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„Potosi, Bolivijoje, Andų kal koncertų kalendorių. Tada nu
nų 13,400 pėdų aukštumoje, matytose vietovėse rasti žmo
įsikūręs miestas 1572 metais nes, sutinkančius koncertus
buvo didžiausias pasaulyje. ruošti, sutarti piniginę atskai
Pusantro šimto tūkstančių gy tomybę. Tai atlikus, sutvarky
ventojų turėdama, gyvenvietė ti kelionės ratą: iš Vilniaus
pralenkė Londoną, Paryžių, aplink Ameriką ir vėl atgal į
Madridą. Pianinai ir švarūs Vilnių. Kas menininkus oro
skalbiniai, iš Europos laivais uostuose sutiks, pasiims, pri
Ko per amžius
neveizėjai
atplukdyti į Argentinos uos glaus, paskui atgal nuveš, iš
Po gimtuoju
dangumi
—
tus, tūkstančius mylių į tą lydės? Juos surask, pasitik
Pranašai ir
fariziejai
kvapą užimantį kalną keliavo rink, ar eina, kaip sutarta, nes
Garbins Dievą
šaukdami:
ant mulų nugarų". — praėju dažnai ir sąlygos bei aplin
siais metais rugsėjo 9-tą d. kybės keičiasi, ir išankstiniai
•Aleliuja" ir
„Hosanna!"
„Chicago Tribūne" rašė dien susitarimai bei pažadai dings
raščio bendradarbė Laurie ta. Kas gali įsivaizduoti, koks
.Aleliuja!"
džiūgaus
žemė,
čia organizatoriui rūpestis ir
Goering.
..Gloria!" giedos
dangus,
Ši, seniai skaityta, keista is kokius nervus jis turi turėti?
..Resurexit",
„Sandus",
,A-men"
torija iš naujo toptelėjo galvon
Iš viso per mėnesį meninin
Xuskaidrėjęs
šauks
žmogus:
kovo 26-tą d. Čikagoje, Jauni kų viešnagės, nuo kovo 1 iki
mo centro didžiojoje salėje, be balandžio 2 d., buvo vienuoli
.Aleliuja"
ir
„Hosanna!"
laukiant Juditos Leitaitės ir ka koncertų: St. Petersburge
Vladimiro Prudnikovo koncer — 300 klausytojų. Los An
to, kai šio koncerto organiza geles — 200, Seattle -r-- 75.
J ė z u s atsirado tarp jų ir prabi iki pasaulio pabaigos" (Mt. 26, torė Marija Remienė, išėjusi iš Omahoje — 150, Detroite.—
lo: „Ramybė jiu:..-"" Apaštalai 18-20).
užkulisio, pusiau uždususi 200, Clevelande — 200, Čika
išsigando. J i e mane. kad m a t o
Apaštalai įtikėjo, kad Kris skubėjo pro šalį:
goje — 400, Vašingtone —
dvasią. J ė z u s parodė j i e m s t u s tikrai prisikėlė, kai paty
— Tuojau pradėsim, fortepi 100, Vašingtone Lietuvos am
r a n k a s ir kojas, liepė paliesti rė, jog Jis yra gyvas, taip kaip joną nuvaliau...
basadoje — ?, Hartforde —
J o kūną, kad* :si: ksntų, jog J i s Tomas pirma netikėjo, kol sa
Pačiai reikia ir fortepijoną 100, New Yorke — 200. Iš viso
yra t a s pats Kristus. J i s pa vo pirštų neįdėjo į Jo šono
nuvalyti? — nusistebėjau, bet visgi liūdnoka, tik apie 2,000
„KodJUeakote Gyvojo tarp numirusių? Jis prisikėl*. J o čia a6£a".. Gustave Dore (1832-1883 m.)
k l a u s ė , a r ji^«He*u':. k o v a l g y - žaizdą. Po prisikėlimo iš nu
tuojau ir pasiguodžiau, kad žmonių. Tik tiek JAVfieiuvių
- • ti. J i e padavė j a t gabalą kep mirusių Jėzus išgyveno mūsų
geri tie modernūs laikai, for domėjosi tokio aukšto pajėgu
tos žuvies. Jis .-.paėmė ir valgė žemėje keturiasdešimt dienų,
tepijonas bent scenoje. O ir mo menininkų reta kultūrine
jų akyse.
