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Lietuviškas šokis  
Jau eile metų, kai tautiniai 

šokiai valomi nuo laiko dulkių 
ir grąžinami į gyvenimą. Jų 
nuoširdus paprastumas, estetiŠ-
kumas, istorinis ir tautinis at
spalvis ne vienam teikia dau
giau džiaugsmo, gražaus pasi
tenkinimo, nei džazo palydimie
ji šokiai. Ypač šis tautinių šo
kių, plačiai reiškiasi bendrosios 
amerikiečių šokių organizacijos 
(Folk Dance Federation of Cali
fornia, Minnesota Folk Dance 
federation, Square Dance Asso
ciation of Wisconsin ir t.t.), ap
imančios veik visą kraštą ir su
buriančios įvairių profesijų ir 
amžiaus žmones. Spausdinami 
laikraščiai (Let's Dance, Viltis, 
Sets In Order, Round Up ir ki
ti), knygos, paskiri leidiniai, ku
rių tikslas yra ne tik patiekti 
mėgėjams pakankamai šokių 
medžiagos, bet ir populiarinti 
krašte šį gražų tautų bendra
vimo būdą. Kursuose, specialio
se stovyklose mėgėjaj giliau su
pažindinami su įvairių tautų šo
kiais ir paruošiami grupių va
dovais. Viso šio darbo pasėko
je, jau dabar bendrosios ameri
kiečių šokių šventės sutraukia 
tūkstančius dalyvių (š. m. ge
gužės 25-26 d., Durham, N. H. 

2Q00 šokėjų; gegužės 26 d., 
Clevelande — 1000). O tarptau
tiniai šokių festivaliai, kaip sa
vaimingi tautinių grupių pasi
rodymai, tik dar labiau papuošia 
ir praturtina šį didžiulį tautinių 
šokių judėjimą Ameikoje. 

Vienas iš reikšmingiausių vi
so šio darbo organizatorių ir 
mokytojų yra V. Beliajus. Jis, 
kaip lietuvių atstovas, drauge 
su kitais, 1934 m., St. Louis su
ruošė pirmąjį tautinių šokių fes
tivalį Amerikoje. Nuo to laiko 
visi didesnieji šokių parengimai 
Jkviečiasi jį talkon. Jo nuolati
nes šokių pamokos daugelyje 
krašto mokyklų, universitetų, 
tautinių šokių organizacijų cent
ruose yra tas akstinas, kuris ne 
tik palaiko šį šokių pamėgimą, 
bet vis nuolat plečia. 

Kas buvo V. Beliąjaus šokių 
Išmokose, tas įsitikino, kad 1/3 
visų demonstruojamų šokių yra 
lietuviški, šiuo atžvilgiu jis yra 
vienintelis lietuvis, kuris jau per 
23 metus nuolatos supažindina 
amerikiečius su mūsų šokiais. 

giliu įsitikinimu, lietuvšikas 
šokis, kaip tautinės kūrybos da
lelė, turinti šimtmečių tradici
jas, geriausiai reprezentuoja lie
tuvio būdą, jo dvasinės kūrybos 

•polinkį ir yra viena iš vaizdin
giausių, lengviausiai supranta
mų ir mėgstamų supažindinimo 
priemonių su Lietuva ir jos žmo-
jaėmis. „ 

Taip suprasdamas lietuvišką 

V. Beliajaus "The Dance of Lietuva" pasirodžius 

Oželis, fig. III, The Dance of Lietuva, 79 psl. šoka Vyt. Aukš
tuolis, nuotr. "B. Gaidžiūno. 

šokį ir, jo reikšmę, V. Beliajus 
neapsiriboja vien tik minėtomis 
pamokomis/1942 m. jis pradeda 
leisti pirmąjį lituanistikos ir šo
kio žurnalą Viltį. Dviem metais 
vėliau V. Beliajus jau vadovauja 
pirmajai lietuviškų šokių gru
pei Ateičiai, šį pavasarį iš jo 
darbščių ir pasiaukojančių ran
kų sulaukėm pirmojo, lietuviškų 
šokių rinkinio anglų kalba THE 
DANCE OF LIETUVA. 

Knygos įvade patiekiama nau
jam mūsų šokių atlikėjui pluoš
tas pagrindinių žinių apie Lie
tuvą. Prof. K. Pakštas (The Li
thuanians) ir pats autorius V. 
Beliajus trumpai aprašo Lietu
vos žmones, jų būdą, kalbą, jų 
šventadienio rūbą, gyvenamą 
vietą, buvusius vargus, laimėji
mus ir dabartinę didžiąją nelai
mę. 

