m*

9*

1

rrftete •"enapfee^itafe
&

įame numery:

Leonardo Andriekaus kalba literatūros
vakare-koncerte.
Rašytojo Icchoko Mero žodis
premijos įteikimo iškilmėje.
Jonas Jurašas, Vytautas Kavolis,
Tomas Venclova ir Vytautas Vardys
apie kultūrine deformaciją Lietuvoje.
Poezijos puokšte Vytui Nakui.
Jeronimo Kačinsko kūriniu koncertas.
Dariu Lapinską vel išgirdus.
Pabaltieclų dailės paroda.

Kertine parašte
*

•

Tautos kūryba - mūsų dvasinis fondas
Lietuvių ftašytoių draugijos pirm. iecnardo Rndriekaus
kalba Mokslo ir kūrybos simpoziumo
Etaratūros-muzikos vakare š. m. lapkričio 25 d.
Jaunimo centre, Chicagoje
Š's literatūros - muzikos vakaįas yra mūsų visų paguoda. Pa
guoda ne tiek dėl to, kad šian
dien po svarios simpoziumo prog
ramos čia suėjome lyg ir pailsė
ti, bet labiau dėl to, kad, gaivi
nant Viešpačiui, mūsų tautos ša
ka emigracijoje tebėra kūryb'nga. Rašytojai, muzikai bei daini
ninkai, dailininkai ir mokslinin
kai nuolatos ateina pas mus su
nauja's savo triūso vaisiais. Kū
rybingai dirbančiųjų neįveikia
nei svetima aplinka, nei pasitai
kys visuomenės vėsumas, nei pa
galiau amžiaus našta.
šį vakarą mes lyg dviem dieviška's spama-'s — literatūra ir!
muzika — kylame į kūrybinio
pasaulio sferą. O, kokia ji erdvi,'
dramatiška bei paslaptinga Braz
džionio, Mero, Tomo Venclovos,
Lapinsko ir kitų rašytojų bei mu
zikų kūryboje! Tautos kūryba —
tai mūsų dvas'nis fondas, neįkai
nojamas milijonais. Jauskimės
laimingi, jį turėdami savo pa
guodai.
Pirmoji šio literatūros vakaro
programos pusė skiriama trims
premijoms įteikt', būtent: Icchoku; Merui — Lietuvių rašytoju
draugijos 1000 dol. premija už
romaną Striptizą; komooz;toriui
Dariui Lapinskui — Kultūros ta
rybos 3000 dol. stipendinė prem'?a už kuriamą operą; prof. dr
Vincui Maciūnui —Lituanisti
kos 1000 dol. premi'ą už nuo
pelnus literatūros mokslui. (Premijofe mecenatas —kun. dr. Juo
zas Pninsk ; s). Visų šių laurea
tų apibūdinimui buvo įmanoma
skirtr tik dešimt nrnučių. Tai
kažkals panašaus kaip akimirkoje
delnais išsemti šaltini. Bet, atvi
rai kalbant — kas iš mūsų ne
pažįsta modernios muzikos, dai
nų bei arijų kūrėjo Dariaus La
pinsko, kurio kompozicijos mus

ftfUna savo ritmo įvairybe,
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KULTŪRINE
Viena iš įdomiausių Mokslo ir
kūrybos simpoziumo programų
Chinagoje buvo bendras po.ėdis
lapkr. 24 d. vakare. Moderatorius
prof. R. Šilbajoris pažymėjo, kad
čis vakaras yra skirtas pavaizduo'i okupantu pastangas sukaus
tyti žmogaus dvasią ir išryškinti
nepasisekimą tų kėslų.
Jurašas apie teatrr*. Lietuvoje
Pirmas paskaitininkas, Stam
fordo univ. lektorių Jenas Ju
rašas, pažymėjo, kad šiuo metr
Lie'uvoje veikia 10 damos tea
trų, 2 operos teatrai, 10 liaudie.'
teatru, kurie neblogai aprūpinti
ir besidomintiems teatru yra gali
mybių į sepną patekti.
Tačiau kiekybiniai laimėjimai
Jonas Jurasas
Treclaiame mo!ask> Ir
nėjo kartu su kokybiniais. Lietu Trečiojo Mokslo ir kūnbos simpoziumo š. m. lapkričio 2t d. bendrojo posėdžio paskaitininkai. Iš karts į dešinę: kūrybos simpoziume,
Chicagoje, kalviškas teatras, kiek atsigavęs at dr. Vytautas Kavolis, po?tas Tomas Venclova, dr. Vytauto: Vardys ir posėdžio moderatorius dr. Rimvydas Silba- b a a p i e įramos veikalo kelia Į sc?nf
lydyje, vėliau ėmė nuolat pilkėti. joris. Pranešfcnų-paskaitu temos lietė daužau a- maliaa kultūrinę deformacija Lietuvoje.. Nuotr. A. Piaušinaičio Lietuvoje.
Nuotr. A. Plaaimaicio
Kaip senų laikų aristokratai, komuni.tai norėtų turėti gerą teat
rą, bet kartu ir bijo, kad jame buvo leista statyti kai kurių Sa-1 kazokai išvaiko be imcldžiančius, džiamos pjesės, kupiuruojamos, | na. Kol kas leidžiam nacionaneprasiveržtų laisvės polėkiai.
jos, Sruogos dramų, ir Anouilh'o liepta išimti, nes tai primena Kra- Į teatras palenktas cenzorių sau- linė forma, bet ar ji, ta p prie
Cenzūra į lietuvišką meną at Antigonės. Kauno Dramos Teat žius.
nenaikina
į valei. Įtarinėjama Vakarų auto vartos žalojama,
kreipusi net dvigubą dėmesį: teks re buvo keturi žinomi apmoka
Grušo
"Barbora Radvilaitė", rių bet kokia politinė orientacija. tautos dvasios?
to ir pastatymo. Drama turi pe mi šnipai, o kiek dar nežinomų. apkaltinta religinėmis užuomino Pvz. Milleris, buvo laikomas ge
Intelektualinės kultūros
reiti partijos, valdinių įstaigų cen Jie informuoja — kas daroma, mis. Iš Maskvos ateina instruk ru autoriumi, bet po Solženicino
deformacija
zūrą, o tada siunčiama į Glavl'- kas kalbama, kokios nuotaikos. cijos paminėti revoliucijos sukak gynimo buvo išimtas iš repertu
Kas
savaitę
lankydavoi
NKVD
tą. Kiekviena tų institucijų gali ją
tis, kolūkiečius ir kt. Tokiose pro aro. Cenzūros teroras žaloja ir
Dickinsono kolegijos prof. Vyt.
uždrausti. Vieną pjesę rašytojas valdininkai surinkti žinių. Yra ginėse pjesėse nedaug tėra meni menininką. Kultūros ministeris
J. Grušas turėjo "taisyti" net še nei specialūs valdininkai, kurie[ n i ų vertvbių, bet jos būt nos sta- ragino patiems "cenzorių įsilėk Kavolis kalbėjo apie intelektuali
nėj kultūros deformaciją Lietu
šis kartus. Rankraštis giliai stu seka, kad kas neprasmuktų po-į
vertinges- ti po savo marškiniais" — pa voje. Pažymėjo, kad intelektuali
t y t i < a t i r n a n t \ai^ą
dijuojamas slaptose instancijose. tekstėje. Išvalomos net įtariamos
tiems cenzūruotis.
Menininkui
n i e m s p a s t a t V mams.
nė kul ūra gali būti tik vieša,
Kol jis tenai nepereina, nė pats metaforos, nepaisant, kad tai vi-j
gresia
nuolatinė
.pagunda
nusi
tras.
Dė] v J s o fc L i e t u v i ų T e a
laisva kultūra.
kultūros ministras tuo klausimu j siškai suardo veikalą. Glinskio saV aime palinkę: į Vakarus, pa-' leisti. Už kiekvieną žingsnį rei
r Nutolt* ] 2 p 8 l . |
neturi balso. Pačiam Jurašui ne-! "Grasos
namuose" scena, kur tyrė didelių nuostolių: uždrau- kia mokėti brangia žalojimo kai

atplėšusi nuo žvyrduobės, pagim kęstas mūsų epochos produk
dė iš naujo septintuoju savo vai tas. Ir jeigu tikrai turi kiekvienas
ku ir nuvedė paslapčiom tolyn žmogus savo angelą — sargą,
gyvenimu iki ankstyvosios jau tai mane lydėjo ir gal tebelydi du
angelai, — vienas Jehovos var
nystės.
Kelmės žvyrduobėje guli moti du, o kitas — vardu Dievo, kur
sai yra trijuose asmenyse.
na, pag'mdžiusi mane.
Kelmėje, septyniasdešimt pen
Gal torlėl, kai rašau apie žydą,
kerių metų sulaukusi, gyvena galvoju apie rusą, latvį ar Čeką,
mano antroji motina.
o kai rašau apie žydą ir lietuvį,
I Kelmės sinagogą eidavau kaž galvoju ap'e žmogų.
kada su tėvu melstis.
Mūsų amžiuje, žiauriais mūsų
Paskui, dar vaikas būdamas, laikais, dešimtys m lijonų žmomeldžiausi Kelmės bažnyčioje.
nių buvo sunaikinti fiziškai. Šis
Ganiau bandą Kelmės dv;>re procesas tebesitęs'a, o jį lydi ir }|
-rie tr'jų pušik'ų, ties kuriomis j sąlygoji žmogaus dvasinio prau'audė motiną, ir mačiau, ko j fo niokoj mas. Tcchnologija,
kia nenatūraliai aukšta ir žalia vairiausių krypčių ic'eolog'nės
'olė išaugo ant žvyro.
eorijos, sudaiktindamos absoliu•iai
viską, stengiasi sumenkinti
Kelmės kapinėse, lankydamas
>avo mirtimi mirusį Dainauskr: 'mogaus dvao ą, atimti iš jo pasutinj, virninte'į vidinį papuoša•>rae davau pro ke'etą vienodt
!ą
— iliuziią. be kurios išnyksta
npM. — ju<~>se gulėjo tie, kurk
ŪSM c^rzisc^ci^os v"ltis ir bevii?.:\*į prie pusikių.
"kumas,
aiškumas r pas^apttnKolmė išmokė mane žvelgti
•
įas
rea'umas
ir t'ancenlen"yvenimą lietuvio akimis ir ne.
1
"kt-ma ;.
v.nVti, ka 1 esu žydas.
1 nyksta muiu
Kc'mė y a mano Lietuva i
egzistencijos
rrasmė.
nano Jeruzalė.
Tame turbūt g'ūdi v'skas: ma
Mat\t, šių m : nčių \ , edamas,
no santykiai su žydų fcMta ir Iz- naraš'au "S'riptizą", bandyda
-aeliu, mano santvkiai su iJetu- mas gal ir pikta', gal karta ; s ir
rų tauta ir Lieftnra, mano vir- erzinanč'ai, o gal ir su meile ap
a literatūroje ir kūn-biniai sieki- nuoginti žmogų ir jo sielą.
mai. Tame — aš. zmogjBS ir rnAš laimincras, kad šios mano
^yto'as. — paprastas ?r sudėtin
gas, aiškus ir prieštaringas, kaip •nstanTos susilaukė aukšto ivert'Rašytojas Icchokas M;ra-, 197S m. h tos dvigubos šaknys, mait'nan- nimo, atncšus'o "Striptizui'" pri
Lietuviu raSytojų dra"jg'j->s premijos čios mane
pažinimą, o jo autorui — pirmą
laureatas. Trečiajame m >k !» ir kū
Xe savo rankomis save tokį su- ją lietuvišką literatūrinę premirybos simpoziume Chkagoje,
Nuotr. A. PUufcnatfio j lipdžiau. Esu reaius, nors gal ū ' ją.
Ačiūl

juk tai labai įdomus žmogus, pra
ėjusia s metais dienrašty Drauge
išpažinęs, jog pakėlė net du gy
venimu, būtent kaip žydas ir kaip
lietuvis. Juk tai žmogus, gimęs ir
augęs audringais laika'is Lietuvo Gerbiamosios ir Gerbiamieji!
kol kelio neužstojo žvyrduobė.
je, vokieč ų okupacijos terore vos
Bičiuliai!
Kita — Bronė Dainauskienė, be
beišlikęs gyvas — tikrai vertas j
I mūsų bičiuliškos šilumos. Tai j Stoviu štai priešais jus, be ga- raštė l'etuvė moteris, šešių vai
j žmogus, kuris, ankstyvoje vaikys- j Io jaudindamasis, Chicagoje, toli kų motina. Ji apglėbė mane abiem
! tėję, netekęs visko, kiaurai p a ž i - ' n u o Vilniaus ir toli nuo Jeruza- rankom, paslėpė nuo piktų akių,
no žemiško gyvenimo dramą ir lės, bandydamas žvilgterėti į sa
va rg os našlaitystės bei pieme- V'C iš šalies.
nystės vienišą dalią Lietuvoje. Jis
Ir matau greta savęs dvi mo
jau 4 knygose lietuvių kalba nau- teris, jums nematomas. Dvi mnioj šviesoj atvėrė tą tragišką žmo- tinas. Viena — Miriama MerieLieruvių rašytojų draugios pirmi- -T3US buitį, sugesrijuodamas net' nė, žydė. Ji pagimdė mane ir nuninkas Leonardas Andriakus kalba į naujas formines galimybes mūsų vedė, didžia motiniška meile apTreOoJo mokslo ir karybos ^ j f M - o m a n u i , jis pasiryžo visuomet' gobusi, rper ankstyvąją
vaikystę,
J
3

Rašytojo Icchoko Mero žodis

LRD premijos įteikimo iškilmėje

mo vakare-koncerte i. m. lapkričK) t _ .
. . ' „ .
I
25 d. Jaunimo centre, Chicagoje.
but' su mumis ir rašyti mūsų j _
Nuotr. A. Plaušinaič:o kalba; jis įstojo ir į Lietuvių ra individualybę? Romane kiekvie-

šytojų draugiją.
!nas skaityto'as, ar jis bus teolo
ro dinamine kaita, formos lais
Praė'uT pavasarį gi Lie'uvių gas, ar filosofas, ar moralistas, ar
ve, išraiškos spalva, dramatiniais ašytoių drauguos premijos komi
'literatas, ar a l i n s ra "to bičiulis
proveržia s. K^s nežino dr. Vin sija, į kurią iė'o Pranas Naujo
\ —ras gausą faktų anai zei, mąsco Maciūno, žymiausio šiuo me- kaitis (pirm.), Vytautas Volertas,
I tymui ir individualioms išva'u lietuvių literatūros studiozo \ušra Jurašienė. Leonardas Ž'tį doms.
per visą gyvenimą lasinėjuso kevičius ir Alina Stakn"enė. rado 1
Dabar, kai jau prisiartino premokslinę medžiaga bibliotekose. Tcchoko Mero rcT" 1 "! "$**•'*•'m
vertu
premijos.
Tai
gana
suW
leisimo minutė. Lietuvių
ją skelbusio universitetų audito 7Ą
rijose, nagrinėjus o straipsniuose r'ėringa literatūrinė - filosofinė I rašytojų draugijos vardu sveik nu
bei knygose ir jos gausu lobį su knyga, atvira diskusijoms ir kont-Įl**'*** laboką Merą. originakrovusio Pennsylvanijos univer roversijoms. Joje pmte pinasi * » fteųpĄ į mūsų literatūrą, ir
sitete. Kiek mažiau mūsų visuo simbolika, alegorija, tikrovė, pa-,visus kitus laureatus bn mecena
abstrakciia.
lyrika... į tm. Tegul šios premi?os, išreišmenei yra pažįstamas LRD pre sąmonė
-žanru
mijos laureatas Icchokas Meras. Centre gi stovi žmogus klajūnas, j kiančios pagarbą
Tad leiskite valandėlę sustoti prie įieškąs gyvenimui prasmės. Jam, kūrybai — l'teratū'ai, muziKai
jo, specialia' atkeliavusio į šį sim lyg anam Goethės Foustui, siū mokslui — paskatina mūsų lau
poziumą ir literatūros vakarą iš loma laimė, kad tik kartotų ir reatus dar našiau kurti, o visuo
Izraelio,
kartotų, jog nėra Dievo, nėra sie- menę — meccnaMškai remti jų
Merą retas kuris iš mūsų yra los. nėra spalvos... Ar tas gundy-; kūrybą. Tegul jos byloja ^visiems,
matęs ir visus jo raštus skaitęs, ku-j tojas ne komunist'nės ideologijos kac* tautos kūryba yra mūsų dvaraet- rie jau išversti į daugelį kalbų- O šmėkla, kuri nuplėšia žmogaus' sinis fondas amžių amžiams.

