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Svarbesni įvykiai ir žmones 

BALYS CHOMSKiS 

Kertine parašte 
MUZIKINIO GYVENIMO SRAUTAS 

Negalėtume sakyti, kad išeivi
joje trūksta muziką kuriančių, 
muziką atliekančių ir jos besiklau
sančių žmonių. Tai gali liudyti 
ir šios savaitės "Draugo" kultūri
nio priedo puslapiai, beveik išim
tinai perpildyti muzikiniais įvy
kiais ir jiems skiriamu dėmesiu. 
Visokio pobūdžio ir visokios for
mos įvairių koncertų, jei ne vie
noj, tai kitoj kolonijoj, vyksta ko
ne kiekviena savaitgalį; Chicago-
je tai net po kelis tais pačiais šeš
tadieniais ar sekmadieniais. Štai 
— ir praeitąjį savaitgalį Chicagą 
ir jos apylinkes džiugino ir Cle-
velando studenčių ateitininkių 
choro koncertas Cicero parapijo
je, ir Vlado Jakubėno simfoninės 
muzikos kūriniai, atlikti ameri
kiečių Chicagos miesto centre, 
o rytoj (gegužės 2 d.) bus Jono 
Žuko vargonų koncertas Mar-
ąuette Parko parapijom bažnyčio
je, gi už savaitės jau Lietuvių 
operos sezonas ir t. t. 

Taigi, muzikine dabartimi ir 
jos kiekiu galime nuoširdžiai pa
sidžiaugti. Bet kad visa tai nebū
tų tik trumpas spinksulės blyks
telėjimas, reikia ne vien tik 
džiaugtis, bet ir galvoti apie atei
tį ir kokybę. Juk greitosiomis susi
bėgę ir vėl į šalis nedrausmingai 
nubyrantys jaunimo chorai ne
gali per daug džiuginti trokštan
čių muzikinio ūgrelėjimo. Ir ne 
vien jaunimas yra dėl to kaltas. 

Savaime aišku, kad, geisdami 
išeivijos lietuvių muzikiniam gy
venimui švierios ir kūrybingos 
ateities, turėtume labiau sukaup
ti dėmesį į jaunimą. Ar taip daro
me? Ar žinome, kur ir kiek mūsų 
jaunimo lanko ar yra baigę įvai
rias konservatorijas? Ar laiku 
juos surandame ir atsivedame į sa
vo sales Ranką ištiesiam tik ta
da, kada jį pastebime vertinamą 
amerikiečių. Tada rankos ištie
simas ne kartą būna jau per vė
lus. 

Atrodo, kad vis dėlto muzikos 
konservatorijas lankančių ir jas 
jau baigusių jaunų žmonių 
mums turėtų netrūkti. Yra suge
bančių jaunų kompozitorių, yra 
skambių vokalistų ir instrumen-
taU$Lų. Tik reikia juos surasti ir 

sudaryti progas, nors ir ne gran
dioziniai, tai pradžioje bent ka
meriniai reikštis jiems ir -savųjų 
tarpe, prie savųjų prigyjant ir 
neatitrūkstant ateityje. 

Be abejonės, Chicagos Lietu
vių opera, šiemet švenčianti 20 
metų sukaktį, yra mūsų muziki
nio gyvenimo pasididžiavimas. 
Tik truputį baugu, kad jubilieji
nį džiaugsmą temdo abejojimai 
jos ateitimi. Ar iš tikrųjų jokios 
vilties nėra vien dėl to, kad jos 
tėvai — kūrėjai paseno ar sensta? 
Argi čia jau nebūtų ano muzi
kalaus ir muziką mėgstančio jau
nimo, kuris, reikalui esant, pavar
gusius vyresniuosius solistus ir 
choristus negalėtų pakeisti? Mums 
atrodo, kad tokio jaunimo yra. 
Tik jį surasti ir sudominti mūsų 
opera tai irgi jau yra psichologi
jos ir taktikos menas. 

Sakysim, savu laiku jaunimui 
buvo labai patrauklu dirbti su 
Darium Lapinsku jo operų '"Lo
kys" ir "Maras" pastatymuos. Ir 
kaip kūrybingai tas jaunimas ten 

(Nukelta i 2 psL) 

Didįjį Penktadienį, balandžio 
16 d., Orchestra Hal i , Chieago-
je, girdėjau žinomo Chicagos 
kompozitoriaus Alan Stout, maž
daug Dariaus Lapinsko amžiaus, 
"Passion", sukurtą pagal šv. Ma
to ir šv. Jono lotynišką tekstą 
chorui, 6 solistams, orkestrui, 
fortepijonui ir vargonams. Tam 
impozantiškam ansambliui diri
gavo Chicagos simfoninio orkest
ro choro dirigentė Margaret Hi-
llis. Matant tokį įspūdingą dis
ciplinuotų dainininkų ir orkest
rantų vaizdą, širdis prisipildė di
deliu, nauju lūkesčiu. Deja, po 
pusvalandžio jau pradedi neri
mauti, drausminti savo kūną, 
kad neužsikrėstum nuo kaimynų 
nuoboduliu, o širdyje nuošir
džiai lauki pirmos dalies pabai
gos. Nenuostabu, kad po per
traukos, kiek mano akys sugebė
jo susumuoti, didesnė klausyto
jų pusė nesugrįžo į salę. Nema
lonus įvykis. Bet nevalia dejuoti 
kompozitoriui ir dirigentei, neva
lia ir girtis. 

Chicagos Lietuvių opera per 
19 metų nepatyrė tokio pralai
mėjimo nei miesto operos rūmuo
se, nei McCormick Arie Crown 
teatre, nei Studebakerio salėje, 
nei savo "namuose" — Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Tai vaisingi operos jaunatvės 
metai išeivijos muzikos kultūro
je, ugdant dainininkus, naujus 
talentus, keliant lietuvių kompo
zitorių kūrybą, išvystant muzikos 
ir organizacijos pavyzdinę siste
mą. 

Jei mūsiškė opera, pradėjusi 
pirmuosius, abejotinus žingsnius, 
jau po kelerių metų nenusi-
plunksuavo, tai — dirigento 
Aleksandro Ki'čiūno nuopelnas. 
Tam darbui jis turėjo kvalifika
cijas: talentą, operinės dramatur
gijos pažinimą, darbštumą ir 
"diktatūrinį" autoritetą. Aiškiau 
tariant, buvo įsteigta vakarinė 
operos mokykla, kur disciplinuo

ta Kučiūno atsakomybe dirbo 
atsijodama ir apribodama chor- | 
vedžių, režisieriaus 
rezultatus. 

ir asistento; 

Pastoviai ir ištikimai tarnavo 
meno vadovui " konservatorijos 
dainavimo mokytoja ir operos 
moterų choro pajaunintoja Alice 
Stephens, vyrų chorvedys Alfon
sas Gečas, scenos direktorius Ka
zys Oželis, dirigento asistentas 
Alvydas Vasaitis, scenografai Vy
tautas Virkau, Adolfas Valeška, 
Algirdas Kurauskas. Kitų gi akto-
rių-režisierių bandymai operoj 
šeimininkauti baigdavosi "gran
de finale" - be pasekmių. 

Lietuvių operos repertuare 
viešpatavo Giuseppe Verdi, po
puliariausias operos kompozito
rius pasaulyje, kurio muzikinė, 
dramatinė ir psichologinė struk
tūra yra taip staSili, kad ir silp
nos operos jėgos negali jos su
griauti. Antra vertus, Verdi ope
ros solistams — kietas riešutas. 
Iš soprano reikalaujama tvirtos, 
judrios balso linijos, galinčios iš
reikšti dramatinį šiurkštumą ir 
lyrinį švelnumą. Tenoro melo
dija yra paremta ilgu kvėpavi
mu, ir orkestras dažnai neateina 
jam į pagalbą, o baritonas ir 
mezzosopranas apkrauti aukšto
mis natomis. 

Jei pirmą "Rigoletto" pastaty
mą galima pavadinti gastrolie
rių opera, "Faustą" — kvepen-
čiais, nenudžiūvusiais dažais, gi 
nuo "'Carmen" jau užsimezga 
Lietuvių operos ateities likimas, 
išryškėja pagrindinių solistų pa
siruošimai, chrakteriai, balso ga
limybės ir choro tembrinis lanks
tumas. Solistu tinkamas sąstatas 
yra svarbiausia operos srovė, ne
šanti dramos gyvenimo veiksmą. 
Be dainavimo nėra operos. Be 
Danos Stankaitytės, Stasio Baro, 
Algio Brazio, Aldonos Stempu-
žienės, Jono Vaznelio ir Romos 
Mastienės vargu ar būtų galima 

Aleksandras Kučiūnas 

pastatyti "Carmen", "Aidą", 
"Trubadūrą", Verdi "Requiem", 
"Fidelio", "Likimo galią". Ple
čiant repertuarą, buvo pakviesti 
į operos šeimą lyrinis tenoras 
Stefan Wicik, lyriniai sopranai 
— Margarita Momkienė, Daiva 
Mongirdaitė, Gina Cepkauskienė 
ir k t Taipgi lietuvių operoj 
gastroliavo ir žymūs artistai — 
Lilija Šukytė ir Arnoldas Voke-
taitis. Tačiau jaunojo teatro 
centrinės figūros buvo Dana 
Stankaitytė, Verdi dramatinio 
soprano tipo gražiabalsė daini
ninkė, Stasys Baras, dramatiškai 
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Nuotrauka Vytauto Maželio 

herojinio, plataus diapozono, ba-
ritoninių atspalvių tenoras ir Al
girdas Brazis, puikus baritonas, 
širdingas vyras, švaistąs savo 
" tur tą" į visas puses. 

Operos trupė, užsitarnavusi vi
suomenės pasitikėjimą ir pati ge
rokai ūgtelėjusi muzikinėje kul
tūroje, minėdama savo veiklos 
dešimtmeti, pastatė miesto epe 
ros rūmuose J. Kamavičiaus 
'"Gražiną" (K. Inčiūra) ir vė
liau lagerine tematika J. Gaide
lio "Daną" (St. Santvaro libre
t a s ) , kuri nepaliko gilesnio įspū
džio. Tuo tarpu K V. Banaičio 

"Jūratė ir Kastytis", apie kurią 
ėjo įvairūs, nerašyti gandai, esą, 
netikęs Buivydaitės libretas, kom
pozitoriaus techniškas primity
vumas, tapo vienu geriausių Lie
tuvių operos darbo rezultatų: nuo 
klavyrinio rankraščio iki scenoje 
įgyvendinimo. 

Banaičio pažiūra į meną susi
kristalizavo jau studentavimo 
metais: jei yra menas, tada jis 
nėra skirtas marei, jei yra skir
tas masei, tada nėra meno. Užtat 
Banaičio muzika yra daugiau 
kontempliatyvi, gili, žaidžianti 
tautiniu koloritu, srovenanti 
lengva melancholija, pasižymin
ti melodiškumu ir lyrizmu. Mu
zikinė kalba, ners nevengdama 
disonansų, aplamai yra der-
miška ir meistriškai valdoma. 
Todėl negalima nepastebėti to 
žymaus menininko rankos, nors 
ir kelia kad kur tam tikrų 
klaustukų išlukštenimo prob
lemų. 

Sakoma, kad libretas yra mei
lės laiškas kompozitoriui, kuris 
inspiruotų muzikines idėjas, cha
rakterius ir dramatinį veiksmą. 
Gal d ė t ^ o ir kvte klausimas, 
kuo galėjo žavėtis ir rasti im
pulso silpnokame libreto tekste 
ambicingas, mąstantis ir kritiš
kas Banaitis. Greičiausiai jį vi
liojo lietuviška, Maironio išgar
sinta legenda ir pra.Tta, skambi 
Buivydaitės poezija, kaip galimy
bė pademonstruoti ir už žodžio 
nugaros savo meno estetinę filo
sofiją. "Jūratę ir Kastytį" galima 
pavadinti lyrine, simfonine ope
ros poema,iš kurios trykŠtaJcaip 
iš gilios, lietuviškos žemės, melo
dijų šaltiniai, peržengdami liau
dies dainų uždarumo ribas. 

1972 metais Kučiūno perreda
guota, amerikiečio muziko J. Kil-
eran suorkestruota, po ilgo, in
tensyvaus darbo opera "Jūratė 
ir Kastytis" buvo realizuota te
atre. Dėl A. Valeškos dekoracijų 
galima pareikšti įvairių nuomo
nių, tačiau jo scenografija turi 
ne tik ryšį su muzikine operos 
tėkme, bet ir su geometriškai su
tvarkyto scenovaizdžio atlikėjų 
veiksmu. Nors Z. Visockienės re
žisūros trukumai buvo pastebi-
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te! 
Kairžje — solistas Stefan Wicik. 

Suskaityta ir ešeristai. 
Toliau matyti soliste Dana 

N'uotr. V. Jajuievičiaus 
Repetuojama Juliaus Gaidelio opera "Gintaro ialy". Priekyje — solistas Jonas Varnelis ir soliste Roma Mastiene 

Nuotrauka V. Jasii 
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DVIDEŠIMTMETĖ LIETUVIŲ OPERA 
,a*veju choras — svarbus operos 
i elementas. Scenoje jis — masė 

(Atkelta iš 1 psl.) 
mi, nesurarta sceninės formos nei' 
stiliaus, tačiau Banaičio muzika į dirigento valioje, oiz jos — o?e-
skambėjo vieningu st i l iumi,! r o s direktorius, kuris sugebėjo 
skafc&a, lietuviška dvasia. Daina-j P " 2 0 m - s u k t i l a b a i , s " d e ^ ą 

vo D. Stankaitytė (Jūratė), S U 0 ^ 0 5 a P a r a t a ' r n e k a I b e ^ z 0 : 
Baras (Kastytis). AL Stempužie-• <**"*• k u r i e n e b u t ų pa tvmmt i 
nė (Motina), M. Momkienėdarbais. Prašymais ir nusilenki-
(Rūtelė) i ; ouikus operos choras.' m a i s m o k ė t a d idž iuo tųs ir ma-
Tuoj po spektaklių opera "Jūratė -žuosius derinti operos labui, nu- ' 
ir Kastvtis" buvo uŽrekorduota ' sižeminus ir droviai kreipiantis 
įrašas trijose stereofoninė*.* mecenatą: malonėsi te paauKO-
plokštelėse yra gana pasisekęs.: t ! m u s l * °PeTOS gyvavimui... Srm-
Trys Amerikos FM radijo stotys i t a s konfliktų, disonansų — tai 
transliavo šią Banaičio ooerą ir normali operos kasdienybe, r a 
ją solidžiai oristatė. Tai {domus, kalaujanti tačiau iš direkcijos di-
svarbus įvykis ir dokumentas delio apdairumo ir takto. Direk-
Chicagos Lietuviu opero-- ištari" jo- j c i i a b u v o renkama kasmet is J . 
je. Cia ir užverčiam (gal būt. ' n a r i u - k u r i a i daug metų sekmm-
la^kinai) Aleksandro Kufišno ii- i * a i vadovavo Vytautas Radžius. 
gametę operos ve'kla p a d ė j u s ^&[^&i n u o t i e c° s< s a k > r d a -
operiniams užmojams tvirtus pa- m a s -
grindus. 