mokydamas apaštalus ir su švarių baltinių nebereikia ga dovana. Net ir Čikagoje apie
Vienuolika apaštalų nuvyko jais bendraudamas. Jo prisi bentis iš Europos, organizato 600 žmonių talpinanti Jauni
į Galilėją, ant k.uno, kurį kėlimas iš numirusių, nepai riams iki pirmojo sniego baltu mo centro salė nebuvo pilna.
j i e m s buvo nurodęs Jėzus. Pa sant, kaip ir ką sako netikin mo čia pat juos išplauna kri Kodėl? Ar mes jau taip labai
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
m a t ę Jėzų, jie puolė ant žemės tieji, yra istorinis įvykis ir mū tikai.
nukultūrėjom, ar tokio menko
Palaidojus Kristų, po šabaso iš paties Jėzaus pasakojimų tamsta Jį išnešei, pasakyk ir J į pagarb:no. O Jis j i e m s sų tikėjimo pagrindas. Šv. Po
Koncertas buvo tiesiog pasa dėmesio priežastys buvo ki
rašo
Korintiečiams:
moterys visą naktį dirbo, ruoš žinojo ir priėmė kaip Dievo man kur padėjai, aš Jį pasiim prabilo: „Man thiota visa val vilas
kiškai žavus. Solistų dainavi tos? O gal ir tų renginių per
damos balzamo tepalus. Mari valią. Bet prisikėlimo pagreiti siu". Jėzus jai tarė: „Marija!" džia danguje ir Sopėje. E i k i t e „Skelbiame apie Kristų, kad
mas, vaidyba, laikysena sce daug, nes dideliuose telkiniuo
ja, Jėzaus Motina, visą naktį nimą Marija maldomis išpra Tuomet ji Viešpatį atpažino ir ir padarykim mano mokiniais Jis buvo prikeltas iš numiru
noje, ryšys su klausytojais, se juos lanko daugiausia' tie
meldėsi. J o n a s vėlai vakare šė. Jėzaus kūnas kape išbuvo sušuko: „Raboni!" J i puolėsi visų t a u t ų žmones, krikšty sių... Jeigu nėra mirusiųjų pri
muzikinė Nijolės Ralytės paly patys vyresnio amžiaus žmo
išskubėjo ieškoti Petro ir kitų dvi naktis ir vieną visą dieną. Jėzui į kojas, norėdama apka d a m i j u o s vardan Tėvo, ir Sū sikėlimo, tai ir Kristus nebuvo
da — tikrai pačių žymiausių nės. Pavargsta, o be to, ne per
apaštalų. Jis Alyvų darželyje Marija visas Jėzaus žaizdas binti ir pabučiuoti. Jėzus jai n a u s , ir Svertosios Dvasios, prikeltas. O jei Kristus nebu
pasaulinių kritikų geriausio pilnos ir jų kišenės. Bet ar
rado Jėzaus kruviną apsiaus išbučiavo. Koks Jos džiaugs tarė: „Nelaikyk manęs! AŠ dar mokydami laikytis visko, ka vo prikeltas, tai tuščias mūsų
pažymio verta kultūros popie taip galima teisinti neatsilan
tą, rado ir Petrą, prisiglaudusį mas buvo pamatyti savo Sūne neįžengiau pa^s Tėvą. Verčiau tik esu j u m - -akęs. Ir štai aš skelbimas ir tuščias jūsų tikė
tė. Bet dėl to gi nėra ko ste- kymą į pasaulinio pajėgumo
prie akmens, graudžiai ver lį gyvą ir garbingą, niekas ne eik pas mano brolius ir pasa esu su jumis per visas dienas jimas ( I K o r . 15, 12-14).
bėtis: Leitaitė ir Prudnikovas koncertą? Šį kartą geriau pakiantį. Petras sužinojo viską, apsakys.