Antroji dalis skirta aprašyti 
lietuviškiems žaidimams. Pir
mieji jų paprasti, lengvi: Aguo
nėlė, Kiškelis, Uodas ir t.t. žai
dėjai auga — įvairėja ir jų žai
dimai. štai jau Jurgelis — meis
trelis, žilvitis, Mikitukas ir kiti, 
tinkami mokyklinio amžiaus vai
kams. Visiškai pilnam vaizdui 
sudaryti yra aprašyta keletas 
jaunimo žaidimų: Jieyaro tiltas, 
Jaunimėlis ir t. t. 

Kalvelis, Vėdaras, Blezdingėlė 
pradeda šokių skyrių (UįI-IV da
lys), kuriame aprašyta didelė 
dalis dabartiniu metu žinomu 
šokių. Tik, rodos, sukis Dzūkų 
polkoj, Jonkelyje, Sukčiuje, 
grakščiai nusilenki Voveraitėje, 
Kepurinėj, sutrepsėk Prienų 
Suktuke j, Mikitoj/Suktiny ir t. 
t. šokis veja šokį, figūra keičia 

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

>» 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, išskyrus Chicagos mfestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 
<1 

Cliicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave. Evanston, 111. 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

figūrą. Tai pati įvairioji ir pati 
svarbioji knygos dalis. 

Giliai pažindamas lietuvių ir 
kitų tautų šokius, V. Beliajus 
savo aprašymuose ne tik leng
vai išskiria bet kokią svetimą 
įtaką iš mūsų šokių, bet ir išlai
ko jų per eiles metų paveldėtą 
gražų, lietuvišką charakterį, 
šiuo atžvilgiu šis žaidimų ir šo
kių rinkinys yra pats autentiš
kiausias, pats patikimiausias 
lietuviška prasme. Kiekvienu at
veju, kaimynų didesnė ar ma
žesnė įtaka yra aiškiai nurody
ta. Tam yra skirtas šokio įva
das, kuriame patiekiama kele
tas žinių apie šokio kilmę, jo 
pobūdį ir istorinę raidą. žiAo-
ma, kai kuriuose šokiuose jau
čiama choreografijos stilizacija, 
bet ji yra graži, lietuviška i* 
daugeliu atveju mūsų pripažin
ta. 

žaidimų ir šokių muziką, pa
gal mūsų liaudies originalias 
melodijas, daugumoj paruošė 
Dr. R. Strauss ir B. Lawrence. 
Tik Jievaro tilto, Oželio ir Ma
lūno muzika yra J. švedo. 

The Dance of Lietuva yra vie
nas iš didžiausių ir svarbiausių 
V. Beliajaus darbu, skleidžiant 
lietuvių liaudies kūrybą, šiuo at
veju jos šokį, ir garsinant Lie
tuvos vardą Amerikoje. Tai vie
nintelė šios rūšies ir apimties 
knyga. Ji Suvalkų, žemaičių ir 
Augštaičių krašto šokius iške
lia iš mūsų tėvų ir senelių skry
nių ir vaizdžiai, konkrečiai pa
tiekia šios šalies tautinių šokių 
mėgėjui. Džiaugsimės, kai šalia 
airių, švedų, vokiečių, anglų šo
kių, kurie veik "užkariavo" visą 
Ameriką, ir mūsų Malūną, Šus-
tą, Kalvelį ne tik gros (žiūr. 
Dirvos 23 Nr.), bet.ir šoks tie 
patys amerikiečiai, čionai ir sly
pi pati svabioji šios knygos už
duotis, pagrindinis jos išleidimo 
tikslas, kurį amerikietė S. G. 
Knott, tautosakininke Washing
ton universitete, St. Louis, taip 
nusako: "Ši knyga leidžia mums 
geriau suprasti ir pažinti Lietu
vą. Ji suteikia galimybę Lietu
vos turtingo palikimo dalį įdieg
ti Amerikos žemėje". 