Dainuojanti tauta niekad 
Pokalbis su solistais 

nežūsta. • • 

Chicagos Lietuviu operos 20-mečio proga 

ALFONSAS NAKAS 

Nors pirmieji du spektakliai 
(Verdi '"Rigoletto") publikai pa
teikti tik 1957-jų kovo gale, Chi
cagos Lietuvių opera jau buvo 
gimusi 1956-jų vasary. Apie tai, 
remdamasis posėdžių protokolais 
ir kitais dokumentais, dešimtme
čiui paminėti skir'ame leidinyje 
rašė Vladas Ramojus. Po pirmu-

' jų"spektaklių nepaprasto? sėk
mės, moraliai ir materialiai re
miama ypač čikagiškės publikos, 
Chicagos Lietuvių opera ncbepra-
leido nė v:enerių ; metų, nerta-

akmenišką gyvenimą dėl operos, ^ ^ j - w v i e n o s a r ku_ 
kaip kazino azartų lpsime. (Jr>e-

Bet opera ir simfoninis orkest
ras nsmėg- a vienpatys ė:, nos ir 
gerą dirigentą po ilgo laiko ty- q o j 
ko pavojus įklimpti į rutiną. Tad ^ j ^ ^ vis dėlto 'savo 3e-
Ch cagos Lietuvių opera pakvie- ^Vrat iškos nemiklausomvbės. 
te \y'••••- Manjoš:ų. prieš \ - c k a s n-užblokavo kelio talen-
metu pripažintą geriausiu Lietu- , i n ? a m v y r u i A lvydui Vasaičiui, 
vos opera, dirifentu ir meno v * j į ; g a v i m o meną. kuris pas^a-

raisiais metais,' dit tcentarns rttf-nesiginci 
ja. Per trejus metus naujoji ran
ka, mokanti sunkius muzikos mo
mentus paversti lengvais, išgau-

gvvenant Chieagoje, kruopščiai 
paruošdavo operas. Ir tai natū
ralus ir reikalingas prieauglis. 

nan: iš orkestro ir scenos spal- • k u r į - anksto reikia lavinti, 
vmgo pul-avimo. ir pati asme- T r u m 2 a š į ^ į s dažnai ątlikda 
nybė simbolizuoja lietuvių ope
ros muzikinį pakilimą. Dar dau
giau: sekantį šeštadienį matysi
me ir girdėsime dirigentą Vytau
tą Marijošių ir kaip kompozito
rių. 

Mažiausiai minimas ir dažnai 
užmirštamas yra operos choras. 
Knygos rašo apie dirigentus, re
žisierius, dailininkus, primado
nas, o chorui dažnai neskiriama 
nė vienos eilutės. Mūsų tačiau-

ros technikine vadovybe sugebe- ^ dvidešimtį me-
, jo našia! bendradarbiauti su m e - , ^ ^ k a i . p ! S i o s ^ p a p r a s V 

sukakties proga, gegužės 8, 9, 15' 
it 16. įvyksta trijų .naujų trum-! 
pų lietuviškų operų spektakliai.' 

Danu tė Stankaitytė,- Stasy- Ba
ras ir Jonas Vaznelis — solistai, 
kurie Operos istorijon bus įrašy- j 
ti aukso raidėmis. Tai solistai, 
kuriu balsams buvo prirenkamos 
operos, o ne atvirkščiai. Solistai, 
apie kuriuos po spektaklių teigia
mai rašydavo ir reiklūs amerikie
čių muzikos kritikai. 

Kovo 27,' visiems trims koncer
tuojant Detroite,, buvo progos 
juos užkalbinti. Klausimai, vi-

visiems vienodi, buvo pateikti raš
tu. Grįžę Chicagon ir užklupti 
repeticijų, atsakymus prisiuntė 
tik... Velykų metu. Laiko negaiš
dami, čia ir pradėsime pokalbį. 

— Jūs visi trys kartu i pro
vinciją", regis, anksčiau nevažinė-

vo tenoras Jul ius Savrimas ir iš 
choro Bronius Mačiukevičius, 
Vaclovas Momkus ir kt. 

Chicagos Lietuvių opera yra 
bendras mūsų turtas, ir visi me
cenatai, kurie įdėdavo per 20 
m. savo kapitalą į muzikos.meno 
teatrą, šiandie gali pasidžiaug
ti: kokie nemaži plaukia kultū
ros nuošimčiai! 

Kertine paraitė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

reiškėsi chorų ir kitokių vaidme
nų rolėse. Jaunimą tada traukė 
visa toji nuotaika ir aplinka, vi
sas tas neatkištinis darbas su jau
nuosius suprantančiu, juos domi
nančiu ir juos ugdančiu kompo
zitorium. Jaunimas nebuvo užsi
merkęs ar ausis užsikimšęs ir ki-
ais muzikinio gyvenimo atve-

| jais, kada jam buvo patikimos ne 
ne vien kėdžių pastumdymo parei
gos. Va, ir šio sezono pavyzdys V. 
Marijošiaus operoje "Priesaika" 
prireikė papildomo vienuolių 
trjoro. Iš normalaus operos choro 
tam reikalui žmonių išskirti ne

buvo galima. Tada palyginti ga
na greit buvo iš operose niekad 
nedainavusios jaunimo vyrijos 
suorganizuotas gražiai giedantis 
vienuolių choras. 

Visa šitai susumavus, galėtu
me tarti, kad mūsų muzikinio 
gyvenimo srautas dar gana pla
tus. Tik reikėtų negailėti past in
gu, kad jis nepasiliktų vietoje 
•stovinčiu tvenkiniu, kad srautas 
plauktų kokybės ir ateities kryp
timi. O kad tam mūsuose jėgų 
dar pakanka, rodo ir šio sezono 
operinis užmojis: trys naujos lie
tuviškos operos! k .brd . 

fei *,-.i>-^ 
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DrL ANNA BALiUNAS 
285? NYest 63 rd Street 

AUSŲ, NOSIES ER 
LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G, BALUKAS 
AkuSerija ir moterų ligue 
Ginekologine Chirurgija 

$449 >o. PnJa.SK> Roari C ra-.v-: ra 

Šio straipsnio pokalbininkai — solistai Iš kaires į dešinę: Jonas VazneiisJOana ? l e d i c a J Boi ld ing) . TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004. 

TeL ofiso b boto OLympie 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave^ Cieero 

Kasdien t-J vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus trečiadienius 

3e6tadieniaLs 12 iki 4 vai. popiet 

Stankaitytė ir Stasys Baras. Nuotrauka Vytauto Maželio 

davot Bent Detroite visi kar tu ' to rengėjai, o taip pat mūsų geri 
nesate buvę. Spaudoje skaitėme, bičiuliai nuogąstavo, kad jūsiškė 
jog ateinančią vasarą koncertuo- milžiniška sporto salė visai netil
site Kalifornijoje. Ar e^ate numa- ri akustikos. Tai kiek prisidėjo 
tc daugiau tokių gastrolių? Jei prie visos mūsų ketveriukės nuo-
taip, tai kur? 

STANKAITYTĖ: 
— Atvirkščiai: prieš kokią de

šimtį metų esame dainavę To
ronte, Clevelande (prieš porą me
t ų ) , Bostone, Xew Yorke, Har t 
forde, na, ir Detroite. Taip, Det
roite — lygiai prieš 15 metų. Ta
da mus lydėdavo muz. A. Kučiū-
nas. Berods, ir tos" išvykos fj 

f jo idėja. Birželio mėnesį esam pa
kviesti į Los Angeles. Ta;?gi bu
vom gavę ną į Clevela ydą. 
bet nepavyko susitarti dėl datų. 

VAZNELIS: 
— Teko ne kartą lankytis, tik 

jau, pa~irodo, raikąs labai grei
tai vi.;ka užmaršina. Tiesa, Det
roite visi kartu nesame buvę. Bir
želio mėn: vyksrm Kalifomijon ir, 
berods, rudenį Kanadon. 

BARAS: 
— Pajudėti trims vienu metu 

gan sunku, ypač, kad dar kartu 
-fikia vcž'is surepetuotą repertu
arą. Daug valandų reikia pra
leisti, kol gimsta padorus skam
besys, atskiros operos scena įgau
na judesį, pa-igirsta klausytojui 
patraukli... Praeityje esame dai
navę tryse viename koncerte, at
likdami atskiras arijas bei due-
:.us. Siame koncerte, kai-p girdė
jote, dainavome tik po du ar tris 
(atsiprašau, pasitaisysiu — po 
tris ar keturis, įskaitant mūsų 

taikos, atliekant pirmą kūrinį. Po 
to, pajutę, kad ne taip jau blogai, 
kaip buvome įspėti, pradėjome 
normaliai dainuoti ir, mano nuo
mone, turėjome visai gerą kon
certą... 

STANKAITYTĖ: 
— Kuo puikiausiai. Tik gal mus 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąaette Medical Center 
8132 So. Kedarfe Aventie 

Vai.: ptrmad., aatrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:S« vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą 
Ofiso telef. \\A 5-2670 

RezkL tel. WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, r e* 388-22SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Stroet 

TeL REKance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 30tb Street 

Vai plrroad.. antrad., ketvirtad tr 
penktad. aao 12-4 va l popiet ir 6-8 
vaf vak. šeštad. 12-2 vai popiet. O 
trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCnrerę IR VAIKC O G O S 

SPKClAUSTe 
»fEDlCAL BUTLDrjJG 

7156 South Western Avenne 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; redd. 23»-2»l» 

DR, EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAP 

2709 West 51 »t Street 
Tei GR 6-2400 

Vai Pasai susitarimą: plrmad tr 
ketv. 1^-4 ir 7—»: aatrad tr peokt 
tf>—•: Sestad M—J -ai 

PUIKU Mompaniatonų Alvydą. k ( j ^ ^ .- . ^ a - . 
Vasaiti)- Jau esame suatarę su ~ , < t- t r \ % J v v. . , . ... u- - O gal dar guli kelios nepasta' pfetatu Kučingiu dainuoti birze-

... — 

lio 27 d. jo rengiamoje Kalifor
nijos Lietuvių dienoje. Taip pat 
turime pakvietimą šį rudenį kon
certuoti Toronto lietuviams. 

— Nieko nevyniodami į vatą. 
pasakykite, kokie Jūsų gastrolės 
Detroite įspūdžiai? 

VAZNELIS: 
— Nieko nevyniojant į vatą: 

vykdami Detroitan, turėjome prieš 
akis lyg kokį "tabu", būtent, sa
lę. Kiekvienas sutiktas Chicago-
je ii Detroito turėjo ypatingo 
"malonumo"' iškelti šios salės 
"privalumus". Ačiū Dievui, ma
no nuomone, likome mes, o atro
do ir klausytojai, is senų įsitiki
nimu "išblokšti". Išvykom iš 
Detroito su gražiausiais prisimi
nimais. 

BARAS: 
— Gerai! Gal būtų dar geriau, 

jeigu dainuotumėm koncertams 
skirtoje salėje ir su koncertinio 
piano palyda. Tuomet susidaro 

. spontaniška nuotaika ir koncer-
•a< ifcnuna kita« spalvas. Koncer-

Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Aatrad., penktad. 1 - 6 , trei. ir šeštad 

truputį is anksto per daug gąsdi- ; tik susitarus. 
"ės akustika. Mat , Čia v iena r>r. Ant. Rodoko kabinetą perime 

solistė išsigandusi dainavo per 
mikrofoną, kita nukėlė, pianiną 
aao ^cenos į salę, trečia irgi tu
rėjo daug vargo ir t. t. 2:noma, sa
lė ne koncertinė, s*atyta kitiems 
tikslams, bet aku:tika nebloga, dėl 
to jokio vargo neturėjom. Kaip 
prisimenat, publika labai entu
ziastingai priėmė. 

Trys vienaveiksmės operos, vi-
os lietuvių kompozitorių bei lib-
retisrų sukurtos, ant kojų sukėlė 
Chicagos Lietuvių operos kolek
tyvą. Jūs irgi esate į šį nepapras
tą pastatymą įjungti. Malonėkite 
paaiškinti, kurioje iš šių operų 
kokią rolę atliksite? 

BAKAS: 
- Tr'jų lietuviškų operų pa

statymas tikrai sukėlė ant kojų 
visą Operą. Kuri 'autinė mažuma 
gali pasigirti, kad tremtyje yra su
kūrusi ir pastačiusi tokį skaičių 
operų ! Tos trys — tai dar ne vi:-
kas! Kur Banaičio "Jūratė ir Kas
tytis". Gaidelio "Dana", Laoins-

10S. 

nepastaty
tos, kas žino? Pridėk dar Budriū-
no "Sidabrinę dieną", Jurgučio 
"Pamario pasaką", — tai jau se
niai ' pralenkė pastatymus nepri
klausomybės metais... Ir kažkas 
man sakė, kad lietuviai nekūry-
bingi... Problema, kad neturime 
valstybinio iždo. O sąmatą tai tik
rai turime. Reikia pasikliauti ge
raširdžiais tautiečiais, kurie auko
ja ir Lietuviu fondui, ir Balfui, ir 
Altai, ir šokių šventėm, ir dai
nų šventėm, ir Operai... Statant 
lietuviškų kompozitorių operas, 
susiduriame visada su finansiniais 
sunkumais, fies visada jau reikia 
pasigaminti lietuvišką scenarijų, 
sunrkestruoti veikalą, pasigaminti 
atskirų instrumentų balsus. Mil
žiniškas darbas! Ir kiek tai kai
nuoja! Statant pasaulinę operą, 
visa tai galima už prieinamą kai
ną išsinuomoti. Bet 4r piniguose 
laimė? Vis statome lietuviškas 
operas, lietuvių sukurtas, ir tik už 
jas gauname svetimtaučių įverti
nimą ir pagarbą. 

5į pavasarį dainuosiu Vytauto 
'VulrfNltii J 4 r*wn 

Ofiso HE 4-1818; RezfcL PR «-»801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R J R G A S 

Specialybė vidaus l igos 
2454 West 7 1 s t Street 

(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
VaL pirraad., antrad., ketvirta*, te 
penktad. 3 Iki 7 v. p.p. Tik susitarta 

TeL 778-6565 
BR. VIDAS J. NEMICKAS 

ŠTRDEES IR VTDAUS LIGOS 
2454 We»t 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofa. t e l 7SJM477; Rez. 246-2R3* 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA rR CHTRI"R6f 

Specialybe — Nervo Ir 
Emocinė* Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BTJ1LDING 
9449 So. Palanki Road 

Valandos pagal susitarimą. 

RerM. t e l — GT S-6873 
DR. W. M. EISIR-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS i 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedrff Ave. WA 5-%70 
7alamk» paeaj <4asitartma. iti tie 

*t«tllepta -ka lb in t i >|| £-A001. 