—
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Kultūrine deformacija Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.) '

Šeštadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 3 d.

DRAUGAS — M u K s L A s , MENAS, L1TKRATŪRA
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kai ir m"stikai, kaip Paul Glau
dei, O. V. Milašius; 4) reakcio- Įį
nierių reputacijų pasiekusieji ra- Į{
šytojai, jų tarpe ne: Joyce, KafĮ
ka; 5) kurie buvo susieti su na
cizmu, fašizmu, pvz. Papini, Carossa, Pound: 6) rašyrojai, ku
Miii
rie atsimetė
nuo komurr'zmo, pvz. Gide; 7) turį seksua
linį atspalvį. savo kūriniuose; 8)
disidentai — Pasternakas, Sol- !
"enic nas. Pasirašius autoriaus
teisių konvenciją, rusai vengia \
versti vakariečius, kad nereikėtų i
mokėti užsieniui valiutą — ho
norarą autoriams.
Ta priespauda, iš kitos pusės,
lietuviuose ugdo reakciją — apei
ti cenzūrą, stengtis bandyti pra
vesti, ką galima.
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rodė dekorątyvinių formų judė "Raudoni kalnai".
Vida Krišiolaitytė savo alieji
jimą su tekstūriniu patraktavimu. Viskas atlikta pu'kia *ech- niame darbe "Opaline", kaip ir
visuomet savo kūryboj, rodo drą
nika.
Viktoro Vizgirdos trys tapybos sią ekspresionistinę techniką ir
darbai, portretas —"Rev. J. Gai- jausmą koloritui.
Figūratyvinės krypties tapyto
liušis, O F M " ir du peizažai, pa
jai
buvo šie:
skolinti iš Galdiko galerijos.
Raoul Lind —estas, rtiprus pri
Spalvinė plastinė forma yra pati
žvarbiausia tapyboje. Tik kiek mityvaus stiliaus realistas. Jis pa
vienas tapytojas -anaudoja ją pa rodė "Scenes from my Childgal savo reikalvimą. V. Vizgirdos hood" ir vieną
natiurmortą.
spalvinė plastinė forma susideda Laimons Eglitis — latvis, lyg siur'š nepakartojamai jautrių žaliai realitinio sapno tikrovės reiškė
mėlynų ir ž?mės s^a'v'nių to jas. Augustus Annus — latvis, ponų, kurios yra padėtos ant dro impre'ionistinės epochos kūrė
bės iš tiesioginio gamtos s'ebėji- jas, su turtingu koloritu. Jo sūnus
mo.
Janis Annus — "Atlantis I " varf
V. K. Jonynas parodė vieną oja italų mokyklos aliejaus transdarbą, akvarelę, kuri nervuotai parencijos techniką, bet rodo ta
ekspresionisriškai palieaa juodais pyboje 20 amžiaus formas. Vilnis
Strazdinš — latvis, foto realistas,
ir kitų spalvų pustoniais.
(Nukelta į 3 pusi.)
Irena Grieže išstatė pastelę