kyk jiems, kad aš žengiu pas
pasaulinės klasės menininkai, sirodė mažesni telkiniai, nes
kas įvyko Golgotos kalne. Jis
Marija Magdalietė, atėjusi mano Tėvą ir jūsų Tėvą, pas
Šia prasme tegul juos vertina juose į šį koncertą atsilankiu
nedrįso pasirodyti prieš Ma prie kapo, pamatė, kad akmuo mano Dievą ir jūsų Dievą"
meno srities žinovai. Tai ne sių nuošimtis buvo žymiai di
riją. Bet Jonas vis tiek jį par
nuverstas nuo rūsio angos. Ji (Jn. 20, 16-18).
mano nosiai. Šio rašinio užda desnis. Mariją Remienę reikia
sivedė į eucharistinį namą,
nubėgo pas Petrą ir Joną, ir
Marija
su
didžiausiu
vinys pažvelgti į kitą šių, o sveikinti už pasiuntimą meni
kur Marija turėjo sau kamba
pranešė jiems: „Paėmė Viešpa džiaugsmu viską papasakojo
taip pat ir kitų, kultūrinių ninkų ir į tuos mažesnius tel
rį. Marija paguodė Petrą ir įti
tį iš kapo, ir mes nežinome, Petrui ir Jonui. Ir kitos mote
renginių beveik visuomet už kinius, o menininkams padė
kino, kad Jėzus jam atleido tą
kur Jį padėjo" (Jn. 20, 2). Pas rys pasakojo, kaip jos mačiu
mirštą arba tik kritiškai ap koti už koncertus ir ne taip
nusikaltimą Dievo meilei.
kui Mariją Magdalietė prie sios angelus ir Viešpatį Jėzų.
gausioms auditorijoms. Tai.
tariamą
organizacinę pusę.
Anksti rytą moterys išsku kapo atbėgo ir Petras su Jonu. Petras kraipė galvą, jam at
aišku, organizatorės iždo neKaip
minėjau,
nereikėjo
bėjo į Jėzaus kapą, nešinos di Juodu pamatė paliktas dro rodė, kad moterys iš rūpesčių
koncertų organizatorei JAV papildė. jo suvestinė — 6.000
delius indus balzavimo tepalų. bules ir skarą, buvusią ant ir karščio pamišo. Visos abe
LB Kultūros tarybos pirminin dol. nuostolio, tačiau kultūra
Jos baiminosi, kad sargybiniai Jėzaus galvos. Zuzana ir Sa jonės baigėsi Petrui ir Viešpa
kei
Marijai Remienei ieškoti gi niekada nebuvo pelninga.
jų visų neprileis prie kapo. Jos lome taip pat buvo atbėgusios ties artimiesiems, kai Marija.
mulo fortepijonui į Čikagą at Pelną čia keleriopai atsveria
nutarė palaukti. Morta ir Ma prie kapo. Jos rado angelą, ku Jo Motina, papasakojo, ką Ji
gabenti, užteko tik jį nuvalyti, dvasinė atgaiva. Tik dėl jos
rija Klopienė nueis paimti
ris joms tarė: „Jūs nebijokite! matė ir kaip Viešpats Jėzus
tačiau visą kitą koncertinę JAV LB Kultūros tarybos pir
Joaną. Zuzana ir Marija Salo
Až žinau, kad ieškote Jėzaus, Ją aplankė.
reikmę ant savo pečių ji turėjo mininkė už tų koncertų suor
me nueis prie miesto sienos ir
kuris buvo nukryžiuotas. Jo
iš
pat Vilniaus atvilkti ir po ganizavimą sulaukė daug ge
Kapo sargai viską pranešė
lauks, kol Marija Magdalietė.
čia nėra. Jis prisikėlė, kaip aukštiesiems kunigams. Šie.