Tel — BE S-589S 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3997 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAJT* 

7051 So. Washtenaw, tele* 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji} 

receptus 
Didelis ateini^ re ta g pa*trtn)cima* 
Vai.: pte-m.. antr., penki. 1»-S:S0 

Ketv 1-8 T. T. šeštad. ts-4 T. p. p 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 2«2-4422 
OR. ROMAS PETKUS 

AKTV IJOOS — CHIRT'ROUA 
Ofisai: 

111 XO WABASR AVE. 
4200 SO. CEVTRAL AVE. 
Vataadoc pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 3-2220 
OR. JANINA JAKšEVIČiUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
26S6 Wea» 6SH Street 

Plrmad., aatrad., ketvirtad. te penkt 
ano 12 iki S vai te nuo 5 ik: 8 vai 
vak. iestad. noo 1 Ud 4 vaL 

Ofs. PO 7-6909 Rez- GA 3-7278 

OR. A. JEMKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wes< 63H Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 48C-4441 - U ) I-

DR, K. A. V. JUCflS 
ODOS UOOS — CHIRURGIJA 
OTlHal! 1002 No. Westere Ave. 

5214 No. Westera Ava. 
Valandos pagal gosi tarimą 

VW telefonai ^52-1381 
DR, F. V, KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1497 So. 49th Ootirt, Cleera 

VaL: kaarllA?) 10-13 te 8-7 vak 
Tv»«a* te a««tad «V •mrttdj-as 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

3818 W. 71 st S t — Tel. 737-5149 
Tikrins akis Pritaiko akintas te 

'Contaot Iena**" 
Vai pagal susrttarlmą Uždaryta trof-

BR. LEOHAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PGSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1-4 popie* 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rez. 148-554A 

DR. J. 1. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. 6Srd S» 
Ofiso telef. RE $-4416 

Rezidendjoe telef. GR S-OS17 
Vala: plrmad., antrad., ketvirtad te 

penktad nuo 1 iki t vaL popiet, 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisa# te rea M U W. kMb S*. 

TeL PRoepeoi 8-122S 
Oflao vaL: pirm., antr., t r e t b 

penkt. nuo 2-4 vai. te (-8 v. vak 
•eat. 2-4 p.p. te kitu talku «u*rtaraa 
Ofiso tel. RE 4-212S. MKH) GI S-«1M 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai., pfrtn.. antrad., ketv. te penktad 

2-5 ir fi-7 — t& anksto «aattar«*k 

Tel ofiso PR 9-9449 
DR.F .e ,W!NSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3197 We*t 71st Street 

Valandos: 1-8 val popiet, 
ir sestad. pairai susitarimą. Tre<<. 

Ofiso teL 386-3166: wmą 636-4850 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S Narrae*n*Btt 4ve . 
Vai pirm. tiitr„ ketv te penkt J-7 

*X*s*1 n«s>«l matear+ma 

http://PnJa.SK


$eit4die2i&~ 1976 jegužėe 1 4 DRAUGAS — MOBBULą MENAS, UTERATCRA Nr. 103 (18) — p«L 8 

Pasveikinom ir pagerbšm Izidorių Vasyliūną 

; 

Kas •smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno dar nepažjsta, sutikęs 
U gatvėj, kurioj nors sueigoj ar , 
pamatęs jį scenoj su smuiku ran
kose, tikriausiai pasakytų: "Na, \ 
tas vyras savo amžiaus penkias
dešimtmetį jau perlipo, o gal dar 
ir tos ribos nepasiekė. Nėra jo
kio ženklo, kad gyvenimo rūpes
čiai, vargai, sėkmės ir nesėkmės 
K būtų nugramzdinę senarvėn". 

Atseit, Iz. Vasyliūnui pasisekė 
Jaunystę "užkonservuoti", jo ne
pažįst ančiųjų akis apgauti. Ir, iš 
tikro, mūsų garbingasis smuiki
ninkas dar tebėra jaunas ne tikį 
išoriniu pavidalu, bet ir savo; 
neramia, reiklia ir kūrybinga sie- į 
k . 

Tuo tarpu balandžio 3 d. va
kare važiuotų ir pėsčių lietuvių \ 
būreliai rinkosi į Intemacionali- I 
ni institutą, įsikūrusį Bostono vi-
dunniesty, nes ten buvo sveiki- j 
namas ir gerbiamas smuikinin
kas. Iz. Vasyliūnas, balandžio 3d. 
pasiekęs savo amžiaus 70-ties me
tų slenkstį. Net ir tie, kurie jau- j 
tė pareigą minimam pagerbime | 
dalyvauti, kurie šimtus kartų 
veidas veidan yra Vasyliūną su- j 
tiaę, kraipė galvas ir abejojo: 
rNegali būti, kad mūsų smuiki
ninkui jau 70 metų sukako! Gal 
C< nosį prirėmęs prie jo veido, 
atrastum vieną kitą raukšlikę, 
bet vargu pamatytum nors de
šimt žilų <plaukų visada rūpes
tingai ir gražiai suglostytoj jo 
viršugalvio tamsioj šukuosenoj". 

Konvencionaliai kalbant, da-
bar jau būtų galima tarti, kad 
fz» Vasyliūnas įžengė į rimtų 
žmonių tarpą, į nunokusių obuo
lį? sodą. Tačiau toks posakis Va

syliūnui visai nepritiktų, gal net 
tai būtų mėginimas jį pasendin
ti ir užgauti, nes gi jis visą iš
gyventą laiką buvo didžiai 
darbštus, kupinas idealų, pa-
ahrietimuose nesvirduliuojantis 
— įis buvo tikrai rimtas ir tau
rus žmogus. 

• prisitaikyti prie gyvenimo pasi-
į keitimu, kaip lietuviai. Kažko
kia lietuvio pusiausvyra ir kuk-

! lumas aiškiai regimi ir p. Vasy-
liūno darbe — delikatus rezer-

! vuotumas, įgimta šilima. 
Beethoveno Sonata A major, 

i Op. 30, Nr. 1 buvo atlikta jun-
: giant delikatumą su jėga, reika-
j Hnga sonatos tradicinei formai, 
i lyriškai, bet stipriai išjaustai, 
i Daugiausia užtikrintas ir jaudi-
\ nantis buvo Adagio (beveik vi-
Į si sonatų Adagio —lyriko Va
syliūno stiprybė, St.S.). Malonu 

i matyti, kai atlikėjas naudoja pil
ną ir brandų stryką. 

Kazio Viktoro Banaičio Sona-
| toj D minor, kurioj stipriai jau-
į čiama lietuvių liaudies muzikos 
įtaka, p. Vasyliūnas jautėsi esąs 

; namie. Tai briliantus ir gražus 
! kunnys. 

P. Vasyliūnas pasirodė kaip 
j didis savo darbo entuziastas, tu-
! rintis natūralų laiko jutimą, fra-
| žavimo, spalvai ir smuikuojamos 
• muzikos vaizdingumo nuovoką. 
j Grie^o Sonatoj C minor. Op. 
j 45, pranašingoj ir audringoj, 
i smuikininkas nepasirodė kaip 
S stovįs Šalia, o taip pat ir didie-
: ji pasažai nebuvo smuikuojami 
į sunkia ranka". Negalvoju, kad 
Į prie Mr. Cuno žodžių dar būtų 
reikalingi kokie nors komentarai. 

Izidorius Vasyliūnas Nuotrauka Vytauto Maželio 

tiją. D. Britaniją, Prancūziją ar Antrojo pas. karo metu nuo 
nors Italiją, reikia ir apsukraus Į rusų aneksijos ir žiaurumų iš 

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
kiek tai liečia jo asmenį ir dar
bus, mūsų kultūrinio — muziki-
jįio gyvenimo paskliautėse yra 
šukeles nuostabų, kontroversijų 
ir net pasipiktinimų. Kaip gi ga
lėjo taip atsitikti, kai žmogus vi
są laiką buvo toks rimruolis? 
Neabejotinas paradoksas, bet 
taip jau atsitiko — apkalbas ir 
kontroversijas mūsų tarpe kėlė 
Iz. Vasyliūno darbštumas, uolu
mas, be atvangos rengiami kon
certai, įsikalta galvon idėja, kad 
reikia nešti j žmones, savus ir 
svetimus, lietuvių kamerinę mu
ziką, liet. kompozitorių sukurtą 
smuiko literatūrą. Girdi, nei jis 
Heifetz'as, nei jis Šteinas, nei 
jis Oistrachas, o vis tie jo kon
certai ir koncertai! 

Atsakymą į šį įžūlų ir ne per
daug išmintingą priekaištą yra 
davęs Mykolas Drunga, muzikos 
dalykuose puikiai susigaudąs jau
nas vyras. Bostono Internaciona
liniame institute vadovavęs Iz. 

agento, kuris sugebėtų savo "pre
kę" parduoti scenai ir spaudai. 
Be tų "menkų" dalykų, deja, ne
pažįstami vardai savaime nerie-
da priekin. 

Gal ir labai nesimpatinga, bet 
vis dar tokia tebėra šio buvimo 
tikrovė! Gyvendami Amerikoj, 
nesunkiai galime patirti, kad net 
ryškūs ir stambūs šio krašto mu
zikos talentai visų pirma "vardus 
pasidaro" kur nors Vokietijoj, 
Italijoj ar net Maskvoj, o tik po 
to tampa "garsenybėm" ir savo
joj šaly. 

Mes, lietuviai, nors mokslo ir 
meno talentų nestokojam, tuo 
požiūriu taip pat esame "galy
bė", bet, kaip ir daugumas 'di
džiųjų", į svetimus ir net į sa
vus krantus turime plaktis patys 
vieni. Tos lemties negalėjo ap
lenkti ir smuikininkas Iz. Vasy
liūnas, kuris, besisielodamas lie
tuvių muzikine kultūra, gausiom 
rieškučiom žarsto ne tik savo 
dvasines jėgas, bet ir tuos ne
lengvai uždirbamus žalius lapu
kus, kurie juk neauga net ir rū
pestinga: prižiūrimam darže. 

Kelį Iz. Vasyliūno biografijos 
bruožai, reikia tikėtis, padės 
mums susitarti, susiprasti, nors 
truputį objektyviau į sukaktuvi
ninko darbus pažvelgti. 

Iz. Vasyliūnas gimė Petrapily, 
Vasyliūno pagerbimui. 'Teisybė. Rusiioj. 1906 m. balandžio 3 d. 
— tarė Myk. Dnmga, — lietu- Po pirmoj© pas. karo grįžęs i 
vių smuikininkas nėra nei Oh-'j Lietuvą, baigė gimnaziją ir Kau-
traeh'as, nei Stern'as, nei Hei-1 no konservatorijos smuiko klasę, 
fetz'as nes jis buvo ir tebėra tik; Smuikavimo mene porą me'ų 
Izidorius Vasyliūnas". Neteko j specializavosi pas prof. Metzą, 
rausti ir labai nustebti, kai šį j vienerius metus gilino muzikos 
Drungos atvirą ir tersir-gą posa
kį palydėjo tiršti plojimai 

Iz, Vasyliūnas yra valios, ryž
to ir pagirtinų sumanymų "ap
sėstas" žmogus. Puoselėti bei ug
dyti lietuvių kamerinę muziką, 
nešti ir parodyti ją saviem ir 
svetimiem, raginti ir skatinti lie
tuvius kompozitorius, kad jie 
kurtų smuiko sonatas, styginių 
instrumentų kvartetus ar terce
tus, net rūpintis lietuvių kame
rinės muzikos leidyba —tai vis 
laukai, kuriuose ištisus dešimt
mečius rodydavosi neaukšta, 
lengvai judanti, dažniausia vis 
su smuiko indu rankoj, Iz. Va-

šmėkla". Vadinasi, jis 

Matot, tie muzikos garsenybių 
vardai, kartais taip neapdairiai 
patenką ant žmogaus liežuvio, 
nėra jau tokia paprasta, iš mo-
nelninko rankovės išsiritusi, le
genda. Gali tamsta turėti talen
tą, įgimtą muzikalumą, virtuo
zinę smuikavimo techniką, ta
čiau mūsų gražiame ir kilniame 
pasauly tų gėrybių anaiptol ne
užtenka. Reikia dar už savo pe-
Qų surikiuoti būrį kompetentin
gų ir ištikimų draugų, kurie ta
vo vardą neštų į "šalis pla
čiausias", reikia po pažastim tu-
cčti JAV, Sovietu. Sąjungą, Vokie-

parapijos vargonininkas. Aišku, 
organizavo ir vadovavo tų para
pijų choram. Dalyvauja jisai ir 
bendrame Bostono muzikiniame 
gyvenime, nuo 1961 m. yra 
JCambridge'o Civic Symphony 
orkestro koncertmeisteris, dėsto 
smuikavimą muzikos mokyklose 

Bet svarbiausia, apie porą 
dešimtmečių iš Bostono Iz. Va
syliūnas su sūnum dr. Vyt M. 
Vasyliūnu kilo į kitas lietuvių 
salas Amerikoj, rengė smuiko ir 
kamerinės muzikos rečitalius 
plačioj šio krašto erdvėj. Tuo 
tarpu nedrąsiai tariama, kad 
Amerikoj Vasyliunai yra surengę 
apie 200 koncertų. 

Žinoma, kas ten, aukštai, pa
pasakota —tėra tik Iz. Vasy
liūno biografijos griaučiai, tik 
šiaip taip supinta faktų gniūž
telė. 

Dabar derėtų nors trumpai api
būdinti sukaktuvininką kaip 
smuikavimo meistrą, bet neno
rėdamas, kad būčiau įtartas ša
liškumu ar per dideliu draugiš
kumu, užsidėsiu skydą — pasi
naudosiu muzikos kritiko John 
Marshall Cuno recenzija, kurią 
jis paskelbė 1964 m. kovo 16 d. 
rimtame ir įtakingame Bostono 
dienrašty The Christian Science 
Monitor. Štai tos recenzijos svar
besni posmai: 

"Izidorius Vasyliūnas, lietuvis 
smuikininkas. Šeštadienio vakare 

Lietuvos pasitraukęs į Austriją, 
grojo Vienos simfoniniame or
kestre Karui pasibaigus, suren
gė gausų kiekį koncertų lietuvių 
tremtinių stovyklose Vokietijoj ir 
Austrijoj. Emigravęs į Pietų Ame
riką, 1950-54 m. Kaukos (Cauca) 
universitete Kolumbijoj, buvo 
smuiko klasės prof., 1950-53 m. 
grojo Kolumbijos simfoniniame 
orkestre. 

I JAV Vasyliunai atvyko 1954 syliūno 
m., įsikūrė Bostone. Cia Izidorius ne tik originalinių veikalų atlikė-
kurį laiką vargoninkavo pas prel. jas, ne valandas, o dienas ir sa-
Pr. Jurą Lawrence, Mass., o darjvaites drauge su sūnum, dr. Vy-
ir dabar yra Cambridge'o liet j teniu gaištas tų veikalų studi

joms ir koncertiniam paruoši
mui, bet ir tų kūrinių atsiradimo 
skatintojas, vaizdžiau tariant — 
— rangovas! 

