Ma t pra- numerius, dar ir dabar nėra ko 

čiame Champaign, 111. mieste 
Antanas Sužiedėlis iš Washing 

ėjusią naktį, gal iki pat paryčių, 
prie ežero kranto vyko, atrodo, 
šaunus pasilinksminimas, kurio 
sąskaiton A Pabarčius buvo be
veik nemiegojęs. Aš jau mokė
jau važiuoti, bet neturėjau vai
ruotojo leidimo... Bet grįžome lai
mingai, patenkinti, savo misiją 
atlikę. LITUANUS pasirodymo 
galimybės švytėjo vis aiškiau! 

Chicagoje LITUANUS leidi-

raudonuoti ar galvos kraipyti: ir 
temos ir temų traktavimas ir 
kalba yra be priekaištų. Gal vie
nintelis šypsnį iššaukiantis daik
tas yra metrikoje nevykęs ban
dymas anglų kalbon versti Są
jungos "Užsienio skyrių" — pa
rašėme "Secretariate for Exter-
nai Relations"... Už tokį išsireiš
kimą vyriausiu redaktorium pasi
rašęs A Dundzila kokioj nors 

mo planus turėjau progos išdės- j vertėjų skaistykloj dar atsiims... 
tyti Lietuvos konsului dr. Petrui Į Bet 1954 — 1955 m. šis terminas 
Daužvardžiui, ALTo darbuoto- j taip kvailai neskambėjo, ir nie-
jams Leonardui Šimučiui ir dr. kas niekad jo mums nekomen 
Pijui Grigaičiui ir su studentija 
artimai bendravusiems, ypač 
daug dirbusiems Sąjungos šalpos 
fonde, Jonui ir Poniai Talalams. 

Susitikimas su konsulu paliko 
nepamirštamą įspūdį. Žemoko 
ūgio, praplikęs, už akinių labai 
gyvai žibančiomis akimis, labai 
Švarios išvaizdos ir energingo j 
balso konsulas priėmė mane sa
vo tvarkingame darbo kabinete, 
jau įtaisytam Daužvardžių na
muose, Marųuette Parko rajone 
Aplinkoje, kur nebuvo prabangos, 
bet matėsi tvarka, tinkama rim
tis, kur tiesiog kvepėjo puikiai su
derintas rimtų pareigų oficialu
mas su atviru nuoširdumu ir dė
mesiu atvykusiam interesantui, į 
pokalbį įsijungė ir maloni ponia 
Juzė Daužvardienė. Išgirdę mū
sų planus, tuoj pat abu pritarė 
LITUANUS leidimo minčiai. 
"Gerai, vyrai" — kalbėjo konsu
las, labai aiškiai akcentuodamas 
V tarimą. "Dirbkite, leiskite 
biuletenį Aplamai informacijos, 
o ypač tokio leidinio mums labai 
reikia! Džiaugiuosi Sąjungos ini
ciatyva ir pastangomis, jus, vi
sus sveikinu!" Pokalbis buvo ma
lonus, skatinantis: vėliau apie 
jį esu ne kartą dar galvojęs. Po
kalbio gale dar pasiteiravo apie 
kilmę, apie studijas, teigiamai pa
minėjo kažkokį Urbanos studen
tų pasirodymą ir išlydėjo. Stebė
jausi, kad po šio susitikimo jie 
abu jau visada atsimindavo ma
no pavardę ir mane iš tolo pa
žindavo. 

L. Simutį su P. Grigaičiu at
lankiau jų redakcijų, "Draugo" 
kr "Naujienų" būstinėse. Jiedu 

tavo; dar daugiau — net sekan
tis redakcinis kolektyvas jį nau
dojo. 

Visą paruoštą medžiagą per
imdavo V. Vygantas, ją išsiųsda
vo į New Yorką. Jis tiesiogiai pa-

kolegos, nurodantį jo netrukdyti 
registruotais laiškais ir visai ne-

ton, D. G , miesto telefonų kny-' kalbantį apie jokius straipsnius... 
gos išplėšė ir atsiprašęs, atsiun-1 Keli kiti visai r.eatsiliepė, tad teko 
tė du lapus su visų pasiuntiny- i padaryti išvadą, kad su mūsų ko-
bių adresais. Visoms nekomunis- ? lektyvu ar su tuometine Centro 
tinių kraštų pasiuntinybėms' valdyba vengiama bendradar-
parašėme laiškus (-ačiū, Dalilė, biauti. Tada, be didelės širdgėlos, 
ir Co., už kantrų rašymą maši-'• kreipėmės į kitus. Įsisiūbavęs stu-
nėle!), prašydami jų kraštuose \ dentiškas "politikavimas" buvo 
veikiančių universitetų ir stu- '• talentingai vaidinamas ir šioje 
dentų organizacijų adresų. Po; labai mažo teatro labai mažoje 
kelių savaičių pradėjo plaukti; scenoje. 
pasiuntinybių sekretorių, pata
rėjų ir net kai kurių tituluotų 
pasiuntinių pasirašyti atsaky
mai. Buvo įdomu skaityti "aukš-

UTUANUS debituos 

Per Padėkos dienos savaitga
lį daug studentijos suplaukė į 

tos pagarbos pareiškimus" stu-1 Chicagą, į Marquette Parko pa-
denčiokams, tą diplomatinį, kar-Į rapijos salę visuotiniam suvažia-
tais laužytos anglų kalbos žargo-! vimui. Sąjungos pirmininkas An-
ną ir vartyti mandriai išgravi- i tanas Sužiedėlis vakare atidarė 
motą laiškų popierių, vokus, j suvažiavimą, pasakė kalbą, išrin-
Gautus adresus išsiuntėme į; kome darbo prezidiumą. Ryto-
New Yorką, komplektuojamon į .jaus dieną, spėju penktadienį, 
kartotekon. 1 prasidėjo posėdžiai. Į šį posėdį ir 

prof. V. M a-u 
f" h i r a 'rr r p 'aiminv) krmgr!?so metj, 

Aoliunas ir V, Vygantas. 
B kaire* 1 deSlr*: A_ Dundzila. mž. Rufii.s, L..;bi"skas. 

Lietuviais studentai 1952 m. University of Illinois, Chica goję-. K. Mikėnas — 4-tas iš kairės ir D. Valančiūte — 2-ra 
iš dešinės, abu pirmoje eilėje; A. Pabarčius — 2-ras iš deSi nes trečioje eilėje. 

LITUANUS pirmasis numeris 
buvo atvežtas. 

T a s numeris buvo plonokas, 
įskaitant ir viršelius — 12 pusla
pių, bet šauniai atrodė. Niujor-
kiškiai — J. Baužinskas, L Ba-
naitytė, J. Bendoriūtė, V. Stepo
navičius, V. Sužiedėlis ir A Pu-
pius bei pranciškonų spaustuvė 
(8) darbą atliko impozantiškai 
ir pasirūpino ekspedicija. Tech
ninio apipavidalinimo reikaluose 
ypač puikiai pasidarbavo J. Bau
žinskas. Pirmojo numerio tiražas 
buvo 900 egz. 

Suvažiavimas, spauda bei vi
suomenė LITUANUS priėmė su 
dideliu pasitenkinimu ir pritari
mu. R. Mieželis, dalyvavęs anks
tyvesnėse Sąjungos centro valdy
bose bei aplamai studentų veik
loje, po mano pranešimo suva
žiavimui viešai pareiškė, kad dar
bas atliktas gerai, kad kai anksty
vesnės vadovybės apie tokį biu
letenį tik galvojo, ši valdyba 
darbą įvykdė. Žinant tuometines 
nuotaikas, "politikavimą", toks 
viešas pareiškimas buvo ypač 
įspūdingas bei objektyvus, priete-
liškas. 

Pirmojo numerio straipsniai 
bei autoriai buvo šie: vedamasis — 
nepasirašytas, The Fote of Lit-
huonia — V. S. Žvirzdys, Uni
versity of Vilnius — dr. V. Sruo
gienė, The Years of Opression 
(spaudos draudimas') — kan. 
Mykolas Vaitkus, š iame ir kituo
se numeriuose dar tilpo apie pus
lapis kronikos ir skyrelis "Do you 
know that . ." . Numeris iliust
ruotas V. Augustino nuotrauko
mis (9) . 

