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NUO KO PRIKLAUSYS LIETUVIU 
IŠEIVIJOS ATEITIS

Naujos dr. J. Girniaus knygos problemas apžvelgiant

K. SKRUPSKELIS

Juozas Girnius. IDEALAS IR 
LAIKAS. Žvilgsnis į dabarties atei- 
tininkiją ir į lietuviškąją išeiviją. 
Prof. dr. Vito Manelio brangiam 
atminimui, jo mirties metinių pro
ga, knygos išleidimą parėmė velio- 
nies žmona F. Manelienė ir sūnus 
Juozas Manelis, M. D. Išleido “Atei 
ties” knygų leidykla 1966 m Vir
šelis Rimanto Laniausko. Knyga 
8’4x 5% inč. formato, 238 psl., 
kaina $4.00, gaunama ir “Drauge".

“Žmogiškoji didybė galima 
visais laikais!” šiuo šūkiu pa
vadintas paskutinis dr. J. Gir
niaus knygos “Idealas ir laikas” 
skyrelis; jame sutraukta ir ve
damoji veikalo mintis. Dr. Gir
niaus tema — žmogaus morali
nė didybė; jo pirmas rūpestis
— nepasiduoti įvykių eigai, bet 
priversti kasdienybę paklusti 
idealui.

Skaitytojas, kuriam nesveti
mi kiti dr. Girniaus veikalai 
(ypač “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” bei “Žmogus be Die
vo”.), ras daug šiuose ir recen
zuojamam veikale bendrų bruo
žų. “Idealas ir laikas” tačiau 
skiriasi savo paskirtimi. Tai 
knyga ne tiek skaitymui, kiek 
gyvenimui. Jeigu anksčiau au
torius skatino skaitytoją pa
mąstyti, čia, man atrodo, dau
giau kviečia gyventi. Dr. Gir
niaus norui uždegti lietuvių vi
suomenę nauju ryžtu, gal būt, 
priskirtini ir veikale dažnai pa
sitaikantys aforizmai.

Bendri išeivijos rūpesčiai
Knyga “Idealas ir laikas” da

linai išsivystė iš dr. Girniaus 
ateitininkams įvairiomis progo
mis skaitytų paskaitų. Tačiau
— tekste šitai net keliais atve
jais pabrėžia — tai nėra “ofi
cialiai” ateitininkiška knyga. 
“Už šią knygą imasi visą at
sakomybę tik pats autorius, lai
kydamas savo mintis atviras 
kritiškam vertinimui... ir pačių 
ateitininkų”. (10 psl.) Taip pat, 
ji nėra taikoma vien tik ateiti
ninkams. Daug rūpesčių, prie 
kurių autorius sustoja, yra 
bendri visai išeivijai. Nors vi
sur čia atsispindi katalikiška 
pasaulėžiūra, ne vienu atveju, 
ir tie, kuriems ši pasaulėžiūra 
svetima, galėtų sutikti su da
romom išvadom.

Dialogas ir žmogiškoji gelmė
Veikalas padalintas į dvi da

lis. Pirmoji pavadinta “Šio me
to mūsų uždaviniai”. Čia dr. 
Girnius sustoja prie mūsų la-
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biau kasdieninių rūpesčių, ku
riuos sugrupuoja į tris skyre
lius: “Naujo kartų dialogo sū
kuryje”. Pirmoji dalis veda į 
antrąją. Kasdieniniai rūpesčiai 
autorių priveda prie paties žmo
gaus. Žmogus, jo moralinis sek
lumas dr. Girniui yra pagrindi
nis visų mūsų visuomenės ne
gerovių šaltinis. “Už visų or
ganizacinių problemų galutinai 
slypi asmeninis narių seklu
mas” (101 psl.). Tačiau pats 
žmogus, jo dvasinė didybė taip 
pat ir jas išsprendžia. Tokiu 
būdu prieinama prie antrosios 
dalies, kuri užvardinta “Žmo
giškosios gelmės rūpestis”. Au
toriaus teigimu, nors šis rūpes
tis dažnai pasimeta dienos dar
bų daugybėje, žmogiškosios gel
mės klausimas turėtų stovėti 
pirmuoju kiekvienam žmogui.

Sunku atpasakoti veikalo 
mintis. Jos per lengvai nubluk
tų, išvilktos iš autoriaus žodžių. 
Veikale už žodžių stovi auto
riaus asmuo, jo užsidegimas, jo 
ryžtas; recenzijoje visa tai pra
pultų. Todėl gal bus geriau, jei
gu nebandysiu pirkėjui atstoti 
knygos skaitymo. Santraukos 
vietoje mėginsiu įsijungti dis- 
kusijosna, į kurias kviečia pats 
autorius.

Žmogus, tauta, pasaulis
Savo žvilgsnį į mūsų tauti

nius rūpesčius dr. Girnius grin
džia dėsniu, kad “ne tauta su
teikia žmogui vertę, o žmogus 
— tautai” (49 psl.). Ši pažiūra 
vengia dviejų atmestinų kraštu
tinumų: tauta nėra nei stabas, 
nei bevertė. Neteisinga dievinti 
viską, kas priklauso savai tau
tai, bet lygiai taip pat neteisin
ga tautą suniekinti žmonijos 
vardan. Tauta tarnauja žmogui, 
įdiegdama jame kultūrinių ir 
moralinių vertybių, bet kaip tik 
todėl — nes yra “vertybių ne
šėja” — yra verta meilės ir iš
tikimybės.

Patriotizmas, savos tautos 
meilė yra skirtina nuo naciona
lizmo. Šis kraštutinumas tėra 
tik “patriotizmo ‘nelemta kari
katūra’ ”, Visai teisingai dr. 
Girnius kreipia dėmesį į na
cionalizmo grėsmę mums (50 
psl.). Nacionalizmo pavojus pa
sireiškia įvairiais būdais, pa
vyzdžiui, tendencija viską ver
tinti tiktai kaip priemonę lietu
viškumo išlaikymui, ar vėl vis
ką, ką lietuviai padaro, laikyti 
dideliu tautiniu laimėjimu. Au
toriaus teigimu, šitoks “užda
rumas neišvengiamai virsta pro- 
vincialiniu skurdumu ir faktiš
kai neteikia jokios laukiamos 
atramos prieš nutautimą”. Ko
dėl? Kuo skurdesnis, kuo sek
lesnis bus mūsų gyvenimas, kuo 
labiau mums truks “dvasinės 
gelmės”, tuo lengviau aplinka 
išblaškys ir geriausius mūsų 
norus.

Emigracija ir jaunimas
Kaip ir kiekviena emigracija, 

taip ir mūsų, nėra skirta ilgam. 
Laikui prailgstant, visos išeivi
jos išmiršta. Tačiau šis faktas 
neturėtų panardinti mus pesi- 
mizman, nes ne svarbu, kiek il
gai išsilaikysime, bet kiek per

K ristu s keliasi iš karstoGiovanni Beiliui (italas, 1430 - 1516)

I ku be savęs skaldymo. “Jaunie
siems skaitytojams tenka tie
siog pasakyti: lygiai priklauso
te ir lietinių tautai, ir savo 
gimtiesiems kraštams. Niekas 
negali iš jūsų reikalauti ir nie
kas iš jūsų nereikalauja būti 
kuo kitu, negu iš tikrųjų esate. 
Būkite, kuo ir esate — lietu
viais, gimusiais nebe tėvų že
mėje, o kituose kraštuose, jums 
tapusiais savais kraštais” (75 
psl.).

mums duotą laiką pasieksime. 
Šis laikas, nors ir ribotas, yra 
proga, kurią turime kūrybiškai 
išnaudoti. Į lietuviškos emigra
cijos mirties faktą, turime at
sakyti ne aimanavimu, bet ryž
tu ir kūrybiškom pastangom. 
Kiekvienu atveju, teigia auto
rius, “tiek ilgai gyvensime, kiek 
patys norėsime” (62 psl.).

Gana įdomiai autorius atsako 
į taip dažnai diskutuojamą jau
nosios kartos “suskilimo” klau
simą. Pripažindamas jaunimo 
suaugimą su gyvenamu kraštu, 
dr. Girnius, tačiau, mato gali
mybę jaunimui išlikti lietuvis-! guma tautų, kurių prieglobsty-

Už abi plotmes
Sprendimas randamas “tautų 

tautos” vizijoje (77 psl.). Dau-

Dr. Juozas Girnius Nuotr. Vytauto Maželio

je gyvename, dar tik formuoja
si. Jos dar nėra atbaigtos, šis 
procesas vyksta, vieniems su 
kitais susiliejant. Tačiau tai ga
lėtų vykti ir kitu būdu. Atski
roms tautoms išlaikant savo 
charakterį, gautųsi daug tur
tingesnė visuma. Ištirpti yra 
lengva, tačiau tai veda tiktai į 
“blankų pilkumą”. Išlaikyti sa
vitumą sunkiau, bet tai daug 
turtingesnis kelias.

Užuot skundęsis “suskilimu”, 
lietuviškas jaunimas turėtų po
zityviai apsispręsti už abi plot
mes. Reikia įsijungti į gyvena
mąjį kraštą, tačiau jame neiš
tirpti, bet išlaikyti savo lietu
viškumą. Nenustodamas savo 
lietuviško charakterio, jauni
mas tiktai praturtintų gyvena
mąjį kraštą.

Modelio pritaikymo sunkumai

tautos” modelis, at-

Sunku su šiom mintim nesu
tikti. Tur būt, teisinga teigti, 
kad viską lems mūsų pačių 
ryžtas, kad apsisprendimu gali
me nugalėti aplinką. Bet yra ir 
kita pusė — veikale ji pasirodo 
tik retais atvejais — kuri taip 
pat verta dėmesio.

“Tautų 
rodo, lengviausiai pritaikomas 
literatūrai. Lietuvių kalbos mo
kėjimas, Lietuvos istorijos bei 
kultūros pažinimas tikriausiai 
gali praturtinti angliškai rašan
čio kūrybą. Išsireiškimai, vaiz
dai, temos, paimtos iš lietuviš
ko pasaulio, gali teigti angliš
kai knygai naujumo. Bet kaip 
šį modelį pritaikyti inžinie
riams, daktarams? Jie taip pat 
gali būti kūrėjais, bet jų dar
bas neturi nieko specifiško at
skirai tautai. Jų darbo vaisiai ir mokslininkams.

PRISIKĖLIMO PROŠVAISTĖJ
Nobelio laureatas Ernestas 

Hemingway savo veikale “A 
Farewell to Arms” vienuolik
tame skyriuje duoda šitokį 
kunigo ir pasauliečio dialogą:

— Mano krašte jau taip yra 
suprantama, kad žmogus gali 
mylėti Dievą, — pasakė kuni
gas. — Ir tai yra tiesa, ne 
koks nors nešvarus juokas.

— Suprantu, — atsiliepė 
Frederic Henry...

— Supranti, o vis dėlto Die
vo nemyli.

— Ne.
— Argi Jo nemyli nė kiek? 

— paklausė kunigas.
— Kartais, ypač nakčia, aš 

Jo bijausi...
— Bet reikėtų gi Jį mylėti.
— Aš Jo labai nemyliu...
— O tikriausiai vis dėlto 

myli... Kai myli, tai nori ką 
nors dėl mylimo daryti. Nori 
dėl to asmens pasiaukoti, 
ri jam tarnauti.

— Ne, aš nemyliu.
— Jei dabar nemyli, tai 

mylėsi. Ir 
mingas... 
kol tokios

No-

dar 
lai-tada būsi taip 

To negali suvokti, 
meilės neturėsi...

*
Tai dialogas, kuris gali ras

ti atgarsio daugelio širdyje. 
Ypač toksai vidinis pokalbis 
turi būti sužadintas Velykų 
proga. Velykos, tai nėra tik 
didžiojo Kristaus gyvenimo 
įvykio — Prisikėlimo — minė
jimas. Ne. Tai turi būti Prisi
kėlimo pergyvenimas. Parafra
zuodami vieno mintytojo pasa
kymą, galėtume tvirtinti — te
gu Kristus bus ir tūkstantį 
kartų prisikėlęs Golgotos kalno 
papėdėje, jeigu Jis nei karto 
neprisikels mūsų širdyje, kas 
mums iš to ir kas žmonijai iš 
mūsų?! Mes būsime dvasios 
skurdeivos, jei mūsų širdyje 
Kristui tebus karstas, be jo
kios prisikėlimo žymės.

savaime priklauso gyvenamam 
kraštui. Visi profesiniai intere
sai, draugai juos tolina nuo lie
tuviško pasaulio. Aišku, jie gali 
jame išlikti, bet čia ar ir nekil
tų "suskilimas”? Vienoj pusėj 
jie dirba savo darbą pasiruošę, 
kitoj jie bus tiktai pasyvūs var
totojai.

Kūrybingi; žmonių praradimo 
nuostolis

Dr. Girnius — tur būt, tai 
i bent dalinai teisinga — lietu- 
! viškos išeivijos ateitį remia as- 
i mens moraliniu charakteriu. 
| “Aplinkos spaudimui atlaikyti 
reikia stipraus žmogaus — su 
jautria sąžine, sąmoningu nusi
statymu ir atsparia valia” (62 
psl.). Tačiau, neskaičiuojant re
tų išimčių, mes tokiais nesame 
ir niekad tokiais nebūsime. Tai 
nebūtų perdaug baisu, jeigu tai 
liestų tiktai eilinius žmones. Jei
gu lietuviškos išeivijos prasmė 
priklausys nuo to, kiek bus su
kurta, eilinės masės praradimas 
didelio nuostolio nepadarys. Bet 
kūrybingų žmonių praradimas 
bus skaudžiai nuostolingas. Ne 
vien tik eiliniai žmonės stokoja 
dvasinės didybės. Jos trūksta 

i ir rašytojams, ir menininkams,

♦
Prisikėlimas žmogaus sieloje 

tai pakartojimas gamtos prisi
kėlimo pavasarį. Iš purvinos 
žemės ištraukęs gyvastingas 
sultis, augalas sulapoja ir pra
žysta patraukliais, spalvingais 
žiedais.

Lygiai ir žmogus, kokioj 
purvinoj aplinkoj begyventų, 
gali atgailos paruošta širdimi 
ir siela čiulpti antgamtės sy
vų sulą, pražysti nauju dvasi
niu gyvastingumu, kuris reik
šis tuo, ką ir anas Nobelio lau
reatas išryškino — Dievo mei
le. Dangaus malonės rasos 
laistoma Dievo meilė atneš 
mums naują, nebe vien žemiš
ką, o antgamtinį gyvastingu
mą.

♦
Dievas — mums yra didysis 

Kūrėjas. Prisikelti Jo meilei, 
tai kartu savyje prikelti ir Kū
rėjo atošvaistes, spinduliuoti 
skaidria kūrybos mintimi, ku
ri lietųsi Evangelijos nurody
tomis gairėmis: tiesos, gėrio 
ir grožio tėkmėmis.

Visos tos vertybės didelės. 
Visos ugdytinos, ir vis ne ku
rios kitos sąskaiton, nesutei
kiant kuriai nors vienai iš jų 
diktatūrinių teisių ir tuo ne
varant kitos į karstą, o visas 
ugdant prisikeliančiu gajumu.

Prisikėlimas tai nėra vien 
tik jausmas. Tai ir gyvenimas. 
Ir tai gyvenimas 
getaty vinis, bet 
tauriu kūrybiniu 
mu, kuris tačiau
fliktą su Prisikėlusio Kristaus 
idealais, lyg Jį vėl norėtume 
uždaryti į karstą, — bet ku
ris žmogų padarytų kitados 
prisikėlusio Kristaus rankomis 
ir širdimi dabarties gyvenimui 
ir dabarties žmogui.

ne vien ve- 
besireiškiąs 
gyvastingu- 

neitų į kon-

J. Pr.

Vidntiniokai ir judrieji
Kartais kyla įtarimas, kad 

iš jaunimo lietuvių bendruome
nėje išsilaiko daugiausia viduti
niai žmonės. Atkrenta tie, ku
riems niekas nesvarbu, bet ar 
neatkrenta taip pat ir gyves- 
nieji? Gal iš studento metais 
parodytų gyvybės ženklų daž
nai nieko reikšmingesnio taip ir 
neišsivystys. Iš kitos pusės, ar 
ne iš tos gyvesnės grupės tu
rėtų ateiti ir tie, kurių darbas 
įprasmins lietuvišką išeiviją ? 
Gal ši pastaba klaidinga. Sun
ku taip teigti, neturint duome
nų. Bet vien pati galimybė, at
rodo, pastato mus prieš klau
simą, ar galime moraliniais mo
tyvais sudominti tuos, kurie ieš
ko nuotykių? Bet vėl, ar kaip 
tik ne iš tokių kils kūrybinges- 
ni žmonės?