Galime nuoširdžiai pasi
džiaugti, nebuvo bergždžias ta
sai Vasyliūno triūsas. Naujų ka
merinės muzikos kūrinių yra su
kūrę komp. VI. Jakubėnas, Jul. 
Gaidelis, Jer. Kačinskas, J. Švedas 
ir kt Visus juos smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas paruošė ir pagrojo, 
visiem ieškojo kelio į klausytojų 
širdis. Aplamai — jis viską pa
grojo, ką tik mūsų kompozitoriai 
yra smuikui parašę. Kurie tuos 
darbus girdėjome — gerai žinom, 
kad jų tarpe yra įdomių, brandžių 
ir vertingų veikalų. 

studijas prs prof. Grevesmmelį 
Bremeno Muzikos konservatori
joj. Muzikos mokslus baigęs (ku
rie, iš tikro, nesibaigia iki gra-
bos lentos), pradėjo reikštis kaip 
smuikininkas solistas, rengė 
smuiko muzikos rečitalius, daly
vavo kamerinės muzikos an
sambliuose, pasižymėjo kaip 
ypač gražaus tono lyrikas. 1936 
-43 m. grojo Valst operos ir 
baleto orkestre, nuo 194! m. bu- J^rdan Hall'e surengė rečitalį, 
vo to orkestro koncertmeisteris kuri<; suteikė kreditu jam pačiam. I 
(prieš tai koncertmeisteriai bū- smuikui kaip rečitalio instramen- ' 
davo vimdomi iš užsienio. Vasy- į tui. muzikai, kurią jis grojo 
Hunas buvo, berodo pirmasis mū
sų operos orkestro lietuvis kon
certmeisteris). Be to, dėstė smui
kavimo meną Kauno ir Vilniaus 
muzikos konservatorijose-

CRoethoven, Banaitis", Grieg), o 
taip pat ir Bostono bendruome
nei. 

Yra tarta, kad nėra žmonių, 
i kuiia padegtu su tokiu ramumu 

Iz, Vasyliūnas, be to, dar yra 
ir rašto žmogus. Periodinei spau
dai jis rašo koncertų recenzijas, 
atskirų muzikų apybraižas, pasi
sako liet muzikos klausimais. 
Tačiau bene daugiausiai sa
vo rašto darbų jis yra įdėjęs į 
Lietuvių Enciklopediją. Tame 
stambiame leidiny jis aptarė gau
sų kiekį muzikos terminų, para
šė savų ir svetimų muzikų bio
grafijas, apibūdino žymesniuo
sius muzikos kūrinius, jų for
mas ir stilius, davė muzikos in
strumentų aprašus. Vienu žo
džiu, Iz. Vasyliūnas yra didžiai 
darbšti bitė, niekas niekad nega
lės pasakyti, kad jis dykai ir be
prasmiškai išgyveno 70 metų. 

• 

Bostone Iz. Vasyliūno pager
bimą surengė L. B. Kultūros klu
bas ir specialus komitetas, kurį 
sudarė šie asmenys: Ina Nenortie-
nė, kun. Vincas Valkavičius, My
kolas Drunga, Ramūnas Kon-

JNukaitft į 5 puaL) 

Arkadijus Vinokur 

Juodas veidrodis atspindi 
Sielos baltus plaukus. 
Juoda žemė nesutepa man rankų-. 
Žvelgiu į gilumą minčių pasaulio, 
Padengto juodu veidrodžiu. 

Krinta raudoni obuoliai. 
Akys atsivėrė anksčiau 
Negu jie prinoko, 
žemė priima viską ramiai, 
O širdis skaudžiai dilgsėdama. 

čia Salta. 
Mes tokie dideli, suaugę. 
Čia keturios muro sienos. 
Nori, aš iš savo gyvybės 
Numegsvu tau šutą megztini 
Ir tu galėsi vartytis sniegef 
O sniegas toks baltas! 

Tavo iš nuosstabos išsiplėtusios akys, 
kūdiki, 

Tai saulės zuikučiai: 
Tyros, trapios ir deginančios. 
Nežiūrėk taip į mane, 
Mano ašaros ne perlai. 
Išeinu. Ir greitai grįšiu 
Ne iš pasakų, ne burtininku — 
Klounu, kūdiki. 

Anksčiau avis 
Aukodavo dievams. 
Dabar dievų nėra. 
Anksčiau krauju tepdavo 
Kryžių kaktoje. 
Dabar nuleidžia kraują upėn, 
į putojančią upę. 
Pilną drungno vandens 
Ir atmatų — 
Dabar juk nėra dievų. 

Naują tiesą 
Į kriauklę išvėmiau — 
Rūko užtenka 
Per akis — 
"Kūdikius" maitina 
Iliuzijom, 
Nors reikalingas barzdaskutys. 

Lyja, lyja lietus 
Per karaliaus pietus*. 
» 

Spalvotus akinius dėvėdami, 
Žiūrovai dievina spektaklį. 
Aš — pjesės šios 
Veikėjas nepatenkintas, 
Nes, nepajėgęs įsigyti 
Spalvotų akinių, 
Skiriu kur juoda 
Ir kur balta, 
• 

Lyja, lyja lietus 
Per karaliaus pietus*. 

Klounai, klounai... 
Ši klounada 
Brangiai kainuoja «•» 
Ištisas perversmas 
Mūsų dainoj. 
Aklas ir girtas 
Einu ir klajoju 
O verksmas tai tikras! 

Aš miręs ir gyvas 
Melo sūkury 
Sukuosi ašarų suktiny.* 
Jūs, mano paukščiai, 
Skrajojate laisvi 
Ir jums pasauly 
Nėr draustinių. 

Vienas 
Muilo burbulas, 
Du 
Muilo burbulai — 
Pasaulis juose atsispindi 
Spalvotas lyg sapnai. 
Vienas burbulas, 
Du burbulai... 
Sprogo pasaulis — 
Čia gi muilas tiktai. 

Jie nuvedė jį į skerdyklą, 
Kad kaukę nuimtų nuo veido. 
Jie nuvedė jį į skerdyklą, 
Kad melą iš akių išplėštų. 
Jie nuvedė jį į skerdyklą, 
Kad meilę prie širdies prikaltų ir.. 
Užmušė. Netyčia. Žmonės. 
Nes ten ir buvo skerdykla. 

Žinai, 
Pasaulyje nemaža juodų upių, 
Nemaža šlamšto. 
Krūvos tuščių butelių. 
Bet tu sau eik, vaike, 
Eik ir gyvenk, 
Nes dar daug pievose 
Prisirpusių žemuogių. 

Arkadijaus Vlnokuro eilėraščiai viešai spausdinami 
iš vwo pirmą kartą. Su juo ir jo likimu skaitytoją su
pažindindami, pateikiame čia jo paties laiško redakcijai 
ištrauką. 

"Būdamas 17 metų, nutariau sužinoti, ant ko pasau
lis stovi. Viešąja nuomone nustojau tikėti, o savos dar 
nebuvau susikūręs. Važinėjau pakeleivinėmis mašinomis, 
be pinigų... Pragyvenimui užsidirbdavau, pardavinėdamas 
gatvėje savo eilėraščius ir darbu geležinkelių stotyse 
(krovėju)... Ir kur pažinsi žmones, jei ne sunkiame dar
be. 

Taip pravažinėjau 10 respublikų ir pus* Rusijos. 
Toks važinėjimo būdas gana pavojingas, jei tavo pase 
nėra štampo, rodančio, jog dirbi. Jei pagauna, įspėjimas: 
per 10 dier.ų įsidarbinti. Jei neįsidarbini, esi prievarta 
įdarbinamas. O jei pabėgi, vieneri metai sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Dar pavojingiau, jei tavo kelionės krepšy re
liginė literatūra (išleista Frankfurte prie Maino). 

Ką mačiau bekeliaudamas? Niekada nemaniau, kad 
galima taip įžūliai pūsti miglą į akis. Ir kad galima šita 
miela šventai tikėti. Raketos į mėnulį, o Bnanske (1973 
m.) žmones mušasi dėl parduodamų jauti kaulų. 
Tais pačiais metais bulvės Lietuvoje buvo parduodama 
tik nedideliais kiekiais (išduodamos įstaigose), nes ma
siškai buvo vežamos į Rusiją. Ten. kur baigiasi Lietuva 
ir prasideda "Kaliningradas", keltas susiaurėja, ir rusų 

Isodybos — tikros kiaulidės. 
1970 setais po neįvykusio aais* suvai.av.«a© Taline 

(buvom išduoti) .mane suėmė pirmą kartą. Išsisukau, 
bet persekiojo iki išvažiavimo. 1972 metais po Ka.an-
tos susideginimo norėjo man priskirti nepilnamečių vedi
mą iš kelio. Tais pačiais metais spalio mėn. buvau apkal
tintas ir po 5 min. teismo (be teisės susirasti liudinin
kus, be akistatos su "nukentėjusiais", kurių gyvenime 
nesu matęs) nukirpo plaukus ir pasodino dviem savaitėm 
į kalėjimą. 1973 metais per Kalantos mirties metines 
įgrūdo mane į ligoninę ir prilašino į akis kažkokių lašų. 
Pragulėjau ligoninėje dvį savaites, matydamas tik šešė
lius. 1974 metais suėmė už pagalbą dezertyrui. Bet kal
tės neįrodė Kitaip — aštuoni metai kalėjimo. 1975 me
tais, prieš išvažiavimą iš Lietuvos, suėmė, norėdami su
žinoti, ar noriu važiuoti į Izraelį. Kai atsakiau, jog ne
žinau, tai pasakė: "Atsisakysi važiuot, neišvažiuos tavo 
šeima ir tau blogai baigsis". Grasino dumamiu. 

Tarpuose tarp važinėjimų mokiausi pantomimos stu
dijoje, kol jos neuždarė. Pusę metų prieš išvažiavimą 
mokiausi muzikos mokykloje ir buvau sukūręs panto
mimos grupę. Vieną spektaklį pastatėm, o antras tuvo 
uždraustas — jame nerado idėjinės krypties. Tada gra
žiai pasiūlė palikti mokyklą. Dabsr, prabuvęs 9 mėne
sius Izraelyje ir vedęs mergaitę iŠ Švedijos, gyvenu 
Stockholme Kuriu pantomimos grupę ir dirbu pantomi
mos mokytoju vaikų teatre. Dirbu tik tris dienas savai
tėje, o žmona mokosi universitete anglų kalbos. Kol kas 
sunkoka, nes d*r neturiu leidimo pasilikti Šalyje. Bet 
kai leidimą gausiu, manau, bus geriau. Bet į visa tai tik 
y^žpiaut.žvarbuusu — CM iMHir. 
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Vytauto Smetonos rečitalis 
MBBJBStaVMnOBaVflBP! 
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Dar šiurpiam Atlanto vėjui į 
pučiant į Nevv Haven miestą, 
skubėjome į salę, tarytum norė
dami išvengti to nedraugiško 
šalto vėjo, o atsiradus viduje, su 
įdomumu skaitėme, čia pat prie 
įėjimo įsigytas, kukliai, bet sko
ningai atspaudintas koncerto 
programas: Vytauto Smetonos 
Piano rečitalis kovo 28 d. 1976 
m. 4 vai. p.p. Neighborhood 
Music School 100 Audubon st., 
Nevv Haven, Conn. 
Programa 

1. Concerto in F. major (''Ita-
lian") S. 971 J.S. Bacb, 1685-
1750 Allegro, Andante, Presto 

2. Sonata in Ab major, op. 26 
("Funeral March") L. von Beet-
hoven, 1770-1827 Andante con 
variazioni, Allegro molto, An
dante maestoso, Allegro 

3. Four preludes: M.K. Čiurlio
nis, 1875-1911 op. 7, No. 2 in 
Db major, op. 20, No. 3 in Bb 
minor, op. 16, No. 3 in D. mi-
nor, op. 21, No. 1 in D. minor 

4. Fantasy in C. major, op. 17 
R. Schumann, 1810-1856 Semp-
re fantasticamente ed appassio-
namente Moderato. Sempre e-
nergico Lento sostenuto e sempre 
piano 
Rengia: New Haven Lietuvių 
moterų federacijos klubas. 
' Concerte in F. Major (Ita-

lian) Bachas panaudojo italų ra
šymo formą, kuri buvo labai pri
imta 17 šimtmetyje, o ištobu
linta Alexandro Scarlati ir Vi-
valdi pradžioje 18-to šimtmečio, 
įdomu tai, kad solistas atsakin
gas už orkestro ir solisto dalis, 
mat, ši forma buvo naudojama 
smuikui ir orkestrui; bet Bachas 
ją ipanaudojo harpsicbordui. 

Pirmąją dalį — Allegro, pia
nistas Vytautas Smetona pradėjo 
gana lėtai ir gal ne visai drąsiai. 
Pradžioje konceiįc norėjosi dau
giau girdėti introdukcijos, uver
tiūros nuotaikos. Antroje dalyje 
pianistas jau visai drąsiai dėstė 
barokines mintis, o trečioje, — 
Presto dalyje, klausytojai buvo 
paveikti jauno pianisto. Sunkus, 
gal ir ne labai dėkingas veikalas 
šių dienų pianistams rodo, kad 
V. Smetona klavišinėje literatū
roje jau subrendęs fr nesivaiko 
sentimentalumo. To meto kla-
višinės literatūros formos neiš
vengė smuiko orkestro įtakos, be 
to, ir pats Bachas smurkn grojt 
daugiau negu vargonais, kol įsi
tikino, jog nesąs smuikininkas ir 
grįžo prie vargonų. Todėl ir to 
laiko klavišines kompozicijas yra 
labai sunku atlikti. 

Beethoveno Sonata Ab majore, 
keturių dalių: Andante con va
riazioni, allegro molto, Andante 
maestoso, allegro. 

Visiškoje salės tyloje jaunas 
pianistas šią sonatą atl&o ne
paprasta forma, laisvai, natūra
liai, su neperdėta vaidyba, bet| 
muzikaliai ir virtuoziškai. Beet-* 
hoveno dvasia — jam supranta
ma. Milžiniški Beethoveno "for
tissimo" solisto buvo išgaunami 
iTOH*f&J+ei,—B epra ra«da fH- -frzifl io-
balanso su instrumentu. Kont
rastingi 'pianissimo'' aiškiai ro
dė pianisto muzikalumą. Kiek
viena sonatos dalis, tiesiog iš
gvildenta iki visiško subtilumo, 
arba audringumo. Beethovenas 
pats yra sakęs, kad galima kla
višais dainuoti, tik reikia sugebė
ti. Antroje ir trečioje sonatos da
lyse Vytautas Smetona tikrai su
gebėjo betoveniškai išdainuoti-
Paskutinėje —'Allegro dalyje 
pianisto pirštai lakstė klavišais, 
atidengdami neramią, audringą 
kompozitoriaus sielą. Beethove
no sonata padarė didelį įspūdį. 