Antrasis numeris, jau padidin
tai 1,200 egz. tiražu, pasirodė 
1955 pavasarį. Jame rašė: Quest 
for Independence (1795 — 1940) 
— I. Čepėnaitė — Užugirienė, 
Freedom Forever — nepasirašy
tas , The Annexation of LUkuo-
r u a fey Soviet Union — J. Šmulkš
tys, Lithuania Under the Sign of 
Svastika — J. Rimašauskas. Čia 
taip pat tilpo pora ištraukų iš 
Valstybės sekretoriaus J. F. Dul 
les ir Lietuvos pasiuntinio Povi 
lo Žadeikio liudijimų, padarytų 
83-jam JAV Kongresui (10). 

Sekančius du numerius sujun
gėme į vieną 24 psl. dvigubą nu
merį, jį išleidome 1955 m. vasarą. 
Nuo to laiko LrTUANUS pradė
jo eiti 24 psl. apimties, taip pat 
kilo jo tiražas. Šiame numeryje 
rašė A šalčius —Pragmatic 
Charter, prof. J. Brazaitis — 
Insurrection againsi the Soviets, 
dr. K. Gečys — Comnumist 
Ethics, prof. St Kolupaila — 
University of Vytautas the Greot, 
S. ŠimoHūnas — The Boundaries 

St Barzdukas 1980. H. 1 "Drau
go" kultūrinio priedo straipsne
lyje "Altas ar Altą" teigia, kad 

j "Amerikos Lietuvių Tarybos 
j santrumpa tariama dvejopai: Al

tas ir Altą", o jis pats daugiausia 
rašąs ir kitiems patariąs rašyti 
Alto. 

Taigi S t Barzdukas pasisako 
i už šios santrumpos formą Altą 

(nors jis ir ne vien ją tevartojąs). 
Tos institucijos santrumpinis 

i pavadinimas ilgą laiką buvo 
Altas, bet prieš kurį laiką bene 
pačioje įstaigos raštinėje imtas 
keisti Altą ir ją siuntinėti spau
dai. Mat, buvo susidaryta dirbti
nė teorija, kad: ši santrumpa tu
rinti baigtis - a galūne, nes žodi
nės samplaikos, iš kurios ta sant
rumpa kilusi, paskutinysis žodis 
(taryba) baigiasi - a galūne. 

Bet mūsų santrumpų sandaro 
ir raidos dėsnius geriau atliepia 
Altas. 

Mat raidinė santrumpa, ima
ma dažniau ir plačiau vartoti, 
mūsų kalboje, ypač sakininėje 
vartosenoje, įgauna galūnę, nes 
ir šiaip mūsų kalbos žodžiai turi 
kaitmenines galūnes. O ta galū
nė atsiranda ne pagal kokią iš 
anksto susidarytą atskiro žmo
gaus teoriją ar apgalvojimą, iš 
ko santrumpa kilusi, bet tiesiog 
pagal mūsų kalbos garsų ir žo
džių darybos bei kaitybos dės
nius; ir pats S t Barzdukas tei
singai pažymi, kad forma Altas 
" yra susidariusi savaime". Šio 
susidarymo pagrindas yra forma
lus kalbinis: raidinė santrumpa 
ALT baigiasi kietu priebalsiu t, 
po kurio mūsų kalboje, verčiant 
šią garsinę samplaką žodiniu vie
netu, garsų sekos dėsniais turi 
eiti galūnė - as. Iš čia Altas, 
Alto ir 1 1 Ta ip pat juk ir B ALF 
imtas vadinti Baifu (vardinin
kas Balfas), nors daugumas ne
žino ir negalvoja, iš kurių žodžių 
jis sudarytas. Čia mūsų kalbos 
jausmas elgiasi taip pat kaip ir 
sagstant galūnes prie kietu prie
balsiu besibaigiančių svetimos 
kalbos žodžių, paskolintų į mū
sų kalbą (plg. ponas: pan, Ber
lynas: Berlin, piknikas: picnic). 

St Barzdukas, atrodo, nori for
mą Altą pateisinti santrumpinė-

mis formomis Elta (Lietuvos tele
gramų agentūra) ir Defa (DE-
FA — Deutsche Filmakziengesell-
schaft). Bet šios formos visai ne
rodo, kad ALT žodinė santruna-
pa turėtų būti Altą. Formas 
Elta galūninė - a yra pradinė 
raidė paskutiniojo žodžio (agen
tūra), kuris įeina į Šios raidinės 
santrumpos pagrindą. Elta yra $Mr 
sidariusi iŠ ELTA (taigi iš Lietu
vos telegramų, agentūros žodžių 
pradinių raidžių). Kadangi ^Čia 
santrumpai išvirsti žodine kšhr 
ma trukdė pradinė lt- garsų sam
plaika, svetima lietuvių kalbai 
(tiksliau — saviesiems, lietuvis* 
kos kilmės žodžiams), ši samplai
ka perskirta į el-t (matyt l g*T3a 
pakeitus jo pavadinimu ei). TtiP 
būdu buvo gauta lengvai išt% 
riama žodinė garsų samplaika 
elta (Elta). Toks perdirbmysjsjiir 
tinka su garsiniais svetimųjų 
žodžių perdirbiniais mūsų žmo
nių kalboje, plg. ps- perdirbinius 
pasalmė, apsalmė "psalmė"..; jfc 

Ir vokiškoji Defa (DEFA) ^ 
savo - a nerodo, kad čia butų. bu
vusi pastarojo žodžio galūnė •*«. 
Čia -a juk yra pradinė to sudurti
nio žodžio vieno dėmens (AJadr 
en-) raidė. 

Kad santrumpoje neatsižvel
giama į ją sudariusio paskutinio
jo žodžio galūnę, gražiai rodo^įr 
ALVUD (Amerikos lietuvių val
ko ugdymo draugija). Ši santrum
pa tariama ir parašomo Alvadęs., 
o ne Alvuda, nors santrumpos 
pagrindo pastarasis žodis (drau
gija) ir baigiasi galūne -;a.. j . 

Pažymėtina, kad ir prof. Salys 
yra pasisakęs už formą Altas 
( A Salys, Raštai L 115. Roma, 
^ 7 S > - ^ * * ę*s> 

Taigi mums reikėtų pasilikti 
prie dėsningai susidariusįo»Aįte 

Tokias dažniau vartojamas ir 
plačiau paplitusias santrumpas, 
įgavusias galūnes ir tuo * pačiu 
perėjusias į žodžių kategoriją, 
reikėtų ir žodiškai rašyti, t y. 
be brūkšnelių ar apostrofų, tik 
pirmąją raidę rašant didžiąją, 
tad Altas, bet ne: ALTas, ALT^a, 
ALTas... Tai juk paremia kalbi
niai, ir, rodos, praktiniai bei este
tiniai sumetimai. 

P. Jonikas 

•mm 

of two World$, A. Sužiedėlis — j L I T U A N U S darbą. Šiandien, p o 
The Exile and the Problems of 
his Adjustment. Dar tilpo ištrau
ka iš 83-jo Kongreso leidinio 
apie komunistinius rinkinius, V. 
Ramono "Kryžių" angliškosios 
laidos recenzija, Lietuvių Enci
klopedijos paminėjimas, prof.Ado-
mo Vamo 75 mėtų sukakties pa-
mmėjimas, straipsnis apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą, iš sovie
tų kalėjimų paleisto J. H. No-
ble trumpas paminėjimas ir keli 
kiti smulkūs dalykėliai (11). 

Baigiantis 1954 - 1955 mokslo 
metams, pasikeitė ir Centro val
dybos ir Užsienio skyriaus ir LI
TUANUS kolektyvo sudėtis. Kai 
kurie, gavę diplomus, išvažinėjo. 
Naujuoju Užsienio skyriaus pir
mininku ir vyriausiu redakto
rium buvo pakviestas politinius 
mokslus studijuojąs Leonas Saba
liūnas, o nariais — L Čepėnaitė 
— Užgirienė, V. Gaškaitė, A 
Marchertas, T. Remeikis, V. Vy
gantas, D. Valančiūtė — Poli
kaitienė (12). Nebuvo abejonės, 
kad į rimtą žurnalą augantis 
leidinys perėjo net į stipresnes, 
toje srityje profesiniai besiruo
šiančias rankas. Studentų sąjun
gos gyvenimas tuo metu buvo jei 
ne pačiame zenite, tai artėjo į jį. 