Ameriką
išnešioti. Ar, sėdėda rų atsiliepimų ir spaudoje, ir
kuri nieko nebijo, ištirs visą
buvo sakęs. Skubiai duokite pasitarę su seniūnais, davė
mas
kas
nors,
kurioje nors vie asmeniškais laiškais, ir telefo
padėtį. Ji buvo pasiėmus ir pi
žinią jo mokiniams. Jis pri sargam daug pinigų ir liepė
noje
iš
tų
koncertų
salių, bent no skambučiais. Daugelis iš jų
nigų papirkti sargybinius. Dar
sikėlė iš numirusių ir eina pir sakyti, kad jiems miegant, Jė
dalelę
visos
koncertų
organi džiaugėsi, kad nereikėjo skrisbuvo tamsu, kai moterys taip
ma
jūsų
į
Galilėją,
tenai
Jį
pa
zavimo
eigos
užčiupo?
Paga ( ti į Lietuvą tokių garsenybių
zaus
mokiniai
kūną
išvogė.
pasiskirstė. Po valandėlės ant
liau, ar kam nors tai ir rūpėjo? pasiklausyti, užteko tik atvyk
Apie Kristaus iš numirusių
dangaus pasirodė labai švie matysite" (Mt. 28, 5-7).
Bet, dėl viso pikto, bandykim ti į savo apylinkių sales. Dėl
Jonui buvo aišku, kad Jėzus prisikėlimą žinia greitai pask
sus meteoras, kuris žaibo grei
ją
bent suvokti.
to, šalia dvasinio peno, ir pini
tumu trenkė į Kristaus kapo prisikėlė iš numirusių, o Pet lido. Bet apašt. .lai apie tai
Pirmiausia juk reikia gerai ginė liko storesnė. Tik turbūt
angą. Žemė sudrebėjo. Jėzaus ras ir Marija Magdalietė ma žinojo tik iš moterų, kurios sa
apgalvoti pačią kultūrinio ren mažai kam, o gal ir nė vienam
dvasia apšvietė Jo negyvą kū nė, kad Jėzaus kūnas buvo pa kė, kad jie turi eiti į Galilėją.
ginio mintį: patiks jis visuo neatėjo į galvą iš tų santaupų
ną, m Kristus kėlėsi gyvas die vogtas. Petras ir Jonas nuliū Jėzus pasirodė gyvas pirma
menei, ar ne, pasiseks, ar ne, vieną kitą dolerį pasiųsti orga
viškoje garbėje.
dę sugrįžo namo. Marija verk visiems, kurie buvo ištikimi Jo
pakaks jėgų organizatoriui at nizatorei koncertų nuostoliui
Tuojau Kristus apsireiškė dama pasiliko prie kapo. Ji kančios metu. Taigi ir Motinai
likti technišką jo dalį, ar ne, ir sumažinti. Bet tokių mažmo
savo Motinai Marijai. Jis įžen pasilenkė į kapo vidų ir pa Marijai pa.-: i rodė tuojau po pri
iš kur bus pinigai? šį kartą žių mes arba neatsimenam,
gė pas Motiną su pirmaisiais matė du angelus, sėdinčius sikėlimo, nes Ji dalyvavo visos
gal
bent vienu atveju buvo ge arba greit pamirštam. Tai irgi
saulės spinduliais. Toks Moti vieną galvūgalyje, kitą prie žmonijos atpirkime.
riau:
toks koncertas visuome ne mūsų bėda.
Apaštalai
pasijuto
pažemin
nos ir iš numirusiųjų prisikė kojų vietoje. Jie paklausė, ko
nei
turėjo
patikti. Bet ir čia
Taigi, pagyrimai už vienuoli
ti,
nes
jie
apie
Kristaus
prisi
lusio Dievo. Jos Sūnaus, susi ji verkia. Ji atsakė: „Kad pa
kai
kur
kažkodėl
pasitaikė
ka
plius, o kur gauti tuos
kėlimą
žinojo
tik
iš
motoru.
tikimas yra vienintelis visoje ėmė mano Viešpatį, ir nežinau
išimčių
Iš
anksto
žinomas
pa
6,000
minus 0
Vieni
tikėjo,
kiti
abejojo.
Du
kur
Jį
padėjo".