Toliau sekė Čiurlionio preliu
dai: op. 7, Nr. 2 in Db major; 
op. 20, Nr. 3 in Bb minor; op. 
16, Nr. 3 in D minor; op. 21, Nr. 
1 in D minor. 

Publika Čiurlioniu buvo ma
loniai susidomėjusi, nes reikia 
sutikti, kad mes turime daog Šir-
Aišs saMeros autoriams. Po Beet
hoveno sohi^of ČnSrfionfo" rfos-

taip negu kitų lietuvių pianistų. 
Čiurlionį jaunas pianistas gero
kai sudramatino. Atrodo, kad tai 
buvo padaryta sąmoningai, ne at
sitiktinai. Preliudų sudramatini-
mas labiau paryškino skirtumą 
tarp kiekvieno preliudo. Jie atro
dė originalesni, buvo sumažintas 
nostalgiškas nuobodumas, kas 
dažnai pas:ebima, kai keli pre
liudai atliekami vienas po kito. 
Ypač preliudas op. 20 Nr. 3 in 
Bb minor buvo atliktas lėčiau, 
negu tradicini uos šio preliudo • 
skambinamuos. Tai buvo kiaušy-' 
tojams proga suvokti šešiolikti- j 
nių gaidų reikšmę, išryškinant 
vidinę preliudo dvasią, o ne pa
rodant virtuozinę paviršutinę i 
formą, kuri sulieja viską į ilges
nes frazes, užslopina įdomias de-j 
tales. 

Paskutinė programos dalis — 
Fantasy in C. major, R. Schu-
manno. Sonata in C. (Schuma-
nno) buvo planuojama dedikuo
ti Beethovenui jo paminklo sta
tymo proga Bonnoje. Bet planui 
neįvykus, ši sonata kuriam lai
kui buvo užmesta. Joje Schu-
mannas išreiškė savo gyvenimo 
desperatišką rezignaciją. Nesise
kant meilei su gražiąja Klara, 
Schumannas buvo beįsimylįs 
jauną airių pianistę Robertą 
LaidloV, kurios-garbei ir parašė 
"Faniastic smek op. 12. Vėliau 
sujungė abudu: sonatą in C ir 
Fantastic stuck į vieną kūrinį ir 
pavadino "Fantasia in C major 
Op. 17. 

Vytautas Smetona Schuman-
no Fantaziją taip pat atliko be 
jokio priekaišto, nepaprastu mu
zikalumu, tiksliai, virtuoziškai. 
Stiliaus skirtumas tarp klasiško 
Beethoveno ir romantiško Schu-
manno taip pat buvo suprastas ir 
aiškus. Po nepaprastos (Lento 
sostenuto e sempre piano) dalies, 
pianistas užbaigė programą, su
keldamas publikoje nepaprastai 
šventišką, didelio pasigėrėjimo 
nuotaiką. Atsilygindamas už plo-

..•**' ¥ 
- > • * » 

-V v 
%-į,-*-:i>£#i 

jimo tikrai nieko nebūtų buvę. 
Mano kaip solisto įnašas į Lie
tuvių operos pastatymus bwvo 
atliktas su nuoširdumu ir meile 
dainai. Kadangi mūsuose solistų 
trūksta, man teko dainuoti ir ly
rinio tenoro partijas. Prie širdies 
arčiau man dramatinės partijos, 
kaip '"Pajacai", "Carmen", "Ai
da" ir "Fidelio". Jose, manau, gal 
stipriau ir ipasireiškiau. 

yramas 
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jimus, dar paskambino du Gho-
pino kūrinius. 

Vytautas Smetona" įrodė, kad 
jis yra subrendęs ir labai talen
tingas pianistas. Besidomintiems 
muzikine kultūra tai buvo ma
loni staigmena, nes pianistas pa
sirodė Atlanto pakraščiuose tik 
pirmą kartą. 

Rečitalio programoje pianistas 
buvo pristatytas taip: Pianistas 
Vytautas Smetona — x vaikaitis 
paskutinio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos, gimęs 1955 m. 
vasario mėn. 14. Clevelande, O-
hio. Šiuo metu baigia Case Wes-

tern Reserve universitetą. Priva
čiai studijuoja' pas brolį, piano 
pedagogą Antaną Smetoną, ku
ris yra fakulteto narys Willogh-
by School of Fine Arts and Ur-
S&lin College. Jo ankstyvesnės stu 
dijos buvo su motina, Birute 
Smetoniene, ir kartais pas žymų 
piano pedagogą Leonard Schure. 

šiuo metu linkėtina, kad Vy
tautas Smetona aplankytų su sa
vo rečitaliais kiekvieną lietuviš
ką koloniją. Jis vertas didelio dė
mesio ir lietuviškųjų širdžių pa
ramos. 

— Niekas netikėjo, kad Chi-
cagos Ue*uvH| opera išsilaikys 
20 meti), vfeų pirma todėl, kad 
visada buvo solistų badas. O vis 
dėl to, stebuklas įvyko! Kaipgi 
Jums, būnantiems vis Operos cen
tre, atrodo jos ateitis? Po 20-ties, 
gerės jos padėt į ar blogės? Kaip 
Ogai ji dar gali ištverti? 

STANKAITYTĖ: 
—Tikrai, kaip }ūs sakot, ste

buklas, kad Lietuvių opera tiek il
gai išsiiakė. Dvidešimt metu — 

I ilgas tarpas. Ta proga norėčiau 
prisiminti mūsų pirmąjį dirigen-

: tą A. Kučiūną, bė kurio darbo, 
. disciplinos, iniciatyvos ir, žino-
: ma, talento Lietuvių opera ne-
! būtų iš viso egzistavusi ir nebū-
! tų taip flgai išsilaikiusi. Jie, 
' drauge su a." a. sol. VI. Baltrušai

čiu, ir buvo Operos įsteigėjai. Dėl 
ateities padėtis atrodo kiek lrūd-

: nesnė. laikas daro savo: sens-
; tam solistai, sensta choristai, jau

nų, ateitį užtikrinančių jėgų ne
matyti, jei ir atsiranda vienas ki
tas ar kfta, "tie Jau '•" "nuplaukia į 
tarptam^iusVandenis?,[ TaeP ir 
ateitis atrodo vim%lotit. GaFdar 
keie^ra Trferrar^rf % a i ' ^ diefe-
lis klaustukas-. 

BARAS: 
— Sunku būti aiškiaregiu. Ope

ros kelias tremtyje neįmanomas! 
Tikras stebuklas, kad mes dar dai
nuojame. Gal dėl to, kad visi esa
me dvidarbiai... — dirbame duo
nai, o dainuojame tik iš meilės 
dainai. Jeigu ateityje ir iškils dau

giau gražiabalsių lietuvių daini
ninkų, tai jais, geriausiu atveju, 
galėsime pasidžiaugti tik sveti
moje scenoje... Taigi, žiūrint iš 
to taško, Chicagos Lietuvių ope
ros ateitis yra netikra. 

VAZNELIS: 
— Tikrai nedaug buvo tikin

čių į tokią gana ilgą ir šakotą 
Operos ateitį. Atsitiko tai tik dėi 
to, kad buvo gyvas didelis pasi
šventimas, meilė muzikai ir ap
lamai šiam sunkiam bet gama 
darniam darbui. Nors šiemet ir 
dainuoju Pranašo partiją, bet 
Operos ateities nebandysiu ir ne-
siryšiu spėti, o gal net ir nereikia. 
Tegul vis gyvuoja ir gyvuoja. 
Juk jau ne kartą buvo beveik ne
išbrendama situacija, 6 ir vėl 
spektakliai! Tad valio - Lietuvių 
opera! 

— Grehomis sumetęs keletą 
klausimų, gal nebūsią pataikęs 
paliesti to, kas Jums labiausiai 
knieti? Tad, prašau, tarkite savo 
"paskutinį žodį" 

viskas būtų veltui. Ir visa-;toi 
"tautos labui", nors metų n i 
tais tą duoklę jatiz senĮau* esf|n 
atidavę. Dėl to jauni žmonės čia 
ir nemato patrauklesnės ateities, 
pasirenka sau kitą, pelningesnę 
profesiją. Turim visokių foĮįdu. 
remia visokias organizacijas, bet 
menininkai vis būna pamiršti. 

BARAS: 
— Mano " paskutišls žodis" 

tai linkėjimas, kad lietuvių jau
nimas dainuotų... Dainuojanti 
tauta niekad nežūsta. 

— Ačiū Danutei Siankaįjytęi, 
Stasiui Barui ir Jonui Vązneliui 
už pokalbi-

Tikiu, kad visų keturių sukak
tuvinių spektaklių metu Mafi
jos mokyklos salė Chicagoje į*is 
pima žiūrovų. Ir Opera dar j a 
vuos ne kelerius, o bent fe 
metų. 

IŠLEISTAS AKADEMINĖS 
GRAMATIKOS TREČIASIS 

TOMAS 

-

STANKAITYTĖ: 
— Nepasakyčiau, kad tai man "Mokslo" leidykla Vilniuje S-

daugiausia knieti, bet norėčiau leido ligi šiol stambiausios' (iLįe-
vis dėlto kai ką pasakyti, palies- tuvių kalbos gramatikos"'treSą-
ti'vieną iš priežasčių, dėl kurfoš, U tomą, skirtą HetttVfu literaturi-
gal būt, tokį mažą soKstų ir ap- nės kalbos sintaksinei sandarai, 
tarnai menininkėj prieauglį te-J Milžiniškas tritomis darbas da-
turime. Per daug menininkus iš
naudoja organizacijos bei sambū
riai, per mažai sulaukiam para
mos bei paskatinimo. Kam " nors 
reikia "sulėBcts lėšų,' žinoma, 'rei
kia sofisto, ar išfos-rūšie* me-
nrhihkov Niekas "nėkėBa-klausi-
fho.'Tcad reikia' afsTlygirfti ii?"sa
lę, šeimininkėms trž dešras ir ko
pūstus, šlavėjams už išvalymą, 
bet visada deramasi dėl meninin
ko honoraro. Visi nori daryti pel
ną menininko sąskaitoti, tik retai 
kas pagalvoja, kiek reikia įdėti 
darbo, pinigo ir pasišventimo, 
esamo lygio siekiant, nekalbant 
jau apie talentą, kurio stokojant, 

bar jau yra baigtas. Jį atliko su
telktinis kalbininkų lituanistų 
kolektyvas. Vyriausias redakto
rius buvo K. UlvydaS. Visas :dar-
bas apima daugiau; kaip '^900 
puslapių.: 

ANTANO MIŠKINia 
POEZIJOS RINKTINĖ 

Aisčio — Ęrazdžionio kartos 
amžininko poeto Antano Miški-
nio poezijos rinktinė, pavadinta 
"E drobių rašto'','išleista, yil-
nluje. Gražaus, kišeninio forrpa-
to, 248 psl. leidinyje sukaukta, 
kiek buvo įmanoma, viso į\' 
nimo poeto kūryba. 

Vytautas Rastonis 

POKALBIS SU SOLISTAIS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Marijošiaus "Priesaikoje" ir at
liksiu Švitrigailos vaidmenį. 

STANKAITYTĖ: 
— Dainuosiu dviejuose opero

se: Kačinsko "Juodam laive" — 
Jūros rolę ir Marijošiaus "Prie
saikoj" — Vytauto žmonos Juli-
onos. Jūra —abstraktus charak
teris (jei taip galima išsireikšti). 
Ji — Jūra motina, Jūra valdovė, 
Jūra žiauri, Jūra negailestinga, vi
sus vienodai palaidojami savo 
dugne. Julijona — daugiau frag
mentinė rolė. 

VAZNELIS: 
— Iš trijų statomtj lietuviškų 

operų dalyvausiu dviejose: J. Gai
delio "Gintaro šaly" Pranašo ir 
Vyt. Marijošiaus "Priesaikoj" 
vyskupo Zbignievo rolėse. 

viena iš trijų operų teužtruks po 
vieną valandą. Normali opera už
trunka tarp pustrečios ir trijų 
valandų ir tai su pertraukom. 
Visos trys opefos rašytos tik 
vakar, taigi nesitikėkime il
gų arijų ir duetų. Šiandien 
niekas kitaip operų nerašo 
Gyvename modernius laikus., 
dauguma operų parašytos pasi
kalbėjimo forma. Tačiau yra daug 
patrauklaus dainavimo ir solis: 
tams ir chorui. Orkestro dar nie
kas negirdėjo, gal tik kompozito-; 
riai savo mintyse... Kartu su žiū
rovu pajusime bendrą skambesį 
ir jų pasisekimą. Operos parašy
tos dabar, taigi mūsų-kompozi
toriai turėjo galvoje.mūsų coorą, 
solistus ir 1.1. Esu laimingas, kad, 
pagerėjus sveikatai, galėsiu dai
nuoti nors vienoje iš trijų. 

— Iš užuominų spaudoj spren
džiame, jog kiekviena opera ne
užtruks ilgiau kaip po valandą, 
tad maždaug po tiek, kiek didžių
jų operų vienas veiksmas. Ar ma
note, kad, tokias mini operas sek
dama, publika spės apčiuopti jų 
libretų turinį? Ar užteks laiko 
solistams afcaverri su arijomis? Ar 
ga lės plačiau pasireflcsti choras? 

VAZNELIS: 
— Labai teisingai, visos bus 

tarp 3© - 45 minučių! Publika tik
rai neturės vargo apčiuopti jų tu
rinį. Pažinti jų muziką, kaip ir 
kiekvieno naujo kūrinio, vieną 
kartą girdėjus, nebus jau visiškai 
lengva. Šiomis dienomis rašantys 
kompozitoriai, deja, per daug "ne-
persisterrgia" solistams ką nors 
malonaus — pasireiškiančio pa-
rašy*!. Tad ir žiūrėkime kaip į 
vieatisa kūrinį, kuriame visi ly
giai svarbus savo įnašu. 

STANKAITYTĖr — ; ; ~ " " 
— Nors šių metų trys operos 

kaip viena pilna opera, bėt tai 
yra trys skirtingi veikalai savo sti
liumi, muzika, savo dvasia. Taigi 
ir jų paruošime žymiai daagiau 
darbo, sunkiau negu paruošta vie
ną, žymiai daugiau solistų, skir
tingos dekoracijos, rūbai. I klau
simą, ar publika spės apčiuopti 
turinį, atsakyčiau: jeigu tik no
rės. Turėtų visi ateiti taipulį 
anksčiau ir pasiskaityti turinf pro^ 
gramoj. Dabar dėt sofistų arijų. 
Kadangi muzika moderni, arijų 
(kaip mes jas' suprantam) kaip 
ir nėra (pora yra Marijošiaus ope
roj), bet chorams yra nemažai 
kur pasireikšti h* yra gražių cho-
rų. 

torijoje buvo pats reikšmingiau
sias. Ką galėtumėte apie savo 
anksčiau atliktas roles pasakyti. 
Kur jautėtės geriausiai? Kurie 
vaidmenys nebuvo dėkingi? 