Baigiamosios pastabos 

Norint nenorint šie vaizdai 
kelia švelnų nostalgijos banga
vimą. Kartu jie paryškina kai ku
riuos teigimus, pasirodančius apie 

25 metų nuo leidimo pradžios, 
taip pat kyla nuomonė, kad t a 
karta, kurios rūpesčiu U T U Ą r 
NUS atsirado ir išbujojo, vėl aus-
sitelktų bendram tikslui pasvars. 
tyti, kokiu būdu U T U A N U S 
leidimą būtų galima sustiprinti 
ir įtvirtinti ateičiai, šiai minčiai* 
kurią energingai kelia dr. Min
daugas Vygantas, pritaria dabar
tinis LITUANUS leidėjas, LITU
ANUS Fondacija bei keli kiti fla-
bartiniai ar praeityje besirūpinę 
darbuotojai. Šiai minčiai, manau, 
turėtume pritarti visi, taip kaįp 
prieš 25 metus, pavartę pirmąjį 
numerį, visi jam pritarėme. 

ŠALTINIAI i 

1. Raimundas Mieželis, "Sąjtmjpa 
istorijos veidrodyje", DIENOS TAfl3? 
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2. "Studentija skaičiuose", DIENOS 
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3. Raimundas Mieželis, "Sąjunga iy 
torijos veidrodyje", DIENOS TARįP 
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4. Ten pat, p. 55. 
5. Ten pat, p. 59. 
6. Ten pat, p. 59. 
7. Ten pat, p. 53, 
8. Ten pat, p. 67. 
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10. LITUANUS, Nr. 2, 1955. 
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Orff'o Ca rmina Buraną lietuviškai 
> 

A. KUČICNAS 
f*i'>' 

-S o • ' < 
I Or i OrB, CARMINA BURANĄ 

Gantiones profonae, cantoribus et 
dįbris, cantandae comitaniibus instru
mentas atque imaginibus mągir-fo Ver
te Birutė Pūkelevičiūtė, parašydama 
leidiniui taipgi komentarinj {vadą. Iš
leido Chicagos Lietuvių- opera 1980 m. 
Leidinys 32 psL. kaina — 1 doL 

sivKal prieš keliolika metų Chi
cagos Lietuvių opera ruošėsi sta
tyti Beethoveno „Fidelio", bu-; 
vau maloniai nustebintas puikiu 
tis'veikalo lietuvių kalbon verti
mu, Birutes Pūkelevičiūtės lietu
viškas tekstas atrodė m a n net 
sklandesnis ir įtikimesnis už ori
ginalą. Perskaitęs sceniškos kan
tatos „Carmina Buraną" vertimą, 
dabar Chicagos Lietuvių operos 
$flėtstą, turiu ir vėl patvirtinti 
Meistriškai atliktą darbą. 
'^iReikėtų šia proga gal primin
ti, kad operos vertimas yra savi
tas menas, komplikuotas ir sub-
tįbjs, reikalaująs poetinio talen-
Įp, kalbų mokėjimo ir, be abejo, 
muzikinės nuovokos, ypač geros 
jagentacijos operinėje srityje. Ne
kalbant apie ritmą ir rimą, apie 
taiklų žodžio kirčiavimą, kuris 
amlktų ir muzikinį akcentą, ver
b a i neretai reikia jieškoti žo-
*džfb, kurio atgarsis — „komenta
rai ' , žiūrėk, netrukus pasirodo ir 
orkestro partitūroje. Be to susi-
-dūriama dar ir su bendru ver
čiamos operos stiliumi. įskilus, 
išdailintas, dažnai pernelyg reto
riškas libretų tekstas nelengvai 
verčiamas į mūsų „žemiškos" pri-

CarčOrfr 
gimties kalbą. Arba štai ir kita, 
nors atrodytų ir nesvarbi, pasta
ba: savo šnektoje vartojame ne
mažai „šnypščiančių" priebalsių, 
kurių vertėjas turi vengti, o teikti 
dainininkui gražiai skambantį, 
balsingą žodį. Tad tokie yra, čia 
trumpai paminėjus, operos vertė
jo galvosūkiai 

• - 1 -

Pūkelevičiūtei šį kartą galbūt 
padėjo be ypatingų įmantrybių, 
elementari viduramžių Bavarijos 
minezingerių — klajūnų poetų 
kompiliacinė poezija. Tačiau, ki
ta vertus, kompozitoriaus Orffo 
veržli, aštrių staccato akcentų 
muzika tikriausiai sudarė nema
žai ir sunkumų. Vertėjos (beveik 
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_ c Vokiečių kompozitorius Carl 
Orff gimė 1895 m. Muenchene, 
kur jis išsimokslino ir visą laiką 
gyveno. Jaunystėje buvo dirigen-
tu^Taokytoju ir muzikologu, o tik 
vėliau pradėjo kurti muziką. Jis 
buvo vienas iš steigėjų Muenche
ne, Guenter Schule, kurioje jis 
pats mokytojavo. Pradžioje para
šė gana daug muzikos kūrinių, 
"Bet vėliau jų atsisakė. Jam atro
dė, kad jo muzika buvo perdaug 
romantiška ir perdaug harmo
ninga. Nors pats buvo didelis 
Wagnerio muzikos gerbėjas, ta
čiau jam nepatiko komplikuota 
vagneriška forma, kuri pasiekė 
dar neaiškesnį laipsnį Schoen-
berg*o ir Berg'o dvylikatoninė-
Jfet muzikoje. Ji, šitoji muzika, 
Velkė žmogaus protą, o ne jaus-
ttftts. OrfPo nuomone, naujiems 
laikams reikia naujos muzikos, 
kari žmonėms patiktų ir šie ją 
greitai atsimintų. Todėl ritmas 
OrfPo kūryboje yra pagrindinis 
"veikėjas". Kompozitorius ritmą 
lafkė tobulu tarpininku tarp ins
tinkto ir intelekto. Antra savo 
Svarbumu yra melodija. Melodija 
pasireiškia kaip ritmo papildyto-
ja, o ne kaip harmonijos padėjė
ja, kaip buvo Wagnerio ir jo se
kėjų muzikoje. OrfFo harmoni
ni yra sumažinama iki primity
vumo. Šiam ritmui ryškinti OrfF-
o. svarbiausias įrankis yra muša-
Mleji instrumentai, kurie yra ly
giai taip pat svarbūs kaip ir sty
ginė ir pučiamoji orkestro dalis. 
Šios Orffo muzikos geriausias pa
vyzdys yra jo "Carmina Buraną". 

Vokietijoje 1803 m. netoli 
Muencheno, benediktinų vie
nuolyne, buvo atrasti poemų ir 
dainų rankraščiai iš dvylikto ir 
trylikto šimtmečio. Nežinomi tų 
poemų ir dainų autoriai lotynu, 
vokiečių ir prancūzų kalbomis 
išreiškia nepasitenkinimus, že
miškus troškimus, pasiryžimus 
negalėti gyvenimo problemas. 
Ten apdainuojama pavasaris, 

SALIA JALTOKAITfc 

meilė, nugėrimas, jaunystės pa
sipriešinimas anų laikų griež
tiems įstatymams. Visos šios 
dainos, parašytos impulsyviai ir 
gyvenimiškai raiškia kalba, su
daro trijų dalių ciklą. Pirmoje 
dalyje yra žmogaus susidūrimas 
su gamta ir likimu. "O, Fortūna". 
Antroje — vyno džiaugsmas, "In 
Taberna". Trečioje — meilė, 
"Amor voltą nudkjue". 