The Dance of Lietuva — gau
sus tautinių šokių medžiagos 
šaltinis ir mūsų visiems šokių 
mėgėjams. Ne vienas šios kny-

• 

gos padedamas galis suburti 
jaunuolius lietuviškam šokiui, 
ne vienas šiuo keliu einąs turės 
galimybę žengti tvirtą žingsni 
pirmyn. Visa eilė mažiau pažįs
tamų ir žinomų šokių padės ir 
tvirtesnėm šokių grupėm pasi
rodyti šu naujesne programa. O 
mūsų lietuviškoms mokykloms 
tiek žaidimai, tiek šokiai bus 
vertinga medžiaga pamokoms ir 
įvairiems parengimams. 

The Dance of Lietuva padės 
išsaugoti mūsų šokius ateities 
laikams. Visa eile senoviškų mū
sų šokių nuėjo kapuosna drauge 
su jų šokėjais. Tik senuose raš
tuose beužtinkam keletą vardų 
bei užsiminimų. Tad ir šia pras
me šis V. Beliajaus šokių rinki
nys yra didžiai vertingas, šios 
knygos platinimas pirmoj eilėj 
yra mūsų šokių mėgėjų tiesiogi
nė pareiga. Įsigykime tad sau 
vieną, o kitą dovanokime arti
miausiai bibliotekai ar amerikie
čių tautinių šokių grupei. Ir mes 
visi padėkim šiai knygai apke
liauti Ameriką, nes jos pirmoji 
ir pagrindinė užduotis sutampa 
su mūsų aukščiausiu siekimu — 
ne tik išlikti lietuviais, bet ir 
palikti nors mažą, bet lietuvišką 
rėželį didžiuliame Amerikos gy
venime. 

Šį 54 lietuviškų šokių rinkinį 
maloniai sutiko platinti Dirvos 
redakcija ir Spaudos Kioskas. 
Knygos kaina $5. 
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Reti svečiai  Cleveland 
'Praėjusią savaitę, eidamas 

Superior Avenue, prie Dirvos 
redakcijos išvydau 'būrelį žmo
nių, gyvai besikalbančių. Priėjęs 
arčiau, būrelio vidury pamačiau 
garbingos išvaizdos — žilagalvį 
ir žilabarzdį — asmenį, kuris, 
kaip aš pastebėjau, kaip tik ir 
buvo šio sambūrio priežastis. 
Nepažįstamasis kažką gyvai kal
bėjo aplink jį susibūrusiems 
tautiečiams... 

— Adomas Varnas l Kokia 
staigmena! — šūktelėjau atpa
žinęs svečią. 

•— Tikrai tas pats! — atsakė 
šypsodamasis dailininkas, stip
riai spausdamas mano dešinę. 

Pasisveikinęs, aš susidomėjęs 
stebėjau gerai pažįstamą, mie
lą ir patrauklų dailininko veidą, 
jo visą povyzą su energingais 
judesiais, gyva kalba ir visada 
giedra nuotaika. Dailininko ge
rokai nudegęs nuo saulės veidas 
ir savotiška tik jam vienam taip 
budinga "jaunuoliška išvaizda" 
ne viena gali suklaidinti apie 
Adomo Varno jau nueitą ilgą 
gyvenimo kelionę... 

Kada ir kur aš mačiausi s« 
dailininku Adomn Varnu? Pri
siminiau. Prieš dvejus metus. 
Lahr — Dinlingen IRO emigra
cinėj stovykloj. Tuo metu dai
lininkas su žmona, žinoma mon-
tesorinio metodo pedagoge, Ma
rija Varnienė, buvusiame nacių 
laikais moterų kacete ėjo pasku-

M Lietuvos partizanai 
atvyktų i Los Angeles 

(Iš LOS ANGELES LIETUVIŲ GYVENIMO) 

tiniuosius emigacijos kryžiaus 
kelius ... Dėl stovyklos parei
gūnų įsivaizduotos epidemijos 
pavojaus keli tūkstančiai trem
tinių, jų tarpe ir mūsų žilagal
vis dailininkas, ten išbuvo ka-
rantinuojami net kelias savai
tes! Palydėjęs Adomą Varną į 
stovyklą, ją apleidžiau pusvalan
di prieš karantino rėžimo paskel
bimą. Per nesusipratimą ir mane 
galėjo ten kelioms sakaitėms 
"įšaldyti"... 