Klaustukai ir baigminės 
išvados

Nežinau, ar iš viso į tokius 
klausimus galima atsakyti. Tai, 
ką randame veikale, yra teisin
ga ir svarbu. Tačiau už veika
lo ribų pasilieka masės sunkiai 
išryškinamų klaustukų, kuriais 
sunku atsikratyti. Norėtųsi, kad 
jų nekiltų, nes tada lietuviškos 
išeivijos ateitis priklausytų tik 

(Nukelta į 3 psl.)



ŽMOGAUS DIDYBES IR 
MENKYSTES DRAMA

A. Landsbergio grįžimas Chicagon su dviem 
vienaveiksmiais: "Barzda" ir "Sudiev, mano karaliau" 

A X * ■

' LEONAS GALINIS

Dėl daugelio tų dalykų, iš ku
rių juokiamės, turėtume verkti. 
Juk ir Ant. Gustaičio eilėraš
čius skaitydami, turėtume verk
ti, nes juose rimuotai ir links
mai skamba ne kas kitas, kaip 
mūsų tragedija. Menininkas daž 
nai visa taip perteikia, kad mes 
nebežinome, dėl ko ašarojame, 
iš skausmo ar juoko. Tokie 
linksmi, tačiau iš esmės giliai 
dramatiški, buvo praėjusį šeš
tadienį ir sekmadienį Jaunimo 
centre, Chicagoj, Scenos dar- į 
buotojų sąjungos statyti Algir
do Landsbergio “Sudiev, mano 
karaliau” ir “Barzda”, Abu šie 
vaidinimai, ypač “Barzda”, liu
dija žmogaus prigimties didybę 
ir menkystę, eilę gniaužomų, 
gniaužančių ir nesugniūžtančių 
charakterių.

Vienkartinio gyveninio liepsna

“Sudiev, mano karaliau” vie
naveiksmio vieta tucj po II-jo 
Pasaulinio karo bėglių stovyk
loje. Seną aktorių — karalių Do
vydą vaidino Algimantas Diki
nis, o Jauną aktorę — vergę 
Abisagą - Marija Lemešytė-Di
kinienė. Režisūra Birutės Pūkele 
vičiūtės. šiame vienveiksmy, tik 
poros aktorių tereikalaujančia
me, iš esmės labai nekomplikuo
tame vaidinime, atskleidžiama 
tragiškas žmogaus pralaimėji
mas laikui. Nepaisant, kad žmo
gaus praeityje sužymėta didelių 
darbų eilė, jei žmogus nebepa
jėgia gyventi, kad ir skausmin
ga dabartimi, jis yra žuvęs, nes 
kas iš praeities, nors ji, Seno 
aktoriaus žodžiais tariant, yra 
daugialiepsnis gyvenimas. Čia 
buvęs senas aktorius repetuoja 
vieną Karaliaus Dovydo sceną 
ir Jauną aktorę stengiasi suža
vėti savo buvusiais ar tariamai 
buvusiais pasisekimais gyvenda
mas savo praeitimi, kuri niekas 
nėra, kaip tik dulkės.

Seną aktorių vaidinęs Alg. Di
kinis puikiai mokėjo kalbėti 
apie praeitį ir pats žavėjosi bū
sima ateitimi. Jis buvo tokia tik
ra, sudužus buvusi asmenybė, 
kad jos buvo gaila, ir ji buvo 
reali, jog pradėjai žmogus ieš
koti tikrų gyvenime pavyzdžių, 
pergyvendamas juoką ir grau
dulį.

Jaunoji aktorė — Marija Le
mešytė realiais klausimais ir 
sprendimais daužė tą nerealų 
svajonių pasaulį, taip pat vers
dama šieptis žiūrovą iš skaus
mo ir paniekos nebemokančiam 
realybės pajusti Senam akto
riui.

Tačiau Marija Lemešytė buvo 
įtikimesnė, vaidindama Jauną 
aktorę, negu tame pačiame vaid- 
meny jau Abisagą. Jos persi
laužimas ir paklusnumas Kara
liui Dovydui buvo mažiau įtiki
mas. Priešingai gi Al. Dikinis, 
vaidindamas Dovydą buvo kaž
kaip . Ryškesnis ir jo šūksnis 
“Mano' burnoj dulkių skonis” 
buvo tikrai sukrečiąs, nebeke- 
liantis šypsnio bei užuojautos, 
o tik gilų susimąstymą. Realy
bė nugali, Jaunoji aktorė išeina 
“Sudiev, mano karaliau”, jauni
mas turi gyventi ir senimas ga
li gyventi, jei gyvena dabarti
mi, o ne buvusiais atminimais 
ir nerealiom ateities iliuzijom.

Tenka atminti, kad čia vaidi
no tik du aktoriai ir labai nesu
dėtingose .aplinkybėse, tačiau 
įtampa buvo ligi galo ne tik dėl 
paties teksto, bet ir dėl režisie
rės Birutės Pūkelevičiūtės išieš
kotų scenų. Be vidaus, buvo ir 
išorės dinamika, pagavusi žiū
rovus iki maksimumo. Kazio Ve
selkos scenovaizdis buvo gana 
nesudėtingom priemonėm iš
spręstas puikiai, nes liudijo ir 
stovyklinį skurdą ir priminė ka
rališkų rūmų detalę. Iš viso, vai
dinimas nėra toks paprastas ir 
nesudėtingas, kaip atrodo, ir 
vertas filosofinės sklaidos.

Ne kiekvienas gali būti 
Kiekvieniu

Daugiau linksmumo, daugiau 
aktualijų ir dar daugiau tragiz
mo buvo antrame spektaklyje, 
pavadintame, sakytume, ne taip 
jau žaviu “Barzdos” vardu. Vai
dinimas pavadintas farsu, ta
čiau jame sprendžiama žmogaus 
kova už savąjį Aš, už savo vi
daus pasaulį, už savo nusistaty
mus, pasakytume, už savo barz
dą.

Žmogus kovoja už savo as
menišką laisvę, tačiau daugelis 
šalutinių ir pagrindinių veiks
nių stengiasi žmogų pajungti ir 
jį ištiesti pagal savo barzdą. 
Veiksmas vyksta pagrindinio 
veikėjo Kiekvienio gimtinėj, už 
jos ribų, vakar, šiandien ir ry
toj ir dėl to kai kam gali pasi
rodyti perdaug sudėtingas, ta
čiau tikrumoje, jei ir buvo kiek 
per daug simbolių ir idėjų, vis 
tiek įvykių eiga buvo nesunkiai 
suprantama ir pagaunama. 
Veiksmas prasideda šėtonišku 
didybės maištu kalnuose prieš 
Gėrį, kur Kazys Veselka, vai
dinęs Barzdotą vadą, Plikagal
vį vadą ir Dvišakbarzdį vadą, 
pilnas išdidumo kalba Dievui ir 
dreba. Šalia Vado stovi jo pa
klusnus vergas ir šešėlis akt. 
Edvardas Radvila, vaidinęs 
Barzdotą kareivį, Plikagalvį ka
reivį ir Dvišakbarzdį kareivį.

Po prologo, vaidinimas prade
damas scena, kurioj matyti pir
mo kurso studentas Kiekvienis, 
kurį vaidino Arvydas Dikinis, 
jo tėvai, kuriuos vaidino Leo

Marija Lemešytė - Dikinienė ir Algimantas Dikinis Chicagos Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos pastatyta
me Algirdo Landsbergio vienaveiksmy “Sudiev, mano karaliau”. Vienaveiksmį režisavo Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Lietuvių foto archyvas

nas Barauskas ir Bita Kevalai- 
tytė - Visockienė, ir linksma 
mergina Onutė — Regina Stra- 
vinskaitė.. Nors toje pačioje 
scenoje regimi jie visi, tačiau 
tėvai laukia savo sūnaus, gal
vodami apie jį kitaip, negu yra 
ir negu žiūrovas jį mato, moti
nai nuogąstaujant, gi tėvui ra
miai skaičiuojant skaitytuvais, 
kaip materializmo ir praktišku
mo simboliu, metus ir pinigus... 
Sugrįžta namo sūnus, ir čia pra
sideda kasdieniškoji tragedija, 
n<s tėvai negali suprasti, kad 
sūnus užaugo, ir bando jam 
įtaigoti savąjį gyvenimo supra
timą. Jie laiko sūnų dar kūdi
kiu ir guldo jį į vaikišką love
lę. Be abejo, tai daug juoko su
kėlusi, tačiau tokia reali ir am
žius pasikartojanti mizanscena, 
kad iš tikrųjų toj vietoj reikėtų 
ašaroti.

Regina Stravinskaitė — linksma mergina Onutė ir Arvydas Dikinis 
— Kiekvienis Algirdo Landsbergio “Barzdos” spektaklyje Chicagoje. 
“Barzdą” režisavo Algimantas Dikinis.

Edvardas Radvila — Barzdotas kareivis (kairėje) ir Kazys Veselka 
— Barzdotas vadas A. Landsbergio “Barzdoje”.

Leonas Barauskas — Tėvas, Arvydas Dikinis — Kiekvienis ir Rita Ke- 
valaitytė - Visockienė — Motina A. Landsbergio viena veiksmyje.

Lietuvių foto archyvas

Vėliau jaunuolį studentą Kiek 
vienį bando pajungti Barzdotas 
vadas ir jo paslaugus tarnas. 
Čia Kiekvienis stengiasi išlaiky
ti savąjį aš, nors ir nelabai spau 
džiamas. Graudų juoką sukelia 
Vienabarzdžio vado ir jo šešėlio 
pataikūno kareivio tuštybė ir 
Vado pervežimas per sceną 
vienračiu. Ir kai Vadas išbėga, 
palikdamas kitus kovoti, scena 
yra kelianti skausmingą juoką. 
Taip ir kitų dviejų scenoj besi
keičiančių vadų spaudžiamas, 
studentas Kiekvienis bando išsi
laikyti ir išsilaiko, niekinamas 
ir naikinamas, o tačiau šaukda
mas “ne”.

Režisierius Alg. Dikinis vei
kalą daugiau atskleidė realistiš
ka prasme ir todėl, reikia ma
nyti, kiekvienas galėjo atskirti, 
kas tie trys vadai yra.

Vaidinti barzdotus, tam tikra 
prasme savo užmojais panašius 
vadus Kaziui Veselkai tikrai bu
vo sunkus uždavinys. Pirmąjį 
Vadą jis, reikia pasakyti, gal 
kiek ir sušaržino, tačiau visuo
se buvo raiškiai valdingas ir ci
niškas. Šioj sunkioj rolėj, jei ir 
nebuvo visada lygus, Veselka 
mokėjo perteikti tas vietas, kur 
šalia šėtoniškojo išdidumo žyb
telėjo ir žmogiško gerumo ki
birkštis. Jo nuolatinis tarnas, 
pasekėjas, šešėlis, miniažmogius 
atstovaująs begalvis ir bekalbis 
kareivis Edvardas Radvila bu
vo puikus. Jo judesiai, jo plokš
čio veido mimika buvo meistriš
kai būdinga pataikūnui ir mi- 
niažmogiui.

Gana nelengvi vaidmenys šia
me farse buvo ir Kiekvienio tė
vų Leono Barausko ir Z. Keva- 
laitytės - Visockienės. Jie buvo 
iš tų žmonių, kurie norėjo gel
bėtis ir gelbėti savo vaiką, liep
dami prisitaikyti, todėl išlikti 
tokiais — nei šiltais, nei šaltais 
reikia didelio aktoriško suge
bėjimo, negu būti vien tik blo
gu arba perdėtai geru. Linksma 
mergaitė Onytė — Regina Stra- 
vinskaitė atstovavo tam tikra 
prasme grupę žmonių, kuriems 
svarbu gyventi, neieškant dides
nių principų. Aktorė savo įgim
tu grakštumu nesunkiai pavaiz
davo tai, ko iš jos rolė reikala
vo.

Studentą Kiekvienį vaidinęs 
Arvydas Dikinis, mūsų many
mu, galėjo būti kietesnis. Žmo
gus, kuris tėvams, vienam 
minkštesniam ir dviem žiaures
niems Vadam moka pasakyti 
“ne”, turėjo būti mažiau pasy
vus, turėjo spindėti didesniu iš
vidiniu ryžtu, nors iš antros 
pusės, pasyvieji gal ir yra patys 
kiečiausieji diktatūroms riešu
tai.

Pačiame tekste, kuriame, kaip 
dramaturgas prisipažino, ir rei
kia su tuo sutikti, yra dvidešimt 
septynios idėjos, galėjo būti 
kiek mažiau tų visų persakymų 
ir aktualijų. Pavyzdžiui, nela
bai buvo reikalinga negrų aktu
alija ar perdidelis barzdos, kaip 
žmogaus Aš akcentavimas, nes 
taip jau viskas ten aišku.

Kadangi pats veikalas yra 
šiaip ar taip modernesnis negu 
įprasta, rež. Al. Dikiniui nebu

vo lengvas darbas, kurį jis, ma
nome, atliko gerai, o atsižvel
giant dar į tokius pastatymus 
neįpratusią publiką, dramatur
gas tuo režisieriaus pastatymu 
galėtų būti patenkintas.

Dekoracijos nesudėtingos, bet 
gerai išspręstos dail. J. Daugvi- 
los, apšvietimas Kazio Cijūnėlio 
ir Arnoldo Giedraičio, muziki
niai efektai Dalios Bylaitienės

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Blinoif
sssslt”.”: 3 /

P. ŠILEIKIS, O.P. a®
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban- 
dažai. Spec. pagalba kojoms 1 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, I1L 

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Res. telef. WA 5-5076

Bei. tel. 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO* 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Puiaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tek LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Tel neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest Oflth Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kaadlen nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-člos ir California 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 69.5-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. 24.34 Wes1 71 Rt Sfreef
Vai.: pirm., kętv. 1-4. vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt ir 
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 1* v. r. lkl 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.

I ir Bern. Prapuolenio. Scenos 
technika Česl. Rukuižos.

Geras bandymas

Kaip bekalbėtume, spektakliai 
buvo g<ra naujiena. “Barzdos” 
pastatymas buvo gana neleng
vas bandymas. Teko skaityti ir 
kitą panašų Landsbergio vaidi
nimą “Meilės mokyklą”, kuria
me dar daugiau simbolių ir di
namikos. "Barzda” gal yra tik 
to mažytė dalis, todėl buvo sėk
mingas jėgų išbandymas. Gaila, 
kad spektakliuos nebuvo paties 
dramaturgo, jis būtų pamatęs, 
kaip tokie spektakliai praktiš
kai sekasi įvykdyti mūsų sceno
je, kai aktoriai yra profesiona
linio lygio, bet laiko ir kitų są-

lygų atžvilgiu ribojami savojo 
tikslo siekime.

Visi, kas tik atsilankė į spek
taklį, bus stumtelėti dar dau
giau moderniųjų pastatymų 
linkme, nors panašių užmojų 
jau esame matę ir K. Ostrausko 
vaidinimuos. Aną sezoną Chi
cagos teatralai pastatė A. Kai
rio “Viščiukų ūkį” ir “Diagno
zę”, o dabar šiuos du Lands
bergio vienaveiksmius, ir tenka 
pasakyti, kad visi šie veikalai 
buvo skausmingos iki tragišku
mo komedijos. O kol mes jau
čiame skausmą, mes negenda- 
me. Tektų linkėti, kad toks ne
gausus skaičius aktorių su šiais 
spektakliais aplankytų ir kitas

(Nukelta j 7 psl.)

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-0*60

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS 

CKAffl’ORI) MEDICAL BLDG 
644* So. Puiaski Road

l>ndn» AUrn1

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu *25.760':
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 Soufh Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni
Rea. GI 8-0871

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos

6132 So. Kedzle Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Tol. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-68*7 

z DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Speelalybč akušerija ir moterų ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai: kasdien 1—* ir 6—8 vai. vai 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.. pirmad.. antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 V. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUc 7-2200

Ofiso tek PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-*081 

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 lkt 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Ava, TA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSL6S IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popterų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. L JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71*t Street 

Ofiso vai.: kasdien ano 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo * lkl 13 vai.; arba susi
tarus

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Ib

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tol. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimi).

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tol. REliance 5-4410 
Rez. tol. GRovehlll 6-0017 

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. ▼.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Ofiso Ir buto tel. OIjymplc *-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad.
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS, 

5540 So. Puiaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir cliirnrgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 025-8296
Valandos; 2—8 v. v., penkt., 10—12 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tol. VVA 5-3000.Tei. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. ,2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tei. ofiso Ir buto Ol.ympic 1-415* 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniai* 12 tkl 4 popiet

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Treč. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU IB VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avena.
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7.1168 
Bei. tel. 23*-2*l*

Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybe akušerija ir 

MOTERŲ IJGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir $ iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos nagai susitarimą

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 S. Albauy Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir' šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
PrltminBja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—S v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Puiaski Road

Vai.: pirmad., antrad.. penktad. 1—4 
ir 6—s v. y.: ketvirt. 6—3 V. vnk. 
šeštad. 10—2 v.