Kompozitoriaus CarPo Orffo 
„Carmina Buraną", geriausiai pa
saulyje žinomas jo muzikos kūri
nys, susidedąs iš dvidešimt pen
kių dainų, pirmą kartą buvo at
liktas 1937 m. Frankfurte. Auto
rius šį savo muzikos veikalą pa
vadino "Pasaulietiškos dainos so
listams ir chorui, palydint ins
trumentams ir papildant sceni
niais vaizdais". Kompozitorius 
neteikia mažiausio nurodymo, 
kaip veikalas turėtu būti atlie
kamas. "Carmina Buraną" nėra 
nei opera, nei grynai kantata. Ji 
gali būti įvairiai inscenizuota. 
Arba ji gali būti atliekama kon
certe kaip kantata. Abejais bū
dais ji pasiekia savo tikslą. Atlik
ta scenoje su baletu ir šokiais, ji 
tampa sceniniu muzikos veikalu. 
Atlikta koncertine forma, ji t am
pa kantata, spalvinga ir vaizdinga 
muzika. "Carmina Buraną" yra 
gausi gyvomis, energingomis 
melodijomis, išreiškiančiomis 
įvairius jausmus, emocijas nuo 
švelniausios, lyriškos pavasario 
poezijos iki energingos ir negai
lestingos likimo dvikovos. Siame 
muzikos, veikale nėra individua
lių veikėjų. Pagrindinis veikėjas 
yra žmogus, paliestas stipresnių 
jėgų už jį patį. Tos stipresnės jė
gos yra laimėtas ratas, pavasario 
atgimimas, svaiginanti meilė ir 
kiti elementai, kurie skatina 
Žmogų džiaugtis žemiškais ma

lonumais. Čia vyrauja gyvenimo 
džiaugsmas, o ne jo nesėkmės. 
Šitai atitiko kompozitoriaus Or
ffo visų menų sintezės sąvoką, 
kurioje yra suderintas judesys, 
daina, šokis, garsas ir magiškas 
sceninis žavesys. 

"Dažnai manęs klausia, kodėl 
aš pasirenku seną medžiagą, pa
sakas ir legendas savo scenos dar
bams. Todėl, kad j ie man neatro
do seni". Užtat, atrodo, kompozi
torius nevengė panaudoti praei
ties elementų savo muzikos kū-

bučiau linkęs sakyti — autorės) 
laimėjimas dar labiau stebina, 
kad, nežiūrint tokių problemų, ji
nai sugebėjo įvesti kantatos eilu-
tėsna aliteracijų, metaforų, aso-
nansų bei kitų savo poezijos puoš
menų. Štai, pavyzdžiui, pavasario 
dainose skaitome: 

Aprengta margais šilkais 
Flora karaliauja — 

arba — 
Filomenos dainomis 
Girios vėl apsąla, 
Traukia paukščiai erdvėmis 
l svajonių šalį. 

Rečitatyviniame epizode ,,Om-
nia Sol Temperat" meilės išsiil
gęs jaunuolis dainuoja — 

Mintimis, visais jausmais 
Tau pasižadėjau. 
Visados esu arti, 
Nors ir nesimatom. 
Kas taip myli, to širdis 
Laužoma ant rato. 

Gaivalingoje pavasariškos aist
ros dainoje („Ecce Gratum") 
choras šaukia — 

2emės kruti 
Žinda lapai ir žiedai. 
Tas varguolis, kas dvejos: 
Kas mylėti, 
Glamonėti, 
Valdant vasarai, bijos. 

Archaišką vokiškąjį tekstą — 
„Were diu werit alle min von 
dėme mere unze an den Rin", 
kuris sukeltų baimę ne vienam 
vertėjui, Pūkelevičiūtė šmaikščiai 
atkūrė: 

Jei valdyčiau aš marias, 
Reiną, kalnus ir girias, 

riniuose. Ir "Carmina Buraną" 
melodijos dažnai primena grego-
rijaniškas ir liuteroniškas gies
mes, bavariškas dainas, flamen-
co šokius, itališkas arijas. 

"Carmina Buraną" ir kiti Or
ffo muzikos veikalai jam charek-
teringu būdu išryškina tekstą 
dažniausiai rečitatyvu ir dekla
macija, paprasta melodija, har
monija, ryškiu ritmu, su gausiu 
orkestru, kuriame mušamieji ir 
pučiamieji instrumentai yra 
girdimi atskirai su išryškintomis 
savo specifinėmis tonų spalvo
mis. Orffo kūriniai turi mažai ką 
bendro su tradicine opera. Orff-
o muzikiniai veikalai apima dra-

Viską atiduočiau — 
Anglu žemėn jočiau; 
Karaliene dorovingąją, 
Meilingąją 
Tiktai 
Karštai 
Myluočiau. 
Va, toliau smuklės paveiksle 

randame ir vėl posmų, posmelių, 
džiuginančių skaitytoją. Šėlstan
čioj bakchanalijoj, pavyzdžiui, 
vertėja itin vykusiai nuolat besi
kartojančiam „Geria..." savo gau
siame žodžių aruode randa veiks
nius, vis sklandžiai besirimuojan-
Čius: 

Geria ponai, geria ponios, 
Geria sveikas ir ligonis; 
Geria stalius ir kariškis, 
Geria kurpius ir dvasiškis, 
Geria paikas ir išminčius, 
Geria vaikas ir karšinčius... 

i r t t 
Baigsiu čia cituoti bei komen

tuoti Pūkelevičiūtės darbą, bet 
tik norėčiau dar palinkėti, kad 
šis skoningai išleistas leidinėlis 
plačiai pasklistų operą mėgstan
čioje mūsų visuomenėje. 

Carl'o Orffo veikalo pasauli
nė premjera (1937) praėjo su 
sensaciniu pasisekimu, nors pub
lika tikriausiai nesuprato senoviš
ko lotynų, vokiečių kalbų teksto. 
Dėka Chicagos Lietuvių operos 
užmojo ir Pūkelevičiūtės vertimo 
lietuviai klausytojai galės pergy
venti tikrą pasitenkinimą. 

Tačiau ir liūdna mintis skver
biasi galvon, nes akivaizdoje to
kio poetinio talento ir milžiniš
kų kantatos pastatymo pastangų, 
žinant dar, kad turime keletą ta
lentingų savo muzikos kūrėjų, 
klausiame: kodėl nesugebam su
kurti panašią vaizdų panoramą 
iš savo klasikinės ir šiandieninės 
literatūros, iš nuostabios mūsų 
mitologijos ar istorinių praeities 
dienų? 

matiškus chorus ir teatrines kan
tatas bei oratorijas, kurios, savaip 
suprastos, pavirsta statiškomis 
muzikinėmis dramomis. Tokie ki
ti veikalai yra: "Der Mond", 
"Die Kluge", "Catulli Carmina", 
"Trionfi di Afrodite", "Die Ber-
nauerin", "Astutuli", "Antigo-
ne", "Oedipus". Kompozitorius 
OrfPas, panaudojęs senus muzi
kos elementus, susidarė savitą sti
lių, išsiskiriantį iš kitų naujo
sios muzikos kūrėjų. Šiandien jo 
"Carmina Buraną" yra labiausiai 
žinomas muzikos veikalas, kuris 
nuo pat jo pirmo pasirodymo su 
dideliu pasisekimu yra atlieka
mas visame tarptautiniame mu
zikos pasaulyje. 

Nauji leidiniai 
• AUSIA, 1978 m. gegužis — 

1979 m. vasaris. Nr . 11-51— 15-
55. III tomas. Lietuva. Bieido A-
kademšnės Skautijos leidykla 
Ghfcagoįe 1980 metais. Redaga
vo ir vardų rodyklę sudarė Jonas 
Dadnauskas. Spausdino V. Vrjei-
kio spaustuvė Chicagoje. Leidi
nys 260 psl., kaina — 5 dol. gau
namas ir "Drauge". 

Ta i vėl penkių pastarųjų, Va-

pogrindžio 
sutelktinė 

AUŠRA 

karus pasiekusių 
"Aušros" numerių 
knyga, išleista mūsų Akademinės 
skautrjos ir redaktoriaus Jono 
Dainausko rūpesčiu. Tai lyg 
ir "Aušros" trečiasis tomas, nes 
anksčiau jau dvi knygos buvo pa
teiktos, į kiekvieną jų sudedant 
po penkis pogrindinio leidinio 
numerius. 