Ji
atsisuko
ir
amžinybėje. Ji visą naktį mel
tikimas
lengviau
sprendė
ir
JAV LB Kultūros taryba iŠ
dėsi, kad Dievas pagreitintų pamatė stovintį Jėzų, bet Jo mokiniai ii Emaus atvyko pas
kitus klausimus. Tačiau pir viso darbais perkrauta, ir
Jėzaus prisikėlimą. Jai nebu nepažino. Jėzus tarė jai: „Mo apaštalus į Jeruzalę ir papa
miausia reikėjo susitarti su jiems atlikti talkininkų reikė
vo jokios abejones apie Jėzaus terie, ko verki? Ko ieškai' 7 " Ji sakojo, kaip jie susitik'* su
iš numirusių prisikėlimą. Jo manė, kad tai sodininkas, to Kristumi, kuris yra gyvas, P r i s i k a l ę s K <-'•"« ap«tir»'iškia savo Motinai. Roger van der Wey- menininkais, paskui, pagal tų net trigubai negu jų yra.
jiems tinkam,) laiką, sudaryti
f Nukelta į 4 p s l . )
kančią, mirtį ir prisikėlimą Ji dėl atsake: „Gerbiamasis! Jei •liriti apie :ai kalbai-.:, pat- H«-n ' a p i o I I I ' '
Atgailos ir skundų
psalmės
Kai pasauly
nuskambės,
Viešpačiui
Velykų
palmės
Prasiskleis
žiedais
garbės:
Aleliuja"
ir
„Hosanna!"

Kristus

prisikėlė

iš

numirusių
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Tikėjimą teigiantis
Vytautas Kavolis rašė. jog
„Antanas Škėma yra rehgiskiausias mūsų rašytojas.
Nes visa jo kūryba, visi kraš
tutiniai jo geidulingo ir poe
tiško, ir iškankinto žmogaus
pergyvenimą: yra aštrus ir
nuogas klausimas tylinčiam
Dievui".
Dievas tyli. c žmogus, :aip ir
nerasdamas pat kimos dva
sines ira..įT »'.-.? ..'.::: kalba —
i. .::.:•. .- ar
• s. Kalba,
ieškooaraas psichei būtinos
::-. _•-. miškas metafizinės) pa
guodos Kitos išeities j u k nėra.
Tai. kas bt perstojo per am
žius vyksta žmonių apgyven
toje žemėje, nėra pateisinama
nei religiae-dorovine, nei bio
logine prasme. Masinės žudy
nės nepateisinamos. Nei brol
žudystė.
Savo reiigiškiausią dvi
veiksmę dramą „Žvakidė" A.
Škėma parašė 1955 metais.
Kalbėjimo apie Dievą joje yra
daug, nes veiksmas vyksta
okupantu kratos išvartytoje za
kristijoje. Apiplėšta bažnyčia
yra uždaryta. Klebonas įka
lintas del kažkokių surastų
uždraustų popierių. Sekma
dienio ryte sujauktą zakristiją
aplanko
moterys:
miestie
tiškos išvaizdos pamaldi Ago
ta 'Ramunė Vitkienė' ir švel
ni, su viršgamtinio regėjimo
pojūčiu, mergina Liucija 'Vai
da Kišky tė — Hohrager).
Jsijungia kiti veikėjai: Liucijos
tėvas Adomas (Amandas Ra
gauskas),
mėgstąs
drožti
skulptūras; jo sūnus Kostas,
vargonais besipraktikuojantis
muzikas I Aleksas Mickus); ki
tas sūnus, religingas poetas
Antanas (Saulius Žemaitai
tis); na. ir Adomo brolis Klebo
nas i Antanas Vosylius), kurio
pomirtinis (atseit, sielos) daly
vavimas veiksmo eigoje yra

Wajda ir Lietuva
Oskarų99 šventėje

vaidinimas

perdėm realistinis.