Adomas Varnas su ponia, pa
siekę šį kraštą 1949 metų va
sarą, apsigyveno lietuviškoje 
Chicago j e. Pirmosios dienos šia
me krašte būna nelengvos vi
siems ateiviams, juo sunkesnes 
buvo mūsų dailininkui, jau per
kopusiam savojo gyvenimo sep
tyniasdešimtąją pakopą. Naujo
jo gyvenimo sunkumus Adomas 
Varnas nugalėjo jam budinga 
energija. Gyvendamas Chicago-
je dailininkas jau suspėjo su
kurti eilę naujų dailės vertybių: 
etiudų, peizažų, vietos žymes
niųjų mūsų veikėjų portretų ir 
kitokių dailės darbų. 

Adomas ir Marija Varnai Cle
velande lankosi pirmą kartą ir 
čia numato išbūti apie po**,ą sa
vaičių. Jie vieši pas p. Pijų ir 
Hypatiją žiūrius, jų jaukioje 
rezidencijoje, Avon Lake. 

— Kokia Tamstos savijauta 
Amferikoje? — paklausiau dai
lininko. 

— Puikiausia! — atsakf šyp
sodamasis. 

— O kokios Tamstos dailės 
darbui galimybės? 

i— Po truputi dirbu. O kai 
dirbi, tai ir galimybės atsiran
da. žinai, Amerika ... 

— Kaip Tamtai patinka mūsų 
Clevelandas ? 

— Jaukus miestas. Daug me
džių ir žalumynų. 

Kam galėjo ateiti, iš viso, 
tokia mintis? Be abejo, tik tau
riam lietuviui, visa širdimi be
sisielojančiam savo tautos rei
kalais. Toks žmogus, vienos, la-^ 
bai kilnių tikslų, draugijos pir
mininkas, paskutiniame ALT 
visuotiname susirinkime, kitos 
draugijos, taip pat ALT nario, 
pirmininko, irgi gero lietuvio, 
adresu apie partizanus pasakė 
štai ką: "jei čia atvyktų parti
zanai iš Lietuvos, tai Tave ir 
dar kelis kitus sušaudytų". Na 
— čia pasakyta gana daug ir 
labai aiškiai. Tas pasakymas 
pakankamai charakter i z u o j a 
ginčus, kartais kylančius ir są
moningų lietuvių tarpe, bejieš
kant bendro kelio vienam tiks
lui siekti. Bet jau taip blogai, 
šiame atsitikime, gal ir nebūtų, 
nes juk abi pusės visiškai suta
rė dėl siekiamo tikslo, skyrėsi 
tik nuomones dėl priemonių. 
Turbfat, būtų užtekę 
ko pabarimo. 

Bet jau kiek liūniau būtų iš
ėję, tai su LIETUVIŲ NEPRI-
GULMINGO LAISVĖS PAŠAL
POS IR PILIEČIŲ KLUBO pik
niko surengto š. m. birželio m. 
17 d., taigi baisiųjų birželio įvy
kių Los Angeles mieste minėji
mo metu, kurin, kaip jau "Dir
voje" savo laiku minėta, kvie
timai netrukdomai buvo dali
nami, vienu sekmadieniu anks
čiau vykusioje, SLA kuopos ge
gužinėje. SLA veikėjai aiškina, 
kad parkas, kuriame vyko' jų 

gegužine, yra atvira vieta ir 
ten negalima uždrausti ateiti bet 
kam ir dalinti savo kvietimus. 
Su tuo, gal galima ir sutikti. 
Bet kaip ten bebūtų, kai jau 
kalba eina apie partizanus, tai 
jei jų bent keli ten būtų buvę 
— tikriausiai ne tik tie kvieti
mai SLA gegužynėje nebūtų bu
vę išdalinti bet ir pati ano "lais
vės" klubo gegužinė birželio įvy~' 
kių minėjimo metu nebūtų įvy* 
kusi... Tikriausiai partizanai 
nepagirtų ir tų gerų lietuvių, 
kurie priklauso anam klubui tik 
dėlto, kad jis moka pašalpas li
gos ir mirties atsitikimais (tam 
tikslui gi turime SLA). O Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyriaus pirmininkas Mi
leris turėtų partizanams labai 
plačiai aiškintis, kad galėtų pa
teisinti savo dalyvavimą aname 
"laisvės" klube, kuris netik ne
priklauso ALT, bet net ir ne
sistengia, nors ir patylomis, sa
vo veikimą derinti su ^.LT veik
la. Kokio gi pobūdžio partizanų 
pasikalbėjimas būtų su ano klu
bo pirmininku "draugu" Pope-
liausku, kuris yra pareiškęs, kad 
"Lietuvą esu prakeikęs iš jos 
išvažiuodamas ir nesu suintere
suotas jokia Lietuva" — te
sprendžia patys skaitytojai... 