Leidėju ir redaktorių atliktas 
didelis ir svarbus darbas Kiek
vienas dabar, bent išeivijoje, 
lengvai gali įsigyti ir įsiskaityti 
tuos puslapius, kurie tėvynėje bu
vo parašyti ir atspausdinti su vi
so gyvenimo rizika. Sukaupti pa
togiose knygose, anie vargo prie
monėmis atmušti "Aušros" pus
lapiai dabar jau neištrinamai į-
sipilietma raštijoje pasauliniu 
pločiu. Pagaliau, juos skaityda
mas, išeivis gal ir pats truputį 
krūptels, akistatoje čionykščio ir 
tenykSčio. 

• Adam Filomena Kantau
tas, SUPPLEMENT T O A LIT-
HUANIAN BLBUOGRAPHY. 
A further check - .list of books 
and articles held by the major 

libraries of Canada and the 

S u p p l e m e n t t o 

A Lithuanian 
Bibliography 
' • •-•• - ' • » -«< Sar.K 

Adam & Filomena Kantautas 

m^mmim 

Nuotrauka Lino Surdoko 

Amerikiečių haiku 
Jack Cain 

tuščias kambarys: 
supas pakaboklis, 
matuoja tylą 

La. davidson 

anapus 
žvaigždžių anapus 

žvaigždė 

William J. Higginson 

vakarė žvaigždė 
beveik vidury 
mėnulio puslankio 

vikšrelis 
uolos viršuj 
kyla potvynis 

Blykstelėjo; 
staigi kelio tuštuma. 

Vasaros griausmas. 

Gary Hotham 

Miršta saulėlydis 
ant surūdijusios 

alaus skardinės... 

David Lloyd 

Uodas 
Prisigeria kraujo 
Ir pilnaties! 

Michael McClintock 

vasaros diena: 
stebiu, kaip saulė slenka 

vandens lašely 

sudaužytam lange 
spindi puse mėnulio, 
pusė manęs 

girdžiu 
vabalo žingsnius; 
sninga vidunaktį 

lapas 
krinta... 
plasnoja saulės šviesa 
vingiuodamas žemynan, 

jūros rūkas stabteli 
obelyse 

Iš VIETNAMO ciklo 

smulkus lietus... 
nuplauna jų kraują 
į jų kraują 

šiąnakt... norėčiau, 
kad žaibas būtų žaibu, 
griaustinis griaustiniu. 

Mabelsson Norvvay 

Gieda jau gaidys... 
Migloj išnyra uolos, 
ir kreiva pušis 

Bangos nepasieks 
išmestos medūzos... 
Spindi joj dangus 

Vaikystės vardu 
šaukiu savo seserį — 
šaukia ją skardžiai 

Vertė A.R. 

United States. The Unžversity of 
Alberta Press, 1979. T h e Univer-
sity of Alberta Press gratefuftly 
acknowledges the support of the 
Multiculturalism Program, Go
vernment of Canada. First pub-
lished by T h e University of Al
berta Press, Edmonton, Alberta, 
Canada, 1979. This book has 
been published with the help of 
a grant from the Lithuanian Ca-
nadian Foundation. ISBN 0-888 
64-068-4. Printing in Canada by 
Hignebl Printing Limited, W i n -
nipeg, Manitoba. 

Šis stambus papildymų tomas 
yra bibliografų Adomo ir Fiio-

' menos Kantautų didelio ir labai 

reikšmingo darbo tąsa. 1975 me
tais išėjusi apie Lietuvą ir lietu
vius knygų, ramdamų JAV ir Ka
nados bibliotekose, bibliografija 
Kantautų rūpesčiu sutelkė savo 
puslapiuose 10,000 bibliografinių 
pozicijų. Dabar išleistasis papil
dymų tomas duoda vėl apie 4000 
pavadinimų. Didelio formato 
knyga turi 316 psl., kietais virše
liais, kaina — 15 dol. ̂ persiunti
mui pridedant 85 centus, galima 
gauti ir "Drauge". 

Knygos pradžios 28 puslapius 
užima: Introduction, Analytical 
table of contents, Abbreviations, 
List of symbols for Canadian 
and American libraries. Paskui 
jau eina tokie, bibliografiją tei-

I kiantys, skyriai: I. Bibliographic 
laids, II. General reference aids, 
III. General works, TV Šeriai, V. 
Earth sciences. VI. The people, 
VU. The statė, VIII. Society, so
čiai structure and conditions, LX. 
Economy, X. History, XI. Philo-

tsophy, XH. Relįgion, XIH. Cul-
Iture. Knygos užbaigos priedai: 
Author index, Title index, List 
of sočiais consultted, mith loca-
tions and holdings. 

• VVORLD LITERATURE 
TODAY, Voiume 53, Number 4, 
Autums 1979. A Literatry Quar-
terly of The University of Okla-
homa. Editor: Ivar Ovask, 630 
Parintgon Ovai, Room fl 10, Nor-
man, Oklahoma 73019. Metinė 
asmeniškoji prenumerata — 13 
dofl. 50 centų, dvejiems metams 
— 25 doi, atskiras numeris — 

5 dol., bibliotekoms ir kitoms ins
titucijoms prenumerata — 22 
dol. 50 centų, dvejiems metams 
— 40 dol. 

Šio numerio straipsniai liečia 
šiandienines vengrų, rusų, danų, 
egiptiečių, albanų, kinų, brazilų 
ir k t literatūras. Naujų knygų 
puslapiuose recenzuojamos šios 
lietuviškos knygos: Henriko Ra
dausko „Eilėraščiai" (1965-1970) 
ir Janinos Degutytės „Tylos va
landos". Abi knygas aptaria Rim
vydas Šilbajoris. 

• Stasys Goštautas, DOS 
HUMANISTAS ESPANOLES 
DEL SIGLO XVI EN ITALIA, 
POLONIA Y LITUANIA: AN-
TONIO AGUSTIN Y PEDRO 
RULZ DE MOROS. Publicado 
en EI Cardenal Albomoz y 
ei Colegio de Espana (VI). Stu-
dia Albomotiana XXXVII Publi-
caciones del Real Colegio de Es
pana en Balonia 1979. 

Atspaudinis leidinys yra 72 psl. 
Tai Lietuvos kultūros istorijoje 
įmynusio pėdas ispano poeto, hu
manisto ir teisininko Petro Roi-
zijaus (1505-1571) gyvenimo 
ir veildlos studija. Stasys Goštau
tas yra pirmas lietuvis, taip nuo
dugniai įsigilinęs į Roizijaus gy
venimo, kūrybos bei aplamai 
veiklos vingius. Apie Roizijų jisai 
skaitė paskaitą praėjusiais me
tais ir Chicagoje — LKMA su
važiavime. Čia minimą studiją 
autorius dedikuoja Vilniaus uni
versiteto jubiliejui: A la Univer-
sidad de Vilnius en su cua-r-
to centenario (1579-1979). 
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5/er«/ iš Europos koncertas 
Programa: Vengriška fantazija Op. 

26 — F. Doppler, Horu no Umi 
(^ayasario jūra) — Michio Miyagi; 
Sonata G-dur Op. 83 Nr. I — F. 
Kųhlau; Siuita h-mool — J. S. Bach; 
Eleginė pjesė — B. Dvarionas; Šokis 
su lanku — J. Pakalnis; Rauda — J. 
Pakalnis; Siuntė mane motinėlė — A. 
Kąžanauskas; Impresonata — O. Ba
lakauskas; Trikampiai — V. Montvi-

•Vos tik spėję išleisti svečius 
iš Pietų Amerikos, pereitą sekma
dienį Chicagos Jaunimo centre 
vėl turėjome progos išgirsti sve
čius iš užsienio — šį kartą iš 
Vokietijos. Tu pačiu rengėju 
(PLB Kultūrinės talkos komisi
jos) dėka beveik pilna Jaunimo 
centro didžioji salė klausėsi flei-
tisto Petro Odinio ir akompania-
torės Ramintos Lampsatytės, at
liekant jiems gana įvairią progra
mą. 