Karo išvakarės. Pavergė
j a m s lemta pasitraukti. Za
kristijoje esančius sukrečia
skaudi žinia — Kleboną su
šaudė drauge su kįtais varo
mais kaliniais. Jį a p r a u d a n 
čių sakiniuose atsiskleidžia ne
tik jo gerumas, bet ir heroiškumas. Pasirodo, klebonas
slėpė ne savo, bet persekioja
mo poeto Antano giesmes.
Išaiškėja ir išdavikiška Anta
no brolio Kosto veikla. J o
įskųsti, žmonės buvo sui
minėjami. Jis taip pat įskundė
ir savo dėdę Kleboną. Vaidini
mo metu protarpiais girdisi
Kosto vargonuojama Bacho
t o k a t a . Ironiškai — t a r s i pri
dengianti jo šėtonišką pri
gimtį. Sadizmą. Neapykantą.
Be abejo, nuo tų laikų, kai
buvo rašoma Škėmos „Žva
kidė", požiūris į žmogaus in
stinktų nusikaltėliškus pro
veržius yra pakitęs smegenų
s u t r i k i m u s nagrinėjančių psi
chiatrų svarstymuose. J i e m s
žmogaus neapykanta žmogui
turi savo šaknis. Net ir iš
davikas Kostas, t a r t u m Kai
n a s , vaidinimo pabaigoje kaž
kaip neįtikinamai žvakide nu
galabijęs savo brolį, y r a tik
žmonijos biologinio vyksmo
sukonstruota pabaisa. Savo
tiškas ligonis.
Vis tiek ir šiandien teis
muose ir dramose šitaip pavo
jingai „pasiligoję" subjektai
susilaukia pasmerkimo. Kitos
išeities nėra. Štai kodėl gera
širdžio Adomo, kaip dovaną
broliui, nudrožtas Rūpintojėlis
yra
pats
reikšmingiausias
„Žvakidės" simbolis. Nuoskau
dos ne sykį verčia susirūpinus
liūdėti. Vaidinimo pabaigoje
su liūdesiu klausomės Klebo
no patetiško monologo apie
taiką, gėrį, amžinybę, pasida

vimą Viešpaties valiai.
Kaip į tai reagavo žiūrovai,
jau kelinti metai iš eiles jukdomi L. A. dramos sambūrio
Žemaites ir K. Sajos komedijo
mis? Pasakysiu: labai palan
kiai. Šv. Kazimiero parapijos
salėje balandžio 8 d. vakare ir
sekmadienį po pietų. Daug
kas gyrė ir pastatymo įtaigą,
ir aktorius. Tiesiog nuostabu,
žiūrovams nei kiek nekliudė
tarpais pasitaikęs tinkamos
aktorystės stygius. Užteko to,
kas buvo. Dramatinės įtampos
laidas išliko tiesus — nuo pra
džios iki pabaigos. Ir šypsnis
daugelio veiduose, matant ši
taip realiai scenoje įrėmintą
Kleboną.
Teatro žinovas poetas Sta
sys Santvaras, aptardamas A
Škėmos dramaturgiją, rašė:
„ 'Žvakidė' niekad nebus leng
vai statoma ir lengvai vaidina
ma teatre". Todėl, kad „sce
noje veikia ne tik gyvieji, bet
ir mirusieji, o tai tegalės
įveikti tik stiprios technikos ir
stipraus vidaus atstovai". Iš
dalies klydo mielas Santvaras.
„Žvakidės" režisierius Algi
mantas Žemaitaitis jau seniai
mintyse tausojo šio veikalo
pastatymo idėją. Ugdė ją sa
vyje. Brandino. Tai neabejoti
nai atsiliepė daugmaž mėgė
jiškų vaidintojų pastangose.
Juos sutvirtino. Dėl įvairių
priežasčių pastatymas buvo
kelis kartus atidedamas. Pa
galiau tapo įkūnytas tinkamu
priešvelykiniu laiku, kai Nu
kryžiavimo prisiminimas sie
jasi su „Žvakidėje" gvildena
momis prasmėmis.