^ Niekur marksistinis
galvo
ii.
;
jimas nėra labiau miręs kaip So
• J '.:i!lr liuli
' ' i H i • t * ! : i f l i i . f i l j ' ! ; J iii i
••I
vietų Sąjungoje. Niekas intelek
lltf
tualizmo taip nežaloja, kaip pri
{{
;
verstinis jo bloškimas į mauzolie
|i:IM
•liti
jų sargybas. Viešasis gyvenimas
• 'i'iiiiiih!
•
Iflj, i
bevek neturi pilnesnių intelek
Min ii.
l j Si
tualinių savybių. Nėra ryšio su
i M
Vakarų pasauliu. Kritiškas galvo
jimas laikomas psichinio sutriki
• >'mii
mo žyme. Dabarties Lietuvos in
telektualiniame gyvenime nega
lima rasti naujus sąmoningumo
plotus užkariaujančių minčių.
Visuomeniniuose
moksluose
nėra gilesnių idėjų. Intelektualai
izoliuoti nuo politinio kūrybinio
galvojimo.
Jei grožinėse literatūrose oku
puotoje Lietuvoje kūrėjai yra pa
Liberalizacijos pabaiga
TeL P r 8-S229
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-415*
siekę išeivijos kūrėjų lygį, tai in
Lietuvoje
telektualinės kultūros srityje vis
M . P. KISIELIUS
0R. ANNA BALIUNAS
Oklahomos univ. prof. Vyt. S.
kaip Abisinija, žiūrinti į Pary
AKIŲ 4USŲ. NOSIES IR
GYDYTOJA.- IR CHHUTtGA^
žių. Išeivijos autoriai cituojami, Vardys priminė, kad postalini1443 So. .VHh 4 i e . r»^r
GERKLfiS rjGOS
tik siekiant nurodyti politinius niame laikotarpy Maskvoj vyko
Kajftileu i-I «U. :r •>-» vai v*
« 5 8 W«*»t 63rd Street
Išskyrų* f-e^).i<if»mu^
iškrypimus, bet neprimenama to, kova dėl valdžios. Kol vadas įsi
Valandos pagal susitarimą
ŠeštadieniaiF U Iki 4 va] popto'
stiprina, dar reiškiasi tam tikras
kuo galima pasekti.
Tel. REliance 5-J811
Socialinėje srityje Lietuva ne liberalėjima:. Chruščiovas pradė
Dft. K. G. BALUKAS
laikotarpi,
turi n ė vieno prasikišančio min jo destalinizaeijos
0R WALTER I. KIRSTU*
^kaAertja Ir :n.,r<TU UITAM
siekdamas
sudaryti
lyg
naują
val
tytojo. Meno istorijos interpreta
•'»tiM-k<»tnirin? ( I i l r u r t r t ) *
(Liet u vis gyd> '^>j*t>
6449 So. Pula»U Road (Crawford
cijoje neįstengiama įnešti nauju dymo sutartį su tauta. Bet, dau
3935 W»»t 59th Street
mų, kaip ta gali padaryti keletas giau įsistiprinęs, pradėjo valymus į K. Zoromskis
Jūratės karalystėje (1974, 5 4 " x 60")
Medfoal Bailding). TeL L t 5-6446 Vai pim.AC antrad., ketvlrtad. a
4«4
neatsiliepia, skambinti S'4-8004 penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 5-1
mūsiškių išeivijoje. Intelektualinė i L a t viioj, Lietuvoj (1958-1961)
1$ pabaltiečių parodos Kultūros žid'ny, New Yorke. Nuotr. O. E. N'elson
vai. vak
Trec. ir še&ad. uždaryta
Priima ligonius
pagal susitarimą,.
kultūra Lietuvoje sukaustyta, bet j Naujai atsigavusi kultūrinė veikDR. IRENA KURAS
vis dėlto jos augimo nebus įma la buvo sutramdyta. Lietuvoje tie
DR.
VL
BLAŽYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
valymai nebuvo tiek kieti, kaip
noma visai sulaikyti.
KCDIKIi, I R VAIRU LIGOS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO?
Latvijoje. Net ir religinė prieHPRCIALfSTt
%farqoette Medical Oenter
Literatoros pasaulis ir vertimai \ spauda, kiek atlyžusi, 1959 m.
MKJUCAL BCILDCTG
• Į S a So. Kedzie Areno*
7156 South VVestern Arenoe.
•vėl ėmė aštrėti. Jau 1961 m. atėjo
V a i ' plrmad., antrad. ir ketvfc-tad
Kalifornijos
univ. lektorius
Valandos: Kasdien nuo 10 \mL ty*c
S lkl 7:S0 vaL vakaro.
slaptos instrukcijos sugriežtinti
fiefitad. nuo 1 iki S vai.
iki 1 vai. popiet.
Pirmoji pabaltiečių dailės pa
tuotų jautriomis linijomis pilko
Tomas Venclova priminė, kad
Pagal susitarimą.
kovą prieš religiją, o jau 1966
Oftsfi tel. RE 7-11B8; rezid. S M - M l t
ELENA
URB.\TTYTĖ
roda įvyko Kultūros židinio pa
se spalvose.
knygų produkcija Lietuvoje nėra
Oftflo telef. WA 5-2670
I
m. dalis tų priespaudos instrukOt% HE 4-1818; Rez. PR
Kezid. tel. WAIbroofc &-«04s
talpose, New Yorke, spalio 29 —
Sigurds Vidzirkste, latvis konlabai didelė. Leidybinė politika
I cijų tapo baudžiamojo kodekso
30 dienomis. Dalyvavo 42 daili
struktyvistas, ritmiškai pakartoja feL ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233
Lietuvoje kiek liberalesnė negu
DR. J. MEŠKAUSKAS
dalimi. Pradėta Lietuvoj, pirmiau
ninkai: 16 lietuvių, 14 latvių ir baltiečių.
bareljefinių m a ž ų formų
judė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rusijoje, bet toli'atsilieka n u c
negu centre, nauja
ateistinės t
DR. PETER T. BRAZIS
Specialybė vidaus ligos
12 estų. Buvo išstatyta per 90 dai
Tikrai galima pasakyti, kad ši jimą didelio formato drobės erd
Lenkijos ir Vengrijos. Tačiau va
priespaudos programa. Ėmė atsi
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
lės
kūrintų.
Pirmavo
tapyba,
bet
vėje.
Kiekvienas
darbas
yra
nuta
jungtinė pabaltiečių dailės paro
karietis rašytojas gali būti neiš-1
rasti ateistinė opera, ateistiniai
(71-os ir Campbell Ave. VSIBĮMII
2434
West
7
U
t
Street
nemažai buvo grafikos, kiek ma da yra didelis įvykis Ameriko: pytas viena spalva.
verstas, nespausdinamas, spau
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrad. b
muziejai.
VAL.: pirm., antr.. ketv. ir penkt : penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susitarti*
žiau' skulptūros ir vitražų.
lietuvių meno istorijoje. Paroda
doj neminimas, bet
žinomas.
Kazimiero
Žoromskio
aliejinės
1 : 0 0 - 6 : 0 0 vai. popiet, trec ir seSt. —
Tautinėje srityje po, 1966 m.
buvo įdomi, nes čia pirmą kartą tapybos darbai T D S N r . 159, Nr. tik susitarus
Dažnas rašytojas pvz. perskaito
OPTICAL
STCOIO
Parodą' surengė prieš metus
spaudimas vis didėjo. Chruščio
buvo galima pažvelgti į šių tri 153, N r . 164 y r a stiprūs jo pasi
mas lenkiškai ar' prieinamas ru
VIOLFTA KAROSAlTt
vas prasitarė, kad
komunistai susikūrusi pabaltiečių meno drau
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
7051 So. \Va~htenaw — T e l 778-S7SS
jų tautų dailę, dabar kuriamą rinktame vizualinių
siškai. Originalia kalba Vakarų
problemų
tautybės amžinai neišlaikys! 1969 gija "BALTIA"'. Mintis užmegz
Pritaikomi
akiniai pagal
<r<trt«K
DR. EDMUND L CIARA
Amerikos civilizacijos pasaulyje/ sprendime. Kompozicijos susida
autorius nedaug kas skaito. Kal
receptus.
bendradarbiavimą
m. pras'deda griežtesnė tautinio ti kultūrinį
Pastebėtina, kad tik labai nedi ro iš horizantalių arba diagonabos dėstomos taip, kad neišmoko
Didelis akinių rgmų pasirinkimą*
CPTOMETRISTAS
pasireiškimo kritika, vėliau — tar.p pabaltiečių kilo, besibaiVai.: pirm., ant*., penkt 10-5:W
delė
dalis dailininkų tiesiogiai lių prigesintų tonų linijų, ku
ma laisviau skaityti, be to ir teks
t709
West
51st
Street
Ketv
" - • - 1-8 v. vak. Seat. 10-4 v tV •
lingvisto Kazlausko lavonas at baigiant Penktajai AABS Pabal
panaudoja tautinius siužetus arba rios yra ritmiškai atkartojamos.
tai ne dažnai Lietuvą pasėkia.
Treeiadlenlato uždaryta.
Tel. - GR 6-2409
rastas upėje. Vadovai pasidarė tijo studijų konferencijai New
Vai.' pagal susitarimą plrmad. ir
semiasi temų iŠ savo tautos šak Atsiranda žaidimas t a r p linijų
Cenzūros filtras, blogo
kalbų
Telef. — 282-4422
policininkais. N e vien partija, Yorke, kurios talkininkės Alina
i - 4 ir 7-9- antrad
tr penkt
nų. Vienas jų, tai Vytautas Ig atstumo ir planuoto fono tonų, xetv
dėstymo filtras apsunkina pa
10-4:
tefttad
10-S
vai.
bet ir KGB įsijungė išlaikyti po Staknįenė ir Malė Kuuksvere
DR. ROMAS PETKUS
nas. Jo grafika (lino ir medžie o jo rezultate gaunasi dėminiai
siekti Vakarų literatūrą.
ėmėsi iniciatyvos suvesti į kon
litinį grynumą.
»KIV
LIGOS — I'HIBEBOMA
taL 73S-44T7; Rez. 249-2839
raižiniai) pagrįsta lietuvių liau orašvytėjimai — optinė iliuzija,
Knygų verčiama ir leidžiama
Oftoai:
taktą
pabaltiečius
dailininkus.
1971 m. vyko įvairių redaktodies motyvais. Kitas, tai Edward kuri sukelia trijų matavimų sen
OR.
L
DECKYS
111
>o
WABASH
AVE.
daugiau negu nepriklausomybės
Taip gimė "BALTIA", kuri šį
nų
42O0
NO.
CENTRAL
ATK.
Ruga,
kurio
spalvotoje
litografi
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
laikais. vertimai sklandemi, b e t !
šahmmai (Nemuno, Kultu pavasarį buvo suruešusi pabal
saciją. T a i yra kietos disciplinos
r o s BaT
I 9
m
Specialybe — Nervo rr
Valandos
pagal
joje
ir
spalvotame
linotipe
jau
per tiek metų ir nepriklausomoji
^^ *™ Zimanas tiečių meno skaidrių popietę, o
elementų ir lyrinių prošvaisčių
Rmocine> ll«o»
Lietuvoj to būtu pasiekta. Tačiau i a t r a d o buržuazinio nacionalizmo dabar šią bendrą dailės parodą. čiama estų liaudies meno įtaka, c junginys.
«TtAWFORD *fFJ>ICAf. BTJ1IJ>I?(0
DR. FRANK PLECKAS
dar kitas, tai Voldemars Avens,
«44t So. Pnfauki Road
dabar autorių parinkimas labai f n e ; kmPated»
memuaruose.
Vladas Žilius, nauja stipri jėga
Prie
(Kalba lietuviškai)
[sakymai rašytojams, kūrėjams!
f^ organizavimo daugiau kuris ima fragmentus iš latvių
valandos pagal susitarimą.
tendencingas.
tapytojų tarpte. T r y s tapybos d a r
OPTOMETRIST.»J
..;.
sia
prisidėjo
dail.
K.
Žoromskis,
liaudies "architektūros" ir panau baT/"CK : ėrridė"'i7 2 , ' 3 , aliejus,
"Pirmą okupacijos dešimtmetį; t a r n a u t l " _partijai sukausto galiTikrina akte^-EUtaiko aksB«*e-«>HT.
BeddTtei.
^
GI
8r9873„
,...
bet uoliai dirbo apsčiai ir kitų pa- doja juos abstrakčiai savo alieji
Tontaot Ii a u r
Lietuva buvo visiškai izoliuota. mybes intelektualams laisviau
sudaro lyg triptiko vienetą. Plas
OR. W. M. EISIN-EISINAS 2618 W. 71st S i — TeL 737-5149
r
t5
nėje
tapyboje.
O
latvė
dailinin
Vertimų didžiąją dalį sudarė so- i , f i*
tinės formos manipuliuojamos ar
kė Daina Dafnija transformuo chitektūrinėje kompozicijoje, rau AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS Vai. pagal susitarimą. Uždaryta
masiniai maištavivietiniai rašytojai, žymiai ma-1 m a i 1972 m.
įdomios programos klausytis buGINEKOLOGINE CHIRURGIJA
ja autobiografinius įvykius save
Žiau Vakarų autorių. Dešimtys!
> P°S r i n d žio laikraščiai ėmė
OR. LEONAS SEIBUTIS
Vo
prisirinkusi pilna didžioji sa figūrinėje spalvinių dėmių kom donu tonų gamoje. Žilius krei 61S3 So. Ksdde Ave. WA 5-2679
vest
imo
autorių ir šimtai knygų buvo tik j
j
S™s
laisvių išsaugoji- lė. Daug jaunimo.
INKSTU, P0S1£S IR
pia daug dėmesio į precizinį tech Valandos pagal susitarimą. Jei s *
m o KOva
pozicijoje.
PROSTATO
CHIRURGIJA
informacinis triukšmas. Tai bu-;
'
nikos apvaldymą.
m s-ooei.
2656
W.
«8fd
Stnet
Juozas
Prunskis
Pabaltiečių menininkų kū
vo beprasmis popieriaus ir dar-; Pažymėtina, kad šio vakaro
Elena Urbaitytė parodė d u ta
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
DR.
A.
B.
8LEYECKAS
ryboje galima rasti įvairių stilių, pybos darbus. Ji pakartoja spalvi
bo jėgų eikvojimas.
.
^
r
Ir \cetw nuo 5-7 vakare
lYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
I kurie yra vystomi 20 amžiuje, nes nes formas, kad išgautų jų vib
Rusų klasikai daugiau spausdi-i
Td. — BE 34893
j dauguma dailininkų yra įsijun- raciją kompozicijos erdvėje.
narni ir reklamuojami negu lie-;
~ OR. J. JL SIMONAITIS
Specialybė Akių ligos
| gę į tarptautinio meno išsivystytuvių. Totalitarinėse šalyse ver-j
Ekspresionizmo linkme dirba
GYDYTOJAS
•997 fVest 193rd Street
Į m o raidą .Parodoj išstatyti darbai visa eilė menininkų. H a n s Tsirk,
timais priverstos užsiimti stip- •
idresaa
4255 W. 63rd Street
:
Valandos pagal susitarimą
j rodo, kad latviai daugiau yra lin- estas, parodė degintos anglies pie
riausios intelektualinės jėgos, d ė l
Ofiso telef. R E S-44M
! kc j figūrinį stilių, o lietuviai šinių. Vizualinė tikrovė, kuri ne
to vertimai — aukštesnio lygio.
HtttOeocHat
telef. OR *-*•««
Ofiso tsL — PB 8-2229
| daugiausia palinkę į abstraktų tiesiogiai išplaukia iš gamtos ste
Vakarų autorių vertimai Stalino j
Ofiso vai.: plrmad. b* ketvtrtad
OR. JANINA JACEVIČIUS
! konstruktyvizmą ir ekspresioniz- bėjimo, perduota abstrakčiai. G a nuo 1:00 ligi 3:00 vaL |
laikotarpy buvo apgailėtinas atsi-'
J O K I A
likimas — maždaug šimtu m e - ;
mą ir mažiau į figūratyvinę iš-1 U m a p a s i d ž i a u g t i j o kūrybiniu
VAIKŲ
LIGOS
DR. VYT. TANIUS
! raišką. Estai pasireiškė ir abstrak rezultatu,
tų.
kuris yra turtingas
GYDYTOJAS
IR CHIRURGĄ*
1866
Wcst
<Srd
Street
i taus konstruktyvizmo, ir ekspre- tekstūromis ir sensualiniu ang
Chruščiovo laikotarpy išversta
Bendra
praktika
ir moterį} ligos
antrad.. ketvlrtad. Ir p»nkt
j sionizmo, ir figūrinio realizmo lies pabraukimu. E p p Ojamaa.
125 knygos Sov. Sąj. autorių, o
Ofiaas ir r e * . 2«52 W . SStb SS
ano 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 lkl S vai
i stiliuose.
vakariečių daugiau,
net 186.;
Tel. PRospeet S-ISSt
estė, eksponavo spalvotos litogra rak. gegtad nuo 1 iki 4 v»Z
Ofise vai.: pirm., antr., tra*. S
Kyla klausimas, ar pabaltie- fijos darbų, kurie susideda iš ke
Pasirodė
Pasternako
eilėraš
oenkt. nuo 2-4 vai. tr %-t T.
• čiai į tarptautinius stilius įneša turių dalių. Ji pakartoja formas, Of. PO 7-«00«, Re*. G A S-727H SeSt 2-4 p p ir kita talka
čių, Solženicino "Viena diena...".)
| savo tautinio charakterio atgar- bet taip pat įveda variantų. For
Sis gerėjimo palinkimas kai ku-i
DR. A. JENKINS
" f ! * , t e l . H K 4-212S. oarap O I S-SISt
; sių. Reikėtų surengti daugiau to- mos turi dviprasmiškumo: jos yra
ri laiką išliko ir pradžioj Brež
GYDYTOJAS IR CHTRIJRGA?
OR. V. TUMASONIS
! kio pobūdžio parodų ir šią pro- abstraktinės, bet kartu sugestio
nevo laikotarpio. Lietuviai, kaip!
CHIRURGAS
3844
West
63rd
Street
į blemą panagrinėti
ir estai, bandė vertimais vienu!
nuoja fragmentinius
objektus,
2454
West 71st 8treet
Valandos pagal susitarimą
Pažvelkime i dailininkus, daly paimtus iš gamtos.
kitu centimetru pralenkti Mask-:
vai pirm., antrad., ketv tr patiktas
vavusius šioje parodoje.
vą. Pasirodė Sartro. Brechto ver-į
Pranas Lapė išstatė 2 aliejinius
2-5 tr «-» — • anksto •uattaroa
OR. K. A. JUČAS
timai, pasirodė net iš dalies disi
Endel Koks. estas, eksponavo darbus. Vienas iš jų, diptikas
DERMATOT/V.TTA TeLoflaoPB 6-6446
dentiniai autoriai. Išėjo vakare;
j didelio formato tapybą abstrak- (dyptieh). transformuoja gamto
CHIRURGIJA
poezijos ir dramos ontologijos.
DR. F. C VtlNSKIHUS
Į taus konstruktyvizmo stiliuje. Jis je matytus objektus į abstrak
O l 4 No- vVesterb Avenoe
Buvo išspausdintos n e t trum- j
GYDYTOJAS
Ik CHIRURGĄ*
\ derina kontrastinių spalvotu dė čią ekspresiją. Čia jis manipu
\9n No. Westera Avetio*
TeL
Atsakoma
12
valandg
pos ištraukos iš Kafkos, Prousto.
8107
Wsst
7lat Stnet
mių formas, dviejose dimensi liuoja baltų ir juodų spalvų for
valandos;
1-6
vai. popiet.
488-4441
561-4605
Bet invazija Čekoslovakijoje pa- \
jose, su tirštai patraktuotos teks mas su laisvai apvaldančia tech
TT*C. Ir ftefttad.
rodė. kad varžtai pradėti griež-1
tūros fragmentais. Spalvinės dė nika. Jo darbai kvėpuoja jėga ir
fatalron Ir boto teL 652-1381
Oflao teL 586-Sltt;
Sau užveržti. Sustiprėjo juodųjų į
mės savo intensyvumu ir kontras energija.
OR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
sąrašų mechanizmas. Patenka į!
OR. PETRAS ŽLI0EA
tais išreiškia kelių planų erdvę.
Romas Viesulas eksponavo in**FJNT>rr0.rt MTimTCTMA
sąrašus: 1) griežti antikomunis- į
Dagmalos Igaii, latvės, tapyba tagh'o reljefą, spalvotą serigrafą
GYDYTOJAS tR CHIRURGĄ*
1407 So. 49tt Court, Cicero, I1L
tai, kaip Orvell; 2 ) kurie griež
. 8234 So. Nsrragsasett Asssns
Rectangle Incident" ir "Separa-1 ir didelio formato M vinyl M spauKasdien 10-12 Ir 4-7
n*"
čiau pasmerkė Sovietų politiką. Hans Tslrk (estas)
; Vai piru., antr. tr psnkL: M
r ) j te O i g i n s " susideda iŠ abstrakti-! dinį a n t medžiagos — "Pilėnai".
fljrfjtadiflnittia
& i Boeilj Tcr;esco: 3^ kataiį-'
£ z&cia&iz «««os Y-oitirc-.2di=Z.
a
~įį £ec~etr.r.ąi figūrų, patrak-! Siaise gaskutiniarse darb* jis ge- , Išskyrus trečiad. ir sestsd.
Kvz YorJct
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Pirmoji pabaltiečių dailės paroda New Yorke

SSL

šeštadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 3 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MEXAS, LTs^2lATCRA
motetu Te linas ante, jau paly
dimas kamerinio 15 asm. orkest
ro. Šis motetas — nemaža kūry
binė įdomybė. Jo mistinis lyriz
mas jautriai pagautas ir perduo
tas ypačiai savitu
harmonijos
skaidrumu ir j:pūd:ngu rečitavimu. Aplamai imant, mišrus cho
ras su visais modernios faktūros
ir kalbos sunkumais grūmėsi vi
sai per/ralingai. Iš mokykliniais i
darbais apkrautų studentų choro
reikalauti tobulesnės lietuviškos
tarties arba dar kruopštesnio pa
siruošimo butų jau per reiklu ir
nekuklu.
Visa salę pripildžiusios publi
kos reakcija j atliktus kūrinius
buvo ir labai šiltų ir drungnesnių, bet mišraus choro dainos tie
siog sukėlė furorą. Choro aukšĮ ta vokalinė ir dinaminė precizi
ja ir lietuviu kalba jaunų ameri
kiečių lūpose taip veikė klausovus, kad jų lietuviškos širdys nebeišturėjo, sustoję jie prapliupo
į karštomis ovacijomis. Koncerto
j gale dar triukšmingesnių džiuge
siu ir atsistojimu buvo pagerbtas
į ir viso šio ivykio kaltininkas
j komp. J. Kačinskas.