Koncertas prasidėjo F. Doppler 
„Vengriška fantazija". Šis rapso-
dkiiam romantiškam stiliuje pa
rašytas kūrinys neturi kokios 
nors ypatingos muzikinės vertės 
šalia funkcijos parodyti fleitisto 
technika, jo tona bei instrumen
t ą registru apvaldymą. P. Odinio 
pirštų technika be priekaištu, kai 
greiti pasažai juda tame pačiame 
registre. Problemų atsiranda, kai 
reikia greitai šokinėti tarpe įvai
riu registru — žemutinis yra ga-
naV duslokas, gi aukštutinis tru
putį suspaustas ir dėl to šiek 
tiek nukenčia intonacija. Dėl in
tonacijos netikslumų negalima 
bartu kaltinti tik solisto. Jaunimo 
centro fortepijonas šį kartą buvo 
skandalingai nesuderintas. „Ne
jaugi, tiek mažai koncertu betu
rint, negalima būtų bent toms re
toms progoms suderinti fortepijo-
nžf", —užklausiau. Tačiau ma
no nustebimui impresario P. Pet-
rutis paaiškino, kad fortepijonas 
buvo dieną prieš koncertą derin
tas, sumokant derintojui netoli 
šimto dolerių. Tad mieli mūsų 
svečiai, grįžę atgal į Vokietiją, 
geriau supras draugų pašaipas: 
„Kaip sekėsi koncertuoti gangs
terių mieste — Čikagoje?" 

Antrasis programos kūrinys at
rodė labai intriguojančiai — Mi
chio Miyagi „Horu no Umi". Aš 
tikėjausi išgirsti ką nors auten
tiškai japoniško, ką nors pana
šaus į No teatro muziką. Tačiau 
nusivyliau — muzikas savo in
spiraciją ėmė ne iš savo tautos 
įspūdingo lobyno, bet iš Pucci-
nio operų su orientafliniais siu
žetais. P. Odinis, tiesa, nuotai
kingai atliko šį kūrinį, bet kaip 

Na ir dabar turėjo prasidėti 
lietuviškoji programos dalis — 
B. Dvariono „Eleginė pjesė". Sė
džiu ir klausaus — ausyse skam
ba „plačioji mūsų tėvynė". Pasi
žiūriu į Jaunimo centro sienas — 
paveiksluose šarvuoti mūsų kar
žygiai kardais barbena Kremliaus 
vartus. Tai kas, kad ir girdis tos 
verkšlenančiai sentimentalios jų 
melodijos. Tačiau staiga aš pa
bundu iš savo svajonių k žiūriu 
— sėdžiu Jaunimo centro salėje, 
o tos rusiškos melodijos dar vis 
tebeskamba ir Dvariono „Elegi
nėje pjesėje" ir J. Pakalnio „Rau
doje". Taip ir noris ir man rau
doti, bet sakau, palauk, dar ne 
viskas. A Kačanausko nepreten
zingai parašyta „Siuntė mane 
motinėlė" bei J. Pakalnio „Šokis 
su lanku", žaismingai P. Odinio 
pagroti, grąžina mano sielai pu
siausvyrą. Bet štai ir vėl O. Ba
lakausko „Impresonata" — ne
sibaigiantis muzifcalinis filosofa
vimas Scriabino muzikinėse lan
kose. Tiesiog sunku suprasti — 
štai kompozitorius, kasdien bemi
nąs brangią mūsų žemę, kurioje 
gimė dainos, sudominusios Her 
rlerį, Goethę, bei Stravinskį, ta
čiau jo širdis sentimentaliai pri
sirišus prie Scriabino, kurį visas 
rimtas muzikinis pasaulis jau be
veik užmiršo. 

Pabaigai V. Montvilos „Tri
kampiai". Vien dėl šio kūrinio 
bei jo atlikimo apsimokėjo atei
ti į koncertą. Tai labai pasisekęs 
šiolaikinės muzikos kūrinys: pla-

Dar apie Praną Domšaitį 
žiuočių ordinas prie Tanneniber-1 

Pranas Domšaitis (1880-1965) 

ti dinaminė skalė, stiprių kont
rastinių nuotaikų susikryžiavi
mas, nenutrūkstanti nuo pra
džios iki galo sukurta įtampa su
daro klausytojui įspūdį, lyg Šis 
kūrinys būtų vienu giliu atsikvė
pimu parašytas. P. Odinis ir R. 
Lampsatytė šio kūrinio, lyg dide
lio verpeto, buvo pagauti ir savo 
interpretacija įsisiūbavo iki neįri-
kimų aukštumų. Bet kodėl, kai 
taip smarkiai kas pradeda patik

ti, reikia eiti namo? Gafrbūt sto
ka kūrinių fleitai ir fortepijonui? 
Galbūt per didelis dėmesio krei
pimas į save kaip atlikėją, o ne 
į kūrinio vertę? Tačiau, ka'p yra 
sakoma, jei publikoje yra nors 
vienas žmogus, kuris tikrai su
pranta ir jaučia, ką tu, kaip in
terpretatorius, scenoje bandai pa
sakyti, tai verta buvo koncertą 
rengti. Taipgi galima būtų ir pa
sakyti, kad jei programoje yra 

Lietuvių kaimas karo metu 

nors vienas kūrinys, kuris yra 
taip pasisekęs ir kurį taip stip
riai interpretatoriai perduoda, 
kaip V. Montvilos „Trikampius" 
P. Odinis ir R. Lampsatytė pra
ėjusį sekmadienį atliko, tai buvo 
verta ateiti į koncertą. 

Bisui solistas pagrojo dar du 
saloninės muzikos kūrinėlius, ku
rie suvirpino ir pačias kiečiausias 
publikos širdis. 

Darius Lapinskas 

Nauji leidiniai 
• Adolfas Venclauskas, KO

VOJE SU MILŽINU. Viršelį pie
šė Vladas Vijeikis. Išleido Aka
deminio skautų sąjūdžio filisterių 
skautų sąjungos VVorcesterio sky
rius 1979 m. Spausdino Vijeikio 
spaustuvė Chicagoje. Lietuvos 
bolševikinę okupaciją ir partiza
nines kovas vaizduojantį apysa
ka. Knyga 230 psl., kaina 5 dol., 
gaunama ir "Drauge". 

• AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VEIKLOS PENKME
TIS. ALT pirmininko dr. Kazio 
Šidlausko pranešimas Amerikos 
Lietuvių kongrese 1979 m. spa
lio 13 d. Clevelande, Ohio, Ame
rikos Lietuvių Tarybos leidinys, 
1980 m. Brošiūra 24 psl. 

• SALEZIEČIŲ BALSAS, 
sunku viena ausimi klausytis in-11979 m., Nr. 1. Leidžia lietuviai 
terpretacijos, o kita visiškai ig- Į saleziečiai. Redaguoja kun. M. 
noruoti muzikos vertę. Burba, SDB. Meninė priežiūra: V. 

F. Kuhlau Sonata G-dur buvo 
perts stipriausias pirmosios dalies 
kūrinys, statąs nė kiek nemažes-

Aleksandravičiaus, SDB. Redakci 
jos ir administracijos adresas: Li-
tuani Don Bosco, Via Colonna 

nius reikalavimus pianistei — 2,00044 FRASGATI (Roma), I 
akompaniatorei kaip ir pačiam 
fleitistui — solistui. Galbūt tas 
faktas — lygiagretus partijos mu
zikinis svoris ir inspiravo koncer
to akompaniatorę daugelyje vie
tų pasidaryti soliste, nustumiant 
Fleitistą į akompaniatoriaus pa
reigas. Čia norėčiau padaryti ma
žą pastabą pianistei — ji turi 
švarią techniką, suprantanti mu
zikinę frazę, neblogai apvaldžiu
si kūrinių dinamiką, bet kodėl 
taip patogiai, taip giliai kėdėje 
sėdi, taip toli nuo fortepijono. 
Prieik arčiau prie jo, kaip prie 
mylimojo, kad jis pajustų tavo 
kūno svorį, kad tu bandytum jį 
prakalbinti ne tik savo pirštais, 
bet ir savo riešais, ir savo ran
komis, ir visu savo kūnu. 