Kovo 24 d. blizgiose cere
monijose Hollywoodas išdalino
savo „Oskarus" už, JAV kino
pramonės darbuotojų nuo
mone, geriausius praėjusių
metų filmus ir jų kūrėjus. Tų
„apeigų" metu sumirgėjo ir ke
lios Lietuvos istorijos akimir
kos, pasigirdo ir apie lenkams,
lietuviams bei jų kaimynams
svarbius dalykus kalbantis
balsas.
JAV Filmo menų ir mokslų
akademijos nariams šventiš
kai besižavint savimi ir savo
gaminiais, į tos auditorijos
milžinišką ekraną įsiterpė
vaizdai iš skirtingo pasaulio
— iš filmų, pavadintų „Pele
nai ir Deimantai", „Kanalas",
„Marmurinis žmogus" „Ponas
Tadas" ir t.t. Tą vakarą
„Oskaras" už viso gyvenimo
kūrybą buvo įteiktas nuošir
džiam
Lietuvos
bičiuliui,
lenkų filmininkui Andrziejui
Wajdai. Akademijos pirminin
kas anksčiau pareiškė, kad
Wajda „priklauso Lenkijai, bet
jo filmai yra visos žmonijos
kultūrinio lobio dalis". Anot
kai kurių filmų kritikų, jo vie
ta moderniojo filmo istorijoje
esanti j a u seniai užtikrinta.

DaiL G. Didelytė.
kaištinga Agota gan tikro
viškai kontrastavo su trapia,
įvykių įjautrinta jaunuole,
regėtoja Liucija (Vaida Kiškyte). Pastarajai, k a d ir s u
gera ištara
ir liaunumu,

trukdė tas jos per dažnas
pirštų drebinimas ir už galvos
stvarstymas. J i gi šviesi efe
meriška mergina, o ne kokia
ligonė. Normali elgsena jai
būtų labiau tikusi. Amandas
Ragauskas su tėvo Antano
vaidmeniu buvo tiesiog įaugęs
į dramos nuotaikų medį —
•
%lišgyvenimo, laikysenos, žvilgs
nių, raiškus balso moduliacijo
mis. Mielai stebimas aktorius.
Jį:
Žinoma, mielai buvo stebimas
ir Aleksas Mickus, kelis kar
tus pagaunančiai pasireiškęs
komedijose, bet dabar persio
**>
rientavęs į vargonuojančio iš
i
daviko, dargi brolžudžio cha
. i
rakterį. Atliko jis šią sudė
tingą pareigą neblogai, bet
mano sąmonėj egzistavo kaip
didelio blogio nepajėgiąs kurp
ti individas. Aišku, jo išpa
žintis sukrečianti.
įgimtas
žiaurumas.
Cinizmas.
Pavy
:
das motinos mylėtam broliui.
Žvakidės kilnojimas. Bet akto
W<j*m ••
riškai situacija nebūvi užsuk
y*
ta tiek, kad nuvestų prie
• 1
brolžudystes Gal čia kaltas
•i
*«
per švelnus jriunuoliškas Sau
rt
lius
Žemaitaitis, vaidinęs Kos
•jįjš
•?-.-•.
* ^ ^
i
to antipodą kilniai, deja. gana
•Tji .<>į< . U kairC-v Saulius Žemaitaitis, Ramunė Vitkiene, Amandas Ra- statiškai, be tampresnio akto
•/!!•••». r i u < Mu'imnnlas Žemaitaitis, Antanas Vosylius.
riško įsigyvenimo. J a m vaidy
bine patirtis dar prieš n kis.
Manau, aktoriams pravartu
išgirsti ir kelis mano kritiškus
prašovimus. Visi vaidino vie
ningai, bet nereiškia, kad visi
ypatingai. Ramunės Vitkienės
sukurta reikli, pamaldi, prie-
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O kaip su juoda sutana vil
kinčiu Klebonu'' Jo vaidme
niui turbūt niekas kitas ne
būtų geriau tikęs, kaip parapi
joje
visų
pažįstamas
ir
mėgstamas lėtas Antanas Vo
sylius. Tuoj po sušaudymo at
sidūręs scenoje, atrodo tvirtai
gyvas. Suprantama, išbalęs,
su kraujo dėme ant krūtines,
bet su tvarkinga Šukuosena
(sieloms ji būtina), Tokiam tik
sakyti pamokslus, tik guosti
negandų ir mirties ištiktuo
sius.