Partizanai, be abejo, būtų nu
sivylę ir negausiu birželio įvy
kių minėjimo dalyvių skaičiumi 
— jų buvo vos 93. O kai kas 
teigia, kad Los Angeles ir apy
linkėse gyvena apie 5000 lietu-

— Gal Tamstos galvojate Cle
velande ir apsigyventi? — kvo-
čiau toliau dailininką. 

— Su panašiomis mintimis 
mes ir atvykome į Jūsų miestą. 
Svečiuodamiesi pas simpatin
guosius p. Piju ir Hypatija žiū
rius, tyrinėjame šiame mieste 
įsikūrimo galimybes, šiame rei
kale mums maloniai padeda vai
šingieji šeimininkai, Dirvos re
daktoriai — Vincas Rastenis su 
Baliu Gaidžiūnu bei kiti bičiu
liai. Pirmoji persikėlmo į Cle-
velandą sąlyga — butas. Butas, 
kad ir nedidelis, bet su vienu 
erdvesniu saulėtu kambariu ma
no dailės studijai. Tos "pirmo
sios sąlygos" mes ir j ieškome ... 

—* Kokie Tamstos kūrybiniai 
planai ? 

— Dirbu, o ką padarysiu, tai 
pereis nuo gyvenimo sąlygų- Nu
matau suruošti savo darbu kuk
lią parodą Chicago je ir Cleve
lande, suprantama, tuo atveju, 
jeigu mes apsispręsime į šį 
miestą persikelti gyventi. 

Susitarę kitą kartą susitikti, 
atsisveikinome. 

Tęsdami susipažinimą su Cle-
velando tautiečiais, Adomas ir 
Marija Varnai, drauge su P. 
žiūriu apsilankė jungtinėje Su
sivienijo Lietuvių Amerikoje 
kuopu gegužinėje, čia jie rado 
ne tik daug naujų pažįstamų, 
bet ir keletą šeimų, vargusiu 
drauge su p. Varnais bendras 
tremtinių dienas Ravensburge, 
Pietų Vokietijoje. Ponia M. Var
nienė gegužinėje sutiko ir dvi 
savo mokyklos Ravensburge mo
kines, Kasperaitytes, kurios tuo
jau atpažino savo gerąją moky
toją ... 

Adomas ir Marija Varnai 
tremties dienas praleido Dres-
dtne ir Ravensburge prie Bo-

1 fev 

Dail. A. Varnas pieša Bernardo Brazdžionio portretą 

vių. Tai "kur žmonės", jie klaus
tų čia, kaip jau tokį klausimą 
iškėlė vienas korespondentas 
kažkurioje kitoje kolonijoje to
kia pačia proga. 

Bet ne vien nusivilti ir tik 
pabarimais teturėtų užsiimti čia 
atvykę partizanai, čia, Los An
geles, jie rastų net 23 lietuviš
kas draugijas, susibūrusias į 
ALT, kurios visos, nežiūrint kai 
kada pasitaikančio smulkaus 
"erzelio", dirba didelį darbą sie
kiant bendrojo tikslo — tautos 
laisvės, čia puikiai dirba ALT, 
BALF, du chorai, SLA ir visa 
eilė kitų, įvairiausių krypčių, 
draugijų — apie kurias prisi
minsime kita proga. 

deno ežero. Į Dresdeną jie nuvy
ko 1944 metų vasara arkliais ir 
iš ten pasitraukė šio gražaus 
miesto didžiojo bombardavimo 
išvakarėse, 1945 metų pradžio
je. Gyvendami Ravensburge A. 
ir M. Varnai paliko ryškius savo 
kultūrinės bei visuomeninės 
veiklos pėdsakus. Adomas Var
nas, įsijungęs į Ravensburgo 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės gyvenimą iš pirmos~"dienos, 
eilę melų vadovavo tai bendruo
menei, energingai kūrė švietimo 
ir kultūros židinius, kuriais pla
čiai garsėjo Ravensburgo lietu
viai net už savo bendruomenes 
ribų. A. Varnui vadovaujant, 

( Perkelta į 6-tą pusi.) 