Po pertraukos sekė J. S. Bacho 
Siuita h-moll. Interpretaciniu at
žvilgiu tai buvo pats sėkmingiau
sias iš visų iki šiol grotu kūri
nių. Čia P. Odinis pademonstravo 
gerai apvaldytą vidurinio regist
ro techniką, savo tono lengvu
mu bei saikių rubato frazių už
baigimu sukurdamas grakštų, se
rbiškų šokių charakterį 

talia. 
• VTLTIS, Vol. 38, No. 6. 

March - April 1980. A Magazine 
of Folklore and Folk Dance. Re
daguoja ir administsruoja Vytau
tas F. Beliajus, P.O. Box 1226, 
Denver, CO 80201. Metinė prenu
merata JAV — 7 dol., kitur — 8 
dol. 

• VYTIS, 1980 m. vasario 
mėn., Nr. 2. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo-
retta I. Stukas, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, N.J. 07060. Adminis
tracijos adresas: Vytis, 2524 45th 
St, Chicago, IL 60632 Metinė 
prenumerata —8 dol. 

• ŠALTINIS, 1980 m, Nr. L 
Religinės ir tautinės minties dvi-
mėnesinis žurnalas. Leidžia Mari
jonai ir Šv. Kazimiero sąjunga. 
Redaguoja kun. S. Matulis, MIC 
Administruoja Juozas Dubickas. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 16 Hound Rd., West Bridg-
ford, Nottingham NG2 6AH, 
Engi and. Metinė prenumerata — 
4 dol. (2sv.). 

• SKAUTŲ AIDAS, 1980 m. 
vasario mėn., Nr. 2. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija.Redaguoja Juozas 
Toliušis, 7220 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629. Šį numerį 
ruošė Juozas Toliušis ir Vladas 
Vijeikis. Administruoja M Joni
kienė, 6346 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL. 60629. Metinė pre
numerata —5 dol, garbės pre
numerata —10 dol., garbės 
dėjo prenumerata — 25 ddl. 

lei-

N.D.M.P. parapijos 50 METU 
AUKSINĖ SUKAKTIS, Kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J, klebor 
nas. 1929 - 1979 Cleveland, Ohio. 

ios Rašytojas AIgirda5 Landsbergį*, 1979 n ^ ų t-RD prctr 
graf:Kiįa -IT'~\motąją knyga "Muzika įžengiant į rva-eg 
savo kŪJr.Vft skaitymo CJeveland* 

laurr-atas. auto-
us mi«s 

Leonas Barauskas, vienas ryškiųjų 
mūsų aktorių išeivijoje. Vakar, kovo 
21 <L. suėjo penkeri metai nuo jo mir
ties. Nuotraukoje aktorius insceni
zuotoje Antano Vaičiulaičio pasakoje 
"Uodas". 

Nuotr. V. Maželio 

Apžvalgą parašė Balys Gaidžiu 
nas. Prisiminimus iš parapijos 
bažnyčios statybos rašė Ignas 
Malėnas. Į anglų kalbą vertė Al
gis Rukšėnas. Iš anglu kalbos j 
lietuviu kalbą vyskupo kalbą ver
tė Nijolė Kersnauskaitė. Nuo
traukos Vlado Bacevičiaus, Balio 
Gaidžiūno, Jono Garlos, Catholic 
Universe Bulletin, Algimanto 
Kezio, S.J. ir kt. Spaudė "Drau
go" spaustuvė Chicagoje 1979 m. 
Atspausta 1500 egz., kaina —3 
dol. Didelio formato, gausiai i-
liustruotas leidinys, 112 psl. 

• Klemensas Jūra, MONSIN
JORAS. Išleido Bronius Ignata
vičius 1979 m. Tai knyga apie 
monsinjoro Zenono Ignatavičiaus 

gyvenimą ir veiklą, apie jo giliai 
įmintas pėdas Brazilijos lietuviu 
keliuose. Tiražas 1.000 egz. Spau
dė Pranciškonų spaustuvė Brook-
lyne. Knyga didelio formato, i-
liustruota, 384 psL, karna 10 dol, 
gaunama ir "Drauge". 

• DAGYS klajoja ir galvoja. 
Eilėraščiai, poemos, epas. Auto
riaus Dagio leidinys. Puslapiai i-
liustruoti Dagio piešiniais ir 
skulptūrų nuotraukomis. Knyga 
didelio formato, 164 psl. Tiražas 

po I 300 egz Spausdino Iitho Art To-
EUr̂ vičtaua Į ronte, Kanadoj. 

• 1980 METŲ KALENDO
RIUS. Leidinys 'knygos formato, 
daugybė įvairiausiu SkaitiniŲ, ei
lėraščių, nuotraukų. Paruošė 
Stasys Prakapas. Tiražas 3000 egz. 
Toronto Prisikėlimo parapijos E-
konominės sekcijos leidinys, 184 
•psl. 

• DREAMS AND REALTY. 
A. Novel by Brone MartiiuTrans-
lated from the Lithuasnian by 
Jonas Zdanys. Exposition Press, 
Hickville, New York. 10.00 dol. 

• THE WANDERING SEA 
GULL. A Novel by Brone Mar
tin. Translated from the Lithua-
nian by Jonas Zdanys. Exposi-
tion Press, Hickville, New York. 
9.50 doll. 

Kultūrine kronika 
NEUSTADTO 

LITERATŪRINĖ PREMIJA 
PASKIRTA REZISTENTUI 

ČEKUI 
Kas dveji metai Amerikoje ski

riama 10,000 dolerių Neustadt'o 
vardo literatūros premija Šiemet 
paskirta jau šeštąjį kartą. Tarp
tautinės literatų (komisijos spren
dimu ją gauna čekų rašytojas 
Josef Skorecky. Tai vienas iš tų 
principingųjų dabarties čekų ra
šytojų, kurie bekompromisiniai 
kovoja už savo krašto demokra
tines laisves. Laureatas yra gi
męs 1924 metais. Jo knyga "Bai
liai", išleista Čekoslovakijoje 19 
58 meetais, buvo drąsus prasiver
žimas pro visus scciahstinio Tea-
lizmo barjerus į rašytojo laisve 
alsuojančią literatūrą. Knyga, 
farsiškai ironizuojanti visus pri
sitaikėlius, po trijų savaičių buvo 
uždrausta. Tik vėlesnio atlydžio 
metu ji vėl galėjo pasirodyti. 
Nors čekų tautoje ir jų literatū
rinėje raidoje Josefo Skoreckio 
plunksna įgavo institucinio svo
rio, jo rankos vis tiek buvo suriš
tos. Nepasiduodamas ir nemany
damas prisitaikyti, jis 1969 me
tais turėjo palikti savo kraštą ir 
apsigyventi Kanadoje, kur jis To
ronto universitete dėsto anglų ir 
amerikiečių literatūras. 

Pati tarptautinė Neustadt'o 
premija buvo įsteigta Oklahomos 
universiteto ir jame profesoriau-

Ryšium su dailininko .Prano 
Domšaičio (1880—1965) tapy
bos darbais, išstatytais neseniai 
Chicagoje vykusioje Lietuvių dai
lės instituto surengtoje paro
doje, Domšaičio vairdas šiandie
niniame lietuvių dailės pasaulyje 
tapo savo;:ška naujiena, patrau
kiant iT Dailės mylėtojų ir ko
lekcionierių dėmesį. įskyla ir 
bendrinis rūpestis, kaip apsaugo
ti dailininko palikimą, kad jis 
ryškiąja savo dalimi pasiliktų lie
tuvių dailės lobyne. 

Didesnis ir konkretus domėji
masis Pranu Domsaičiu lietuviuo
se prasidėjo, galima sakyti, tik 
dabar, kai tuo tarpu svetimieji 
jau seniai jam skyrė ištisus mo
nografijų ir meno leidinių pusla
pius. Anksčiau esame rašę apie 
Pietų Afrikoje išleistą jo mono
grafiją, kurios įvade visur jis mi
nimas kaip dailininkas lietuvis ir 
jo (kūrybos šaknų jieškoma lietu
vių liaudies mene ir aplamai lie
tuvių dailėje. 