Šioje popietėje vel užakcentuo
ti J. Kačinsko kūrybos savitumai.
Jo kompozicijose, ieškant minties
ir jausmo sąsajos, daugiau jau
čiasi muzikinio svarstymo, negu
jausminio gaivalo
vyravimas.
Sklandžia, išmąstyta technika apvaldomame garsiniame
sriaute
ne retai būna, sakytum, įkvėpiminių blykstelėjimų, bet jie re
čiau teįsižiebia patvaresniu spinj dūliu. Jis puikiai valdo techniką,
lanksčiai pasisemdamas ypač iš
atonalizmo, polifonizmo, atemakonstruotas ir "smuikininkiškas" tizmo ir ipolitanalizmo paveldė
STASYS LIEPAS
veikalas, ir jos emocingas tonas tų aruodų savo kūrybiniam tem
bei dramos pajautimas būtų galė peramentui tinkamiausias priejęs kilti iš hipotetinio kompozi mones ir jas kūrybiškai susinte
Bartemithko- tindamas. Toks sintetinis jo sti
dulia. Joms foną sudarė kameri toriaus, vardu
nis šešetukas: styginis kvartetas vitch". (Aišku, tokia neva "pa lius jį suartina su "dievų kalbos"
(D. Wheeler, S.'Plotkin, Iz. Va- varde" alegorizuojama Bartoko, muzikoje ieškotojais ir plačiau
syliūnas ir B. Silver), klarnetas Hindemitho ir Šostakovičiaus įta atidaro vartus į klausytojų širdį.
(R. Pawlo) ir fortepijonas (Ch. ka Kačinrko muzikai). Tai kla
Šis gražus koncertas, surengtas
Frigon). Tai vienas iš įdomes siškas dviejų "didžiųjų" kritikų
paties
kompozitoriaus iniciatyva
nių bandymų parodyti mūsų didžiulio nuomonėmis išsiskyri
ir pastangomis, visą pelną paski
liaudies melodijas moderniame mo pavyzdys!
muzikiniame įrėminime.
Man, amrukart girdint ją šio riant Balfui. Tai Jeronimo Ka
Po pertraukos scenon žengė je popietėj, ypač imponavo činsko didžiulė sukaktuvinė mei
smuik. D. Balęs su pian. smuik. D. Balęs tono pilnumas lės dovana mūsų visuomenei.
L. Owyang atlikti smuikui bei ir aiškiau pabrėžti jos dramati Bet kurgi yra mūsų organizuotos
visuomenės kultūrinis sektorius?
pianui sonatos (1974).
niai kontūrai.
Iz. ir V. Vasyiiūnams šią sona
Koncerto pabaiga buvo rezer Galgi jis net nenumano, jog tai
tą 1975 m. New Yorke ir Bos vuota Berklee muzikos kolegijos būtu kaip tik jo tiesioginė prie
tone atlikus, ji tada perėjo .per mišraus choro, vad. Brian volė net reguliariai panašiu bū
New York Times ir Boston Globė O'Connel, pasirodymui. Lietu du pristatinėti geriausių mūsų
muzikos kritikų ugnį. Pirmasis ra viškai ir a cappella atlikęs Ber kompozitorių kūrybą lietuvių ir
šė, kad ji jam sudariusi "trečia- žą, ypač subtiliai nuskambėjusią amerikiečiu visuomenei? Šitokie
rūšiškumo" įspūdį, o Globė R. išvystytą liaudies dainą Jau sau koncertai gal stipriausiai jų kūry
Buell ją vertino palankiai: "Ši j lutė leidžias ir Esi, Dangau, šis bą paskatintų ir mūsų muzikinio
sonata skambėjo, kaip gerai su-1 choras koncertą baigė religiniu ugdymosi tempą paspartintų.

idi/eimnimo
^Artdiduelk
• M •

Jeronimo Kačinsko kūrinių koncertas Bostone
Ar šiem laikam dar tebegalio
ja aptartis, kad "muzika —
tni dievų kalba"? Šitokią "seno
je" pasaulio sampratą žiauriai
nužemino ta moderniųjų kompo
zitorių dalis, kuri, persitempusi
naujoviškumo psichozėj, iškėlė
fizines garsų sensacijas bei avan
gardinę pozą virš meno širdies
ieškojimų
žmogaus psicholo
giniuose gelmenyse. Bet talentingesnieji modernistai, kad ir tebejieškodami naujų muzikinės iš
raiškos priemonių, anaiptol ne
atsiriboja nuo anos "dieviško
sios" muzikos sampratos. Jie vis
drąsiau siekia išbalansuoto kom
promiso tarp naujoviško muzi
kos rūbo ir nesenstančios "die
vų kalbos" turinio.

Tai gan akivaizdžiai manifes
tavo lapkr. 20 d. Bostone įvy
kęs komp. Jeronimo Kačinsko kū
rinių koncertas. Tai buvo jo vė
liausios kūrybos popietė, kurios
programai sutelkta net per 60 at
likėjų. Visi jie (išskyrus tris) bu
vo iš Berklee muzikos kolegijos
dėstytojų ir studentų. Šioj kole
gijoj yra net 30 kompozicijos
dėstytojų, kurių tarpe ir mūsų J.
Kačinskas. Tad tik šitokių asme
(Atkelta iš 2 psl.)
vitražais, kur jis jieško naujų ke buvo Helmi Herman, Ike Leetaninių ryšių dėka šioji talka ir ta
lių. Jis derina piešinį su geomet- ru, Naima Rauam, Karin Tek
po galima.
Paskevi- . . . f
tarx> peizažus. Mvkolo faskevi-i
. .,., "
. , są! Deeks ir Agate Veeber.
Koncertas pradėtas saksofonų ~ 1 «pr a y e »_
Ii •
j rmemis formomis, įdedamas veidVisi parodoje dalyvavę daili
kvartptti
Ti suuarejcoiegi
^udi^ <oleei-lj <Jo
V* žmogaus
^
f ^ - ^ T klasiki^ - i • i rodžio medžiagos, kuri atranda
Kvarreiu Pfc
tNr. P
^ j{
egzistenciją
vitražui
naują
dimensiją.
ninkai
buvo iŠ artimesnių ryti
jos dėstytojai: J. Viola, R, Pat- nio religinio idealizmo šviesoje, j
Ausma Matcate — latvė — iš nio JAV pakraščio apylinkių, tik
ton, J. LaPorta, R. Hores.
tuo tarpu Onos Paskevičienės j statė du kilimus.
vienas Alfonsas Dargis buvo iš
Ar ne keista — galėtum ža "Portrait of Miss D" — aliejaus j
tolimesnio Rochesterio. D u jo pa
Kari
Niider,
estas,
savo
pieši
liai pagalvoti — giminystė: mąs darbe žmogaus figūra padengta
lus mistikas Kačinskas ir ekscent permatomų spalvų variacijomis, niuose "Cleft Tree" ir "Spring", rodyti darbai buvo palikti iš prieš
riškas "mišruolis" — saksofonas? lengvais pabraukimais. Reginos parodo emocionalius išgyveni tai New Yorke įvykusios jo pa
Kaipgi juodu bendraus rimto Ingelevičienės aliejus "Kompozi mus, imdamas objektus iš gam rodos (aprašytos lapkričio 5 d.
sios muzikos šventovėj? Tačiau cija", lyrinio realizmo figūratyvi- tos, tvirtai sukomponuotose kom Draugo kultūriniam priede).
beveik visą pusvalandį
trukęs nis darbas. Ilmars Rumpcters — pozicijose. Kiti estų dailininkai
Šioje pirmoje pabaltiečių daikvartetas mus įtikino, jog ir sak latvis — .pasirodė su aliejiniais
sofonus galima gabiai išnaudoti darbais kaip žemės tonų subtilus
neriboto įvairumo muzikiniams spalvininkas. Fridrichs Milts, Oliužmojams. Kačinskas čia įdomiai vers Rodums, ir Arnolds Treijungė atskirų instrumentų vedi bergs, latviai, išstatė po du alie
mą, jų harmoninio fono sudary jinius darbus.
mą ir ritmo kaitą vis naujom iš
Tarp skulptorių stipriai pasi
radingom kombinacijom. Puikus
rodė
Elena Kepalaitė. Jos kineti
profesionalų atlikimas kiek ištęs
tą veikalą padarė visai nenuo nė bronzos skulptūra, pavadin
ta "Caged", parodo kamuoliuką,
bodu klausyti.
kurį galima stumdyti ten ir atgal
Toliau sekęs techniškai kietas tarpe geometrinių formų, ir tuo
riešutas — Introdukcija ir toc- filosofine prasme užsimena apie I
oata smuikui be palydos smuik. žmogaus būties ribotumą. Estės
Izidoriui Vasyliūnui leido paro- Adelės Ulm-Augustas alebasterio
cyti savo technikos kruopščiu medžiagos skulptūra "Onward"
darbu dar tebeišlaikomą formą.
savo apvaliom suprastintom for
Čia instrumentinę programą mom patraukia akį. Anna An-,
paįvairino sol. Birutė Aleksaitė,
„
(]atvės) , d ^ 0 m e t a .
natūralia ir lengvai padamuoda°_
_, .
v skulptūra "VVindhouse" leng» • liaudies
K . A;~, dainas:
A~;JZ.
Y*A jau
i*„ \ lo
ma tns
Kad
r
Elena Kepalaitft
"Caged" (detale, bronza, IV aufcfcčio, nuotr. V. Maželio)
saulutė, Vai lazdynai ir išvysto- j vai apvaldo erdvę.
B pebfcltbčių, parodo* Kuttfeoa tkflay, Ne* Yocfct
mai praplėstą Kaip aš buvau, sa-1 Albinas Elskus pasirodė su trim

Pabaitiečiai dailininkai Kultūros židiny, New Yorke

kšti
rnuoteAie

{Jutui f /akUI
RAUDA
Bespalviam vitraže
mirtim įrėmintas laikas.
Stikle — medinis skruostai,
Brahmso akmeninė šypsena.
Sutinku vakarais
liūdną Berliozo žvilgsnį
ir žinau — jis žėri
veidrodyje, kad
bespalviuose vitraiuose
atsispindinčias gaidas
įrašyčiau
Dalia Kučėnier.ė
1976 m. gruodžio 21 d.

Albinas Elskus
Trys vitražai (1976 m.): Aukštyn (kairėje, 15" x 43"), Figūra (viduryje, 15" x 43") ir Trys
obuoliai (dešinėje, 15" x 43*% Is pabaltiečių. dailės parodos Kultūros židiny, New Yorke.

Modernisto sąlyčiai su dievų kalba

•

PO

VYTO

MIRTIES

skausmas byra sausais kalėdinės
eglutės spygliais
aptrupėjusiais nesidalintai* Kūčių
paplotėliais
pajuodusiais išdegusiais Graikijos
3aulės gabalais
džiovintais grybais
ir dideliais
kietais
seno pianino
išgverusiais klavišais
suledėjusiais pirštais j
lipdau skausmo senį
stumiu vis didėjantį kamuolį
aplipusį žemėmis
>
ir pavasario nesulaukusių
augalų stagarais
Eglė Juodvalkytė
1976.XIL2+d.
:' .

RECŪIEM
Argi kas laukė f
Argi kas norėjo
Šios siaubingos valandos f
Argi tu nebebėgi
Saulėtoje dienoje f
Argi tu neburiuoji visados
Padangėsna žvelgiąs f
Žvelgiąs
Į mus visus, į visą
lėmę lyg žaismo aikštę}
Tu nenorėjai šios dainos,
Tu nenorėjai šios valandos-.
Tu nekentei juodos spalvos.
Mes stovime, atleisk...
Mes stovime lyg tamsoje,
Nejudą, nematą išeities.
Mes turime pabust.
Atleisk...

V y t a s N a k a s , išeivijoje gimęs ir išsimokslinęs jau
nas muzikologas ir solistas, miręs prieš vienerius metus
(gruodžio 21 d.) Miunchene, Vokietijoje, kur jis buvo pra
dėjęs dirbti Laisves radijo lietuviškajame skyriuje. Siu
metu gruodiio 4 d. jam baru suėję 30 metu. Muzikologi
jos magistrą buvo įsigijęs Indianos valstybiniame univer
sitete, Bloomingtone. Aktyviai reiškėsi lietuvi:; jatnunvj
veikioje, kaip solistas dainavo Chicacos Lietuvių operoje.
Gimtadienio ir mirties sukaktuvėse spausdiname cla kelis
artimų draugų eilėraščius, skirtus jo šviesiam prisimini
muj.

Atleisk...
Mes neužmiršome tavęs,
Šviesos aitvare, neužmiršome.
Dar šoksime tavo mylimuosius šokius.
Dar šūkausim ir juoksimės
Ir tau, ir su tavim.
Tik ne šiandien, tik ne dabar,
Nes tavęs čia lyg nebėra,
Dar nepramatom pro šią tamsą,
Dar nepajėgiame išgirsti tavo juoko,
Kuris taip tyltat aidi iš toli...
Aitvare, tu nuskridai prieš mus,
Lyg būtumei mus 6ia palikęs.
Atleiski, mes užmirštame,
Tu nuėjai prieš mus, bet mes,
Bet mes pavysime tave.
Tu lauki su dainom,
Su saule ir vaivorykštės spalvom.
Tu išblaškysi šias tamsos,
Mes juoksimės rytoj.
Tu ten, mes čia,
O po kiek laiko ten visi.*
Dabar naktis,
Ir žvaigždės dreba tamsumoje.
Žydi juoda spalva,
Neperšviečia dar jos aušra.
Rytoj. Rytoj mes žaisim
Su tavimi.
Ir neliūdėsim amžinai.
Skrajosim aitvarais
Kartu.*.
Algis Dirda
Chicaga, 1976 metų gruodu.

ziumo dalyvius su jo eiga ir su
Leidinys pradedamas simpo
pažindinti visuomen ęsu paskai ziumo Mokslinės programos ko•
tininkais. Leidinys yra dvikalbis mi'eto pirmininko dr. Rimvydo
• TREČIASIS MOKSLO IR ir turi dvi pagrindines dalis. Pir- į Silbajorio ir Organizacinio ko
KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS, moje da'yje chronologine tvar-| miteto pirmininko dr. Kazio Am(Third Lithuanian Slmposimn ka surašyta simpoziumo eiga - brozaieio žodžiais. Po jų trumon Arts and Sciences), 1977. XL tvarkaraštis. (...) Antroje daly pas ir palies redaktoriaus inž.
24-27. Tai simpoziumo paranki je pateikiama alfabetine eile da Juozo Rimkevičiaus žodis. Istori
nis ir išliekantis leidinys, dides
lyvių biografinės ir bibliografi jai išliks ir čia pat atmuštos s mnio formato, 280 psl., virselijs
poziumą rengusiu organizacijų
dail. Broniaus Murino. Kr.ygfe nė: žinios bei jų pranešimų san'- vadovų ir įvairiuos komitetuos
spausdinta "Draug.V spaustuvėV raukos".
di-busių pavardės.
je, Chicagoje. Leidinį suredaga
Pi-maja savo dalimi leidinys
vo inž. Juozas Rimkevičius, to buvo labai parankus visiems pra-! Po detalios impoziumo dienu
,
,
programos kiekvienam paskam
žodžiais: "Šio programinio leidi .»..«. mm. • *
nio tikslas yra orientuoti simpo busio MOKSIO ir kur/bos snapo- j T Ė a k v i t i r i a m a po du puslapius.
ziumo dalyviams, norint suž : no- Juose dedama simpoziumo daly
:i, kas, kada ir kokias paskaita<.
vio —'paskaitininko nuotrauka,
lės parodoje dalyvavo pakanka simpoziumo dienomis ir valan
mai aukšto lygio menininkų. domis skaito. Antroji dali- jau autobiografiniai ir bibliografi
Linkėtina, kad tai būtų tvirta turi ir išliekamosios —doku niai duomenys ir paskaitos sant
pradžia pabaltiečių kultūringam
rauka. O tokių čia yra, berods,
bendradarbiavimui įvairiose me mentinės vertės, rodanti, kiek ir 97. Visa tai teikiama lietuvių ir
kokio patyrimo mokslininkų mes
no srityse.
anglų kalbomis. Toks leidinys ir
Šiuo metu yra planuojama tun šiandien turime savo lietuviškotokie skaičiai išeivijos gyvenime
dra piešinių paroda Estų na <e gretose. Ypač jose visus džiu
jaunimo yra be galo džiugus reiškinvs.
muose, i\f>w Yorko centre. Taip gina išsimokslinusio
pat mezgami nauji kontaktai tarp j gausa, ką aiškiai liudija veidai ir Į Simpoziumo dienomis leidinys
pabaltiečių, rašytojų ir d u o k i t
pavardės &ame kidiayje. ,
' buvo parduodama* ge 3 dtk