VAZNELIS: 
— Tikrai reikia stebėtis, kad 

tiek metų prabėgo ir tiek gražių 
spektaklių įvyko. Nors savo pa
tirties pradžioje turėjau atlikti 
"Fausto*" operoje Mefisto rolę, 
vis vien ją ir šiandien su malonu
mu prisimenu. Taip pat galiu pa-
sidžraug.i Ramfro — ''Aidoje", 
Roko —'"Fidelio" ir Guardiano 
— "Likimo galioje". Jei jau rei
kia atsakyti j klausimą ir dėl "ne
dėkingumo", tai buvo tos par
tijos — rolės, karias rašydamas, 
kompozitorius mažiausiai kreipė 
dėmesio į dainininką — vokalą. 

STANKAITYTĖ: 
"— Labai nemėgsta apie save 

kalbėti, bet. atrodo, nepavyks \$-
ą sukti „\Ešū dainavusi," berods, 12 
operų," "dešimtyje ~iŠ jų pagrin
dines roles. Daugiausia man prie 
širdies, žinoma, Verdi su savo he-
rojėmiy, kaip Aida, Amelija "Kau
kiu baliuj"; dvi Leonoros: viena 
Trubadūro"", kita "Likimo ga
lioj". Trečia Leonora — Beet-
voveno "Fidelio". Na ir, žinoma, 
Jūratė, Banaičio "Jūratėj ir Kas-
tytf\ Tas laikau labiausiai pa-
vykusiom, geriausiai tinkančiom 
mano balsai, bet tuo pačiu dau
giausia reikalaujančiom ir sun
kiausiom. IŠ kitos pusės, nė vie
nos rolės neturėjau, kuri būtų tik
rai nedėkinga, gal .tik mažiau pa
vykusi. 

BARAS: 
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— Taip, jau 20 metų. Beveik 
Chicagos Lietuvių operaj norėčiau, kad dabar švęstumėm 

tik IQ motų sukaktį, tada bent 
yisi būtumėm !0 metų jaunesni. 

, dėle pagarba minime nan eausių' Pagarba Operos valdybai, choro 
'< jos dalyvi*! vartlus. Tačiau j naA**š- ir r.s^omenei, kad taip 
UlfiŠki gieliudai buvo aUikli id-i _ — JeiSir^aj Sftlcai, kad k>ek- Jūsy trijy įnašai Operos is- ilgai.nepavargo. Be iy pasiauko-

STI šiomi*; trimis lirmviš1corrrf» 
operomis užbaigia 20-metį. Su dl-
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Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARNINTEREST 

toes o*y&* smeer 
TEUPHONE: 297-0780 

. »0*y 

CHICAGO SAV1NC 

y J 

1 '" -M — 

• - * " ' • 

i Š h 

-

LOAN ASSOC1ATION 
, _ -y, ,..-rr= 

••'•;-• m ; , i , " T , S 

m£J>eo!»fc4iMH» 

M i i i i 1fX- 8245 SOUTH WESTEti WE»U£ m(MĄ, HIMĮCIS S0t3» WJ(HQU: I 7 ^ į f 



Šeštadienis, 1976 m. -gegužes mėn. 1 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Niv 199 mf— P * f" 

'&&: • ' & . & . 

n u s t e b i n o kolegas ir profesorius, j 
'šraikes koskun^n ius egzaminus 
j Conserva to i re de Paris — vals
tyb inę mokyklą ?u n e m o k a m u 
moks lu , kur svetimšalių beveik 
n i e k u o m e t nepri imdavo. S tuden
tai ten privalo kas semestrą lai
kyti sunkius konkurs inius egza
m i n u s iŠ visų specialių ir paša
l inių kursų . Poros punktų t rūku
m a s b e n d r a m e m i n i m u m e reiš
kia pašal inimą tiek prancūzui , 

i tiek svetimšaliui . Deja, po poros 
j m e t ų t a i p -įvyko ir su J. Žuku, 
j kur i s b u v o vėl grąžintas į £co-

le N o r m a l e , ją sėkmingai baig-
I d a m a s pas tą patį profesorių 
I Marce i D u p r ė 1937 m. 

Lie tuvoje J. Žukas buvo pas-
' k i r tas K a u n o konservatorijos mo-
i kytoju; la ikas n u o laiko paruoš-
; davo įdomios programos, r imto 
; pas i ruošimo, virtuozinio lygio 

konce r tus . Jis buvo apdovano 'as 
• ne tik įgimtais muzikos gabumais , 
; be t ir dideliu darbš tumu, val in-
! g u m ų bei takt ingu, pa t raukl iu 
į b ū d u 

Kultūrine kronika Izidorius Vasyliiuias 
LIETUVIŠKŲJŲ EKSLIBRISU 

PARODA DENVERYJE 

Čikagiečio G i n t a u t o Vėžio tur
t i ngu lietuviškųjų ekslibrisų r in
k in iu jau n e vieną kartą įvairio
se galerijose bei bibliotekose gė
rėjosi lietuviai ir amerikiečiai. 
D a b a r turės (progos su lietuviš
kaisiais ekslibrisais susipažinti 
Denverio mies to knygų ir ekslib-
risinio meno mylėtojai. Gintau
to Vėžio lietuviškoji ekslibrisų 
kolekcija n u o gegužės mėn. 3 d. 
iki gegužės 21 d. bus išstatyta 
Denverio mies te esančio Colora-
d o universiteto F ine Arts Center 
patalpose. 

JONUI AVYŽIUI PASKIRTA 
L E N I N O PREMIJA 

(Atke l ta iš 3 pusi . ) 

drotas (Kultūros klubo p i rm. ) ir 
Vvtautas Rastonis. 

Vakaro programą pradėjo R. 
Kondrotas, jis pasveikino sukak
tuvininką ir gausu būrį Bostono 
lietuvių, kurie atėjo Iz. Vasyl iū-
no pagerbti. 

Programos vedėjas Mvk. D r u n -
ga visu pirma paskai+ė sve 'kini-
m u s raštu, vietomis į t e rpdamas 
ir savo komentarą. 

LB vardu Iz. Vasvl iūnui l i n 
kėjimus oare'škė Ant. Matfoška, 
sukaktuvininką a p d o v a n o d a m a s 
Ad. Galdiko monografija. 

Solistas St. Liepas Izidorių pa - j 
sveikino eilėm. Muzikas V y t . ! 
Rastonis aožvelre Iz. Vasy l iūno . 
srovenimą ir darbus, davė gausų 
pluokštą vertingų biografinių ži
nių. 

Poetas L. Andriekus sukaktu
vininką sveikino Liet. Rasv tc 'ų 
d-ios. Tėvu Pranciškonų, ž u m a -

I5-Dienu kelionės lydimos mūšy palydovu 

Į LIETUVĄ 
Visas maistas • Persėdimai • įžymybių pamatymas 

Vilniuje * Druskininkuose * Varšuvoje * Krokuvoje 

Išvykstama ii Cbicagos per New Yorka 
Geg. 30 d. Liepos 4 d. Rugp. 8 d. Rūgs. 19 d. 
Birž. 20 d. Liepos 18 d. Rūgs. 5 d. 

Air fares subject to Government changes 

Nuo $1102.60 iki $124060 
Pasiteiraukite apie keliones j Havajus * Meksiką. 

Laivais • Autobusais • Traukiniais 

Jokių patarnavimo mokesčių. 

DISCOVERY TRAVEL AGENCY 
623 S. La Grange 
La Grange. 111. 00525 
<S12) 482-8515 I 2409 New Street 

Blue Island, I1L 60406 
(312) 597-6220 
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Visos Sovietijos pat i aukščiau
sia literatūros premija 1976 me
ta is paskirta ir l ietuviui rašytojui 
Jonui Avyžiui už jo romaną "So-

Pas i t raukes 1944 m. į Vokieti-1 d y b l * tuštėjimo m e t a s " . Tai ant- l 0 Aidų ir Darb in inko vardu , iš-
}ą, J. Žukas dirbo kurį laiką ka ip! r a s i s ^ u v i s rašytojas, gavęs šią r a ; & i a j paskaitė keletą ei lėraš-
va rgon in inkas Pietų Vokieti joje, ; L*™no va rdo premiją. Pirmasis fiu g s a v o „ a u i o s knygos " U ž 
bet ir neapleido koncert inės sri- i a b u v 0 apdovano tas poetas Edu- v a < ; a r o s v a r t u » 
ties, su gražiais pasisekimais a r£*as Mieze.aitis uz eilėraščių Amerikiečiu vardu pasveikino 
r u o š d a m a s vargonų rečitalius į-

)lHt VirUiOZO 
Jono Žuko vardas , kaip va r - ' cagoje jo paskut in i s pas i rodymas 

gonų virtuozo, gal nėra taip pla
čiai žinomas lietuvių t remt in ių 
t a rpe , -ka ip priderėtų pagal jo 
sugebėjimus. Čia gal bus kaltos 
ir specialios aplinkybės. N e t u r i n t 
iš prigimties gero b a b o , J. Žu
kui nepavyko įsitaisyti vargoni 
n i n k u lietuvių a r kitataučių, pa
rapijose. Gavęs kitą pastovų dar 
bą, jis vis dėlto neužmiršo m u 
zikos, rasdamas vakara is progų 
praktikuotis draugiškų parapijų 
bažnyčiose. Tokiu b ū d u J. Žu 
kas yra-surucšęs puikiai pareng
tų koncertų Nevv Yorke, N e w 
Arke, VVaterbury ir kitur. C h i -

buvo j au prieš keliolika me tų . 
J o n a s Žtikas y ra g imęs 1907 

m. Švėkšnoje, Žemaiti joje. Iš ma
žens b u v o linkęs pr ie muzikos . 
1933 m . jis baigė K a u n o konser
vator i jos prof. Nau ja l io va rgonų 
klasę. G a v ę s Švietimo ministeri jos 
st ipendiją, išvyko to l imesnėms 
s tud i joms į Paryžių, k u r pakl iu
vo, k a i p ir kiti m ū s ų va rgonų 
s t u d e n t a i , p a s garsų v a r g o n ų m u 
zikos kompozi tor ių , v i r tuozą ir 
pedagogą prof. Marce i D u p r ė . 
P radž io je įstojęs į £co le N o r m a 
le d e M u s i ą u e (aukš to lygio kon-
ceFvatori ją) jis vėl iau plačiai 

! va i r iuose Vakarų Vokietijos mies-
I tuose. Paskut iniuoju laikų J. Žu

kas reguliariai praktikuodavosi, 
n a u d o d a m a s puikius Maspeth , 
N.J . , Viešpaties a t s imainymo 
bažnyč ios vargonus. 

M a l o n u yra išgirsti, kad š.m. 

rinkinį "Žmogus" . Žinoma, daž- Cambndge 'o vienosios bibliotekos 
niausiai premija b ū n a paskiria- direktorė (atleiskit, neoagavau 
m a rašytojams rusams. Jeigu kar- • j o s pawardės), iteikė Iz. Vasvl iū-
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LIETUVAI IR PAVERG~ I J 

LIETUVIŲ TAUTAI G E . 3 Ė T j 
Aukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą. Į 

Čekius rašyt Lithuanian National Foundation vardu 

tais ji nuk r in t a ir kitoms tauty
bėms, tai t ik už tokius puslapius, 
kuriuose žmogus , estetinė ir isto
r i n ė tikrovė yra palenkiama par 
tijos didžiarusiškajam labui. Ši
ta i labai ryšku ir Jono Avyžiaus 

gegužes 2 d. ( rvtoi) 7 va i . vaka-
x -, - -v, • j .. * ~ X* premijuotam romane . 

r o Švėkšniškių draugija Svc. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
( M a r ą u e t t e Parko) bažnyčioje, 
Ch icago je , ruošia mūsų vargonų 
v i r tuozo Jono Žuko koncertą . Jis 
čia gros naujai sutaisytais, pui
kiais šios bažnyčios vargonais . 
Yra paruošęs įdomią ir įvairią 
p rogramą , apimančią J.S. Bachą, 
p r a n c ū z ų vargonų l i teratūros kla
sikus C h . M . W i d o r ir Cezarį 
F ranką , vokiečių modernų ro 

Išeivijos parodą aplankius 
JONAS PUZINAS 

.Tęsinys is praėjusio šeštad.) 

Tėvai marijonai leido 1914-
1920 m. 'Tikybą ir Dorą" — dvi
savaitini tikybini laikrašti, kuri re
dagavo kun. F. Kudirka, vėliau kun. 
P. Būčys. 1915.IX.19 Bostone pra
dėtas leisti "Darbininkas'* kaip 
Lietuvio katalikų darbininkų šv. 
Juozapo draugijos organas! Steigėjas 
:r pirmasis redaktorius buvo kun. 
r . Kemėšis, paskui ilgai redagavo 
prel. K. Urbonavičius, po to 10 me
tų (1950-1960) Simas Sužiedėlis, 
vėliau J. Brazaitis, kun. K. Bučmys 
ir kiti.' 1915X21 Lietuvos Vyčiai 
pradėjo leisti iliustruotą jaunimo 
laikraštį "Vytį", kuris tebeina ir da
bar. 1916/^111.26 Clevelande pra
dėta leisti tautinės minties "Dirva", 
kurią redagavo V. K. Jokūbynas, 
Juozas Gedminas. K. S. Karpius, V. 
Rastenis, B. Gaidžiūnas. J. Čiuber-
kis ir nuo 1968.DC.V. Gedgaudas. 
Lietuvių Romos katalikių moterų 
susivienijimas 1916-1935 m. leido 
"Moterų Dirvą". 1928.IV. I - 1965. 
I Chicagoje leistas mėnesinis tau
tinės krypties iliustruotas žurnalas 
"Margntis". Leidėjai buvo A. Vana
gaitis, J. Bačiūnas ir A. Olis. Nr . I 
išspausdinta net 42.000 egzemplio^ 
rių. "Margutį" redagavo A. Vana
gaitis. B. T . Dirmeikis, A. Mackus. 
Žurnale buvo spausdinama daug A. 
Vanagaičio ir kitų harmonizuotų 
lietuvių liaudies dainų. 1931.XI.18 
- 1943.X. 14 Brooklyne Lietuvių 
darbininkų draugija leido "Naują
ją Gadynę". Pradžioje redagavo L 
Pruseika, bet 1935 m. laikraštį per
ėmė socialistai ir redaktoriumi pa
skyrė SL Strazdą. 1933.XII.1 - 1951. 
IV.I5 Amerikos lietuvių Romos ka
talikų' kunigų vienybė ir ALRK 
federacija leido savaitraštį "Ameri
ka". Redagavo prel. J. Balkūnas, B. 
LauSta, A .Vaičiulaitis, vėliau L. Žit
kevičius, H . Lukoševičių*. A. Serkš-Į 
a**, Ą. Gretaini*. 1251.VI susijuivj 

Tuo pačiu laiku ta pati Leni
n o premija vis dėl to paskirta dar 
ir rusui Georgijui Maikovui už 
romaną "Sib i ras" . Abiejų premi
juotųjų antraštes sujungus į vieną, 
gauname visai t ikrovinę frazę: 
"Sodybų tuš tė j imo metas — Si
biras". 

t M Ū S Ų Ž I N I O S , 1976 m. 
m a n t i k ą (K~ V.Banaičio mokytoją | balandžio mėn . 25 d.. N r . 8. 
Leipcige kompozicijos srityje) S. 

gė su " D a g i n i n k u " .1933.1- 1943. 
VI ėjo turiningas "Studentų Žo
dis", skirtas JAV lietuviams studen
tams. Leido Studentų ir profesio
nalų sąjunga. Tą mėnesinį Hiust-
njotą žurnalą redagavo* prėl. K. Ur
banavičius, J. Pilipauskas, P. Bal
tis, J. B. Laučka, A. Vaičiulaitis. 
N u o 1934 m. Amerikos lietuvių 
Romos katalikų vargonininkų są
junga ligi šiol tebeleidžia "Muzi-
kos Žinias", kur spausdinama daug i 
lietuvių kompozitorių kurinių. ! 