Troškimas dainuoti suvedė juos į būrį
Pokalbis su jaunųjų dainininkų ugdy loja Iza Motekaitiene

Artėjant tokiam naujam ir 
tokiam šviežiam mūsų kultūri
nio gyvenimo įvykiui — Izos 
Motekaitienės dainavimo studi
jos mokinių operiniam koncer
tui balandžio 1 ir 2 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, užkalbinome 
pačią mokytoją to rengiamo 
koncerto ir aplamai muzikinio 
gyvenimo temomis. Manome, 
kad dainos ir muzikos draugams 
Izos Motekaitienės informacijas 
ir nuomonę tuo ar kitu klausi
mu bus ypač įdomu sužinoti.

— Kaip kilo Jums sumany
mas savo dainavimo studijos 
jėgomis pastatyti net tris žino
mo operinio repertuaro gabalus 
vienu vakaru? Ar pirmasis pa
skatas buvo ir kitų dainavimo 
studijų rengiami panašūs pasi
rodymai, ar tai yra išskirtinis, 
originalus Jūsų dainavimo stu
dijos užmanymas?

— Kol kas neteko girdėti, kad 
bet kuri privati dainavimo stu
dija pasuktų į operinių gabalų 
pastatymo laukus. Mano studi
jos atžvilgiu šitokį sumanymą 
iššaukė pats dainavimo pedago
gikos reikalas. Paprastai daina
vimo studijos apsiriboja balso 
technikos vystymu ir tarn tikro 
dainos repertuaro sudarymu, 
kur po kelerių balso lavinimo 
metų mokinys galėtų pasirodyti, 
kad jau gali dainuoti scenoj. 
Tačiau toks solistas be scenos 
technikos bei dramos meno 
praktiško pažinimo labai žiau
riai ir ilgai turi išgyventi sce
nos “siaubą”, kol įgauna veikia
mą patirtį. Norėdama apsaugo
ti savo mokinius nuo tokio siau
ro paruošimo scenai ir nerasda
ma pakankamai laiko paruošti 
kiekvieną individualiai kaip dai
nuojantį aktorių, parinkau šiuos 
veikalus operinės dramos studi
jai, kad praktiškai dainuojant, 
kiekvienas pažangesnis solistas 
per repeticijas išmoktų įsigy
venti į rolę ir išeitų visą su tuo 
surištą operinės dramos “sta
žą”, akcentuojant ir skatinant 
kiekvieno mokinio kūrybinę vai
dybos improvizaciją. Toks me
todas pažinti scenos technikai 
sutaupė mums visiems daug lai
ko, na, ir davė drąsos bei pasi
tikėjimo parodyti mūsų darbą 
visuomenei. O ir mokiniai po 
rimtai paruošto pasirodymo vie
šumoj tarsi pakopia aukščiau 
meninės pažangos prasme.

— Ką pasakytumėte apie at
liksimų operų autorius ir apie 
Jūsų studijos statomus jų kū
rinius? Kuo girdėsimi kūriniai 
yra būdingi ir į ką ypač kreip
tinas publikos dėmesys?

— Praktiškai, prieš pasirau
kant mūsų studijiniam darbui 
“Telefoną” ir “Laimės žaismą”, 
esu mačiusi daugybę panašių 
vienveiksmių operų pastatymų 
Amerikos konservatorijose. Pa
sirinkimą nulėmė minėtų kame
rinių operų paprastumas ir jų 
kompozitorių populiarumas.

“Telefono” kompozitorius Me 
notti yra gimęs 1911 m. Itali
joj — šeštas iš dešimties vai
kų. Pirmoji visų vaikų muzikos 
mokytoja buvo motina (tėvas 
— pirklys), o vėliau Menctti bu
vo trejus metus Toskaninio mo
kiniu Milano konservatorijoje. 
Nuo 11 m. amžiaus jis jau ra
šė saviems libretams vaikiškas 
operas, o 17 m. amžiaus, atvy
kęs Amerikon, mokėsi Philadel- 
phijoj — Curtis muzikos insti
tute, kurį baigęs, ten ilgokai 
profesoriavo. Vėliau kasmet kū
rė operą po operos, pats rašy
damas anglų kalba libretus ir 
tampriai jungdamas žodį su 
muzika. Gal nė vieno gyvo kom
pozitoriaus tik ką parašytos 
operos nebuvo taip gaudomos 
pastatymams: jo didžiąsias ope
ras statė ir Metropolitan ir di
džiųjų Amerikos miestų ope
ros, ir Paryžius, ir Briuselis. Gi 
jo vienaveiksmes, kaip “Tele
foną”, “Medium” ir kitas kone 
visos Amerikos konservatorijos. 
Tik parašius “Telefoną” ir “Me
dium" — Broadway teatras New 
Yorke per septynis mėnesius

pastatė jas 211 kartų (vis abid
vi kartu). Visoj Amerikoj jos 
buvo iki šiol pastatytos daugiau 
du tūkstančius kartų. Kas gi 
nėra matęs Menotti kalėdines 
operos kasmet teievizijoj — 
Amalio ir Nakties svečio? Už 
operą “Consul” jis laimėjo 195G 
m. Pulitzer premiją. Prasilen
kiant su kitų jo parašytų ope
rų vardais bei instrumentinės 
muzikos kūryba, verta dar pa
žymėti, kad Menotti įsteigė Ita
lijoj netoli Romos mažam mies
tely “Festival of Two Worlds” 
1958—1962, kur jis pats statė 
pasaulines operas bei populia
rino simfoninę muziką, iškelda
mas jaunus talentus — gau-1 
sioms vasarų turistų minioms, I 
pats režisuodamas, statydamas, 
diriguodamas su pora pasirink-, 
tų padėjėjų. Gi ten vaidino: “Ii 
Duca Di Spoleto”, kol, finansi
niai subankrutavęs, vėl grįžo 
kurti operų į Ameriką. Jo mu
zikoj nevengiama avangardinio 
muzikos stiliaus, tačiau gerai 
atmiešto italų melodingumu. Jo 
operų herojės — dažniausiai 
plaštikiškai trapios moterys, ne 
retai su savo tuštybių pilnumu. 
Tačiau jos yra publikos mėgia
mos, nes jos yra šių dienų mo
terys. Ir jo, kaip kompozito
riaus, pasisekimas savo dieno
se prašoka visų kitų kompozito
rių pasisekimus. Kritikai jį ver
tina kaip žmogų, gimusį teatro 
menui. Ar neįdomu bus ir mums 
pažinti nors trupinėlį jo kūry
bos.

Kito mūsų programos vien- 
veiksmio operinio gabalo “Lai
mės žaismo” kompozitorius Sey- 
mour Barab, žinomas kiek ma
žiau, nors konservatorijų pro
gramose jo veikalai populiarūs. 
Barab gimė 1921 m. Chicagoj. 
Jo paties teigimu, jis formalių 
muzikos mokslų nėra studija
vęs. Kol baigė aukštesnę mo
kyklą, išmoko meistriškai groti 
violončele ir tuojau, kaip pro- 
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MINTYS ANT KALNO
ŠEŠTADIENIO POPIETĘ

Ramus šiandien miestas — bent taip nuo kalno atrodo. Tokia 
graži diena — saulė ritasi j pavasarį, o žmonių taip maža gatvėse. Ma
tyt, kad pavargę. Tur būt, žmogus nei didelio skausmo, nei didelio 
džiaugsmo ilgai nešti negali.

Ir Tavęs nėra. Ir Tavo medis ne toks, kaip vakar. Šiandien tik ru
dos dėmės, beblunkančios nuo karštos saulės. Kaip žodžiai ant senų 
laiškų. Senu rašalu rašyti. Išbluks ir tavo žodžiai. Tu šypsaisi, ir šyp
sena perkreipia Tavo pavargusį, teisingo staliaus veidą. Labai pavargęs 
Tavo veidas. Tau reikia poilsio. Ilsėkis — Tau ši ilga, rami pavasario 
popietė.

Tu mokėjai kalbėti. Ir Tavo žodžiai yra kaip akmenėliai mano 
apave. Aš klausiau Tavęs: kas aš turiu būti? Ir tu sakei: būk tu. Ir 
klausiau: kas aš? O Tu nusišypsojai ir sakei: einam kartu, ir pamatysi. 
O, Tu sakei: diena numiršta nakčiai, bet naktis pagimdo rytą. Ir aš 
Tau tikėjau, nes Tavo žodžiai kaip medus, kaip bičių dūzgesys vasaros 
popietę.

Aš tada maniau: be Tavęs negaliu gyventi. O šiandien jau Tavęs 
nėra. Ir šiandien aš galiu juoktis — ar tu girdi? Aš juokiuosi iš nakties, 
iš medaus, iš bičių dūzgesio. Atsimenu, Tu tai sakei: juokis, jei negali 
verkti. Aš negaliu. Aš tuščias.

Ar Tu žinai, ką reiškia būti vienišam? Taip — nuo vakar. Mes 
vakar daug Tave išmokom. Tu dabar moki trokšti, Tu moki kentėti. 
Tu moki mirti. Ištyrėme tave. Tu tikrai žmogus. Ir tik žmogus. O mes 
tikėjomės, kad, kai Tu būsi pririštas prie medžio, kai mes sukrausime 
sausas šakas prie Tavo kojų, kai džiūgaudami degsim ugnį... tada Tu 
nusiimsi kaukę ir pasakysi: užteks, vaikai — pabaikime žaidimą. Bei 
Tu tylėjai, nes Tu neturėjai kaukės.

Jau vakaras. Šios nakties aš nebijau. Bijau tik ryto.

Arūnas L i u 1 e v i č i u s

Į fesionalas, perėjo groti j kame
rinės muzikos ansamblius ir i 
kūrinių rekordavimą. Vėl’au, 
išmokęs groti viola da gamba, 
tęsia muzikos rekordavimą su 
New Yorko Pro Musica Co. ir. 

I kaip profesorius asistentas, dir
ba Rutgers kolegijoj Newarke. 
Barab labiausiai išgarsėjo kaip 
kompozitorius vienveiksmių ope 
rų, kurių jis bevfeik kasmet pa
rašo po vieną: Chanticleer, The 
Rajah. The Pink Siamese, The 
Maletroit Door, The Game Of 
Chance etc. Yra daug parašęs

Į

Iza Motekaitienė.
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muzikinių pjesių teatrui, solo, 
choro dainų bei instrumentinės 
muzikos. Jo kūrybos stilius yra 
pusiau populiarus ir labai lais
vo stiliaus. Mūsų pasirinktas 
“Laimės žaismas” yra įdomus 
universalinės minties tema su 
labai išbalansuotais veikėjais: 
kiekvienas iš keturių veikėjų 
yra-lygiai svarus ir reikšmingas 
bendram žmonių likime.

Trečio mūsų pasirinkto gaba
lo kompozitorius Čaikovskis yra 
pasaulinio masto rusų romanti-

a.

| nės muzikos genijus. Kaukių 
I baliaus programos ištrauka iš 
pesimistiškos “Pikų Damos” — 

I yra tarsi skaidrus spindulėlis 
romantiško, žaismingo, dailaus 

a. piemenukų gyvenimo. 
Šios scenos pasirinkimu norėta 
parodyti antitezė mūsų supras- 
.ėjusiai kasdienybei ir operinei 
muzikai. Nes šių dienų vien- 
veiksmės operos, tai tarsi da
mos, persirengę iš krenolinų į 
sportinius rūbus, nors dainuoja 
tom pačiom balso stygom ir 
tuos pačius amžinuosius žmonių 
jausmus bei problemas, tik la
bai suprastinta forma, galingai 
atakuodamos iš mažų ir didelių 
scenų anas didžiąsias, krenoli- 
nuotas operas.

— Jūsų studijos spektaklyje 
i išgirsime, kaip dabar jau žino
me, ir porą vienaveiksmių ope
rų ištisai. Būtų įdomu sužinoti 
ir apie tokių trumpų operų pa
saulinį repertuarą aplamai. Ku
rie žinomi kompozitoriai jas ra
šė, ar jos turėjo ir ar turi pa
sisekimo publikoje, ar mėgia
mos statyti įvairiose muzikos 
mokyklose, ar yra jų tarpe ir 
tikrų šedevrų?

I — Dauguma didžiųjų operų 
kūrėjų lygiagreta yra parašę 
ir vienaveiksmių ai' dviveiks
mių operų, kurios pagal muzi-. 
kinę vertę ar intrigos įdomumą 
dažnai po dvi kartu buvo sta
tomos scenose sul nemažesniu 
pasisekimu, kaip ilgos, didžio
sios operos. Tačiau jų madingu- 
mas ypač išbujojo šiame am
žiuje. Pažymėtina, kad trum-į nhrinkė gali per anksti pasijus- 
posios, vienveiksmės operos yra tj «operos žvaigžde”? 
atsipalaidavusios nuo didžiųjų 
operų pastatymo butaforijų — 
baletų, chorų, mitologinių ele
mentų, ir viso kito, kas labai 
palengvina jas pastatyti. Ki-• Ja. Gi trumposios operos, para- 
taip tariant, naujieji operų kom
pozitoriai pritaikė operas prie 
dabarties gyvenimo ir jų gau
sa bei pasisekimas nuostabus.

Prieš minint trumpųjų operų 
žymesnius kompozitorius Ame
rikoj, tenka pastebėti, kad viso 
pasaulio operų scenose trum-'de” yra liga, kurią galima pa- 
pos operos yra madoj, ypač lyginti su per anksti prinoku- 
konservatorijose. Be minėtų, be
ne produktingiausio Menotti, po per anksti. Tačiau širdies gi- 
keletą vienveikfemių yra para
šę: D. Argento, B. Bartok, A.. mano studijos mokinys turėtų 
Benjamin, B. Britten, A. Ca-i sveikos ambicijos siekti dainos 
sella, C. Floyd, B. Martinu, D.. aukštybių, kaip kareivis gene- 
Moore, I. Stravinskis, H. Bar- ■ rolo laipsnio. Tikra dainos me- 
raud, L. Bernstein, L. Hoiby, no žvaigžde gali tapti tik tas, 
W. Schuman, R. Smith, K.1 tUrs sėkmingai pajėgs pereiti 
Weill, A. Wilder, C. Burnham, ilgą įr sunįcų darbo ir meninio 
W. C. Byrd, A. Davis, E. Kre- brendimo kelią, ko linkėčiau 
nek, B. Lees, M. D. Levy, B. kiekvienam dainos aspirantui. 
Wiley, L. Maury, L. Mennini, Pasaulis yra labai didelė scena, 

Sciammarella, 0 dainos žvaigždžių jame taipRorem,
Wolf,

V.
S. Barber ir

N.
W.
kt. Kurios iš šių operų yra tik
ri šedevrai — tepasakys isto
rija. Tačiau šiandien kiekviena 
naujai parašyta trumpa opera 
beveik be išimties būna pasta
toma, tuo pačiu gauna injekciją
— gyventi. O ir skubanti šio 
amžiaus publika mėgsta greit 
pasibaigiančias operas — tegul 
tik greičiau išdainuoja, kad ir

I

I

Izos Motekaitienės dainavimo studijos mokiniai bendroje repeticijoje. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: 
Onutė Pažarniukaitė, Aušra Baronaitytė, Donna Petersen. Antroje eilėje iš kair. į dešinę: Laima Un- 
derytė, Aušra Gylytė, Dana Bajalytė, Laima Bačinskaitė, .Elena Bradūnaitė, Viktorija Bačinskaitė, Aud
ronė Pavilčifltė, Gailė Mikalonytė. Trečioje eilėje iš kair. j dešinę: Vytautas Nakas, Tadas Rūta, Jurgis 
Bradūnas ir Juozas Aleksiūnas. Prie pianino Mani girdas Motekaitis.
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gražiabalsis artistas savo situ
aciją, intrigą, charakterį — ką 
nors nesudėtingo, bet žaibiško! 
Tuo geriau.

— Ar lietuviai kompozitoriai 
nėra parašę tokių vienveiksmių 
operų? O gal kada nors įvyk- 
simam panašiam antrajam Jū- 

! sų studijos mokinių pasirody
mui galima tikėtis ir lietuviškos 
vienveiksmės operos, gal ir vi
sai naujos, specialiai kuriam 
nors mūsų kompozitoriui užsa
kytos?

— Gaila, išskyrus Dariaus La
pinsko “Lokį”, negirdėti, kad 

i kas kurtų panašaus tipo ope
ras. Ši sritis mūsų kompozito
rių laukuos dirvonuoja. O per 
ją būtų galima supažindinti ir 
Amerikos konservatorijas su 
mūsų kompozitorių pajėgumu, 
bei pačia lietuviška muzika, 

i Pvz. jei libreto būtų rašomas 
2—3 kalbom, kad ir iš mūsų 
turtingos tautosakos ar pasku
tinių tragiškų įvykių, apvelkant 
visa tai ir atitinkamu muzikos 
rūbu, tai tikrai būtų atkreiptas 
Amerikos ar Europos konser
vatorijų dėmesys, ir mūsų vien- 
veiksmės operos būtų statomos 
ten su nemažesniu dėmesiu, 
kaip ir kitų kompozitorių. O lie
tuviškoms dainavimo studijoms 
tokie kūriniai būtų tikra palai
ma! Šiąja tema pernai (Jauni
mo metais) kalbinau vieną ki
tą kompozitorių ir libretistą — 
deja, nepavyko jų įtikinti lie
tuviškos vienveiksmės operos 
svarba mums. Belieka, kol ne
parašys panašių veikalų mūsų 
mieli kompozitoriai, verstis tik 
svetimaisiais.