Šiuo metu štai rankose turime 
ir kitą imponuojančią knygą, iš
leistą A. A. Balkema leidyklos, 
Dape Town mieste, Pietų Afriko
je. Knygos autorius Esmė Berman. 
Pavadinimas „Art and Airtists of 
South Africa". (An illustrated 
Biographical Dietionary and His-
torical Survey of Painfcers and 
Graphic Artists since 1875). Tarp 
daugelio kitų, Domšaičiui ten 
skiriamas laibai pabrėžtinas dė
mesys. Apraše teikiamas jo vin
giuoto gyvenimo bei meno studi
jų kelias, aptariama jo kūryba, 
nurodoma, kokiuos muziejuos 
bei meno galerijose Europoje ir 
kitur yra jo dailės darbų, kokiose 
parodose ir kur buvo jo darbai 
eksponuoti. Domšaičio meno po
būdis ir šaknys ir šioje knygoje 
siejamos su (lietuvių liaudies me
nu ir pan. Liuksusiniame leidiny 
pateikiamos net penkios Dom
šaičio tapybų (reprodukcijos. Vie
na jų (Bėgimas Egiptan) viso 
puslapio dydžio. 

Asmeniškąjį dail. Prano Dom
šaičio lietuviškąjį nusiteikimą 
liudija ir čia spausdinamas jo 
laiškas brolvaikiui. Savo brolio 
sūnui laiškas buvo rašytas vokiš
kai. Cia pateikiame jo lietuvišką
jį vertimą. 

Sulz-Roethis, 66. Vorarlberg, 
Austrija, 1948.111.16 

Mielas Guentheri, 

Tavo laišką gavau ir Tu. nori 
dar daugiau paaiškinimų apie 
mūsų protėvius. Bet Tu nerašai 
man, kam Tau reikia tų ryški
nimų. Dabar juk nebereikia tų 
kilmės įrodymų, kaip .prie nacių. 
Vardas Domšeit yra vokiečiu su
vokietintas. Iš tikrųjų yra tikras 
lietuviškas vardas — Domšaitis. 
Mes esame kilę iš žemaičių, ku
rie gyvena į šiaurę nuo Klaipė
dos (Memel). 1410 m. buvo Kry-

go sudaužytas lietuvių, kurie prie I 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino viešpatavo nuo Balti-; 
jos iki Juodųjų jūrų. Tai tik tiek,; 
praeinant. 

Mano motina Pottien, teisiri-
gai Putinas (reiškia lietuvišką 
augalą) ir Cropiens yra tikras 
lietuviško kaimo vardas Kropy-
nas. Taigi, galop mes esame tik
ri 'lietuviai. Koropyniečiai vargiai 
apie tai žino, ko ir iš tavęs ne
galima laukti. Aš taip norėjarjf 
kartą su tavo tėvu apie tai kal
bėti. Bet jis atsisakė ir galvojo, 
jog aš pats esąs nelabai nusituo-
kiantis. Taigi rašyk man, kodėl vi
sa tai tave domina. Ką tu apie 
mano tėvą, mano motiną ir pro
tėvius rašai, visa yra tikra. Pri
durti dar norėčiau, kad mano mo
tina dažnai man pasakojo, jog 
jos senelis, dvaro savininkas iPttS 
tinas, buvęs labai išmintingas 
žmogus, net 4 fakultetuos studi-' 
javęs ir pats daug knygų parar'r 
Šęs. Putinas yra ir vardas gar
saus lietuvių rašytojo, ir yra ga
limas daiktas, kad tas senelis su 
ta rašytojų šeima yra giminhv 
gi. Senelis turėjo didelį dvairą, Šal-
ris tada su visomis knygomis bu-"1 

vęs gaisro visai sunaikintas. At
rodo, kad jis buvęs gana savo
tiškas, kai kada užsisakydavęs 
iš Reino krašto dideles statine* 
raudono vyno, kurį naudodavęs 
vonioms. To visko tavo tėvas Ben
zino ir niekad tuo nesiinteresavo 
;odėl, kad jo nuomone mano rnorr 
tina buvusi tiktai paprasta kai
mietė &nttwd 

Šį laišką norėjau seniai para
šyti. Dabar ateina tavo antrasis 
laiškas su herbu. Širdingas dė
kui. Iš tikrųjų herbas gana gra
žus. Iš kur Domšaičio vardas yra 
kilęs, yra gana sunku nustatyti.., 
nebūtų galimą,, atmesti it* to^c. 
prielaidos, kad fls yra kilęs iš 
vardo Tomas. Aš esu daug prie
laidų girdėjęs, kadangi ypač tuo, 
domėjausi. Ką nors galutinai iš
siaiškinti negalėjau Žinau, kad 
galūnė —aitas nurodo į sūnauSj. 
prasmę, kartais tinka ir mažybi
niam žodžiui. Mano lietuvių kal
bos mokėjimas yra menkas. Per. 
mažai turėjau laiko. O ir lietuvių, 
kalba yra ypačiai sunki. Yra susi-.;-, 
jusi su sanskrito ir graikų kalbo-" [ 
mis. O aš neturiu supratimo apie,; 
tas kalbas. Tačiau lietuviškas^: 
kraujas nemeluoja, lygiai kaip ą... 
mano paveikslai yra taip pat pjfei:. 
rai lietuviški. Sanskritas yra ari-*.,: 
jų seniausia kalba. Taigi ir flfe& 
tuvių kalba yra seniausia ariju,., 
kalba, kuri dar tebėra gyva. Bašg* 
damas, dar galiu pastebėti, ka4 • -• 
aš labiau pasirinkčiau mūsų her* , 
bui šv. Jurgį todėl, kad jis būtę.-.-> 
lietuviškesnis. Prūsų istorija yra* 
gerokai iškraipyta. Lietuviai vak^ 
dė prūsus iki Prėgliaus upės i c -
dar toliau. Rašyk vėl greitail • . -̂ ~ 

Širdingai tavo dėdė 
Pranas 

jančio esto Ivar'o Ivask'o rūpes
čiu, kai mecenatas Neustadt 
tam reikalui paskyrė 200,000 do
lerių. Pats prof. Ivatr Ivask, kaip 
žinome, yra to paties universi
teto leidžiamo tarptautinio lite
ratūros žurnado "VVorkl Litera-
ture Today" redaktorius. 

GEORGE SOLTI UEKA 
CHICAGOJE 

George Solti Chicagos simfo
ninio orkestro vyr. dirigentu ža
da ir toliau pasilikti. Buvo gan
dų, kad 1982, kai jo sutartis pa
sibaigs, pasitrauks. Buvo mini
mas ir jo įpėdinis Claudio Abba-
do. Norą ir toliau Chicagoje pa
silikti pareiškė pats Solti, sakyda
mas, kad jam garbė turėti tokį 
gerą orkestrą ir kultūringą, en
tuziastingą auditoriją. Jam buvo 
siūlyta perimti Clevelando sim
foninį orkestrą ir daug kitų. 

Chicagos orkestras, vadovau-

: H J / I 

jant Sir George Solti, dviejų gast
rolių Vakarų Europos miestu-; Ą 
koncertinėse salėse metu nustę- , 
bino ir didžiausius skeptikus jįr̂  
kritikų buvo pripažintas ne tik, 
Amerikos, bet galbūt ir pasaulio. r 
geriausiu orkestru. Šių metų pa-^. 
baigoj orkestras švęs 90 metų įor f 
biliejų. (g.) »,o 

WAGNER1S PRIE PACIFIKO 
5-fc? 

-*; 
Pacific Northwest VVagner Fes-" 

tival, Seattle opera, šią vąšai* <» 
stato Nibelungų ciklą, visas ke
turias Wagnerio operas, kartojas 
iš eilės tris kartus vokiečių, tris-c-
kartus anglų kalbomis. Dalyvauji' 
žinomiausi pasauly vagneriniai1' 
dainininkai. Ciklą, kaip žinome, 
sudaro "Das Rheingold", wDie 
VValkuere", "Siegfried" ir "Goefe^. 
terdaemmerung". Vokiečių kalba 
ciklas bus liepos 20-25, anglą; 
kalba liepos 28 - rugpjūčio 2. (gj 

i -