1937.1 V - 1951.IV Clevelande iri 
Pit tsburghe buvo leidžiamas kata
likiškos krypties visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo savaitraštis 
"Lietuvių Žinios", kurias 1951.IV.1 
perėmė pranciškonai ir sujungė su 
"Darb in inku" . 1940-1956 m. Chi
cagoje Lietuvių evsrngelikų misijos 
draugija leido mėnesini žurnalą 
"Švyturį", kurį redagavo Jurgis Ta
mošiūnas ir -Jonas Gylys. Amerikos 
lietuvių taryba 1943-1951 m. Lie
tuvos reikalui kelti amerikiečiuose 
ir kituose kraštuose New Yorke lei
do "Li thuanian BuHetrn". I? viso 
išleista 44 numeriai. Redagavo pik. 
K. Grinius, K. Pakštas, vėrtau K. 
R. Jurgėla ir M. Kižytė. 

Po II pasaulinio karo Amerikon 
imigravę S Lietuvos dėl rusų oku 
p^cfjos pasitraukę lietuviai gyvai fsf 
frungė į Retuvių kultūrinį k politi
ni gyvenimą. Užsimezgė ar t imi ry
šiai sii senosios išeivijos visuome
nės veikėjais. Dalis laikraščių \t 
zi^marų buvo perimta iš" senųjų 
išeivių ("Darbininkas". "Dirva", 
•Drangas" , "Keleivis", "Margutis", 
"Nauj ienos" ir k t . ) . Be to, čia bu
vo tęsiami Vokietijoje pradėti leisti 
žurnalai , atsirado ir naujų laikraš
čių bei žtrrnalų. Ligi šiol naujieff 
ateiviai yra leidę per 70 laikraščių 
ir Žurnalų, i! kurių per 15 Uttttojo 
ėję. 

Karg-Eler tą ir kitus. 

Lietuviškoji muzikinė visuo
m e n ė turėtų šio mūsų r imto me
n i n i n k o pasirodymą pagerbti 
gaus iu koncer tan a ts i lankymu. 

VI.J. 

P A G E R B S N O B E L I O 
L A U R E A T U S 

Moks lo ir pramonės muziejuje 
Ch icago je numaty ta įruošti No
belio mokslo salė, kur bus pa 

nu i rožių puokštę, perjuostą liet. 
tautinėm spalvom. 

Pianistė Aldona Keoalai tė , a t 
vykusi iš N e w Yorko Iz. Vasyl iū
n o pagerbti, tikrai ekspresvviai 
paskambino Mozart 'o, VI. Jaku-
bėno, RavePio ir C h o p i n ' o k ū 
rinius. Jos pasirodymas — n e -
abeiotina pagerbimo puošmena . 

Sąmoningu ir vaizdingu žo
džiu pagerbimą baigė Myk. 
Drunga. 

Pats smuikininkas Iz. Vasyliū-
nas tik nuoširdų ačiū teištarė. 

Pagerbimo programa tęsėsi po 
rą valandų. Po to dar va landą 
iaukiai pasišnekučiuota su Vasy-
liūnų šeima, paviešėta prie ska
nių užkandžių ir kavos puodelio. 
Ir visa tai neatsiūlėšė nuo Iz. 
Vasvliūno Dagerbimo rimties. 

Nuoširdžiai sveikintini tie Bos
tono lietuviai, kurie pr is iminė Iz. 
Vasyliūną ir jo darbus tą v a l a n 
dą, kai, tur būt, ir lis pats pa 
juto, kad jau nebėra kelio a t 
gal j jaunystę. St.S. 

m 
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Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo cent
ro biuletenis. Redaguoja Alg. Ke-
zys, S.J. Adminis tuo ja P. Kleino-
tas, S.J. S iunč ian t biuletenį paš
tu, bent 5.00 dol. me tams . 

Šiame n u m e r y nuo t raukomis ir 
aprašu d a u g vietos skirta prieš 
porą savaičių mi rus i am kun . Jo
nui Raibužiui, S.J. Nepagailėta 
vietos ir Religinės kūrybos popie- Į • 
tei, ir Vytauto Masemio kūrybos įHmiitimmmmmmimirHimmmmi's j 
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R R. PU71'kl£WIOZ. Pras . 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PAJtKTNG 3PACE 

trečiajam tomui , i r Aleksandro S 
Pakalniškio, Jr. l inksmam iš vi- = 

E 5 VALANDOS 

gerbt i amerikiečiai moksf ininkai , ; suomenės pas i t raukimui , ir įspū- s 
laimėję Nobelio premiją. džiams iš Lietuvos. 

TVPKVVRITUKS. 
4T>T>IN*r, MACm\ T S 

AND Crl1CCKWRrTF'R5i 
Nuomoja. Pardnoda, Taiso 

VtrS 50 metŲ patikimas fum» 
patarnavimas. 

SE9TAD. » » r. Iki IT! v. d — Tr««a<l a*daryt» 
ANTRAJD Ir PENTCTAD. — t T. ryr© Utį S T. mk 
PTRMAT Ir ffTTTTTRTAD — t T r. « 1 f, » 

7V4% S 1 ^ 5 ! /«^ 
Hok&mA^i o* 6 nv 

eertifikatiLH. 
Mokama* ni 1 
' " -*r*fr«l»hlS. 
tfmtatam ?1.0O». 

• r. 

= £ PTNTOAI ^TEgTl IKI 15 D. Pnlaskt Rd.. Chicaeo — s : 5610 S 
Pbone — 58141U 
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tu vesta vtanc 
Wofcarisa.« trf 
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1976 M. EKSKURSIJOS \ LIETUVĄ 

VTomentas iŠ nepamirštamo '"Uodo". Kairėje — Leonas Barauskas, dešinėje — 
fonas Keteėtus. Jaunimo centre, Chicagoi, rytoj (gegužės 2 d.) 9 vaJ.vak.įvyks 
iries metus mirussio Leono Barausko dabar išleistos plokštelės pristatymas. 
Programą atliks Darius Lapinskas, tol. Dalia Kučėnienė ir akt. Laima Raste-
ivt*. VM kviečiami Nuotrauka Vytauto Maželio 

- • • • • . - - I I . . Į , 

A U T O R c r A i K 
n hme-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams i r attenatoriarm dnodame ilgalaikes 

z * M m : ia -. TEXAOO gaxolfaia«. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PiŠNYS 
5753 Souih Western Avenue — Telef, 737-3988 

# 2 Gegužės 10 — iki gegužes 19 
# 3 Gegužės M iki gegužės 24 
# 4 Gegužes 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 " Liepos 5"iki liepos 19 
# 8 Liepos 12 iki liepos 26 
it 9 Liepos 19 Iki ragprūCio 2 
# 1 0 Rugpttitto 9 iki rugpiučio 23 
# 1 1 Rugpiū&o 16 iki rugpiūčio 30 
# 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 20 Oti rugsėjo 28 
# 14 Spalio 4 iki spalio 18 
# 1 5 Spalio 11 Dci spalio 19 
# 1 6 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 1 7 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 1 8 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius. Ryga, Leningradas 

"Maskva, "VilSiūa,- Roma— 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius. Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vimtas, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, VUrriua (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 

S 7M.0O 
780.90 
931.00 

1180.00 
MSI 6t 
11 RA m 
120640 
105100 
1160.00 
1206.00 
105140 
760.00 
931.00 

677JO 
677.00 
87660 

/Rus. diUZiAu) 

A. T V E R A S 
LACSB0DŽL41 ffi BRA~VGENYB£S 

Pardavimą* tr taJsymaa 
S«46 W fiSth gtr«#* TfL RF t-1941 

KATNOS PADUOTOS YRA NUO NEVV YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHKA€OS REIKIA DAR 
PRID6T1 SI 19.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAL VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS I KAUNĄ, TAIP 
PAT IR" J TRAKUS 1Ą DIENOS 

Uetnvni ekskursija 1 Meksika — 7 dienos — tik S3M f po du J kambari> 
Išvyksta gegužes I, 1976 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Westem Avenue 

Chicago, miMis 60643 Tel. (312) 238-9787 
Air fares subject to change and/or goversment approvaL-

Taip pat darome >̂ »tunHPirfMf giminiu gkvietiniui | Ameriką pasisvečiuoti. 

L - , 

http://1915.IX.19
http://1931.XI.18
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Liaudies šventė 
Niekur nėra taip žmogus lai

mingas kaip Sovietijoje, nes žmo
gus gali tenai savanoriškai švęs
ti darbininkų šventę, gepižės pir
mąją, ir gali laisvai uždainuoti: 

Nebedainuosim, o varge, 
varge, 

Šiandien gegužės diena pirmoji, 
Kada Brežnevas tave apžergia 
Ir į komunos aukštumas joja. 

Žodžiu, žmogus ea laimingas, 
kad gali į tarybines aukštumas 
nešti didžiai garbinga komunis
tų partiją, gali, aukotis, kad šau
nusis komunizmas nepritrūktų 
įrankių — plaktukų ir piautuvų 
— per pakaušį kirsti ir per pa
kaklę traukti. 

Bet kai kuriems žmonėms pa
tinka, kai ant jų joja. Pvz. "Vil
nies" ir "Laisvės" ponai visada 
šaukė, kad Lietuvos žmonėms 
nepaprastai patinka, kai jie savo 
kupromis neša Lietuvą į aukšty
bes, į laimę tarybišką, o ne į 
kokią ten kapitalistišką, kurioj 
vargšams tenka ' gyventi persiė-
dusiems ir besikankinant, kaip t 
numesti svorį. Ir, žinoma, An
driulis ir Prūseika šaukė, kad j 
jie, kol gyvi, į Lietuvą neva
žiuos, jie čia nori kentėti kapi
talistiniame krašte nuo persival
gymo ir vis džiaugtis, kaip ten 
Lietuvoje laimingai žmonės gyve
na. Kai juos norėjo ten išsiųsti, 
jie sakė, kol mirs, nepasiduos, ir 
kai numirė, tada negyvas išga
beno į tą rojų, kur Brežnevas 
lietuviais į laimę joja. Taigi bu
vo nuostabus d idvyriškurnąs, tie
siog vertas tos pagarbos, su kuria 
jų ten kūnus sutiko. Gi mūsų kvai 
la nuomone, tas jojimas gal ir 
kitoks, gal kiek primena Ant. 
Gustaičio posmą: 

Man nebaisi teisybės saulė, 
Nebaisūs atdūsiai kančių, 
Galiu nujoti per pasaulį 
Ant savo artimo pečių, 
Bet kai mane apžergia jau, 
Tada bijau. 

"Akiračiuose" A. Daugvy-
das suabejojo Jurašų atbėgimo 
naudingumu, o V. Trumpa siū
lo Tomui Venclovai neieškoti 
kelių išvykti iš okupuotos Lietu
vos. Ir ką tu pasakysi, kad taip 
abu šaunūs vyrai nuvyktų ir už
imtų anų išvykusių vietas, kur 
galėtų Brežnevą nešti į tarybi
nes aukštumas. Tačiau, anot 
Gustaičio, kada tave apžergia, 
jau tada bijau. 

Žodžiu, nėra labai didelių en
tuziastų vykti į dabartinę (ne 
okupuotą, nes Šis žodis jojėjui 
Brežnevui nelabai patinka) Lie
tuvą, kur jie galėtų savanoriš
kai paprašyti, kad juos didžioji 
ir teisingoji kompartija pasibal
notų ir laimingai tėvą Brežnevą 

neh'u paplaktų, kad geriau sek
tųsi laisvai alsuoti. Bet norinčių 
tenai nuvažiuoti ir pa:ilikti, at
rodo, yra mažiau, negu siūlan
čių, nes kai mane apžergia, jau 
tada bijau. 

Tikrai, gegužės pirmoji yra 
liaudies šventė, tačiau sunku su
prasti, kas yra ta liaudis, apie 
kurią Balys Pavabalys taip išsi
tarė: 

Liaudį maudė, maudė, ma jdys, 
Nieks nežino kas ta liaudis, 
O ta I r i:s, kad ją biesas. 
Pa*s niaurias liaudies 

rviešas. 
P.U. 

— Detente dirba gerai: rasai gerai 
virškina amerikiečių grikius, o ame
rikiečiai gerai virškina rusų propa
gandą. 

REIKIA PURŠKALŲ 
RŪKORIAMS 

"Jeigu kas prisišveistų svogū
nų, česnakų ir, dar kažkokiais 
"kvapeliais" pasidabinęs, ateitų 
į posėdį, balių ar žmonių draugi
ją,, t u r būt, tuoj apie jį pasida
rytų tuščia vieta ir visi suktų 
nosis šalin su panieka. Tų ne
malonių asmeniškų kvapų čia 
ypač saugojamasi: didesnė dalis 
televizijos reklamų siūlo muilus, 
purškalus, pudreles, kad apsau
gotų nuo šios "viešosios nuodė
mes". Gaila kad niekas neišran
da tokių produktų prieš rūkorius 
— papurškei, ir pranyko!" 

D. BindoJcienė 

VISKAS, KAIP RADO 

Žmogus užėjo į parduotuvę, 
kur galima įsigyti visokių gyvū
nėlių — paukštelių, gyvuliukų, 
ir paprašė 259 tarakonų. 

— Labai atsiprašau, bet mes, 
deja, tarakonų nelaikome, — 
prisipažino pardavėjas. Tačiau, 
jeigu ne paslaptis, sakykite, 
kam gi tamstai tie tarakonai 
reikalingi ir dar toks didelis 
kiekis? 

— Žinote, vakar šeimininkas 
liepė man išsikraustyti iš buto. 

neštų į tarybinius plotus. Žino- J is dar įspėjo, kad viską palik-
ma, Brežnevas dar kiek su bizū- čiau taip, kaip radau. 