Nauji leidiniai

jjrrrrri

.
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Šeštadienis, 19TT m. gruodžio mėn. S d.
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Dar apie Milašiaus jubiliejinius metus Pranzūzijoje

Vakaras, galintis tapti reikšminga gaire

Garsusis Paryžiaus t e a t r a s , i skaičiumi, t a i prie j o s knygoje caise t e a t r e Milašiaus spektaky
Ck>mėdie-Frarujaise savo pro- { d a r pridėtos Milašiaus v e r s t o s ; liams buvo iš anksto išpirktos,
g r a m a s lapkričio 21. 22 ir 30 d. t lietuvių liaudies dainos, — iš Tad žymusis Paryžiaus t e a t r a i
paskyrė poeto Oskaro Milą- į viso trisdešimt viena.Po t o eina duoda d a r du papildomus spek
čiaus šimtametei sukakčiai.
i keletas kitų vertimų. T a r p jų taklius — gruodžio 1 ir 2 d
Programos sudarytos iš dvie- Į y r a Vinco Kudirkos " V a r p a s '
Gruodžio mėnesį Paryžiuje
Praeitą savaitę Gvcagoje vy
lietuvių tauta ir išreikšdamas
ALGIS ŠIMKUS
kusio Trečiojo lietuvių mokslo ir
dėkingumą lietuvei motinai, iš jų dalių. Į pirmąją įeina Milą- j įy} Adomo Mickevičiaus bala-, išeina vienas i š pagrindiniv
kūrybos simpoziumo paskaitose
saugojusiai jį dar vaiką per Ant- siaus eilėraščiai, kuriuose atsi- j dės ("Švitezietė" i r "Lelijos") Į veikalų apie Milašių: profesorojo pasaulinio karo žiaun bes. į spindi autoriaus siekimas amži- į į r Oskaro Milašiaus giminaičio ' riaus J e a n Bellemin-Noel "La
ir diskusijose neginčijamai pirma-! c h a n i š k o t r į u k š m o
Prie š'os tai laikėsi neįprastų šokinėjančių
Vincas
Maciūnas pasidžiaugė, ga-1 nųjų tiesų. Antroje dalyje y r a ! Česlovo Milošo "Giesmė".
Į Poesie-phiiosophie de Milosz".
v o m o k s l n e s temos bei proble-1 e ! e k t r o n i n i o
pobūdžio muzikos ; Lap'nsko melodijų, kas jos lyrilėda.*.~3 bent savaitgaliais pas:- j vaidinimas -r- Milašiaus misteMilašiaus misterija "Mėphi- |
a. v.
mos. Kūrybiniam šio suvaziavisklandumo nemažai prisidėjo ir' r.iam balsui, matyt, nebuvo lengo komponentui duoklė buvo ati
švęsti lituanistikai. Darius La rija "Saulius iš Taršo'
boseth" buvo vaidinta
I švarus technikinis jos įrekordavi-Į va. Dainų tarpe Laimos RastenyK a i p matyti iš Milašiaus; pradžioje Paryžiuje
duota lapkričio 25 d. Jaunimo!
pinskas, priimdamas JAV Lietu
mas Toliaus Siuto profesin'ai. tės — Lapinskienės ir Juliaus Bacentro salėje suruoštu literatūros
vių Bendruomenės jam skirtą laiškų, "Saulių iš Taršo" jis pa-1 m e n o šedevre Sainte-Chapell
įrengtoje ir tvarkomoje studijoje.
lucio deklamacijos, skoningai paii muzikos vakaru. Vakaro pro
Lietuvių fondo trijų tūkstančių r a š ė 1913 m. — tuojau po kitų j 0 "Miguel Manarą
. i įvairintos sceninių efektų bei a p grama pradėta nauju Dariaus La- j J e i § i a m e koncerte girdėtos mu
dolerių premiją — kūrybinę sti dviejų savo misterijų: "Miguel. takliams po Prancūzijos mies-i =
ADDEN G MACHINES
£=
Pinsko kūriniu, mis! ngai pava - ^ n ė s priemonės liks ir ateityje, * etimo, spektakli sujungė Į dar- pendiją, pažadėjo sukurti naują Manaros" ir "Mephibosetho".; t u s pasirinko Cluny t e a t r a s . \ §
^KD C'HEC KVVKri'KRS
r
..- * „mano
_ „ _ » ! charakteringomis paties
naties komnokompo - 3 visumą. Sulidmai pripildyta lietuvišką operą. Jis sveikino Lie Tačiau Milašius šios savo m i s - | T a d s u "Sauliaus iš T a r š o " pa- Į
dintu "Tavo gyvenimas
Nuomoja.
Nuomoja. Parduoda,
Parduoda, Taiso 1
neseniai
pažadėtam j s a I e klausytojų naują veikalą ir tuvių fondo vadovus ir pavienius terijos niekad* neisspausdino. ' s t a t y m u
-Comėdie-Francaise'
j
S
Virš
50
metų
patikimas jums I
arba "Meilės daina mirusiam tė zitoriaus
io
"naujajam"
Lapinskui,
tai
š
i
s
|
atlikėjus
priėmė
nuoširdžiais
geradarius, pradedančius mūsų Pirmą kartą "Saulius is Taršo scenoje šiemet Prancūzijoj b u t §
patarnavimas.
vui", prisimenant neseniai miru
vakaras gali tapti reikšminga gai-' pioumais.
demokratinėje santvarkoje perim pasirodė 1970 m. Išspausdino s u v a i d m t o s
sį kompozitoriaus tėvą.
yj^g
Milašiaus. §
Pbone — 581-4111
|
re Lapinsko kūrybinių eksperi
Antroje vakaro dalyje buvo ti praėjusių laikų princų , kara Milašiaus raštų leidėjas Andre . misterijos.
= 5610 S. Pulaski Ed.. Chicago s
Lapinską esame įpratę p'rmiau- mentų ir jieškojimų kelyje. Ka'p
Įteiktos Tetuviškosios šių metų lių, popiežių ir panašių didžiū Silvaire Paryžiuje. Veikalas at- j V i s o s ^ ^ g
Comėdie-Fran
sia laikyti muziku — kompozito
3lllllltllllltlllllllllllimtlllillim!IIUMIt^
ir ne vieno dabar jau muzikoje kūrybinės premijos: literatūros — nų vaidmenis, savo mecenatiš- baigia Milašiaus misterijų tririum, dirigentu, pianistu. Toks
:
įs pilietinusio avangardisto kar- j Icchokui Merui, lituanistikos — ku dosnumu skatinant meno kū- į logiją, kurios pagrindinė mintačiau apibrėžimas toli gražu pil
jeroje, tai gali būti brandžios, pla- dr. Vincui Maciūnui ir muzikos rėjus bei kultūros puoselėtojus.
t*8, kaip nurodoma leidėjo pan a i nenusako šakotų š'o talen čiau priimt'nos ir išliekančios ver— Dariui Lap'nskui. Iš Izraelio
Literatūros ir muzikos vakarą staboje, y r a "pačios tyriausios
A L E X A U T O
R E P A I R
tingo menininko kūrybinių pa- tės Lapinsko muzikinės kūrybos
atvykęs rašytojas Icchokas Meras baigė Icchokas Meras, Bernardas Meilės pranašiškoji vizija".
;
sireiškimų. Lapinskas taip pat j p r a c ižia
COMPLETE BODY - FENDER
už jam skirtą premiją padėkojo Brazdžionis, Nijolė Jankutė ir Eg
Kadangi misterija "Saulius
yra neeilinis scenos žmogus. II
Sopranas Dalia Kučėnienė jos klausytojus jaudinančiu žodžiu, lė Juodvalkytė, paskaitydami savo iš T a r š o " yra nedidelė puslapių
W0RK,
gesnį laiką dirbęs pažangiuose j a t i i k t 0 s e trumputėse dainose tvir- apsakydamas savo santykius su originalios kūrybos.
TAIPGI IR DAŽYMAS
VOK etijos teatruose, jis giliai ir
ATSIMINIMŲ KNYGA
n e vien teoretiniai susidomėjo te
Tarime patyrimo ažsietuo Ir Amerikos automobiliuose.
J a u išėjo iš spaudos Janinos
atriniais menais. Chicagoje jau
N a r ū n ė s autobiografinių atsi
esame j | matę režisierium, deko
5757 S. Kedzie, Chicago, IH. 68629, Tel. 436-3699
Į liau tą patį darė ir kiti kalbinin minimų antroji dalis — "Jau
ratorium, apšvietimo meisteriu,
Savininkas ALEX KUNISKJS
kai: Juozas Balčikonis, Pranas nystė".
Spaudė
Pranciškonų
specialių efektų išradėju ir neSkardžius, A n t a n a s Salys, Petras spaustuvė Brooklyne; 232 psl.
konvencialių teatrinių
spektak
Jonikas, Leonardas Dambriūnas, Tai tęsinys anksčiau
pasiro ĮiiiiiiimiiiiiiiiiiiitKiiiiuiiHiiiiiHiiiniiiiiiifiuiiiiiiitniHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimi^
lių "produceriu". Šiuos visus sa
Stasys Barzdukas ir kiti. Tik iš džiusios jos knygos "Vaikys- į 5
vo talentus Lapinskas lygiagre
augus nepriklausomos Lietuvos tė". Ši knyga apima jos gimna- §
čiai naudoja, statydamas ir savo
LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBES
§
kartai, tos kalbinės negerovės zijos laikus Panevėžy, studen-! 5
parašytus muzikinius
kūrinius.
l&P
Pardavimas
k
Taisymas
£
ėmė
mažėti.
Dalis
tos
kartos
atvy
Kai kalbame apie kalbos nėge-Į išmokus tos mūsų bendrinės ratavimą Petrapily ir pirmąsias jf
Jc spektakliuose dažna : būna ne
ko i JAV ir pataisė beveik visų t a r n y b a s Vilniuje ir Kaune, j jjj
2646 W. 69th Street — UeL BE 7-1941 i
roves,
visada
turime
galvoje
lietu-Į
šomosios
kalbos,
visada
bus
sun
lengva atskirti, kur baigiasi La
vių bendrinę rašomąją
kalbą, ku savo mintis reikšti raštu sklan laikraščių ir žurnalų kalbą, at K a i n a — 5 dol
?nmiHimiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinintiiiiHmimtniHifflfflnimwHinmnniiiimii?
pinskas — muzikas ir kur prasi
nešė^
kultūrinę,
mokslinę
ir
žur
deda Lapinskas - teatralas. To kuri turi savo fonetiką, morfolo džiai, nuosekliai ir tiksliai. Ta ne
nalistinę pažangą.
dėl ir paskutiniojo Lapinsko dar- giją, žodyną, sintaksę, rašybą ir išmokta gramatika, rašyba ar
Seniesiems pasitraukiant, o jau
bo pavadinimas muz'kiniu veika skyrybą. Visas tas gramatikos da- skyryba rašte išlįs, kaip kokia
lu yra kiek klaidinantis. Šiame i lis su rašybos ir skyrybos dėsniais piktžolė, ir viešai rodys mūsų niesiems neįstengiant įlipti į pasi
veikale, kaip ir neseniai toje pa- j reikia išmokti. Kiekvienam lietu- kalbinius trūkumus, kuriuos va traukusių batus, Laikraščių redak
toriai vėl turi taisyti straipsnių
- • . ta vbendrine
j - - rasomou
- * kalba
«•
diname kalbos negerovėmis ar ir korespondencijų kalbą ir rašy
.čioje
/„. scenoje
' stebėto Bruno
, Mar. 1 viui
kaicio pastatvme, mužiką nėra 1
PER ANNUM
klaidomis. Šalia tų gramatinių bą. Tai įkyrus ir laiką ėdantis
PER ANNUM
vien nteliu ir gal net pačiu svar- | ^ a b e v e i K s v e t i m a ' n e s ^ « e r o k a I ar rašybos negerovių, dar atei darbas, taisant gramatines, žody
certfficates
PASSBOOK
biausiu elementu. Kaip ir pas j skiriasi nuo gimtosios lietuvio
$5008
or moce
no,
rašybos
ir
skyrybos
negero
na iš gyvosios šnekamosios kal
ACCOUNTS
Markaitį, Lapinsko spektaklyje j šnekamosios kalbos, tarmės ar
Ą f o r min.
ves.
Juo
blogiau,
kad
tos
negero
svarbiausias vaidmuo tenka poe- j patarmės. Vakarų aukštaičių tar- bos svetimybės: barbarizmai, an- vės kasdien auga ir vis auga. Jau
tiniam žodžiui — dainuojamam mės lietuvių bendrinė rašomoji glicizmai, rusieizmai, germaniz greitai ateis diena, kada redakto
4&JS£r>
mai, polonizmai, iš svetimų kal- rius turės kiekvieną koresponden
ir deklamuojamam. Muzika ja
kalba nėra labai nauja ar skir
m e naudojama
vien poetinei
j bu versti posakiai (užsidėjau ba to Tašinį perrašyti. Todėl neju
tinga, bet rytų aukštaičiui ar že
minčiai išrvškinti.
tus, pirštines, galų gale, nužu čiomis ir ima pagunda paklaus
maičiui — savotiška svetima kal
Poeziją savo veikalui Lapins
džiau laiką, padariau pamokas), ti, ką veikia aštuonmetės, dešimt
S U T I K S AND UMW ASSOCMTION
kas paėmė iš dviejų epochų bei ba. Todėl ta svetima kalba dau svetimos kalbos gramatinės for metės ir dvylikametės lituanisti
nės mokyklos, jei jų abiturientai
kultūrine tradicija labai skirtin gelio neišmokstama, nes kasdien
mos, pagal svetimos kalbos dės
išeina mažaraščiai ar pusiau raš
gų šaltinių. Dainuotiems teks kalbama ir visur susikalbama sa
nius
sudaryti
sakiniai
ir
1.1.
tingi lietuviai. Argi lietuvių kal
tams jis panaudojo
Tolimųjų vo gimtąja tarme. Tik rašto žmo
4671 ARCHER AVENUE
Rytų poezijos miniatiūras, kurių nės ir mokytojai daugiau išmoks
Tų kalbos negerovių niekados ba sunkesnė už kitas kalbas, kad
mūsų pakankamai gabūs vaikai j
kiekviena keletu rkslių žodžių,
CHICAGO, ILUMOIS 60632
ta tos lietuvių bendrinės rašomo netrūko. Jonas Jablonskis rašė, neįstengia tos išmokti? Galgi pri- 1
kaip geras dailininkas taupių
PER ANNUM
taisė, mokė, barė, pyko, bet mūsų pratome prie visokių šių dienų Į
i
TEL: IA 3-6248
bruožų škicu, išreiškia savaran sios kalbos, kurią gan dažnai ir
kišką poetinę mintį. Deklamuo vadiname rašto kalba. Gerai ne- raštų kalboje jų vis buvo. Ve- negerovių ir jų nebematome sa
(TOST O F CAUFOKNTA AVEO
vo šeimose, mokyklose, organiza
tiems gi intarpams Lapinskas pa
cijose, stovyklose, bažnyčiose ir
sirinko šių dienų poeto Kazio
kitose lietuvių jaunimo susibūri
Bradūno eilėraščius iš jo pastaro
m
o vietose. O gal nebenorime ma
sios knygos "Alkana kelionė". To
tyti,
besikuisdami savo asmeni
kį sudėtini "libretą" Lapinskas —
niuose
reikalėliuose?
kompozitorius įvilko į muzikiniai
•