— Ar nėra kartais ir tam 
tikro pavojaus šiose mokinių at
liekamose operose ta prasme, 
kad jaunas dainininkas ar dai

— Tik “Grand operos” augi
na “žvaigždes” ir jų kivirčus, 
nes ten yra dainininkų gradaci- 

šytos demokratiškais pagrin
dais, dažniausiai ten yra labai 
nedaug veikėjų ir jų svarba iš
lyginta: tad, įscenizuojant jas 
studijų tikslu, pavojaus tapti 
per ankstyva žvaigžde lyg ir 
nėra. Aplamai, dainininko per 

; ankstyvas pasijutimas “žvaigž-

siu obuoliu, nukritusiu taipgi 

lumoj norėčiau, kad kiekvienas

maža!

— Kaip Jums atrodo, ar su 
| dainavimo pienu susipažįstančio 
I ja u liūno tarpe yra viltingų bal- 
' sų, kurie kada nors galėtų pa- 
j keisti vyresniuosius, ir j ką jau
nieji dainininkai ypač turėtų 
kreipti dėmesį šito siekdami?

— Kad lietuviai yra balsingi 
iš prigimties, yra neginčytina
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JULIJA ŠVABAITĖ

VELYKŲ RYTĄ

Velykų rytą
Karaliaus juokdario —
Poeto lūpos
Rašo žilvičių raštą.

Sustingusį,
Plonytj ledą nuo krūtinės 
Šildo vaikiškas, žalias 
Angelo sparnas.

Kam reikia tavo plunksnos, 
Kam reikia
Tavo sparno...
Tie, kuriems buvo skirta,
Kėlėsi auštant...

liam reikia tavo burnos 
Žilvičių 
Raštui ?

GAVĖNIOS METAS BAIGĖSI

Gavėnios metas baigėsi, 
Apsunkęs
Atpirkto medžio rūbas 
Plyšta
Šviesioj pavasario saulėj.

Tau neužteks šimto dienų 
Prisikėlimui,
O vargše siela!
Tūkstantis metų
Yra tiktai viena
Tavo kančios
Sekundė.

Tūkstančio metų gana 
Prisikėlimui.

PASKUTINĖ SAVAITĖ

Įsivaizduojamos kančios savaitę 
Meilės ir skausmo žodis 
Buvo tau skirtas.

Įsivaizduojamos
Mirties baisumas
Ir išsunktos kempinės troškulys 
Atsiveria
Sekundės amžinybėn...

Ir tu
Vėl vienas palieki
Čia kasdienybės džiaugsmui, 
Žinodamas, kad prisikelsi, 
Bet nežinodamas, kodėl 
Nenori
Prisikelti.

I

tiesa. Tai įrodė mūsų nepriklau
somos Lietuvos operos didieji 
dainininkai, tai įrodo išeivijoj 
ii- Chicagos operos entuziastai. 
Ne kas kitas, kaip realus dainos 
talento pajutimas ir troškimas 
dainuoti suvedė gražų jaunimo 
būrį ir į mano dainavimo stu
diją, kur po vieno kito balso 
lavinimo metų su pasigėrėjimu 
galiu teigti, kad yra tikrai vil
tingų balsų ir anksčiau ar vė
liau kiekvienas jų atiduos savo 

išpuoselėtos dainos meno duok
lę mūsų ar net pasaulio scenai. 
Nemanau, kad jų tikslas būtų 
tik pakeisti vyresniuosius — 
gamtoj pasikeitimai vyksta 
spontaniškai. Jaunojo dainos 
atžalyno tikslas yra kiek gali
ma labiau puoselėti savo talen
tus, nes dainos meno aukšty
bių siekimą ir pasisekimą nu
lems tik darbas ir ištesėjimas.

k. b.

DR. J. GIRNIAUS KNYGA

(Atkelta iš 1 psl.) 
nuo aiškių ir suprantamų ap
sisprendimų. Bet tie klausimai 
vis dėlto kyla.

Ateitininkų ideologijai chatak 
teringa tikėjimas, kad tik per 
paties žmogaus atsinaujinimą 
galimas žmonijos atsinaujini
mas. Šia žyme paženklinta ir 
pastaroji dr. Girniaus knyga 
“Idealas ir laikas”. Dr. Girniaus 
dėmesys visada daugiau atkreip
tas į patį žmogų. Todėl ir no
rėtųsi užbaigti pastaba, kad 
dabar jau reikia platesnių svars 
tymų ir apie išeivių bendruome
nę. Yra taip pat svarbu žinoti, 
kokia bendruomenė, galima mū
sų sąlygose, sugebės labiausiai 
patenkinti mūsų žmogiškus rei
kalavimus. Nes nuo to taip pat 
priklausys visos lietuvių išeivi
jos ateitis.



KAI BUVUSIEJI JAUNIEJI 
NORI PASENTI

Chicagos lietuvių dailininkų grupės "Daile" paroda 
Čiurlionio galerijoje

KAZYS BKADCNAS

Patetiškai kalbant, dažnai sa
koma, kad menas, kaip vertybė, 
yra nesenstantis. Deja, pats tos 
vertybės kūrėjas — žmogus lai
ko tėkmėje ir savo kūnu, o ne 
kartą ir savo dvasia neišvengia
mai senėja. Tikrajam kūrėjui, 
šiuo atveju ir dailininkui, nepa
keliama tragiką yra ne tiek jo 
fizinis, kiek dvasinis senėjimas, 
kūrybinio jaunumo netekimas, 
stabarėjimas išraiškoj ir idėjo
se, Tačiau turime apsčiai pavyz
džių, kur metų dešimtmečiai, 
sendiną kūrėjo raumenis, kau
lus ir kraują, toli gražu nepa
jėgia laiko pelenais apnešti jo 
dvasios, jo širdies, kuri, anot 
Jono Aisčio, “ilgesio pilna, 
skausmo kupina, pasiliks jau
na.”

Va, šitos jaunos širdies labai 
linkėtume ir tai Chicagos lietu
vių dailininkų kuopai, kuri jau 
prieš eilę metų buvo pasivadi
nus Jaunųjų dailininkų klubu. 
Jau buvom įpratę jų kasmet ren 
giamas parodas numeruoti: pir
moji jaunųjų dailininkų paroda, 
antroji... ir t. t. O štai šiemet 
eiliniam lietuvių meno mėgėjui 
truputį lyg ir gaila, kad ši tra
dicija, bent savo etiketėje, ėmė 
ir nutrūko. Jaunųjų dailininkų 
čikagiečių klubas pasivadino 
Chicagos lietuvių dailininkų 
grupe “Daile”, o šiemetinė pa
roda nėra jau iš eilės penktoji 
jaunųjų dailininkų paroda, o 
tik “Dailės” grupės pirmoji.

Vardas, manytume, pakeis
tas,-tur būt, dėl to, kad per ei
lę metų didelė dalis jaunųjų dai
lininkų fizine prasme pasijuto 
jau gerokai sumitę, ir jiems va
dintis jaunaisiais darėsi kažkaip 
“nepatogu”. O vis dėlto mums 
savotiškai gaila to jaunatviško 
vardo, kuris ir toliau juk galė
jo liktis, suprastas nebūtinai ta 
pirmąja fizine prasme, o pačios 
kūrybos jaunatvišku gajumu, 

' šviežio ir naujo ieškojimu, nesu- 
stingimu ir veržlumu į dar ne
surastus pasaulius, kam jokios 
metų barikados negali būti kliu- į 
timi.

Aišku, šitas įvadinis “apšne- 
kėjimas” buvo skirtas tik etike
tei. Ogi svarbiausia ir esmin
giausia yra pati kūryba, kurią 
dabar vykstančioje parodoje 
mums pateikė net 15 dailinin
kų. Alfabetine tvarka tad mes
kime nors ir trumpą žvilgsnį į1 

. kiekvieną.
Petras Aleksa šį kartą išsta

tė kelias metalo, medžio ir aliu
minio su plastika skulptūras. 
Šiltas jausmas ir paprastas for
minis, drauge lyriškas subtilu-| 
mas gaubia jo medžio skulptū
rą “Susižavėjimas”. Dvi gerai 
atbaigtos formos čia taip pat. 
įsižiūrėjusios viena į kitą, kad

ir parodos lankytojui sunku nuo 
jų atplėšti akis; iš ku į čia 
grupę bežiūrėtum, vis pamatai 
naują ir žmogiškai intymų dvie
jų formų santykį. Kiek “Susi
žavėjimas patraukia savo švel
numu, tiek metalinis “Gandone
šis” rėksmingu savo aštrumu, 
akcentuojąs ne tiek skulptūrines 
formas, kiek pačią idėją. “Tą
sos” visumai, manytume, var
gu ar buvo reikalinga apvalios 
formos paviršių suskaldyti geo
metrinėmis įpiovomis, kurios, 
kaip dažna ornamentika, skulp
tūros masei tik pakenkia.

Regina Jautokaitė 1 Žuvis (medis)
Iš grupės “Dailė” parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

TY’, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas'

2649 VVest 83rd St., Tel. 434-042' 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-598C I

lą, tai “Žuvis”, išgaudama lėtą paveikslų koloritas liudija, kad 
posūkio judesį ir atsisakydama 
pelėdiškos simetrijos, yra ma
žas šios parodos šedevriukas.

Kolbaitė yra viena išDalia
tų šios parodos dalyvių, kurių 
talentu mažiausiai reikia abejo
ti. Lygiai stipri ir portretiniuo
se užmojuose ir natiurmortuose 
ir peisažuose. Laisvas ir ekspre
syvus spalvos patepimas, akį 
glostantis, bet nešūkaujantis

Kolbaitė yra 
subrendusių 
vių. Gražiai 
jos kūrybos

viena iš labiausiai 
šios parodos daly- 
pačios geriausios 
ypatybės čia su-

(Nukelta į 5 psl.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCF.L
3 skyriai Chicagoje:

69th St. Tel. W.A
691h St. Tel. WA
So Halsted St. Tel. CA

SEK’

5-2787
5-2737
5.1864

2608 
2501 
3212

Lietuvių bendrove, kuri turi teise
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardų iš Chicasros 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas
Mes medžiagų ir kitų 
mis kainomis.

geriausioj rū- 
prekiŲ žemo-

V. Žukauskai

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies tr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 M West 85th Street 

Chicago, Illinois 6064? 
Tel. GA 4-8654 b- GR 6-4338
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki 
tadlenlo 10 Iki H ' _____
dieniais Ir sekmadieniais nuo S 80 Ik 
• :lo vai. rvt< Vakarais nlrmadte 
nlals f vai vak

VISOS PROGR.
1490 UI. AM I 

Telef. HEmlock 4-2413
715# South Maplew<xxi Avenue 

Chicago, Illinois 00020 
BIHIf******#-#****** 'i-

idienlo Iki penk- 
vai ryto Šešta

Vakarais

AMOS IŠ WOPA
1^1027 mg. FM

MOVING
A VILIMAS
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Marijos Ambrozaitienės lino 
raižinys “Šauksmas” yra dar 
vienas žingsnis vis stiprėjančio
je jos grafikoje. Juodame fone 
konstruktyvių linijų ir orna
mento derinys išvirsta siaubin
gu, sakytume munchišku riks
mu, raižinyje iš žemiškos plot-

mės išsiveržiančiu į kosminio 
objekto skrydį. Labai lengva 
ranka atlikta ir akvarelinė “Sil- 
ja” — meistriškas spalvinių dė
mių ir grakščios linijos jungi
nys.

Nijolei Banienei šį kartą bū-

Kristina Bulotaitė Žarija (aliejus)
Iš grupės “Dailė” parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

dingą neabejotina pažanga, ypač lūs palikdama visai nuogus, ar- 
pastebima labiau abstraktinio ba ant juodos ar raudonos spal- 
pobūdžio darbuos, kur drąsiai 
klojama sodri ir neišvarginta 
spalva.

Ona Baužienė skiriasi iš visų 
be galo minkštomis, sakytume, 
vilnos švelnumą primenančio
mis spalvomis. Jai yra pavojaus 
įbristi į' spalvinį sentimentalu
mą. Tačiau, nors ir eidama pa
vojinga briauna, ji daugiau ar 
mažiau šito pavojaus išvengia.

Alvydo Bičiūno ieškojimų 
reikia tik džiaugtis. Čia jis mis
tiškas, čia monumentaliai ir ko
ne klasiškai mozaikiškas, čia 
vėl artėjąs prie pop-art išraiš
kos, kur triptikinė juoda - bal
ta kompozicija persunkta net 
surrealistinės nuotaikos.

Kristina Bulotaitė šioje paro
je yra bene iš „visų nuosekliau
sia abstraktistė. Visi jos dar
bai, nesiblaškydami į šalis, at
stovauja šiai nūdieninio meno 
krypčiai. Dailininkė savo spal
vas mėgsta kloti ant labai ru
pios drobės, didelius jos gaba-

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. BUDIS Tel. CLiffside 4-1050

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 
RINOS IR NUTEKAMIEJI

VAMZDŽIAI
Ekspertištkal uždedam naujus tr tai 
aome senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778 
f 1111111111 i f 111111111111111111111111111*L1111111111
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klajoti kaip mis- 
žaltvyksles. Ir 

paklydėlės lieps- 
sukelia stipriau-

vos dugno užmeta vieną kitą 
baltą ir geltoną dėmelę, palik
dama ten jas 
tiškas pelkių 
kaip tik tos 
neles žiūrovui 
šią įspūdį.

Kristinos Burbaitės mėgia
mos plikų medžio šakų kompo
zicijos, prigesintose pilkai ža
liose, rudose ir melsvose spal
vose, liudija jos pradinį paveiks
lo architektonikos pajutimą, ku
rio tobulėjimas pareis nuo dai
lininkės pasiryžimo dirbti. Jos 
skulptūra “Figūra judesy” turi 
savyje lipšiciškos kamuolinės di
namikos, čia įdomiai judančios 
erdvėje tarsi be jokios planeti
nės traukos.

Regina Jautokaitė — šios pa
rodos naujiena. Anksčiau pažįs
tama kaip tapytoja ir grafikė, 
šį kartą parodo dvi medžio 
skulptūras: “Žuvį” ir “Pelėdą”. 
Jeigu “Pelėda” dar labiau pa
naši į trafaretinį stalo papuoša-

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm nuo 9v.r. iki 8 v.v.
Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 5/1 VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

5245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ. viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
i 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 i
! DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO i 

W STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI | 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI |
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COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau- 
metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS | USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų 
skyrius

gel

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
KEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2n<i Avenue .... 
NEW YORK. N. Y. 10011, 108 VVest 14th St...........
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 l'nion Avenue 
BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue 
BOSTON 18, Mass. — 271 Shauniut Avenue 
SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broaduay..............
BVFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue . . 
CHICAGO 22, 111., — 2222 IV. Chicago tiinue 
CHICAGO *, III. — 3212 So. Halsted Street 
CLEVELAAD 13. Ohio — 904 Literary Road
DETROIT, Mich.,—"3OO Michigan Avenue .. . 
GRANU RAPIDS, Mich. — 636.38 Bvidge St., N.

Mich. — 11333 Jos. Campau
200 Franklin Avė.

1RVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė 
YOVNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue 
LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantio Blvd. 
LAKF.WOOD. N. J. — 126 - 4th Street .........
NEWARK 3, N. J. — 428 Spnagfield Avenue 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. 
PATTERSON 1, N. J. — 89 Main Street 
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ...

PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St. .
• PITTSBURGH 3, Pa — 1307 E. Garson Street
• SAN FRANCISCO. Calif — 2076 Sutter Street
• WATERBt:RY, Conn. — 905 Bank Street . ..
• WORCESTER Mass. — 169 Millbury Street

•
• HAMTBAMCK,
• HARTFORD, 14, Conn.
• ......................

• AL 4-5456 
CH 3-3005 

EV 4-4952 
Dl 5-6808 

. . LI 2-1767 
AN 8-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 
.TO 1-1068 
VI 1 -5355 
GL 8-2256

GL 7-1575 
Tel. 233-8030 tr 246-0215

2- 4685
3- 0440 
I -2994 
3-8568
3- 1797 
2-1446
4- 4618
2- 6387
3- 4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868

INSURED

TEL. GR 6 -757560636

i

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00

J

TAMS

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

PARKING

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kufį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 

5'4% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12,000 iriki

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus Galite pradėti $2.50, $5 00. $10 00 arba net 
$25 00 sumomis į menes). Kai padėsite 200 kartų po $25 00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr„ Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MĖSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 

All Types of Insurance

1
2.
3.
4.
5
6.
7.