BEPARTYVTS ŽMOGUS 

"Aš esu žmogus bepartyvis ir, 
kaip Dievą myliu, visų bendrinių 
ir atskirinių organizacijų paren
gimuose visada sėsdavau į pir
mą eilę. O toms mūsų veiksnių 
galvoms ir pusgalvėms tai į kro
kodilo žiotis lygiai pildavau po 
čierką j kairę ir į dešinę, kiek
vienam po tiek pat krumpliu at-
mieravęs", 

Antanas Gustaitis 
"Kultūrinė vakaronė" 

KAUNO VISUOMENE 
APIE PIANINĄ 

"Šiaip Kauno šviesuomenei 
pakako Kipro Petrausko, nuo 

jo prasidėdavo muzikinis pokal
bis, juo ir baigdavosi, o forte
pijono muzika daugumai reiškė 
nieko daugiau, kaip plium, 
plium, plium. 

B. Chomskis 

DIRBA UŽ TRIS 

— Dirbu už t r is jau 10 metų. 
Aš noriu daugiau algos, — sako 
darbininkas bosui. 

— Aš negaliu tau daugiau 
mokėti. Jei tu man pasakysi anų 
dviejų darbininkų vardus, aš 
tuoj abu juos atleisiu. Tu galėsi 
dirbti vienas. — sako bosas. Z. 

VAGIS PRIE KAPŲ 

— Kodėl vogei automobilį? — 
klausia policijos valdininkas. 

— Automobilis buvo pastaty
tas visai prie kapinių vartų. Aš 
maniau, kad jo savininkas mi
ręs. 

TREJŲ M£TŲ KĘSTUČIO ! 
VISUOMENINE VEIKLA 

(Motinus dienos proga) 

— Ryte atsikėlęs skubėjau į : 
virtuvę patikrinti, ką mamytė ! 

man ruošia pusryčiams. J i su- j 
stabdė mane. Pusryčius atnešė j 
mano kambarį vėliau, 

— Pyktelėjęs prausykloje įme
čiau mamytės žiebtuvėlį į van-, 
denį, sulaužiau cigaretes, kad j i ; 
nerūkytų. Gavau į kailį. 

— Išpyliau odekoloną ant ki- j 
limo. Maloniai kvepia. Mamytės j 
ueidas atrodė piktas. 

— Įėjau j tėvelio kambarį, 
pradėjau daryti patikrinimą. 

— Užrakinau spintą. Raktus 
paslėpiau po kilimu. Mamytė iš
ėjo ruoštis rečitaliui be palto. 
Buvo labai šalta. Mane užrakino 
vieną bute. 

— Beldžiausi su valgomu; 
šaukštu į langą žmonių būrys į 
susirinko prie lango. J iems ro
džiau, kad noriu valgyti. 

— Atsiminiau, kad tur iu rau
doną paišelį. Nudažiau, išrašiau 
kambario sienas. Sulanksčiau 
mamytės virbalus. Mamytė pali
ko ir liepė gerti stiklinę pieno. 
Aš gėriau vandenį. Pieno nelie
čiau. 

— Perpykęs valgiau purvą, 
rėkiau ir spiegiau. 

— Susinervavau, perpykau ir 
atsiguliau. Atėjus mamytė mane 
šiltai apklojo, svarbiausia ilgai 
ir karštai mane bučiavo. 

— Kitą kartą supykęs mirsiu, 
— pasakiau mamytei. 

Zenutis 

Medicinos darbą tobulinant. 

APIE DAIKTUS IR ŽMONES 

KAS NUO ŠILUMOS ILGfiJA 

Kartą pradinės mokyklos mo
kytojas paklausė klasę: 

— Ar galite duoti pavyzdį, 
kaip nuo karščio daiktai ilgėja, 
o nuo šalčio trumpėja 

— Nagi, dienos vasarą ilges
nės, — atsakė mokinys. 

— Siulpas yra pastatytas rąs
tas. Niekas paguldyto stulpo ne
vadina stulpu. 

— Jeigu žmogus pamatytų lai
dotuvių fiimą, jis greitai pakeis
tų savo draugus ir pats pasikeis
tų. 

— Jeigu nori suteikti žmo
nėms džiaugsmo —skuskis, kad 
tau nesiseka. 

— Kada žmogus iš tavęs rei
kalauja pinigų, jis reikalauja, 
nesilaikydamas gramatikos tai
syklių. 

— Voverės uodega atrodo rie
bi, bet taukų joje nėra. 

— Pragaras yra blogas tuo, 
kad ten nėra atsarginių išėjimo 
durų. 

—Vandens '.asas vadinamas 
lašu tol, kol jis krenta. Nukri
tęs lašas — jau ne lašas. La
šo daugiskaita yra "lietus". 

—Keltuvą galima vadinti kel
tuvu, kada jis kyla. Bet ka ip va
dinti keltuvą kada jis leidžiasi, 
nes tada jis nėra keltuvas? 

— Karvedys: žmogus, kuris ve
da karvę. 

— Razinką gali suvalgyti, bū
damas sotus, ir nieko neatsitiks. 

— Mirtis yra tada, kada žmo-

IVALPURGIŠKĄ PU0T£ 
Pabalnojus juodą šluotą, 
Per padangę apterliotą, 
Į valpurgiškąją puotą 
Skrenda Reorganizuota 

Pas notarus registruota, 
Halsted St ryte užmelduota: 
Ji nurodys patriotą, 
Demaskuos Iskarijotą. 

Skelbia žinią burbuliuotą, 
'Tiesos Žody" drukavotą: 
"Per suktybę neraliuotą 
Maišo frontininkai protą! 

Stverkit vėzdą .stverkit 
kotą, 

Perkit viens kitam per. 
stotą!" 

Už vienybę išsvajotą 
Velnią linksminkit šeriuotą. 

Vai skaldyba nežabota, 
Daugel maršų jai sugrota — 
I valpurgiškąją puotą 
Veda Reorganizuota. 

Neregistruotas žmogelis 

gus nustoja kvėpuoti, bet ame 
rikiečiui, — kada jis nustoja vai 
gyti. 

— Meteorologai nustato orą 
tokį, koks jis privalo būti. Bė
da yra ta, kad oras jų nustatymus 
atmeta. 

— Netiesa, kad žmogaus akys 
pasako viską. Pasižiūrėjęs į žmo
gaus akis, nepasakysi, ar jis mie
godamas knarkia ar n e 

— Vienintelis fabrikas, kuris 
negauna skundų, yra parašiutų 
pabrikas. Niekada neciskundžia 
žmogus, jeigu jam neišsiskleidę 
parašiutas. — j r g e r a j daro, — sampro-

— Meškeriotojas ramiai laiko- ^uja. praeivis. — Aš visada pa-
si ne dėl to, kad jis kantrus, bet galvodavau, kad vienai valandai 
dėl to, kad jis turi vilties. y ^ tikrai per daug šešiasdešimt 

— Netiesa, kad gamta nieko minučių. 

LAIKAS 

— Girdėjau k.ad vyrai strei
kuoja, — kalba vienas statybos 
darbininkas. 

— Kodėl? — klausia praeivis. 
— Nori trumpesnių valandų, 

— atsako darbininkas. 

vedam be reikalo. Kokia nauda 
iš vaivorykštės? Kas gali ant jos 
atsisėsti? 

— Žmogus negali savo galvos 
pasukti. Jis pasuka tik savo kak-
lą. 

PELĖS IR KATS 

Vieną dieną susirūpinęs vyras 
pabeldė į ponios duris 

— Man iabai gaila .ponia, — 
tarė jis, — ką tik suvažinėjau 

— Po bokso rungtynių čem- • tamstos katę ir norėčiau ją pa-
pionas yra taip nusilpęs, jog jis keisti, 
negali net savo rankos .pakelti, j _ N f c fej p u s ė \^0Sf _ sako 

STATYBOJE KOMUNIZMO * 
Gec-jžes 1 d. proga 

Kokio dydžio kompartija , do jami tur tuol ių , iš tvirkusių ka-

Visada teisėjas iškelia jo ranką. 
— Lopydamas skudurą, jo ver

tės nepakelsi. 
— Adomas buvo gabus žmo

gus. Be pinigų jis išgyveno 930 
metų. 

M. Čapkauskas 

ponia, — bet a r 
peles gaudyti? 

tamsta mokėsi 

£ * 

LĖKŠTĖS IR KAINOS 

Žmogus rinkosi iš valgiaraš
čio lenkiškus pietus. 

— Koks skirtumas t a rp val
gių specialiai baltoj lėkštėj ir 
specialiai mėlynoj lėkštėj? — 
paklausė padavėją. 

— Už su specialiai balta lėkš
te dešimt centų ekstra ,— paaiš
kino padavėjas. 

— Ar tai kiek geresnis mais
tas? 

— Ne, t a s lėkštes plauname. 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS 

Rusijoj mokytojas paklauso 
vieną mažą berniuką: 

— Kokio dydžio y ra komunis
tų partija? 

— Apie 5 pėdas ir 2 colius. — 
anas greit atsakė. 

— Idiote! — užriaumojo mo
kytojas. — Aš klausiu, kiek ji 
turi narių. Iš kur čia dabar iš
traukei tas 5 pėdas ir 2 colius? 

— Mat, drauge mokytojau, — 
ėmė aiškintis berniukas, — ma
no tėvas yra 6 pėdų dydžio ir 
kas vakarą, pridėjęs ranką prie 
savo smakro, sako-' "Man jau pa
kako ligi čia tos komunistų par
tijos L" 

Kas nutiko draugui 

Už geležinės uždangos buvo 
mitingas, kur partijos narys — 
draugas Popskis atsistojo ir ta
r ė : 

— Drauge pirmininke .aš no
riu paklauti tik t r i s klausimus. 
Jei mes esame didžiausia pasau
lyje pramonės valstybė, kas nu
tiko mūsų automobiliams? Jei 
turime pasaulyje geriausią žem
dirbystę, kas nutiko mūsų duo
nai ? Jei mes esame puikiausi ra
guočių augintojai, kas nutiko 
mūsų mėsai? 

Pirmininkas išsprogino akis į 
draugą Popskį, vos galėdamas 
tikėti, ką išgirdo. Paskui jis at
sakė: 

— Per vėlu šį vakarą atsakyti 

p i ta l is tų . 
— P u i k u ,— pagyrė mokyto

jas . — O dabar pasakok apie 
mūsų didžiosios Sov. Sąjungos 
t ikslą. 

— Pasivyt i Ameriką. 
Sūnūs 

Maskvoje vienas tėvas gyrė 
k i to v a i k u s : 

T u ypač tur i j a i s didžiuo
t i s . V ienas liaudies gydytojas , 
k i t a s l iaudies advokatas , o tre
čias l iaudies a r t i s tas . 

— T a i p ,jie puikūs berniukai, 
— pa tv i r t ino tėvas, tač iau sū
nus , ku r iuo iš t ikrųjų didžiuojuo j 
si ,y ra Amerikoje. J i s bedarbis, 
g a u n a iš valdžios pinigų, i r jei 
ne t ie keli doleriai, kur iuos par
s iunčia namo, mes badautume. 

Turtingiausias kraštas 

— A š manau, kad mūsų kraš
t a s y r a tu r t ing iaus ias pasauly
je , — sako Ivanas . 

— Kodėl? — klausia Volodja. 

— Pone senatoriau, bet ką jus vei
kiate realiame gyvenime ? 

— Todėl, kad beveik per 60 
paskutiniųjų metų pas mus visi 
vagia ir vis dar y ra ko vogti 

Politika 
Teisme sprendžiama byla dėl 

pavogto apsiausto. 
— Kiek tamsta mokėjai už ap

siaustą, kai jį pirkai? — klau
sia teisėjjas. 

— Anais gerais laikais mokė
jau 10 litų, — atsako žmogus. 

— Už politiką teisme tamsta 

KAIP NOJUS ŽVEJOJO 

Mokytoja paklausė klasės, 
kaip Nojus praleido laiką savo 
arkoje. Nesulaukdama atsaky
mo, ji klausia apčiuopiamiau: 

— Ar manote, kad daug j is 
žvejojo ? 

Tuomet šešiametė mergytė 
abejingai atsi l iepė: "Kaip tai, 
tik su dviem kirmėlėm? 

RETAS DAIKTAS 

Amerikietis turistas Prancū
zijos kaime užsuko užeigon ir už
sisakė plaktą kiaušinienę. Bai
siai po to nustebo, kai už kiau
šinį reikėjo sumokėti po vieną 
dolerį. 

— Ar kiaušiniai čia toks retas 
daiktas? — paklausė turistas. 

— Ne, pene, — atsakė užeigos 
j šeimininkas, šiaušinių čia per 
akis. Bet amerikiečiai čia retas 
daiktas. 

— Sulaukęs amžiaus, kai jau 
reikia skustis barzdą, suvoki šei
mos svarbą. N. Gaūiūnienė 

• 
— Vyras ir žmona nėra gerai 

esi nubaustas 100 rublių bauda sukirptas ir pasiūtas rūbas, kurį 
ir 30 dienų kalėjimo, — pasako būtų galima užsisakyti, davus 
teisėjas. 

N. Gaūiūnienė 

Vieną vasaros vakarą, Tomui • j ū e ? k ! a ^ i m u s .Per kitą mitir. 
Edisonui sugrįžus namo iš dar- i » ** » J u o s P i l n a i atsakysiu. 

larybjus buidOMrii gegužės piraiosios proga vykdo pecisiečie pid&ą. 

bo, jo žmona tarė : 
— Tu jau gana daug dirbai be 

poilsio. Galėtum vykti atostogų. 
— Bet kur man keliauti? — 

klausė jis. 
— Nagi nuspręsk, kur būtų 

verčiausia žemėje, ir keliauk 
tenai. Kada Rusijoje mokiniui buvo 

— Labai gerai, — pažadėjo liepta apibūdinti Ameriką, tai 
Edisonas. — Ryt keliauju. į šis šitaip atsakė: 

Kitą rytą jis išėjo atgal į sa
vo laboratoriją dirbti. 

Kai kitą savaitę at idarė mitin
gą, kitas partijos narys pakilo ir 
paklausė: 

— Aš turiu tik vieną klausi-1 
mą. Kas nutiko draugui Pops-
kiui? 

Didysis Sovietų tikslas 

M a a t i . i i - . . 

Amerika yra išsigimėlių _ j ^ g d a r j i e popieriaus sunaudos, — kalba tarybiniai darbininkai, žifl-
kr&iUt, kur darbininkai i&uau-ridami į juos barami sienlaikraštį. M , Arv. 

— Kai kurie žmonės tiki bur
tais — pamesti didelį pundą rak
tų yra mirt inas smūgis pametė-
jui. 

• 
— Arklys gali būti senas, 

bet žmogus tik pagyvenęs. 

— Apie žmogų sprendžiama iš 
to, ką jis pabaigia, o ne iš to, ką 
pradeda. 

— Šių dienų jaunimo orkest
rams tetrūksta tik vieno instru
mento — patrankos. 

— Anksčiau daugiau vyrų pa
bėgdavo iš namų, dabar daugiau 
žmonų pabėga nuo vyrų. 

• • • 

— Kada esi ištroškęs, per vėlu 
galvoti apie šulinio kasimą. 

japonų patarle 
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