Dariaus Lapinsko simpoziuminį veikalą išgirdus

OM

MŪSŲ KALBA

A. T V E R A S

Kalbinių trūkumų tvanas

5K* HIGH RATES J§
PATD QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

vuy

•

fflGHEST

stilingą ir -vieningą rūbą, kuri
režisierius ir teatralas Lapinskas
išvedė į sceną.
Veikalo muzikiniu pagrindu bu
v o dvylika keturių metų laikų
nuotaikas išreiškiančių,
fortepi
jono palydimų balsinių minia
tiūrų. Jose kompozitorius, išsilai
kydamas savo progresyviai aton a l i n i a m e muzikos stiliuje, šį kar
tą tačiau parodė ir daugelio klau
sytojų sveikinto santūrumo. Dai
n ų akompanimente jis ne t'k ne
panaudoja po salę važinėjančių
motociklų ar gaisrininkų
sire
nų, bet net pačiu
fortepijonu
skambino
"konservatyviai",
vien
pirštais
užgaudamas
jo
klav šus.
Kiek
dau
giau avangardine laisve Lapins
kas pasinaudojo elektroniniai mo
duliuotose magnetofono juostos
garsuose, palydėjusiuose dekla
macijas. Tačiau ir tokie užnuga
rio balsai šį kartą buvo mervniai
skoningi ir publikos daugumos
nešbkiravo. Kiek buvo galima at
pažinti, jie buvo beveik visi pa
grįsti muzikos instrumentų to
.*
nais ir sąskambiais, vengiant daug
kam n e m a l o n i u ir kontroversiš- ..JL''_ifJh
kų dirbtinių garsų ar vien met- *lem» vH «rJio.-

1
»

V i

'••'•,'

5.

"V#-:J

Nuotr. Algirdo Grtaaitio

Kaip ten bebūtų, betgi reikia
atsiminti, kad lietuvių bendri
nė rašomoji kalba yra mūsų vi
sų rašto kalba, kuria visi privalo
me rūpintis, kad ji būtų gryna,
be svetimybių, skambi, graži ir
kultūringa. Tos visos gramatinės,
žodyninės, rašybos ir skyrybos
klaidos užgožia mūsų kalbą ir
liudija mūsų
nerūpestingumą,
nesupratimą ir žemą kultūros
laipsnį. Kartais keista, bet gan
dažnai pastebima, kad geras spe
cialistas, baigęs aukštuosius moks
lus ir besididžiuojąs kultūringa
namų aplinka, nesugeba be klaidų
lietuviško laiško ar kito rašto pa
rašyti. Lyg nežinotų, kad rašto
kalba yra kultūringo žmogaus gy- j
venimo dalis, kurios negalima nei
atmesti, nei aspleisti. Svarbiau
sia, kad kiekvienas kultūringas
lietuvis tą dalį turi, bet dažnai ap
simeta jos nagvęs ar ją pametęs.
Gaila, bet tokia mūsų nedžiugi
nanti kalbinė tikrovė.
.

&W'

BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENES J A U N I M O
—

SEKCIJA

ruošia—-

1978

NAUJŲ METŲ SUTIKIMA
Š&M&2 KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ LIETUVIŲ KOLONU? H I C E

Gruodžio 31 d., 1977 m., 8:00 vai. vakare
BOSTON PARK PLAZA HOTEL. Grand Ballroom (biues Sfafler Hilton)
PROGRAMOJE: Įspūdinga vakarienė, garsus a&uo nio asmeno orkestras.
Bilietų kaina: {skaitant vakarienę, gėrimus ir šampaną. $26.00 asmeniui.
Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai as menų rezervuojami pas:'
BIRUTĘ ADOMAVIČIŪTĘ
(§17) 72M878
4 Sheffield West, Winchester, MA f18H
DAIVĄ IZBICKATTĘ
(«17) 82S-7442
2t OM Stone Read, Westwood, MA 020M
Norintiems nakvoti vtešbutyj
pastatymas garaže $L

zervacijo^ korteles su 29% nuolaida. Automobilių

LAUKIAME!

I

Filmų (vairumai

Kultūrinė kronika

STASE SEMfcMKNE
RAŠYTOJAS ANTANAS
GUSTAITIS CHICAGOJE

Nr. 283 (48) — peL 5

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Šeštadienis, '1977 m. gruodžio mėn. 3 d.

L I E T I S A I T E VĖL
P I R M O J E VOGTOJE

blondinas), švelnių bruožų, gra
žaus nuaugimo, amerikiečių meiliai
vadinamas "Miša" dėl savo gero
būdo, šoka virtuoziškai. Duodamos
scenos iš baletų "Don Quixote".
"Ajina Karenina" ir kitų.
šis filmas yra uitinga. realislinė.
skaudž.ai žmogiška drama, atsklei
džianti meile, kovą su amžiumi bei
pavydu ir žiaurius reikalavimus,
siekiant didelio meniškumo.
Baryšnikov daug laimingesnis

savo debiute, negu jo nelaimingas
tautietis Rudolf Nureįev, taip ne
gailestingai eksploatuotas filme
"Valentino**. Baryšrukovo preciziš
kumas, jėga ir jautrumas, kaip ak
toriaus, puikiai prilygsta jo šokimo
sugebėjimams. Jis netgi svajingai
ir melancholiškai perduoda mums
vieną tų sentimentalių liūdnų rusiš
kų darnų, pritardamas beveik "tau
tiniu" instrumentu — gitara. Fil
mas — pramoga visai šeimai.