8.
9.

10.

11

Sėli and redeem U. S. Bonds
Safety Deposit Boxes
Free Community Rooms for 
your organization meetings 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

order checks. No service charge 16 Two large Free Parking Lots 
to members.

12 U. S. Postai Stamps Machine
Service

13. We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

17

18

Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
ch'ldren and mothcrs
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

MONDAY .........
TUESDAY .........
WEDNESDAY .
TIIURSDAY . . .
FRIDAY .............
SATURDAY’ . ..

PATOGIOS VALANDOS:

..12:00 P.M.—8:00 P.M. 
9:00 A.M.—4:00 P.M.

................ Closed All Day

... 9:00 A.M.—8:00P.M. 
. . 9:00 A.M.—8:00 P.M.

. 9:00 A.M.—12:30 P.M.



Astuonių solistų atsisveikinimo koncerto Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoje, kovo 19 d. su 
mokytoju Dimitri Onofrei programos atlikėjai. Iš kairės: Lietuvių operos Chicagoje pirmininkas Vytautas 
Kadžius, solistai Stefan VVicik, Algirdas Brazis, Janina šalnienė, Stasys Baras, mokytojas Dirn tri Onofrei, 
Julius Sav rimavičiiis. akompinuotoja Genovaitė Aleksiūnaitė, Vytas Badys, Danutė Sfankaitytė, akompa- 
nuotojas Darius Lapinskas ir solistas Algimantas Grigas. Nuotr. Vyt. A. Račkausko

✓ »

KAI JAUNIEJI NORI PASENTI Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
BALYS CHOMSKIS

Koncertas kovo 19 d. Mari- sūpuoklė. .Nei švaraus tono, 
jos aukšt. mokyil6s salėje, Chi- 
cakoj, pr aėjo labai nevienodo ly
gio dainavimu. Programoj įra
šytas ne visai aiškus sakinys: 
šiuo koncertu dainavimo studi
jos dainininkai atsisveikina su 
dainavimo mokytojais Bianca 
Soroya ir Dimitri Onofrei. Klau 
sytojui, kuris nežino visų dai
navimo paslapčių, gali kilti 
klausimas: kada mūsų daininin
kai užbaigs dainavimo studijas? 
Į tai reikia atsakyti, kad po 40 
m. amžiaus užsidaro galutinąi 
visos dainavimo mokyklos. Ir 
tas, kas pradeda tokio amžiaus 
mokytis dainuoti, ieško tik pra
mogos, kaip ieško žmonės pra
mogos medžioklėje ar- žuvavime. 
Dainininkui tada taip pat susto
ja vokalinė pažanga, jis gali to
bulėti muzikaliai išpildyme, bet 
dainavimo knyga jau užvožta. 
Tačiau, norint išlaikyti kiek ga
lima ilgiau aukštą savo daina
vimo lygį, reikia nuolat ir pa
stoviai trenirubtis gero dainavi- 
mo -pedagogo, ar dainavime nu
simanančio akomponiatoriaus 
priežiūroje. Ta prasme daininin
kas — amžinas studentas.

nei

Dar tenka pabrėžti vieną to 
iškilmingo atsisveikinimo kon
certo neaiškumą, kad tik viena 
dalis koncerto dainininkų yra 
anksčiau minėtų mokytojų tik
rieji mokiniai, kita dalis daina
vo iš įdėto Alodijos Dičiūtės, 
Jono Butėno ir Aleksandro Ku- 
čiūno kapitalo.

dainos formos.
“Ar jūs esate muzikas?” — 

“Ne. Aš — dainininkas”. Taip 
mėgsta instrumentalistai pašiep
ti vokalistus. Klausa yra muzi- 

; kos akys, per kurias mes ma
tome ir suprantame jos pasaulį. 
Tačiau kartais dainavime deto
navimas nieko bendro neturi su 

I muzikine klausa. Dažnai lūpų 
raumenys, nuovargis, baimė bū
na tos nelaimės priežastimi. 

! Prie kokios klasės priskirti Vy- 
1 tą ' Radį, nesiimu spręsti, bet 
I nuoširdžiai jam patariu pasilik- 
! ti ten, kur jis dabar yra, ir kar- 
j tais, kaip “Nemunas žydi”, ne
blogai padainuoti.

Julius Savrimavičius, pasiro
do, esąs trumpos distancijos 
“bėgikas”. Jis gerai atlieka epi
zodines roles operoje, bet kon
certe Donizetti “Una Furtiva 
Lągrima” arija subyrėjo 
pat po jo kojų.

Janinos Dainienės balsas yra 
1 “Vobi'blanche’', t. y. baltas bat- 

Į sas, kuris kadaise Prancūzijoje 
! buvo labai ieškomas bažnyti

ni am chorui. Jos trelės — įdo
mios, muzikalios.

Algimantas Grigas turi rea- 
i lių duomenų tapti dainininku. 
1 Tačiau Wagnerio “Vakarinė 
l žvaigždė” dainuoti jam dar per 
: anksti, o iš “Rigoletto” dueto 
su Šalniene galima spręsti, kad 

į jo balsas yra gražus, apvalus ir 
užtenkamo stiprumo.

Toliau prasideda koncertas, 
j Stefan VVicik, lyrinis tenoras, 
I sušildė salę, atlikdamas Cai-

kovskio Lenskio ir Cilea “La- 
;mento Di Federiko” arijas. Dai- 
I navimas malonus, kultūringas 
ir muzikalus. Duetas iš Bizet 
“Perlų žvejų” su A. Braziu skam 
bėjo kupinas kilnių jausmų ir 
lyrizmo. Algirdas Brazis buvo 
geras partneris ir Danai Stan- 
kaitytei Verdi “Trubadūro” du
ete ir Stasiui Barui Verdi “La 
Forza dėl Destino”, bet jis Ja- 
kubėno “Laisvųjų dainą” padai- 

inavo “patriotiškai”: daug triukš 
mo, bet mažai meno. Algirdas 
Brazis per dažnai užmiršta, kad 
jis nešioja Metropolitan ženk
liuką.

ten

Danos Stankaitytės balsas 
dar nesikeičia. Jos Račiūno “Ar 
atsimeni” primena Mikaela iš 
"Carmen”, o Puccini arija iš 
“Turandot” pasižymi profesio
naliu, meniniu apibendrinimu. 
Ji pasilieka ir šiandie gražiabal
se, plačiaskale dainininke.

Stasys Baras mėgsta dainuo
ti Banaičio “Aš per naktį” ir 
šios dainos interpretacija yra 
nusistovėjusi: susimąstymas ir 
jausmų santūrumas. Giordano 
arija iš “Andrea Chenier”, ge
riausia jo išleistos plokštelės 
dalis, kurią galima padėti šalia 
geriausių tenorų, praskambėjo 
įprastame lygyje. Iš tos pačios 
operos duetas su Stankaityte 
atliktas įspūdingai dramatiškai, 
bet sklandžiam dialogui Baro 
energijos srovė buvo per didelė.

Solistams akomponavo kompo 
zitorius Darius Lapinskas, Ge
novaitė Aleksiūnaitė ir Alvydas 
Vasaitis.

(Atkelta iš 4 psl.) 
kauptos akvarelinio lengvumo 
"Gamtovaizdyje”.

Juozo Mikelevičiaus "Natiur
mortas” labai tampriai spalvo
mis ir kompozicija surištas dar
bas, nors savo koloritu ir leng
vu kubistiniu pobūdžiu neišven
gęs ir kiek brakiškų užuominų. 
Piešinys “Vietnam” — lengvas 
juodo ir balto kontrastas, dvel
kiąs rytietišku kvapu, kur eg
zotiškas gėlių ornamentas pras
mingai susitinka su atominio 
amžiaus elektronika.

Valentinas Ramonis - Ramo
naitės vis dar labai įvairus ir 
ieškantis savęs. Ir kur bus tik
rasis dailininko Aš, dar būtų 
nelengva pasakyti. Gana šmaikš 
tus piešinys “Autoportretas”. 
“Caracas nuo kalno” nebloga 
rytietiška lengvumo akvarelė. 
“Apleistas ir užmirštas” — ga
na nuotaikingas, tačiau kiek pri
menąs dabar labai populiarėjan
čio ir nusigrįžtančio nuo abst
rakto amerikiečio A. Wyeth 
nuošaliuosius kampelius.

Elda Rundzaitienė šioje pa
rodoje tik su dviem savo tapy
bos darbais. Įdomesnis “Quo 
vadis, Domine”, kur dailininkei 
pavyko išgauti kone senos, tik 
naujai atrastos ir blunkančios 
freskos įspūdį.

Zitos Sodeikienės nąujieji 
darbai lyg ir atsisako ankstes
nio, gal kiek ir dirbtinio konst- 
runktyvumo ir beveik vienspal
vės tapybos, pasinešdama labiau 
tirštų spalvų sodruman. Šitam 
posūkiui yra būdingas “Liūde
sys”, prasminiu ir spalviniu 
atžvilgiu taikli kompozicija, kur 
dvi figūros tragiškai nusigrįž
ta, neturėdamos viena kitai ką 
pasakyti.

Magdalena Stankūnienė — 
vienintelė parodoje su mozaiki
nės technikos darbais, kur spal
voto stiklo plokštės sukuria ne
meluoto vaikiško skaidrumo 
“Sodybą”. Gerai suorganizuotas 
ir “Natiurmortas su žvakide” 
ir “Laivai”, subtiliai surišti be
sikartojančiu ritmu.

Algirdas Trinkūnas — šį kar 
tą tiesiog neatpažįstamas. Dai
lininkas iš šaltų ir konstrukty
vių ankstesnių savo kompozici
jų pereina į šiltą, gyvybe pul
suojančią buitį. Nepretenzingas, 
bet lengvu rašalo pabraukimu 
atliktas jo simpatingas piešinys 
“Katės”, o labiau į abstraktiz
mą linkusi "Vizija” yra sekun- Ieva Pociūtė.

dinio akių blykstelėjimo pagau
tas judesys, įkūnytas dideliu 
spalvos taupumu.

*

Parodos įspūdžius apibendri
nant, tektų pasakyti, kad ji ge
ra dalimi išstatytų darbų pre- 
lenkia net ankstesnių metų to 
paties būrio dailininkų rengtą
sias parodas. Jos dailininkams 
būdingas tam tikras nuosaiku
mas ir balansas, in corpore ne
užsiangažuojant už kokį abst
raktizmą ar dar naujesnes ma
dingas sroves. Tačiau parodos 
visuma neatsilieka nuo šiandie
ninio meno raidos ir jos rimtes
nių pasiekimų. Akin krinta taip
gi mūsų tapyboje jau pasibai
gęs peizažo dominavimas. Šitai 
liudija naujosios mūsų dailinin
kų kartos atšokimą nuo tiesio
ginio gamtos pajautimo, savo 
dvasioje vis labiau tampant did
miesčio augintiniais.

Džiugina parodoje ir kelios 
anksčiau, berods, panašiose pro
gose dar nematytos pavardės. 
Bet taipgi pasigendame visos 
eilės ankstesnių bendrininkų: 
Dalios Ancevičienės, Vidos Kriš- 
tolaitytės, Henriko Blyskio, Bi
rutės Bulotaitės, Jono Strungio, 
Giedrės Zumbakienės ir kt. Ne
tikime, kad visi jie jau būtų pa
senę, netikime taipgi, kad pla
tesnis jų pripažinimas bei vie
nokio ar kitokio studijinio laips
nio įgijimas išugdė tokį anų iš
didumą, kad savųjų tarpe reikš
tis būtų jau “per prasta”.

Tad dailės meile apsijungu
siai grupei linkime dar labiau 
bręsti kūryboje, linkime ir to
liau lengvai neiširti, o stengtis 
susigrąžinti ir tuos, kurie, tiki
me, 
bent

6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas Su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laika, skaniai paval. 
gyti ir atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadieni uždaryta. 
Visi prašomi atsilankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAPŠAI

EXPO 67 PASAI
Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių 

Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant 
50 et. persiuntimo išlaidoms.
Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada

Pasų Suaugusiems Jaunimui 13-22 m. Vaikams 2-13 m.
rūšis Lite Parodoje Lite Parodoje Lite Parodoje
7 dienų 9.00 12.00 8.00 10.00 4.50 6.00
1 dienos 2.20 2.50 2.20 2.50 1.10 1.25
Bonai 4.65 7.00 4.65 7.00 2.90 4.00
Bonai 4-
2 d. pasai 8.00 12.00 Bonai + 1 d. pasas 3.80 5.25

EXPO 67 NAKVYNES
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri 

kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant gegužės mėnesiui. 
Informacija siunčiama nemokamai.
Rašyti: P. O. Box 41, Station „S“, Montreal 20, (juebec, Canada

SKIP'S Self Service

Pirmasis koncerto pusvalan
dis — tai tonacijos svyravimo

Valentinas Ramcnis Ar jis sugrįš?
Iš grupės '.‘Dailė" parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

Fifth .98
DUCAL Imported 1959 Vintage

RED IJSBON GRAFE WINE

CHATEAU DE LA TOUR
1964 Vintage BEAUJOLAIS

BARENFANG Imported German 
LIQUEUR

POPULAR BRAND of Imported Blackberry,
Cherry or Apricot LIQUEUR Fifth $3.4 9

tik per neapsižiūrėjimą 
laikinai nubiro.

POPULAR BRAND OF TURKE STAR
COGNAC Fifth $£.39

MONNET V.V.L. Imporpted COGNAC Fifth $4.59

LIOUOR STORE

Ftfth $5.98
GRA1N ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

M1RAFIORE ASTI SPUMANTI or NEBBILIO
SPARKLING VVINE Fifth $2-98

Australijos lietuviai daili-

2412 WEST 71st ST, Cl
>' ♦’ ‘4 V '4» W '4* '♦* T '♦ '4 4' y 4' ♦

PIDPIIIT T \f & RADIO (LIETUVIAI) 
UIHUUII v. Sav. DAN LIUTIKAS
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS.

LR EITAS patai na vlmaa — GARANTIJA — KREDITAS.
, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MARCH-KOVO MĖN. 23, 24 ir 25 D. D.

•
i ninkai laimi australiečių dėmesį. 
Pastaruoju metu vietos austra
lų spauda pabrėžtinai rašo apie 
Adelaidėje gyvenantį lietuvį dai
lininką Leoną Žygą, besireiš- 

į kiantį ten savo individualiomis 
parodomis ir dalyvaujantį bend-

1 rinėse australiečių parodose. 
Laikraščiai kreipia dėmesį į jo 
abstraktinės krypties tapybas, 
bet sumini ir lietuviškojo var
do “Naktigonę”. Kaip skulptorė 
australų spaudos yra minima

Hfth $*|.79 

CHOICE OF TWO POPULIAR BRANDS
OF CANADIAN WHISKY Fifth $4.98

GLENMORE MARTINI, MANHATTAN
DAIQUIRI, WHISKEY SOUR COCKTAILS 
(and others) Fifth $2-98

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACK4GE EXPRFSS R TRAVEL AGENCY, INC ■

(LICENSED by VneSposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

Prie f’rmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai

Šeštadieniais ir
atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro 

sekmadieniais nuo 9 valandos rvto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO Sft-TOM.

on investment bonus

I d., 1967
On savings accounts

NUO SAUSIO MĖN
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. VVestern, PR 8*5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad lr ketvirtad nuo 9 tki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki

6 vai vak Sekmadieniai., nuo 12 iki 5 vai. vak
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LIAUDIES MENO PARODA 
KALIFORNIJOS UNIVERSITETE

JUOZAS KOJELIS

Magdalena Stankūnienė Laiva, (mozaika)
Iš grupės ‘‘Dailė” parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

Losangeliečiai apie parodą

NENUVERTINKIM TO, KAS GARSINA 
LIETUVOS VARDĄ

J. TININIS

Nuo 1966. XI. 20 iki 1967. H 5 
Kalifornijos u-te Los Angeles mies
te vyko lietuvių liaudies meno pa
roda. Kaip buvo rašyta spaudoje, 
paroda turėjusi d delį pasisekimą. 
Ir su pagrindu, nes joje buvo gau
su autentiškų lietuvių liaud es me
no kūrinių, kurie auksinį Ramiojo 
vandenyno pakraštį pasiekė pirmą 
kartą istorijoje. Dalis jų tapo u-to 
nuosavybė ir ilgam laikui paliks 
liudyti lietuvių liaudies kūrybinę 
dvasią.

Paroda suorganizuota Kaliforni
jos u-to Los Angeles mieste (UC 
LA) profesorės dr. M. Gimbutie
nės ir jos studentės - magistrantės 
V. Feldon pastangomis.