"THE TURNING POINT" yra
vienas tų puikių filmų, kuris savo
Bostone gyvenantis rašytojas
Aštuntasis M. Glinkos varde
dviveidiškumu sunkiai apibūdina
Antanas Gustaitis šį savaitgalį vokalistų konkursas, į kurį suplau
mas. Tai jis sutvyksi didingumu,
vieši Chicagoje. Šiandien (gruo kia visos Sovietų Sąjungos rink
tai vėl pasimeta kažkur. Tačiau
pliusai čia taip yra geri ir jie virši
džio 3 d.) 7 vai. vak. į's skaitys tiniai solistai, šieme spalio 7 d.
ja. Tad juos brangini ir lengva Šir
savo eiliuotą ir neeiliuotą kūry įvyko Uzbekijos sostinėje Tašken
dimi
dovanoji kai kuriuos neapsi- j fC*
bą Lietuvių Bendruomenės dvi- te. Konkursan Rusija atsiuntė 64
žiūrėjimus.
MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA
Ješimt penkmečio jubilieiiniame jaunus solistus, Ukraina 26. P"
Miehail (Misa) Baryšnikov de
:
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS
vakare Jaunimo centre. Progra dešimt r daugiau dalyvių bu
biutuoja šiame Herbert Ross pasta
vo
iš
Uzbekijos,
Turkmėnijos.
tytame filme. Miša gerokai priside
ĮSIGYKITE LABAI PATĄ ARIA IR KKONOMlšKĄ
mos dalį atliks ta pgi Antrasis
da prie kai kurių, nuostabių akimir
Moldavijos, Azerbeidžano, Gudi
SUSISIEKIMO PRIEMONE.
kaimas.
kų sukūrimo, nors jaunasis rusas,
jos ir k t Iš Lietuvos konkursar.
pabėgėlis nuo sovietinio komunistibuvo nuvykę 6 dainininkai, ir
VLADO JAKUBfcNO
: nio režimo, turi antraeilę rolę
pirmąją vietą laimėjo lietuvaitė
KŪRYBOS P O P I E T *
Turinys sukasi apie dvejetą gerų
Irena Milkevičiūė. Ji yra baigusi
draugių. Viena jų yra garsi sens
Minint vienerių metų sukak 1976 metais Lietuvos va'styb'ne
tanti prima balerina Emma (Anne
Mažas labai patogus 1978 m.
dainuoja
Baneroft). kita gi galėjusi tapti
ti nuo kompoz toriaus prof. Vla konservatoriją ir jau
CHRYSLER
Karo aukos (aliejus). Nuotr. Bruno Rozitis garsenybe šokėja — jos geriausia
do Jokubėno mirties, Jaunimo Vilniaus operoje. Anksčiau M. Daina Dagnija (latvė)
draugė Deedee (Shirley MacLaine).
centras rengia jo kūrybos popi_e-1 Q i n k o s v a r d o k o n k u r s e pirmąIš pabaltiečių parodos Kultūros židiny, New Yorke
kuri atsisakė karjeros ir pasiauko
tę kitą sekmadienį, gruodžio 11
jo šeimos auginimui. Dvidešimt
šias vietas yra laimėiusios
d. 3 vai. popiet. Minėjimo —
metų prabėgo nuo jų šokimo pra
A.
Stasiūnaitė.
die
Rosen
bluehen
r
o
t
"
verti
siunčiant
paštu,
bent
5
dol.
me
Kaukaitė ir
rkademiios programoj muzikas
mas vokiečių kalbon. Taipgi tams. Redakcijos ir administraci džios, ir dabar žmona atvyksta su j
Aleksandras Kučiūnas aptr.rs Vla- ARVYDO ALGMINO PARODA mūsų ispanistė B. Ciplijauskai- jos adresas: 5620 S. Claremont Amerikos baleto kompanija (pra
manyta), kurios žvaigžde ji yra. i \
^o Jakubėno kūrybą, o solistė D a 
tė recenzuoja šias knyygas: Ave., Chicago, IL 60636.
miestą, kuriame gyvena Deedee. Ir
na Stankaitytė atliks Vlado Jaku-1 Jauno dailininko Arvydo Alg Andrevv P . Debicki, ed. Fedro
Vedamas;;. —Kris"aus Valdovo juodviejų draugystė vėl atgaivini - j
'lėno vokai'nes kūrybos rinktinį mino tapybos paroda M.K. Čiur- j Salinąs- Madrid. Taurus. 1976 j ir Advento tema. Toliau: šis tas ma. Deedee turi dukterį Emiliją lionio galer'joje, Jaunimo centre, Į
repertuarą.
ir Antcnio Blanch. La poesia I apie Jaunimo centro direktorius, (Leslie Brovvne) daug žadanči? \
Le Baron Medallion 4-Door Sedan
jauną baleriną (jau turinčią profe-!
Chicagoje, atidaroma gruodžio 91 e&panola:
Conneaiones
con apie akademikus skautus, apie sionališką -patyrimą), o Emma. jos j
DAILININKIŲ PARODA
d. (penkadienį) 7. vai. yak. Cultura francesa, Madrid. Gre- antrojo
Turime jaunuoliams masino: Cadillac, Buick, Ponttac, Oldsmobile
milijono pokyli, apie krikšto motina, sudaro galimybę j
Ir kitę, taipgi importuota. Įvairių kainu. Pradedant nuo $100. Mū
ČIURLIONIO G A L E R I J O J E
Paroda tęsis visą savaitę, iki gruo dos, 1976
Mykolo Morkūno spaustuvę, fi prisijungti prie baleto kompanijos.
sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body),
džio 1 1 d . imtinai. Prieš kelerius
Kai motina palydi jauną šokėją
latelistų parodą, foto parodą ir
sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą
Jau antra savaitė Čiurlionio
Emiliją j Xew Yorką. atsiveria į
• LIETUVIU DIENOS. 1977 plačią jaunimo veiklą.
galerijoje, Jaunimo centre, Chica metus šioje galerijoje buvo pirmo
naujos temos, o kartu pradeda !
m. lapkričio mėn., Nr. 9. Žurna
goje, vykstanti lietuvių dailinin ji Arvydo Algmino darbų paro
sproginėti žiežirbos; motinos pavy- j
lą redaguoja Redakcinė kolegija.
• KARYS. 1977 m. lapkričio das. slopinamas ir smilkstąs per 20 į
kų paroda dar atdara šiandien da. Dabar visiems bus įdomu pa
Seniausias automobiliu pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virs 60
Leidžia Antanas Skirius. Redakci mėn., Nr. 9. Pasaulio lietuvių metų. Emmos baimė dėl artėjančios Į
ir rytoj. Lankymo valandos n u o sekti tolimesnį dailininko kūry
metu.
jos ir administracijos adresas: karių — veteranų mėnesinis žur senatvės, o taipgi noras, kad jau
bos kelią.
11 vai. ryto iki 9 vai. vak.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, nalas. Redaguoja Zigmas Rauli nai krikšto dukrai pasisektų, abiejų
PLYMOUTH - VOLARE - CHRYSLER - ARROW
moter
CA 90029. Metinė prenumerata
•>. Administruoja Leonas Bi
« abejonės dėl sprendimo
J?
12 dol.
leris. Redakcijos ir administraci karjeros ar vedybų problemoje.
Filme rimtai gvildenamos suaujos adresas: Karys, 341 Highland gusiųjų temos. Mums atskleidžia
Stasys Raštikis rašo apie Lie
Blvd., Brooklyn, N . Y. 11207. mos meilės istorijos (net pora). Fil
tuvos kariuomenę, V. Prižgintas
me didžiosios emocinės akimirkos
Metinė prenumerata 10 dol.
apie karin. Antaną Juozapavičių
sprendžiamos paprastai ir tiesio
Šis tas iš naujo numerio turi giai. Filmo dramatiškosios dalys
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
ir jo žuvimą, ginant Alytų nuo
Skaitytojai yra prašomi rastus bolševikų 1919 metais, rašoma nio: dr. P. Rėklaitis rašo apie gea-ai parašytos ir suvaidintos
•
LIETUVOS
ISTORIO
9727 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60643
Lietuvos Brastos 1657 metų ap Baneroft ir Mac Laine ypač puikios,
GRAFIJA, 1977. XL, N r . 7. Sep ir pastebėtus šios rūšies biblio apie Bc'grado konferenciją, paTel. — (312) 238-9787
demonstracijas W a - gulimo vaizdą ir jo autorui šve jos vaidybiniai tiesiog spindi.
tintasis sąrašas kai kurių veikalų grafinius duomenis siųsti adresu: baltiečių
Leslie
Browne
(20
m.
balerina
dų
maršalą
Erik'ą
Ahlbergh'ą;
Lietuvos istorijos klausimais, pa Jonas Dainauskas, 4523 S. Fran- shingtone, Vasario 16-tos gimna
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) | VILNIŲ SU PAN
labai įdomus gen. št. mjr. Albi gyvenime) yra švelnus, nežemiško
rengtų ne lietuvių, n e lietuvių cisco Ave., Chicago, IL 60632. ziją, recenzuojamos naujos kny
grožio veidelio, tikra pasakų pasau
.AMERICAN LĖKTUVAIS I š N E W YORKO:
no Levickio raštas "Prisiminimų lio princesė ir šoka lengvai ir gerai.
gos ir k t
kalba ir per paskutiniuosius ke
nuotrupos iš 15-to Gardino ba
Baryšnikov yra atrastas stebuk• WORLD
LIT ERATU RE
Išvykimo d a t o s : 1978 m. vasario mėn. — S669.00; kovo mėn.
liolika metų išleistų ne Lietuvoje.
talione,
kur straipsnio pradžio- j las Jaunas. gražus (mėlynų akių
•
MŪSŲ
ŽINIOS,
1977
m
TODAY
(Formerly
Books
Ab$691.00
ir $746.00, balandžio mėn. $746.00.
Parengė Jonas Dainauskas, Libje autorius prideda dar ir tokį pa
lapkričio
mėn.
27
d.,
Nr.
17.
road)
Votume
51,
Number
Ą,
rary of International Relatiorts,
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 sa
aiškinimą — "Šį kuklų rašinėli atsiminimai ir S, Šetkaus "LietuChicago, IL. Leidinyje liečiama: Autumn 1977. A L i t e r a r y Quar- Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo cent
vaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
skiru brangiems Gardino batali vis lenkų karių lageryje". Plati
mokslinės studijos, dokumenti terly of The University of Ok- ro Chicagoje biuletenis. Reda
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. —
ono vyrams, kurie pradėjo žygį šaulių ir ramovėnų veiklos kro
nės apybraižos, atsiminimai, do lahoma. Editor I v a r Ivask, 630 guoja Antanas Saulaitis, S.J. Ad
$564.00.
Vilniuje,
o
baigė
saulėtos
Italijos
nika.
Aktualus
karinių
žinių
kumentinės apysakos, populiarūs Parrington Ovai, Room 110, ministruoja Petras Kleinotas, S.J.
žemėje — Vakarų sąjungininkų pluoštas. Žurnalas
iliustruotas
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš Chicagos
pasakojimai. Leidinys yra 42 psl., Norman, O k l a h o m a 73019. In- Biuletenis išeina kas antra sa
eilėse".
Nemažiau
intriguojantys
nuotraukomis.
ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų su papildo
dividual subseriptions $13.50, vaitė, numerio kaina 25 centai,
tiražas 200 egz.
ma mokesčiu
Istoriografijos puslapiuose yra singie copies $5.00. Circulation
(Prices are based on double oceupancy and are subject to cfaange and/or
473 bibliografinės pozicijos. Lei Manager: 1005 Asu. Ave., Nor
man,
Oklahoma
73019.
govemment approval).
dinio įvade pats redaktorius, be
kita ko, šitaip skaitytoją infor
Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos i Los Angeles
Tai bene vienas iš geriausių j
muoja: "B t u 473 spaudinių 260 literatūros žurnalų anglų kalba,\
— kelionė į vieną galą $99.00, o į San Diego — $109.00.
buvo'paskelbti'dabart.' Lenkijoje apfr»glgiaptjg
visa, gvAsyą-da-^
(54.97- proc.), 49 —Vakarų Vo barties
pasaulinę — įvairia-;
kietijoje, 48 —JAV ir t.t. (viso kalbę literatūrą- Kiekvienas nu-1
r^
16 kraštų). Iš jų —270 lenkų
meris netoli 200 pusi., puoš-;
kalba (57.08 proc.), 70 —anglų
naus, didelio formato, iliustruo
kalba, 58 — rusų, 48 — vokiečių
t a s rašytojų nuotraukomis.
IR K I T A S Š A L I S
ir U . (viso 11-oje kalbų). 304 ra
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)
Šio
numerio
straipsniai
suka
šiniai (t.y. 64.p7 proc.) liečia se
Kalėdinis 1977
VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019
nosios Lietuvos istoriją, 51 — si apie Boriso P a s t e r n a k o . Paul
Vilnonė gėlėta arba sn ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės me
TEL — 581-6590; 581-7729
Nepriklausomos Lietuvos laikus, Celan'o, Gunnar'o, Ekeloefo,
džiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; '
22 —paskutiniojo karo laikmetį, John'o, Ormond'o kūrybą, apie
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis: 2 poros vyriškų arba mo
tradicinę ir modernią latvių
Siuntimai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
32 —dabartinę Lietuvą".
teriškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 ang
poeziją ir k t . Naujų knygų apliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su {audimu "Aū
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas N I E K O NEMOKA
. Įvade
,ncn redaktorius
« u taipgi
> « K 5patei
- - - valgose R. šilbajorio recenzuowool made in England".
,<:a 1969 meta* okupuotoje Lie- J J * J ^ ^
eilėraščių
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
B r a d ū n o
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
$181.00.
tuvoje išleisto stambaus biblio rinkinys " A l k a n a kelionė" i r
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
I šj siuntini dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. Gali būti 4
grafinio darbo "Lietuvos TSR is Vilniuje išėjęs 1976 metų "Poe- į
m.
medžiagos,
2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokios prekės, že
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos r y t o iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekmadie
torijos bibliografija 1940-1965" a j o s pavasaris", o taipgi Al
miau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau su
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
kritiką.
įskaičiuotu muitu.
fonso Bieliausko romano "...und,
Įvadą redaktorius baigia, saky
$86.98
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . .
49.09
Jeans
"Wrangler",
vyriškos
arba
moteriškos
damas: "Senaisiais laikais Lietu
MOŠŲ
SKYRIAI
27.08
Nertinis, vyriškas arba moteriškas
. . . .
vos istoriją rašė svetimieji. Atro
32.09
Geresnis
nertinis
AJ1entown, Pa. — Y» Tilghman Street
_
_
- _
435-1654
do, kad šiandieną, nežiūrint di
3.09
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos . .
Baltiroore
31.
Md.
—
1828
Fleet
Street
342-4240
delio būrio lietuvių diplomuotų
IM
Brooklyn, N. Y. 11218— 485 McDonald Avemie
».~
833-0090
Tights
istorikų, padėtis nedaug bepasi24.00
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avemie
_ 895-0700
Vilnonė medžiaga suknelei
18.08
keitė. Lietuvoje istorijos mokslų
Chicago 22, 1B. — 1241 No. Ashland Avemie
....- —
488-2818
Crimpleno medžiaga suknelei
. . . .
30.00
Chicago, IIL 80829 — 2868 We»t 89 Street
925-2787
daktarai daugiausia skelbia L K P
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui .
10.98
Chicago, m. 60808 — 1888 W«* 47 Street
378-6755
Nailono apatinis
panegirikas, o išeivijoje esantieji,
KEIKMENYS FOTOGRAFAMS
11.98
Cleveland 13. (Milo —1828 KenlhvortJi Avemie
771-0696
Nailono marškiniai
gal dėl negalėjimo prieiti prie
15.00
Detroh
12.
Mich.
—
11801
Jos
Campao
Avemie
365-6780
Geresni marškiniai
XR MĖGĖJAMS
šaltinių, tik su mažomis išimti
\\M
Hamtramck. Mich. — 11330 Jos Campaa Aveme
—
~
-•• 365-6740
Vilnonė skarelė
.
S9J8
mis, nesigilina į Lietuvos istorijos
Hartford 6, Conn. — 122-126 HUlsMe Avemie
246-2348
Angliška vilnonė medžiaga eilutei
. . . .
1198
klausimų nagrinėjimą ir neretai
Los Angeles 4, Caflf. — 159 So. Vermont Avenoe
,
385-6550
Uetsargis teleslopic
99.98
New
York
X,
N.
Y.
—
78
Second
Avenoe
674-1540
net nežino, kas yra kitų tuo klau
Geresnės rūšies medžiaga eilutei
. . . .
75.96
New Yoi* S. N. Y. — 324 E. 9 St.
„
~
475-7430
simu rašoma. Tokiu atveju kiek Daug sutaupysite, pirkdami tu
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei
Miami Beach, FU. 33138 — 1201 17 St.
305-673-8220
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimo
galima pilnesnė ir tikslesnė bib ft reikmenis. Pasinaudokite pa
Philadelphla
23.
Pa.
—
631
W.
Glrard
Avemie
„..„
—
„
769-4507
išlaidoms.
liografija spaudinių, liečiančių togto planu atidedant pasirint
Phoenta, Arte 85027 — 22847 Black Canyon Hwy
~
662-942-8770
tat reikmenis ypatingai proga.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
Lietuvos praeitį, parašytų ne lie Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
Rahway, N. J. — 47 Esst MOtoa Avenoe
381-8800
me
palikimus j Lietuvą ir kitas šalis.
, SWv« Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave.
- 301-580-4464
tuvių, ne lietuvių kalba ir išleis aptarnavimas. Atidaryta pirmad
: South River, N. J. — 41 Whitehead Avenoe
257-6320
tų bei leidžiamų ne Lietuvoje, tu- j ir ketvirUd. vakarais iki 9 vai
Syracose, N. Y. 13204 — SIS MareeOos Street
475-9746
retų dar didesnės svarbos. Gal tų
Woodhaven, Ooeens, N. Y. 11421 — 88-14 JamaJca Ave.
~. 288-5250
bibliografinių duomenų telkimas 3314 West S3rd Street
11 London Lane, Bromley, Kent, Engianti
ir reguliarus skelbimas pastūmės
NAUJI SKYRJAk
363-8494
TeL — PBospect 6-8998
daugiau lietuvių susidomėti ir įLAREWOOO, N. J. 88781 — 284 Second St
T e l 01 460 2592.
S15-866-3939
HERK1MER, N. Y. -r MeKENNAN M>.
sigilinti į Lietuvos praeities stu-

leMOI
nuo $ 5,250.00

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

i 1977-1978

Nauji leidiniai

METU EKSKURSIJOS ! LIETUVA

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS

4JSSR KRAŠTUI naudokitės pafarra¥tmfr ptečtar tmomos firmos

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

HAROUETTE PHOTO
SUPPLY

BALTIC STORES, LTD.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

SPRAGA PASAULIO LIETUVIŲ
DIENŲ PROGRAMOJ
Šiaip spraga tvoroj reiškia] dėl pasogos. Šiais laikais komtuščią vietą. Sakysime, dar ir j piuterių technologija piršliams
šiandien prisimenu lietuvių kai- Į duoną beveik atėmė arba, tiksbos mokytojo taisyklingą saki-! liau tariant, visai palengvino,
tų:
j Piršliui atpuola kelionės išlai— Žąsinas rado tvoroi spra- i dos ir kalbėjimas — piršimas.
gą, nepastebimai pralindo ir nu- Tat palikta spraga — neapsižiūkiūtino į svetimą kaimyno kie ! rėjimas PLD programoj grei
mą.
į čiausiai ir bus sutvarkyta IBM
Vargiai enciklopedijoje ar j kompiuterio pagalba. Technolo1
žodyne rastumei tikslesnį spra- j ginių piršlybų procesas gana
gos apibūdinimą. Tačiau besisie nesudėtingas. Visų pirma kom
loja lietuviškumo puoselėjimu piuteriui reikalingi duomenys.
Pasaulio Lietuvių dienų progra Sakysime, jauna mergina, gel
moj rado didesnę spragą negu tonplaukė ar tamsiaplaukė, gra
Redaguoja dr. S. Aliūnas
minėtoų ūkininko tvoroj. Ren žiai nuaugusi, mėgstanti meną
gėjų neapsižiūrėjimo būta taip ir sportą, o taip pat vienumą (o
didelio, kad. rimtai susidariu tai reiškia darnaus gyvenimo
pageidauja susipažinsią padėtį išnagrinėjus ir išva j lsiekimą),
das padarius gali suirti PLD ! i m gydytoju, inžinierium, moAPSIJUNGIA LIETUVIAI organizacinis komitetas, o Jau- i ^ 3 ^ advokatu ar kitos pronimo sąjungos ir Sporto sąjun fesijos vaikinu, tik ne su buhal
EMZDOČIftl
gos vadovybėms pareikštas ne teriu, nes šie paprastai esti
Kalėdų laukia ne tik vaikai, juk kaip galėjai būti narsus, kai
Chicagoje platinami plakatė pasitikėjimas. Visa liečia orga smulkmeniški, priekabūs ir rei
Kalėdų laukia ir didieji, nes ta buvo kiti laikai. Dabar ;'au vi liai, kuriuose skelbiama, kad
nizacinį komitetą, kuris sudarė kalaują atskaitomybės iki cen
da yra proga ne tik gauti ko sai kitas reikalas kovoti, kai įvyksta lietuvių barzdočių susi
programą, kur kas sportuos, to. Kalba gana gerai lietuviš
kią dovaną ar kitą apdovanoti daktarai saugo tavo sv eikatą, o ; rinkimas.
Plakate
rašoma: kas posėdžiaus ir dainuos, taip kai, mamos išmokyta virti ce
bet ir j bažnyčią V-J'sukti. O bankas pinigus. Dabar gali dra- ''Lietuviai barzdočiai, vienykipat, kur visi šoks ir baliavo-3', pelinus, koldūnus ir balandė
melstis reikia šiais l?ikais ne šiai per Atlantą perspjauti. O
o apie piršlybų klubo veiklos lius. Sunkiau sekasi su kugeliu
tik ko nors prf-šant, bet ir dtko jei kartais atrodo tavo priešas .
išvystymą nė žodžio. Svartrau 'r šaltibarščiais: pirmasis pajant. Padėkos d'encs proga gal nevertas tokių žygių, tai gal: I
sia, kad klubas dar neįkurtas ir, orastai perkepa, o į šaltibarškai kam ir nebuvo progos padė t a m savo užmojui pasirinkti čia ;
lietuviškųjų piršlių nuomone čius vietoj druskos įdeda ekstra
koti per kalakuto didybę, tai pat esantį savo tautietį. Tada
tai daugiau negu neapsižiūrėji šaukštą grietinės. Tėtis dėl to
dabar, advento proga, kai Kalė šova daug efektingesnė.
mas ar apsileidimas. Tiesio01 neprieštaraująs.
das vis primena eerai nupenėt'
Šventėms praėjus, gali paplabūtu galima panaudoti ir stip
Piršlybinio kompiuterio būs
seneliai, budį miesto krautuvė | nuoti ne tik už ką nors padėko-:
resnį žodį, kaip sabotažas, tr> tinė turėtų būti Toronte bent
se, reikia ruoštis ir padėkoti ir ti, kad, ir Padėkios dienai pračiau tai būtų nelietuviška.
iki Pasaulio Lietuvių dienų. To
ėjus, nenumirei nei nuo kalaku- I
ko nors paprašyti.
limesnė egzistencija priklausy
Pagal vieną se^ą r»irsli. kurio
Pavyzdžiui, kai kunigas bara tienos, nei nuo to skystimėlio
tų nuo pasiektų rezultatų. Ka
dešinė ranka surišusi šerias po
ką nors už griekus, tai reikia karinu paukštuką laistei, kad •
dangi
kompiuteris, tai veikimo
ras, iki šiol laimingai gyvenan
džiaugtis, nes viskas taikoma lengviau viskas patriotiniu goplotas
apima visus kontinentus
čias, klubas turėjos darbą pra
ne tau, o tavo kaimynui. Na. mūriu slystu. Bet gali kai ko į
ir visas kalbas.
St. D.
jei jau ne kaimvnui. tai priešui. | * pamaldauti. Paprašyti mal
dėti ne vėliau kaip prieš metus.
Jei ryžties dėkoti, tai gali dė- i ^ ^ k a d ^ ^
s k r i s t ų , kad Į tės. Gruodžio 9 d. vakare, "Gin Lietuvoje gi piršlybos trukdavo
koti. kad. nors ir labai daktarų ; r i ^ J * * P « * * į Į ^ v <> ^ z i " j taro" užeigoje, prezidento Ado- n e t Z ^ į į " & s u s I t a r d a v o
r
bartas, nenumirei nei nuo rūky- Į dencijos neatakuotų, kad tavęs j iį0 apatinėje svetainėje, įvyks į
nei nuo skičiaus. Na, gal: ' patriotiški jausmai neapleistų ir Į pirmasis Amerikos lietuvių I
mo,
SĖKMINGA I KYLA
padėkoti, kad kitą apkalbinėjai tu vis surastum srražių žodžių ; barzdočių susivienijimas. Įėji
žodžiu ar raštu ir to niekas ne-1 paaiškinti, kaip tėvynę myli ir I m a s tik su barzdomis (tikro'Seminaro metu buvo tik vie
iskėlė į aikštę. Gali dėkoti, kad j k a i P apgailestauji, kad neturė- j » ) . Dienotvarkėj: išgerti,, iš