Apie šią parodą reklaminių raši
nių buvo paskelbta ‘‘Lietuvių Die
nose”, “Dirvoje” ir “Drauge”. Kaip 
paprastai, tokiuose rašiniuose pa
rodai nepagailėta gausių kompli
mentų. Lietuvių liaudies meno pa
roda Kalifornijos universitete — 
tai didelis įvykis, ir jo vertinimą 
reklaminėje plotmėje palikti nebū
tų teisinga. Neteisinga ir pačiai pa
rodai ir ją lankiusiai bei apie ją 
skaičiusiai visuomenei.

tuviai tikėję, jog iš čia ištekanti že-' 
mės jėga, jei prie upel o — tai prie' 
senovės lietuvių šventos srovės, o 
jei šiaip kur kitur — tai senovės 
lietuvių pagoniškų šventovių ir al
torių vietose, šitokia interpretacija, 
atrodo, ne tik nemokši ška, bet ir 
nerimta. Priėmus tokį aiškinamą, 
tikras krikščionis visoje Lietuvoje 
nebesurastų “nepagoniškos” vietos 
kryžiui ar koplyčiai pastatyti.

“Lithuanian Folk Art” veikale ra
šo:

“Pieta likosi ištikima Bažnyčios 
kanonų ;vaizdžiui: ka p Vakarų Eu
ropos skulptūroje Švč. Mergelė bu
vo vaizduojanti laikanti savo Sū
naus kūną ant savo kelių. Išgany
toje figūra kai kada gan maža, pa
lyginus su jos motinos — jis visa 
da likosi va k u” (55 p).

Tą pati dalyką parodos katalogo 
įvade, išleistame 1966 m., Gimbu
tienė dėsto išverstais Baltrušaičio 
žodž ais:

“Kaimo d’evdrbis nesivadovavo 
Bažnyčios kanonu. Proporcijos bū
davo per trumpos ar per ilgos, kū
nai ir veidai deformuoti. Mirusio

Kalifornijos uni- 
Angeles) 'baigėsi 
meno paroda, tru-

Kristaus kūnas, gulįs ant Motinos1 
kelių, būdavo mažas, lyg kūdikio, 
apglėbtas amž nos motinos — že
mės” (13 p , pabraukimai mano — 
J. K ).

Lietuvių Enciklopedijos XXII t., 
458—9 p. P- randame dvi nuotrau- j 
kas: Pieta - ’etuvių liaudies skulp

tūra ir Pieta iš XIV amžiaus Pietų 
Vokietijos. Pamatysime, kad Išga
nytojo ir Svč. Mergelės proporcijos 
labai art mos. Baltrušaičio teigimas 
moksliškai pagrįstas. Gimbutienės 
gi nurodymas, kad lietuvis diev- 
dirbys Marija reiškęs ne Dievo Mo- 

i Nukelta j 7 ogi 1

Vasario 5 d. 
versi tete (Los 
lietuvių liaudies 
kusi net 75 dienas. Per tą laiką ją 
aplankė daugybė profesorių, tūks
tančiai studentų bei šiaipjau paša
linių žmonių, įskaitant ir ekskursi
jas, atvykusias iš įvairių Los An
geles mokyklų. Nemaža ir lietuvių 
ją pamatė. Amerikiečiai lankytojai 
gėrėjosi ir stebėjosi mūsų liaudies 
dievdirbių išdrožinėtomis medine 
mis statulėlėmis, tautinių drabužių 
pavyzdžiais, gintariniais dirbiniais, 
įvairiais audiniais ir kitais ekspona
tais, rodančiais lietuvių tautos kū
rybinės dvasios subtilumą. Milijo
ninio tiražo dienraštyje ‘‘Los An
geles Times”, sekmadieniniame nu
meryje, meno kritikas parašė apie 
šią parodą straipsnį, labai gerai ją 
įvertindamas ir išgirdamas.

Tačiau atsirado vienas kitas mū
sų tautietis, kuris ėmė reikšti ne
pasitenkinimą paroda, taip plačiai 
išgarsinusia Lietuvos vardą ameri
kiečių tarpe. Teisininkas H. Tumas 
vasario 16 d. “Drauge” net para
šė straipsnį: “Keletas pastabų dėl 
lietuvių/ liaudies meno parodos Ka
lifornijos universitete”. Šiame 
straipsnyje jis labiausiai pasipik
tino žemėlapiu, ir tai ne Lietuvos 
žemėlapiu, o Prūsijos, kurią jis va
dina M. Lietuva. Labai apgailestau
tina, kad Vakarų sąjungininkai, 
nebekreipdami dėmesio j Potsdame 
susitarimą, patylomis atidavė 1947 
metais Prūsiją sovietams: “Vor 
zwąnzig Jahren — am 1. Maerz 
1947 — erliess der Alberte Kont- 
rollrat das Gesetzt zur Aufhebung 
dės Landės Preussen”. Po šio akto 
sovietai ėmė kraštą skubiai kolo
nizuoti ir keisti vietovardžius. Apie 
tai rašo Los Angeles Freie Presse 
laikraštis, iš kurio ir ši vokiška ci
tata paimta (1967 vas. 24). H. Tu
mas čia kelia politinį aspektą, nie
ko bendro su paroda neturintį.

cond Soviet occupation added to 
the destruction” (14 psl.).

Netikslu rašyti, kad “panaši 
liaudies meno paroda ruošiama 
mūsų svetimųjų pasauliui jau ne 
pirmą kartą”. Iš tikro gi, tokios 
apimties grynai liaudies meno už 
Lietuvos ribų yra pirmoji. Auto
riaus minima Paryžiaus paroda bu
vo ne liaudies meno, o lietuvių kul
tūros paroda, sudaryta iš įvairiau
sių eksponatų. Ypač ten buvo di
delis skyrius lietuviškų knygų, 
spausdintų daugiausia Tilžėje: 
mat, tada buvo dar draudžiamas 
lietuviškas raštas. O etnografinio 
meno skyrius ten buvo mažesnis.

H. Tumas, turėdamas galvoje 
M. Lietuvos sritis ir tikėdamas, 
kad jos kada nors bus laisvos, sa
ko: “Taip atsiranda gera proga 
mūsų grįžusiems tremtiniams ir ry
tų ir vakarų šį kraštą vėl apgyven
dinti”. Tai naivus galvojimas. Jei
gu šiandien M. Lietuva (Prūsija) 
pasidarytų integralinė išlaisvintos 
Lietuvos dalis, tai sugrįžusių emi
grantų lietuvių neužtektų apgyven
dinti nė vienam valsčiui. Remian
tis tremtinių apklausinėjimais, nu
statyta, kad grįžtų maž'au negu 10 
procentas.

Taigi, kaip matome. H. Tumas, 
užuot kritikavęs tariamus parodos 
‘‘netikslumus ir aiškius trūkumus”, 
kaip jis sako, ėmė kalbėti apie da
lykus, mažai ką bendro turinčius 
su paroda. Mėgindamas nuvertinti 
parodą, jis toli nuklydo nuo temos.

Parodos katalogas
Universitetas, kiek žinoma, 

parodai surengti skyrė nemažą su
mą ir parodė pakankamai dėmesio: 
neblogos patalpos, puošnus paro
dos katalogas, garsiakalbiai, iš ku
rių parodos lankytojus lydėjo lie
tuvių liaudies dainų ir muzikos me
lodijos.

Parodos katalogo vertingiausia 
dalis — tai V. Feldon paruošti sta
tulėlių, tautinių rūbų, juostų ir kitų 
eksponatų aprašymai. Jie atlikti 
rūpestingai, įžvalgiai, su akademi
ne meile. Moksliniu objektyvumu 
bei originalumu V. Feldon žymiai 
prašoksta savo profesorę M. Gim
butienę, kuri katalogui parašė stu
dijinį įvadą.

Vokiečių poeto išsireiškimu, no
rint suprasti dainių, reikia nukeliau
ti į dainiaus kraštą. Jei taip sako
ma apie individualų kūrėją, tuo la
biau tai tinka, kalbant apie liaudies 
kūrybą. Tautos istoriją formavusių 
lemtingųjų veiksnių pažinimas žy
miai palengvintų ir liaudies kūry
bos supratimą. Atrodo, kad dr. 
Gimbutienės pareiga buvo bent 
trumpa lietuvių tautos bei valsty
bes istorija visai šiai parodai su
daryti tam tikrą foną. Bet ji to 
nepadarė ir praleido gerą progą 
ne tik pagilinti parodos lankytojo 
žvilgsni į išstatytus eksponatus, bet 
ir supažindinti jį su mūsų krašto 
likiminėmis problemomis.

šiai

Kas tie “stulpai”?
Dr. Gimbutienė įvade ir parašuo

se po eksponatais labai akcentuoja 
! “stoginius medinius stulpus”, ku- 
i rie kilę iš senovėje plačiai paskli
dusio ‘‘kosmogoninio medžio”. Ap
taria ir to “kosmogon nio gyvybės 
medžio” funkcijas. Toliau teigia, 
kad “prieš pasaulinius karus Lie
tuvoje tokių dirbtinų medžių buvo, 
gal būt, arti 50,000”. Jei tie "stul
pai” ir “gyvybės medžią ” buvo to
kie populiarūs, jie turėjo turėti ir 
lietuviškus pavadinimus. Jokių ter
minų tiems “stulpams” ir gyvybės 
medžiams pavadinti nėra išlikę. 
Apie tai plačiai nekalba nei lietu
viai etnologai, jų nepateikia nei dr. 
Gimbutiene. Tik įvairiomis ir nepa
grįstomis teorijomis ji operuoja 
kaip jau įrodytais faktais.

Dr. J. Baltrušaitis “Lithuanian 
Folk Art” studijoje irgi kalba apie 
stiprų senosios lietuvių religijos ele
mentą lietuvių liaudies kūryboje, 
bet jis ten kalba ne su propagan
dine aistra, kaip dr. Gimbutienė, 
bet su moksline rimtimi. Jam “sta
tiškumas prieš judėjimą — tai am
žinas dviejų prieštaraujančių jėgų 
žaidimas” (cit. 13 p.) Jis to ‘‘žai
dimo” apraiškų randa ne t'k kul
tūrų sąvartoje (kaip perėjimas iš 
pagonybės į krikščionybę), bet ir 
perėjimuose iš vienos meno srovės 
į kitą. Einant Gimbutienės metodu, 
pagoniškų elementų rasime šv. Mer 
gėlės litanijoje (“aušros žvaigždė”), 
vysk. M. Valančiaus “Žyvatuose 
šventųjų” (visi šventieji tikri že
maičiai), o šv. Pranciškų Asyžieti, 
sukūrusį “Saulės giesmę”, turėtu
me laikyti pagoniškų krikščionių 
ideologu.
Pieta Baltrušaičio ir Gimbutienės 

interpretacijoje

Įdomumo dėlei palyginkime, kaip 
liaudies menininkų sukurta Pieta 
interpretuojama jpaltrušaičio ir Gim 
butienės.

Baltrušaitis 1948 m. išleistame

Pristatome Visokių Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

I
I

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVVINAS, Prez 

8039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Kastine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeJtadie 

niala iki 8 vai

♦ »♦♦♦» ♦ ♦ »♦■»♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir tol:

A. BENIULIS
Chicago, 111. 60632. Tel. RE 7-708?
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «

H. Tumas toliau ra-o: “Mažų 
mažiausiai reikėjo tiksl ai ir ne
dviprasmiškai parodyti lietuvių tau
tos gyvenamą vietą Europos tau
tų šeimoje su aiškiais ir teisingais 
įrašais : o dabar net mūsų artimiau
sių Baltijos kaimyninių valstybių 
vardai neįrašyti”. Nepagrįstas rei
kalavimas. Nebuvimas kitų valsty
bių vardų žemėlapy kaip tik labiau 
išryškina ir žiūrovo dėmesį atkrei
pia į užrašą LITHUANIA Auto
riaus išsireiškimai: .. “nedvipras-j 
miškai parodyti” ir ...“su aiškiais 
ir teisingais įrašais” implikuoja, 
kad žemėlapyje kažkas buvo paro
dyta dviprasmiškai, neaiškiai ir ne
teisingai. Netiesa: viskas buvo taip 
aiškiai įrašyta, kad galėjai maty- j 
ti visas žemėlapio detales iš bet 
kokio atstumo. Be to, visi trys vals 
tybių pavadinimai buvo teisingai, 
t. y. be klaidų įrašyti.

Straipsnio pradžioje H. Tumas 
sako, kad ‘‘eksponatai surinkti jos 
dr. M. Gimbutienės) didelėmis pa
stangomis. O toliau jis ima prieš
tarauti savo minčiai: “Tenka ir 
vėl apgailestauti, kad parodos ren
gėjai nepadarė reikiamų pastan
gų gauti M. Lietuvos meno eks
ponatų”. H. Tumūs tegu pabando 
pats šiandien gauti M. Lietuvos 
eksponatų, panaudojęs “reikiamas 
pastangas”, ir jis pamatys, su ko
kiomis kliūtimis teks susidurti. Be 
to, argi jis nežino, kas atsitiko su 
daugeliu tautodailės eksponatų ka
ro metu? Apie tai prof. dr. M. Gim
butienė rašo “Lithuanian Folk 
Art” katalogo įvade: "At the un- 
fortunate conseąuences of World 
War II m’litary operations. many 
of the wooden carvings were lošt 
and destroyed,. Lootings by retrea- 
ting German šoldiers in 1944. and 
the burning of four museums in; 
eastern Lithuania during the se-1

r
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oaklej
Tel. Virginia!

Viskas pagoniška

M. Gimbutienė savajame įvade iš 
karto eina į lietuvių liaudies meno 
interpretaciją. Kad ir nesant šios 
srities special stu, bet šiek tiek do
mintis lietuvių liaudies meno lite
ratūra, nesunku pastebėti, kad Ka
lifornijos u-to profesorė yra to
kioje stiprioje tarptautinio masto 
mokslininko prof. dr. J. Baltrušai- 
č o įtakoje, jog jos įvadą vargu bū
tų galima pavadinti savarankiška 
studija. Jokios originalios moksli
niai vertingos tezės, kurios nebūtų 
pas Baltrušaitį, šiame įvade, regis, 
nėra. Visas Gimbutienės originalu
mas reiškiasi įkyriu pagoniškų ele
mentų lietuvių liaudies religiniame 
mene ryškinimu Ši tendencija pro
pagandinio įkyrumo ribų buvo pa
siekusi eksponatus aiškinančiuose 
parašuose pačioje parodos salėje.

Marijos garbinimas, dr. Gimbu
tienės teigimu, stipriai surištas su 
pagonų deive Žemyna, šv. Jurgis ri
šamas su senovės indoeuropiečių 
karo ir pavasario dievu (kitoje vie
toje teigiama, kad šv. Jurgio gar-

Į binimas perimtas iš rusų), šv. Izi
dorius perėmęs kai kurias senovės 
baltų “dievo”, indų Mitros ir ger
manų ’Tiu funkejas ir t. t. Jei kop
lytėlė prikalta prie medžio, tai. esą, 
dėl to, kad tas medis šventas, jei 
kryžius ar koplyčia statoma ant 
kalnelio, tai dėlto, kad senovės lie-

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59
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CHICAGOS PONIOS IR PAKELES,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsui metodas vartojamas, pripažintas visų daktaru.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visa gyvenimą su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug, laikas tik pasunkina padfitj. kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj Skambinkit DE 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field
Annex BIdg., 25 E. Washington St. Suite 1420

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek 
trinių krosnių, radijo ir teie 
vizijos aparatų, Šaldytuvų ir 
eitu namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGa

ROOSEVELT FURNITURE CO
f. A RAUDONIS Ir N BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3 471•
pirmad ir kutvtr. 5- -v vai , antr.. treč. Ir ftefitadieniaU nuo

Sekmad. atdara nuo

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

^kST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joscph f. Gribauskai 
Executive Secretary

ON INVESrMtNrS 
Unit$ of $100.00 
Dividend Checks 
Miiled Ouarterly

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETK1EWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
l’LENTV OF FREE PARKING

i

.Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

sąskaitas

TOSP I E
& $2.25S 1.65

JOKIO

ĮMIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO . I
Dividendai mokami sausio tr liepos mėn 31 d

'MIKAil u t-ENK'l . r iki u »
VALANDOS: PIllMAD ir KETV » v r iki » v

SMT.r iv

STEIN TEXTILE CO.

5%
ON BONUS SAVINGS 

Unilt of $1,000.00
For 3 Yeiri 

Dividendi Pald 
Ouarterly 

or Compounded

60650
1447 So. 49th Covrt

CICERO, IUINOIS • 
Phone (Area Code 312) 6S6-6330

HOURS: Mun. 9’8; Tūta. Thurv., fri. 9 5; Sat. 91; Wed. Cloied 
So»l»s, In By The lOth Of T*e Month WUI Earn Erom T*» )»♦.

X

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT 
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/4% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

V
v
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PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPESIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty 
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų : da 
masko. brokados, “boucle’s", “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

LAUKIMO GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622
Atdara tekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto



Kristina Burbaitė .. Figūra judesy
Iš grupės “Dailė” parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

• Lilija Šukytė naujos ame
rikiečių operos premjeroje. Pas
tarasis Metropolitan operos 
New Yorke sezonas atžymėtas 
pačių amerikiečių pastangomis 
turėti ir savas, savų kompozi
torių iškilias operas. Praėjusį 
rudenį Metropolitan rūmuose 
tad ir buvo pastatyta amerikie
čių kompozitoriaus S. Barber 
opera pagal šekspyriškąją An
tonijaus ir Kleopatros tragedi
ją. Opera buvo kupina išorinio 
blizgėjimo, tačiau muzikos ver
tintojai sutiko ją su gana skau
džia kritika.

Prieš- savaitę Metropolitan 
rūmuose įvyko nauja amerikie
čio kompozitoriaus parašytos 
operos premjera, kurioje daina
vo ir mūsų solistė Lilija Šuky
tė. Naujoji opera vadinasi 
“Mourning becames Electra”. 
Operos libretui panaudota gar
saus amerikiečių dramaturgo 
O’Neill to paties vardo trilogi
ja. Operai muziką parašė kom
pozitorius Harvin David Levy.

Šita antroji šio sezono gry
nai amerikiečių operos premje
ra Metropolitan scenoje muzi
kos kritikų spaudoje ir publi
kos buvo sutikta su kur kas 
palankesniu įvertinimu negu 
ankstesnioji “Antonijus ir Kle
opatra’’. Kai kurios recenzijos 
spaudoje apie “Elektrą” rašo 
tiesiog entuziastiškai. Visur jo
se pabrėžiamas ir geras Lilijos 
Šukytės dainavimas. Ir tai ne 
vien tik New Yorko spaudoje,

Žmogaus didybes ir 
menkystes drama

(Atkelta iš 2 psl.)
mūsų kolonijas, tai būtų mūsų 
literatūros, mūsų teatro ir mū
sų kultūros ateičiai atliktas di
delis darbas.

Pastabinėmis užuominomis pa 
baigoj dar grįžtant prie viena
veiksmių ir jų pastatymų ir kal
bant apie “Barzdą”, galėtume 
sakyti, kad jos dramatiškumo 
aiškus kilimas stabtelia pačioje 
viršūnėje, triptiko paskutinėj 
daly, ir todėl nuolatinė įtampa 
čia atslūgsta, o žiūrovas, pradi
nio tempo nebenešamas, dalinai 
gali būti kartais nuviltas. Reži- 

' suros neišryškintu dalyku gali 
būti laikomas ir angelo silueto 
švystelėjimas finale, nes visa tai 
buvo neryšku, ir didžioji dalis 
žiūrovų nesuprato, kai tai buvo 
simboliškai pasakyta, jog žmo
gaus dvasiniam stiprumui, jo 
Aš išsilaikymui pritaria ir Dan
gus. “Sudiev, mano karaliau” 
vaidinime abu aktoriai buvo vy
ras su žmona, todėl tas metų 
skirtumas, kuris dramaturgo 
ypač pabrėžtas, nebebuvo rei
kiamai ryškus. 

nes nauja savos operos prem
jera tampa jau tautiniu visos 
Amerikos reikalu. Sakysim, 
tuoj po premjeros ir “Chicago 
Tribūne” kovo 19 d. sekmadie
ninėje kultūros įvykių dalyje 
įsidėjo platų ir palankų premje
ros aprašą. Aštuonių pagrindi
nių rolių eilėje minima čia ir 
Lilija Šukytė. Kitoje recenzijos 
vietoje ji vėl pabrėžtinai iš dau
gelio išskiriama, rašant: “The 
suporting roles were excellently 
sung by Raymond Michalsky, 
Lillian Sukis, and Ron Bott- 
cher”.

• Alfonso Dargiu naujų dar
bų paroda balandžio 7 d. 7 vai. 
30 min. vak. atidaroma Chica
goje, Standard Federal Savings 
patalpose, 4192 Archer Avė. Al
fonsas Dargis yra vienas ryš
kiųjų kūrybingosios V. Petravi
čiaus, P. Augiaus, V. Vizgir
dos, A. Valeškos, V. K. Jonyno 
kartos dailininkų. Prieš kele
rius metus Čiurlionio galerijoje 
ir tose pačiose Standard Fede
ral Savings patalpose vykusios 
jo parodos čikagiečių dar ir da
bar yra ryškiai atmenamos. 
1965 metais Alfonso Dargio ta
pybos darbų parodos buvo su
ruoštos ir Vakarų Vokietijoje 
— Koelne, Mannheime. Vokie
čių meno kritikai į jas atkreipė 
akylų dėmesį, recenzijoms už-

! dėdami antraštes “Žėrinčios 
spalvos ir senoji geležis” ir pan. 
Naujausioj savo parodoj Chi
cagoje dailininkas išstatys dau
giau kaip 30 aliejų.

• Premijuotasis Aloyzo Ba
rono romanas “Trečioji mote
ris” sulaukė nemažo pasiseki
mo. Per pusketvirto mėnesio 
(išleista lapkričio 27 d.) par
duota apie 1,000 egz. Knygos 
tiražo bėra jau tik nedidelis 
kiekis.

• Nauja lietuvių knyga reli
giniais klausimais “PILNUTI
NIS KRISTUS” šiomis dieno
mis patenka į skaitytojų ran
kas. Tai Cambrai arkivyskupo 
Emile Guerry parašytas veika
las DENS LE CHRIST TOTAL, 
kurį lietuvių kalbon išvertė 
parnciškonų tėvas Kęstutis But
kus, OFM, o išleido mecenatė 
Agota Mikulienė JAV-se. Kny
ga PILNUTINIS KRISTUS yra 
labai aktuali, ypač dabar po 
paskutinio Vatikano Susirinki
mo, norint giliau pažvelgti į 
Bažnyčios sandarą. Knygos pir
moji dalis svarsto asmeninį 
Kristų kaip Mistinio Kūno Gal
vą. Kristus yra viso gyvenimo 
šaltinis, kuriam turi atsiduoti 
siela, jei nori dalyvauti pasau
lio išganyme. Antroje veikalo 
dalyje nagrinėjama gyvoji Bend 
ruomenė, kurią sudaro Kristaus 
Mistinio Kūno nariai. Višos 
Kristaus malonės įvairiomis as

ketinio ir teologinio gyvenimo1 
formomis persunkia bendruome
nės narius ir juos gaivina bei 
leidžia augti. Kaip išvada vei
kalo dalyje parodoma tapatu
mas Kristaus Mistinio Kūno ir 
Bažnyčios tapatumas, kuri yra 
viena šventa ir apaštališka.

:iną, 
linis

bet ‘‘motiną žemę”, yra moksi 
falsifikatas.

Politiniai parodos momentai
Jau parodos metu Los Angeles 

kolonijoje daug kontraversijos su
kėlė parodos patalpas dominavęs 
Europos žemėlapis. Didžiausias ne
pasitenkinimas (ypač iš mažlietu-

• Fordhamo katalikų univer
sitetas New Yorke, vadovauja
mas tėvų jėzuitų, kurių tarpe 
profesoriauja ir lietuvis tėvas
Vladas Jaskevičius, SJ, šiomis vių pus) buvo keltas dėl Mažo- 
dienomis gavo didelę auką nau- sios Lietuvos dalies Rytprūsių 
jam akademiniam centrui staty-1^?“° ®°v Ruf j£. Dr
J J butiene net buvo pažadėjusi USSR

raides nuo Rytprūsių nuimti, nors 
to ir nepadarė. Žinoma, neturint pa
sirašytos II pasaulinio karo taikos 
sutarties, pokario žemėlapiai labai 
sujaukti: vieni vaizduoja dar tebe
egzistuojančią teisinę Vidurio Eu
ropos tikrovę, kiti jau įteisina fak
tinę tikrovę. Ką vaizdavo lietuvių 
liaudies meno parodoje išstatytas 
žemėlapis, nei parodos lankytojai, 
nei, tur būt, pats žemėlapio auto
rius (ar autorė) negalėtų pasakyti. 
Lietuva, kiek iš žemėlapio formos 
buvo galima spėti, pavaizduota 
1920 m. taikos sutarties ribose. Iš 
rytų ir pietų Lietuva apsupta di
džiulės Gudijos (žemėlapyje įrašy
ta “VVHTTE RUSSIA) ir tik už Gu
dijos prasidedančios Sov. Sąjungos 
(žemėlapyje įrašyta USSR) ribos. 
Taigi pagal žemėlapį Lietuva su So
vietų Sąjunga susisiekianti tik... ties 
Rytprūsiais.

Katalogo įvade ir eksponatus aiš
kinančiuose parašuose dr. Gimbu
tienė teisingai iškelia carų Rusijos

ti. Auką paskyrė pramonininkas 
Louis Calder, miręs 1963 me
tais, paskirdamas 115 akrų že
mės sklypą — 600,000 dolerių 
vertės. Naujasis universiteto 
centras, skirtas biologijos tyri
mams, statomas Armonk prie
miestyje.

• Žinomoji Herderio katalikų 
leidykla Vokietijoje šiomis die
nomis įsteigė pirmąją savo lei
dyklą Afrikos kontinente. Tan- 
zania sostinės Dar es Salaam 
vyskupo padedama, Herderio 
leidykla perėmė veikusią tenai 
CATHOLIC BOOKSHOP leidyk 
lą, siekdama sustiprinti katalikų 
spaudą Afrikoje.

I

FUNERAL HOME

N C L A I RS I

apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Auguat Saldukaa,Ijl* Prezidentas

ANT 1-nų METU

• Knyga apie nacių žiauru
mus Rusijoje primena ir apie 
rusų siautėjimą Lietuvoje, šio
mis dienomis amerikiečių kny
gų rinkoje yra pasirodžiusi kny
ga pavadinta “Babi Yar” (vie
tovė prie Kijevo, kur naciai žu
dė žydus, ukrainiečius, lenkus 
ir kt.). Knygą, kaip dokumenti
nę novelę, parašą Anatoly Kuz- 
netsov. Joje tačiau iškeliama 
ne vien vokiečių, bet ir sovietų 
žiaurumai jų okupuotuose kraš
tuose. Mums lietuviams knyga 
įdomi dar ir tuo, kad jos 
psl. minima ir Lietuva ir 
kaceto numeriu pažymėtas 
tuvis profesorius. Knygos 
torius ten rašo:

“I told a distingguished 
thuanian professor friend, who, 
as No. 24,477, had survived two 
years in Auschwitz, about the 
nazi crimes chronicled in “Babi 
Yar”. “Yes”, agreed the former 
No. 24,477, “that was the way 
the Russians behaved when they 
invaded Lithuania”.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3358 
Sav. Juozas (Joe) Juraitis

Pagrindinis taisymas vietinių ir• ____________ ________ _____ __________
užsieninių automobilių * Elektroni
nis motorų tikrinimas. * Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * Darbas garantuotas ir 
prieinamos kainoj. * Turime vilkiką 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite ir 
įsitikinsite.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamB, automobilių, 
gyvybSa, sveikatos 

Ir biznio
Patogios išsimokejl- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, Ti
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra—"tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemoakmai 
illlililiilliiililllitllllllllllllliiilliiillllllllll

L0SAN6ELIECIAI APIE PARODA
(Atkelta iš 6 psl.) Lietuvai padarytas skriaudas, bet 

apie dabartinius okupantus arba 
nutyli, arba pasisako palankiai. Pa
gal ją dabar Lietuvoje “dievukai 
yra labai branginami, globojami ir 
saugojami ir į Vakarus neišle džia
uni”. 1955—66 m. laikotarpyje, anot 
jos, iš tremties grįžę lietuviai Kry
žių kalne (Šiaulių apskr.) dar sta
tę naujų kryžių. Iš kokios tremties 
tada lietuviai grįžo, Gimbutienė nu
tyli. Ji dėsto, kad 1944 m. trauk
damiesi vokiečių kariai plėšikavę ir 
sunaikinę nemaža statulėlių (?), 
bet kokie vandalai “antrosios sovie
tų okupacijos metu” (vieninteliai 
žodžiai, kuriuos reikėtų pakeisti, no
rint parodą perkelti į Vilnių) "ry
tų Lietuvoje sudegino keturis mu
ziejus”, irgi reikšmingai nutylima. 
Interpretacija galėtų būti labai 
įvairi.

Jei Lietuvoje, kaip teigiama, dar 
statomi kryžiai, dr. G-nei derėjo 
paaiškinti ir apie dabartinę religi
nio liaudies meno kūrybą. Ar ji te
besitęsia, ar nutrūko. Jei nutrūko, 
tai kodėl. Dalis eksponatų (ypač 
Vilniaus Aušros vartų paveikslai) 
su lenkiškais įrašais. Nepaaiškinta, 
kaip lietuvių liaudies kūryba jais 
pasipuošė.

Anksčiau spaudoje paskelbtus 
reklaminius straipsnius papildžius 
šiomis pastabomis, skaitantieji ga
lės susidaryti tikresnį vaizdą apie 
UCLA u-te vykusią lietuvių liaudies 
meno parodą ir pasidaryti teisin
gesnes išvadas.

CERTIFIKATU

Pavasariniai ir vasariniai
K _

siuntiniai 1967 metams
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnones angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3^ yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnones paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
*

Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti
nius dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 
svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamyboB) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — C Ed ar c r ėst 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

STEPONAS C. LACXAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tel VIrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfavette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
$307 S. UTUANICA AVĖ. Tai tAnh 7-340

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

v-”
T H RE E

A1R-CONDITIONED CHAPELS

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, London, E. 2.į England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1189

LAWN FUNERAL HOME
Sigmnnd J. Sutkus

7909 STATĖ RD.. OAJKLAVVN ILL TEL. 636-2320

VASAITIS—■ BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1008

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. kovo mėn. 25 d.

Žilasis Vilnius ir valdžios 
pasikeitimas

Vilnius buvo pripratęs prie 
valdovų ir kariuomenių pasikei
timo. Jo bokštai švitėjo vienodai 
kiekvieno šimtmečio rytmečio 
saulėj ir lūždavo siauruos kar- 
nyzuos. Spindėjo kryžiai ir sto
gai, nulyti šilto lietaus ir balo 
užkristi šerkšno. Ir dabar žilas 
miestas stovėjo ramiai, nepai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Trys Modemiškos Koplyčios: 
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 Wesf 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

B

sant, kad staiga vėl pasikeitė 
valdžia, laisvės apibrėžimų ir 
matavimų sąvokos ir pinigai.

“Trečioji moteris” — 
Aloyzas Baronas

— New Yorke 1901 m. ba
landžio 25 d. pradėta išduoti 
automašinom numeriai. Išduota 
tada 954 leidimai.

KOKPLYCIOS
Tel, GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108 - 09



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. kovo mėn. 25 d.

I "Tyvenimas

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St, Chicago, UI., 60629
Tel. 925-5988

NOBELIO LAUREATE IR VAIKAI,
kurui niekas nenori

Nauja rašytojos Pearl S. Buck knyga

Korėjoje, Japonijoje, Okina- raštai. Bet man Šv. Dvasia yra 
woje, Taiwane, Philipinuose,i pati gyvenimo jėga, kurios mes 
Vietname yra gražių mėlynakių nesuprantame, bet iš kurios iš- 
vaikų, kurie nežino savo tėvo, plaukia kūryba. Dėl to, būti ap
kurtų daugelio išsižada jų mo- dovanotam kūrybiniu talentu ir 
tinos ir kurie turi pakelti kar- jo nenaudoti ar jį piktnaudoti 
tais sunkius pasityčiojimus iš būtų nuodėmė, 
savo bendraamžių ir kitų. Tai 
gražūs, mėlynakiai berniukai ir 
mergaitės, kurių tėvas buvo 
amerikietis karys, o kurių mo
tina — suviliota vietinė mergai
tė ar moteris.

Pearl Buck — ne komunistė
Velykų lelijos Nuotr. R. Kisieliaus

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

tą 
su- 
Jų

Suklupusi) mergaičių tragiką
Daugelis tų mergaičių tikėjo

si, kad jas kariai ves, daugelis 
paslydo alkio ir išbadėjimo sle
giamos. O paskui pasijuto visų 
apleistos, su kūdikiu, kurio nei 
jos pačios, nei jų visuomenė ne
mėgsta. Apie juos rašytoja, No
belio laureatė Pearl S. Buck 
rašo:

— Nemačiau labiau graudi
nančio reginio, kaip vaizdą tų 
pusiau amerikiečių vaikų, kla
jojančių Azijos miestų gatvėse, 
likusių našlaičiais, nes niekas jų 
nenori, niekas nežino, ką su jais 
daryti... O jie verti išgelbėti. 
Tvirtinu tai prisiekdama aš, ku
ri mačiau juos savo akimis , ir 
tai tūkstančiais. Daugiau kaip 
pusė jų miršta pirma, negu jie 
sulaukia 5 m. amžiaus, nes tik 
stiprūs charakteriai gali pergy
venti kruvinas jų gyvenimo ap
linkybes. Bet tie, kurie išlieka, 
tie aukštaverčiai.

kairę,

ir ašt- 
vaigi-

Tiems, kurie ją kaltina buvus 
palinkusią į kraštutinę 
Pearl Buck sako:

— Vieną dieną staiga 
riai pajutau kaltinimą,
nantį kaltinimą, kad aš buvau 

' komunistė. Tas kaltinimas yra 
toks absurdiškas, ignorantiškas, 
negalimas. Aš, komunistė? Aš, 
kuri taip pastoviai skelbiau per
spėjimus prieš komunizmą, kai 
1921 m. nuvykau į išsiblaškiu
sią, karo nualintą Kiniją? Aš, 
kuri 1927 m. vos nepraradau 
gyvybės nuo kerštingų komunis
tų armijos rankų, kai jie trium
fuodami atvyko į kinų miestą 
Nankingą?!.

ne- 
ko-

Jį

VELYKŲ ŠVENTĖMS
STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

Dialogas apie kūrybą ir 
paniekintųjų meilę

Šitaip Pearl S. Buck rašo sa
vo naujoje knygoje “For Spa- 
cious Skies”. (Išleido The John 
Day Co., New York, 221 psl., 
$4.95.) Čia ji aprašo, kaip pa
laipsniui ji įsteigė vadinamą 
Pearl S. Buck Foundation, kuri 
plačiai globoja tokius niekieno 
nenorimus kūdikius.