MŪZOS IR KOMPIUTERIAI
Susmulkėję poetai šiandieną,
Savo pareigas mūzos užmiršta, —
Kad įkvėptų eilutę nors vieną,
Nepajudina dieviško piršto.
— Mes neturim laiko, — atsako
Mūzos, — paskui kiekvieną
vaikytis,
Rūpi moterų teisės, ne ką ten
Suposmuoja koks paikas uoifcyfis.
Ir joms pritaria kvazi-poetai:
— Ponios mūzos racijos turi, —
^ e pegasai, o ševrbletai
Pūdo mūsų poezijos tūr-£
— Ne Horacijai mes ir ne Dantės,
Apraizgyti jausmų prakilnių, —
Kaip mirtingiems, ir mums skauda dantį,
Geidžiam keikų ir steikų skanių...
... / simpoziumą suėję,
Mokslo vyrai, tikim, nutars:
Reikia poetams kur nupoetėję
Vyro satyro, ne mūzos moters!'„

ŠVENTĖMS ARTĖJANT

kas nors apspjaudė ne tave, o I Jai progos už ją mirti. Taip pat i g e r t i , paskaita (jeigu atsiras | na iškyla^ bet vielos tokios ir
kitą. Gali dėkoti, kad kur nors paprašyti, kad niekad neapsirik- į prelegentas) tema: "Istorinė į užteko. Pasivaiitščiodami kur
spaudoj puolamas, ne tu. O jei tum, ką nors puldamas ir ką j barzdų apžvalga nuo 1976 m. j santai nuėjo į vyninę. Ten buvo
puolamasis nekaltas, tai gali pa nors girdamas, kad vis pultum j įjcį 1977 m.»t išgerti, panegiri- išaiškinta vyno gamyba, ir visi
gavo to vyno paragauti. Po to
sakyti, kad vis tiek truputį ka- silpnesnį, o prieš stipresnį kad į į a barzdoms ir barzdočiams
kios iškylos, žinoma, visi į se
da nors buvo kaltas, irnereikia j m e m a i ^ P u o d a s * a u s * ^ liaudies dainų forma ir kt.
minariją grįžo labai patenkin
tum
Kviečiami
ir
palankūs
svejo gailėtis.
>
ti".
Rūta Sušinskie".iė
Be abejo, dar reikia pamal timtaučiai — barzdočiai".
Taip pat reikia padėkoti už
Malonu, kad dar viena reikš
narsumą, ginant lietuviškus rei dauti, kad sugebėtum surasti
ROMANO REIKŠMĖ
kalus, nors tuo narsumu "Kelei naujų argumentų, kodėl tavo minga organizacija įsisteigia,
Romanas pažiūrėt neplonas,
vis" ir abejoja, rašydamas: partija geresnė už kito partiją, ir reikia tikėtis, kad įsijungs ir
Ir, rodos, įrištas gerai,
"Šia proga leiskite paklausti, kodėl ana tikra atsilikėlė, o ta>: į politinius veiksnius.
vo
pažangi,
kodėl
visada
tavo
j
Nuo nemigos irzlius ligonius
kuris čionykščių mūsų narsuo
teisybė,
o
kito
visada
klaida.
Dabar juo gydo daktarai.
lių anais laikais pasakė bent
BALYS PAVABALYS
Gali
pamaldauti,
kad
kitų
pa
M. Stundžia
vieną viešo protesto žodį prieš
vadinamojo Liaudies seimo rin rengimų metu būtinai būtų bloSU KALĖDŲ SEUELIU
VANDUO
kimų klastą ir prievartinį Lie gas oras, o kai tavo — tai būti- '
SUSILYGINT
NEGALIU
Iš kalnų žmogus pasinešė į
tuvos prijungimą prie Sovietų nai geras; kai kitas parodą ruo
pajūrį pirmą kartą pamatyti
Sąjungos. Kuris bent gatvės už šia, kad niekas neateitų, o ta
Jisai net gimė
konkurentė praleistų
vandenyno. Draugas jį nusive
kampyje nuplėšė nuo sienos par vo solistė
Su barzda.
k a d kito
tijų šūkį ar Stalino plakatą, i &**>
straipsnį ar knydė prie kranto ir pamojo ranka
Ir nepasensta,
Niekada.
j didingą vaizdą, žmogus ilgai
Juk tada dar visi buvote palv- i 5%- sukaltų į žemę, o tavo pa
susitelkęs tyrinėjo vandenyną
ginti jauni"*
" ! Uostytų po plauku. Taip pat ga0 aš, bebarzdis,
tima
ir pagaliau sušuko:
Žinoma, "Keleivio" klausi- j
į * * V^įtoP*
nialdinNežinau.
Gustaici
Kcdėl, vos gimęs.
mas nelabai kuklus, šitaip r * Y*****
<> P^mais:
— Broleli, tai daugybė van
Pasenau.
kalauti tiesiog nesusipratimas, Į Mums tavieji gėriai sklinda —
dens!
Derliaus jūrų ir laukų,
Matau aplinkui
— Taip,
atsakė vadovas,
Daug barzdų,
Duodi galvą — proto indą,
— ir atmink, juk čia tik pavir
Ir visos jaunos —
O pakaušis be plaukų.
šių tematai.
Net graudu.
Kai nuo lobių žemė svirdi,
Saulės deimantų pilna, —
Vyrui skyrei vieną širdį,
Kurią savinas žmona.

Porkūne, dieve,
Tu didus,
Puošei barzdem
Tautos vadus!

NELtSPRENDŽIAMA
PROBLEMA

SPYGLINIAI LAIŠKAI
— Aū Wood rašo:
Kur pažvelgsi, atsijotų
Tirštos minios patrijotų
Kerta broliui į akis:
— Komunistas ir vagis.
Vienas kitą tol kapoja,
Kol pastovi tik ant kojų,
Kol graborius paslaugus
Nugabena į kapus.

Ir pragydo rašeivos nudžiugę: —
Lai Aliūnas sėdi ramus!
Ritmą skelsim iš bugi-mugi,
Iš kompiuterių rinksim rimus.
Jonas

B

aika

DRAUGIŠKAI IR ATVIRAI
Visi nuolat
primena, kad | arbatos skonyje,
-įsikišau, ka-2ikia kalbėtis maždaug taip, i dangi man arbata buvo tikrai
kaip lietuviški veiksniai — drau-1 neskani
; š':ai ir atvirai. Apie vieną to
Svexias truputį paraudo. Tėtė
kį draugišką atvirumą rašo J aslapČiomis man stuktelėjo į
Savaškevijius:
rašonę ir po to pasakė svečiui:
— Prašau atleisti. Jaunas ir
— Neseniai pas mus Į svečius
užėj:> vienas pažįstamas. Tėtė ':vai!a\
SvsI-ias pritarė. Ir apžiurėjo
pavaišino jį arbata. Pasikalbėjo
mane
visapusiškai.
me apie šį bei tą.
—
Iš
tikrųjų, — sutiko jis. —
— Skani arbata, — apskelbė
svečias. — Retai kur pasitaiko Jaunas piemengalys ir nedaro
įspūdžio, kad būtų išsilavinęs.
tokios gerti.
Pasijutau nei šiaip, nei taip.
Tėtė net apraudonavo paten
— O jūsų pakaušis plikas,
kintas.
barzda ruda, nosis kaip braškė,
— Jūs labai mielas, — pasakė — pasakiau, kad išlyginčiau sąs
! svečiui.
kaitą.
Svečias pasipriešino.
Svečias atsistojo iš užstalės.
— Aš esu tik sąžiningas, —
— Tai akiplėšiškumas, — pa
pataisė jis tėtę — Aplamai, mėgs reiškė.
tu sąžiningumą. Laikau save tei
Tėtė taip pat atsistojo.
suoliu.
— Labai atsiprašau, — su
Pasižiūrėjome į svečią susido murmėjo tėtė. —Tačiau, būda
mėję. Atrodė visai kaip norma mas sąžiningu, turiu pasakyti,
lus žmogus.
kad mano sūnaus pastabos yra
— Kalbu tai, ką galvoju, — visiškai teisingos.
pridūrė. — Ir mėgstu, kada ap
Svečias pasižiurėjo į tėtę labai
linkiniai žmonės elgiasi taip pat. nedraugiškai.
Nemėgstu melagystės, tačiau la
— O jūs esate asilas, — pa
bai vertinu atvirumą. Todėl, jei sakė svečias giliai įtikinančiu bal
gu tvirtinu, kad arbata skani, su ir išėjo nebaigęs gerti arba
tai reiškia, kad ji tikrai skani. tos.
Tėtė susijaudinęs pasitrynė no
Nuo to laiko tas pažįstamas
sies galiuką.
ponas nustojo būti pažįstamu
— Jūsų atvirumas mane tie
siog nuginkluoja, — pasakė. — ponu.
Iš tikro jūs esate stebėtinai są
Gaila. Tai buvo vienintelis
žiningas.
žmogus, su kuriuo galėjome at
— Arba visai nesusigaudote virai pasikalbėti.
turtas

— K. Ardiama skundžiasi:
Esu našlė ir ištekėt norėčiau,
Jeigu vyrą tik pagaut
galėčiau.
Mano širdis gailestinga,
Energijos man nestinga:
Vienam namelį apvalau,
Kitam sriubelės padarau,
Bet kai tik vedybas pradedu
minėt,
Nenori su manim kalbėt
Ak, nesugebu Adomo
sutvarkyt
Ir prie altoriaus nuvaryt.

Vieną dieną pilietis pasirodė
policijoj ir pareiškė norįs pa
Ko i mane
•
Tavo royj ir Sodomą
duoti skundą.
Žvelgei kreivai?
Ogi Ievą ir Adomą
— Turiu tris brolius, — pa
Ko man barzdos
Šviečia aukso žiburiai,
sakojo
jis. — Visi gyvename
Neprisiuvai ?
Net be kelnių išvarei.
susispaudę mažame bute. Vie
P.P.
nas brolis turi šešias kates, ki j
KUO PASIREMTI
tas — aštuonis šunis, o trečiai 1
— ožką. Baisus kvapas, ir noKeletas remonto darbininkų
SAUKAS f l l C T A ^ IR
rėčiau, kad tamsta dėl to ką buvo pasiųsti į laukus pa aisyti
PROP.LEUOS
nors padarytumėt.
kelio, bet jie žiūri, kad paliko
"Gražu, šilta ir patogu. A•*
— Ar jūsų butas be langų? mieste kastuvus. Gre : ta ; tclcfcfmes c M*X *..nxofiA m r. 3.T*>-?,FTV»CTAMA
I patogu, tai kitas klausima",. '\
I — teiravosi policininkas.
nav"> apskrities inžin eriui.
Cewi tmffĮ&miitK peefy^r*** <*o<be#ms
'' Pavyzdžiui, einant Michigan
— Na, žinoma, kad su lan
— Tuojau pasiųsiu kas'uvus.
gatve vėjuotą dieną, žinoma,
gaiš, — atsakė p'lietis.
— atsiliepė inžinierius. — Tuo
viena ranka laikai sijoną, ant
— Tai galite atidaryti juos. *^rpu iūs pasiremkite vienas į kira rankinuką. Ar paleisti sijo
C B M I aj, OTCHCTVO « M e»c*»«w»*.
— patarė policininkas.
tą.
ną ir čiupti šalį. ar paprašyt;
— Tada išskris mano karve
fl»pr^« n*RM**4 ~ CMS* wapO£MM
praeivio palaikyti — ką. sijon^
liai, — pasiskundė pilietis
— Nepastatysi rūmo, jei ne
ar šalį!
Al. Likandcrienč
(mk)
gali sukalti šunio budos.
SUGEDĖS TEPTUKAS
!
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:—
Daū. A. Algminas
— Susidaro įspūdis, kad ve— Nors apsivaT-ryrr-as yra
— Šitas degtukas neužside- dybos yra moterų sugalvota in
nuodėmė,
bet ir iietuviai nuo
ga, — skundėsi vienas.
stitucija, į kurią vyrai nejuČioA
seno
m
gsta
skaniai pavalr\ti
— Televizijos aparatas niekad
— Kas jam? — klausia kitas mis įmanipuliuojami, įšnekinair
išgerti.
O
pavalgę
ir
pasišne
visiškai
laikraščio nepakeis: muKomunistinė "Tiesa" įsidėjo 5iom gražiom reidčm spausdintą Rusijos
— Nežinau, bet prieš minute mi, kai kitos išeities nebelieka.
keti.
Andrius
Mironas
sės
niekai
juo neužmuši.
himną, kad įrodytų, jog Lietuvoj jokia rusifikacija nevykdoma
jis gerai degė.
Danutė Bindokienė
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