Knyga ypatinga. Parašyta 
dialogo, pasikalbėjimo forųia. 
Atsirado ji, rašytojai fundaci
jos reikalais bekeliaujant ir be
sikalbant su tos fundacijos ve
dėju Theodore F. Harris, ir jis 
čia figūruoja kaip vienas iš dia
logo autorių.

Tikras menininkas — 
ne bohemininkas

Su juo rašytoja arčiau susi
pažino, kai nusprendė... moky
tis šokti, o jis kaip tik buvo 
šokių mokytojas. Knyga skaito
ma labai lengvai. Rašytoja čia 
pasakoja apie savo knygų at
siradimą, atskleidžia savo gyve
nimo įvykius, savas pažiūras 
įvairiais klausimais. Pvz. ji ra
šo:

— Madinga yra manyti, kad 
menininkas yra bohemininkas. 
Tikrumoje toksai niekada nėra 
tikru menininku. Tikrasis me
nininkas turi dirbti. Menininkai 
brangina savo laiką. Jie protin
gai tvarkosi su maistu, žinoda
mi, kad galvos skausmas gali 
sugriauti jiems brangios dienos 
planus.

Ji pabrėžia reikalą branginti 
talentą, tardama:

— Aukštesnis žmogus yra 
nuolankus, nes jis žino, kad tai, 
ką jis turi, jam buvo duota iš 
malonės, ne dėl kokių jo paties 
nuopelnų ar pastangų. Mes esa
me atsakingi už talento naudo
jimą ir už piktnaudojimą; tai 
būtų nuodėmė prieš Šv. Dvasią, 
apie kurią kalba išmintingieji

Tragiškos mažųjų istorijos
Tačiau svarbiausioji šios kny

gos tema, tai tie apleistieji vai
kai. Rašytoja net paduoda ke- 
letog jų charakteristiką:

— Soo - won; jo tėvas ameri
kietis, teisėtai vedęs korėjietę, 
prieš grįždamas į JAV, o po to 
— dingęs ar pasislėpęs.

Yung - sun; jos tėvas — 
žinomas amerikietis, motina 
rejietė. Kūdikis pamestas,
rado gera, bet labai neturtinga 
katalikų šeima ir išaugino kaip 
savo dukterį. Viena iš gražiau
sių Amerazijos mergaičių, ko
kias tik mums teko matyti.

Johnny — gyveno su močiute 
nuo pat savo gimimo. Jo moti
na Seoule bando susirasti dar
bą. Ji metė gatvės gyvenimą. 
Tikrumoje ji niekada tokia nei 
nebuvo. Kai ji teturėjo 18 me
tų, sutiko amerikietį karį, su 
juo gyveno, susilaukė kūdikio. 
Jis grįžo namo, o ji daugiau ne
nori turėti nieko bendro su ame
rikiečiais.

Vaikai be meilės ir vilties
Matydama tūkstančius tokių 

vaikų, rašytoja savęs klausė:
— Argi tie nauji, nekalti, be

jėgiai žmonės jau savo kūdikys
tėje turi patys vieni nešti savo 
laikų naštą. Mano širdis, mano 
mintis sako — ne, niekados. 
Per didelis pavojus iš vaikų, 
kurie gimę be meilės, be vilties. 
Aš neturiu atmesti šio jų glo
bos uždavinio.

Mes jų ieškome
Ir tos fundacijos vedėjas The- 

odore F. Harris dabar sako apie

Nors šiame krašte ir trumpai ty os jautienos ar veršienos dė- 
švenčiame Velykas, tačiau mū-1 ti po kiaušinį. Suvynioti. Jei 
sų šventiškas nusiteikimas, mū- viena mėsos plokštė neapden- 
sų švenčių papročiai bei vai
šingumas liko tas pats, kaip ir 
tėvynėje. Mūsų noras, kaip gra
žiau bei įspūdingiau papuošti 
Velykų stalą, ką įdomesnio iš
kepti ar paruošti su kiekvienom 
Velykų šventėm, iš naujo at
gimsta.

Šalia tradicinių kepinių, Vely
kų avinėlio bei gražiais tauti
niais raštais išrašytų margu- į 
čių, mes dažnai pavasario nuo
taikos pagauti leidžiam savo 
fantazijai ir plačiau pasireikšti, j

Paprastai kiekviena, virtuve: 
besidominti, šeimininkė yra ga-1 
na išradinga ir dažnai vis ko 
nors naujo sugalvoja. Čia, kaip 
mažą sugestiją, norėčiau pateik
ti kad ir šį naują patiekalą Ve
lykų stalui.

Paslėptas kiaušinis
Geresnės rūšies jautienos ar 

veršienos kepsnį (geriau, kad 
būtų vienas gabalas) supiausty- 
ti vidutiniai plonai. Išvirti kie
tai kiaušinius ir nulukštenti. 
Ant kiekvienos plokštės supiaus-

I gia kiaušinio, tai galima imti ir 
j antrą. Mediniu šipuliuku per
smeigti, kad mėsa neatsivynio- 
tų. Sudėti į karščio nebijančią 
•stiklinę formą. Užpilti krienų 
padažu ir įstatyti į orkaitę, kad 
pakaistų. Šiam patiekalui tinka 
spanguolių uogienė, salotų la
pai bei bulvių salotos.

“Rinkite turtus, kurių nei va
gys neišvagia, nei rūdys nesu
ėda...”

“Giedros” korporacija 
Evangelijos pamokymą yra 
pratusi ir jį praktikuoja,
ruošiamos kasmetinės rekolekci
jos moterims tai patvirtina. Ka
talikės moterys tų rekolekcijų 
laukia ir jomis gausiai naudo
jasi. Gražu, kad “Giedra” suda
ro sąlygas visoms, kurios no
ri, priartėti prie neišsenkančio 
gyvybės Šaltinio ir pažvelgti į 
savo veidą Jo šviesoje.

Rekolekcijas vedė provincio- 
las Br. Markaitis, SJ. Jos tęsėsi 
Chicagoje tris vakarus ir baigė
si sekmadienio rytą šv. Mišio- 
mis. Pusryčiai Jaunimo centre 
buvo prasminga užsklanda šiam 
šventam darbui.

Viktorija Kleivienė, vyr. gied- 
rininkių pirmininkė, pasveikino 
pusryčių dalyves nuoširdžiu žo
džiu, su vesdama sintezėn reko
lekcijų vadovo pagrindines min
tis.

“...Gyvasis žemės žmogus yra 
pasaulio centras. Kristus atėjo 
išganyti pasaulį per žmogų.

Vatikano II suvažiavimas pa
sigedo aktyvaus žmogaus, ka
taliko, nešančio į visą aplinką 
Tiesą ir Meilę. Ir iš šių gražių 
rekolekcijų naujai iškyla mo
ters reikšmė ir jos nauji užda
viniai. Reiškia, rekolekcijos su 

; kaupu save pateisino, ne tik su
darydamos iškilią katalikių mo
terų šeimą Chicagoje, bet ir iš- 
šaukdamos mus pagalvoti, kaip 
katalikės moterys turėtų akty
viau reikštis dieviškosios misi
jos įgyvendinime žemėje.
Ta proga leiskite pareikšti di
delį džiaugsmą ir nuoširdžią pa
dėką gerbiamam provinciolui 
Bruno Markaičiui už išskirtiną 
rekolekcijų vedimą, tėvams Jė
zuitams už koplyčią ir salę, vi-

soms už aktyvų ir gausų daly
vavimą rekolekcijose ir sesėms 
giedrininkėms už veržlią inicia
tyvą”.

Programos numeriai pusryčių 
metu atitiko rekolekcijų nuotai
ką ir papildė savo mintimis re
kolekcijų temas. Zita Acalinai- 
tė paskaitė dr. J. Petriko 
“Kaukolę”, L. Buivydaitė ir 2. 
Numgaudaitė padainavo, prita
riant gitarai, K. Bradūno ir dvi 
partizanų dainas. Rita Jaraitė 
paskaitė A. Jasmanto eilėraš
čius “Pakeleivį” ir “Panaktinį”.

Vienai rekolekcijų dalyvei pa
siūlius atlikti gerą darbelį, bu
vo sudėta krepšelin $71. Toji 
suma įteikta vienai ligonei, ku
ri reikalinga paramos.

Kad ir kaip mes neturime lai-

ko, bet jo visad pakanka gera 
daryti — tai viena iš rekolekci
jų vedėjo minčių. Labai taikliai 
Viktorija Kleivienė parinko Mi- 
chel Quoist eilėraštį savo žo
džio užbaigai:

Viešpatie, aš turiu laiko,
Aš turiu daug laiko,
Visą tą laiką, kurį tu man

davei,
Mano gyvenimo metus,
Mano metų dienas,
Mano dienų valandas,
Jos, y ra visos mano
Man pripildyti tyliai, ramiai, 
Bet pripildyti sklidinai, iki 

briaunos,
Atiduoti jas tau, kad iš jų 

vandens
Tu galėtum padaryti vyną 

taip, kaip
Tu kartą padarei Galilėjos 

Kanoje.
D. A.

Dr. Julija Monstavičienė su dukrele Beata Soriano

IŠ MOTERŲ PASAULIO

Šv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus dr-jos (Marąuette Parke) “Žaidimų pa
rengimo” komitetas apžiūri plakatą, jau skelbiantį parengimą Sėdi 
iš k. j d.: ponia Catherine Adams, dovanų paskirstymo pirm., Mickey 
Petrošius (Petrošienė), vicepirm., Margarita Taurienė, prezidentė. Sto
vi iš k. j d.: ponia Anna May Lachawicz, dovanų paskirstymo pirm., ir 
ponia Genovaitė Krajicek, reklamavimo pirm.

Nuotr. K. Norvilo

darbą, kurio ėmėsi ir kuriam 
vadovauja rašytoja Pearl S. 
Buck:

— Mūsų ieškančios grupės 
vyksta į šešis kraštus, mes šu
kuojame kaimus, miestus, ieš
kodami visur naujų kūdikių, ku
rių akys yra senosios Azijos ir 
kurių stiprus kūnas yra naujos 
Amerikos. Mes randame juos 
sergančius, alkio iškankintus, 
apleistus, paniekintus, bet be- 
kovojančius išsilaikyti. Mes 
juos maitiname, gydome, jų gy
venimą tvarkome, leidžiame į 
mokyklą. Mūsų tikslas yra to
kius padaryti palaima žemės, 
kuriai priklauso jų azietės mo
tinos, ir pasididžiavimu krašto, 
kuriam priklauso jų amerikie
čiai tėvai... J. Pr.

KRONIKA
★ Dr. Juliją Monstavičienę 

aplankė būrys birutininkių jos 
puošnioj rezidencijoj ir pasvei
kino vardinių proga, linkėda- 
moą gražiausių dienų ir geros 
sveikatos. Daktarė, pati biruti- 
ninkė, gyvai domisi draugijos 
reikalais ir yra labai pareigin
ga : neapleidžia susirinkimų, 
skaito medicinos paskaitas, mie-

Nuotrauka R. KisieliausLietuviškieji 'margučiai

lai lanko birutininkių parengi
mus ir gali būti geru pavyzdžiu 
daugeliui birutininkių. Dakta
rės sūnus Algis, baigęs medici
ną, jau dveji metai specializuo
jasi chirurgijoj bei patologijoj, 
o žmona studijuoja akių me
diciną Iowos universitete. Duk- 

. ra Beata su mažyčiu sūneliu iš- 
, vyko į Ispanią pas uošvius, nes 
1 jos vyras Jokimas Soriano — 
pianistas yra pakviestas duoti 
3 koncertus Italijoj ir 2 Bar- 
celonoj. Vasarą visa šeima vyks 
.ta į Majorko kurortą Viduržie
mio saloj, kur ir mūsų maloni 
daktarė Julija rengiasi vasaro
ti ir vėl klausytis savo vaikai
čio Aleksiuko - Gabrieliaus gra
žaus lietuviško čiulbėjimo, nes 
jis ispaniškai dar neišmoko.

★ Seselė Eucharista paruošė 
tekstą ir piešinius spalvavimo 
knygutei “ Pupučio skėtis”, ku
rią išleido Nekalt. Pradėtosios 
Marijos Seserys Putname, 
Conn. Dviejų spalvų viršelis 
(mėlyna ir žalia) labai patrauk
lus ir visi piešiniai įddmūs bei 
ugdą vaiko estetinį pajautimą. 
Seselė M. Eucharista studijavo 
meną korespondenciniu būdu.

★ šv. Teresės Kūdikėlio Jė
zaus dr-ja (Marųuette Parke) 
rengia “Pavasario žaidimų pa
rengimą” kovo 28 d., antradie
nį, 7 vai. 30 min. vak. Švč. P. 
M. Gimimo parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Avė. Pirmi
ninkė ponia Nathalie Witchal ir 
još vicepirm. ponia Mickey 
Petrošius (Petrošienė) maloniai 
kviečia visus parapiečius, drau
gus bei kaimynus atvykti. Bi
lietus galimą gauti pas Stefaniją 
Šimkienę, 7027 S. California 
Avė.; Valeriją Šaulienę (Shau- 
les), 13203 S. 84th Ct„ Palos 
Park, Ilk, ir Ireną Urbonienę j 
(Urban) 7117 S. Whipple St., I 
Prezidentė Margarita Taurienė 
praneša, kad vakaras bus tikrai 
labai pramoginis, o dovanos — 
tikras siurprizas. Kitas komite
te darbuojasi: ponia Catherine 
Adams, dovanų paskirstymo 
pirm.; ponia Bernice Neberieza, 
speciali žaidimų pirm.; ponia 
Ona Aukers, vidaus dovanų pa
skirstymo pirm.; ponia Ann El- 
liott, bilietų pardavimo pirm.; 
ponia Ann Kairis, laimėjimų pa
skirstymo pirm.; ponia Carol 
Stachnik ir ponia Genė Kraji
cek — darbuojasi prie rėkia-! 
m avimo. j

Visoms suminėtoms pirminin- College St., Toronto 4, Ont., Ca- 
kėms padeda: ponia Anna May nada. Prenumerata 5 dol. me- 
Lachkavvicz, Genovaitė Stasiu-, tams. Kasmet išeina 6 numeriai.

kaitienė, ponia Bronė Zayner, 
Natalija Šatūnienė, ponia He- 
len Pahnke. Visas parengimo 
pelnas bus paskirtas aukščiau 
minėtos 
statybai, 
niauskas 
torius.

parapijos vienuolyno 
Prel. Viktoras Čer- 

yra draugijos modera-

★ Chicagos Lietuvių moterų 
klubas, besiruošiąs Gintaro ba- 

j ’liui, buvo sui*zigęs arbatėlę 
'Adelės Kutchins (Kučinskienės) 
1 rezidencijoje Palos Park, III. 
Šiemet Gintaro baliuje bus pri
statytas net visas tuzinas de- 
biutančių, didžiausias ligi šiol 
skaičius. S. Petrošienė ir A. 
Kutchins yra Gintaro baliaus 
ruošimo komitete.

★ Žurnalo “Moteris” leidėja 
(Kanados Liet. kat. moterų dr- 
jos centro valdyba) pertvarkė 
žurnalo redakcinį kolektyvą. 
Nuo šių metų pradžios žurnalo 
redagavimas pavestas Z. Daug- 
vainienei ir N. Kulpavičienei. 
Redakcinę kolegiją gi sudaro: 
I. Kairienė, E. Krikščiūnienė, 
D. Petrutytė, A. šarūnienė. Ad
ministratore pasiliko ligi šiol 
tas pareigas ėjusi B. Pabedins- 
kienė. “Moters” adresas: 1011

Paskutinė vakarienė. Prieš 50 metų mirusio dievdirbio Vinco Svirs
kio skulptūra.
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