Imu į rankas turiningą pro
gramos lankstinuką. Skaitau
apie dramos autorių, režisie
rių, apie aktorių sceninę pa
tirtį. Randu ir pavardes prie
spektaklio prisidėjusių. Visi
jie verti plojimo. Koordinatorė,
rūbų kūrėja — Ema Dovydai-

fcienė. Muzika ir garsai —
Pauliaus Jasiukonio. Scenos
apšvietimas — Gintaro Lau
rinkaus. Vargonai — Viktoras
Ralys. Scenos t a l k a — Daina
Žemaitaitytė.
Na, ir dekoracijos, su tais
gražiais bažnyčios langų vi
tražais, pro kuriuos taip
džiuginančiai švietė geresnio
rytojaus šviesa — Pauliaus ir
Dalios Jasiukonių.
1961 metais auto avarijoje
žuvęs Antanas Škėma, be abe
jo, būtų laimingas, išvydęs šį
kaliforniečių lietuvių pasta
tymą.
Pranas Visvydas

Priimdamas „Oskarą", Wajda pareiškė, jog tuomi pager
biamas visas lenkų filmo me
nas. Menu, kalbėjo jis, ir
kitiems lenkų filrriininkams,
buvo lemta vaizduoti „nalizmo
žiaurumus" ir „komunizmo pa
gimdytas tragedijas". Jis iš
reiškė pasitenkinimą Lenkijos
atgauta laisve ir sugrįžimu į
Vakarų civilizaciją.
Tai buvo neįprasti žodžiai
Hollyvvoodui, kuris pagamino
gausybe filmų apie nacių nusi
kaltimus, tačiau beveik nepa
lietė komunizmo piktadarys
čių. Ironišku sutapimu, Wajdą
pristatė ir jam „Oskarą" įteikė
amerikiečių aktorė Jane Fon
dą, kadaise pagarsėjusi, kaip
raudonųjų diktatorių ir dik
tatoriukų garbintoja bei teisintoja.

kiečių žiūrovai šiame globali
zacijos ir informacijos amžiuje
darosi vis provinciališkesni —
auga nauja karta, kurios
didžioji dalis nėra mačiusi nė
vieno užsienietiško ar nestan
dartinio filmo.
Patsai Wąjda pareiškė, kad
jo filmų pradingimas iš JAV
ekranų jo nejaudina. Jam
daug svarbiau, kas dedasi
Lenkįjoje, kur „Ponas Tadas*
(kaip ir Lietuvoje) dabar muša
visus rekordus ir jau pralenkė
„Titaniką". Užsienio žiūrovų
dėmesys režisieriui visad te
buvęs „malonus priedas".
Komunizmui žlugus, Lenki
joje irgi buvo pradėję domi
nuoti Hollywoodo .filmai. Ta
čiau, pasak amerikiečių spau
dos, dabar labai padidėjęs
Wajdos ir kitų lenkų režisierių
populiarumas rodo, kad te
nykštė publika jau ima pa
vargti nuo grynai amerikie
tiškos kino dietos ir, ūkinei
padėčiai gerėjant, padeda grįž
ti prie savųjų menininkų, sa
vosios istorijos ir savų temų.
74-metis Wajda jau pradėjo
naują projektą. Jis ruošia
filmą apie „Katyno miškelį",
kur 1940 metais sovietai
išžudė per 10,000 jiems po
Lenkijos pasidalinimo su na
ciais į nelaisvę patekusių
lenkų karininkų, puskarinin
kių, kareivių ir inteligentijos
atstovų. Ten žuvo ir Wąjdos
tėvas. Sovietams Lenkiją kon
troliuojant, tai buvo uždrausta
tema. „Tai bus filmas apie
melų sistemą, kalbėjo reži
sierius, — Likusis pasaulis
ilgą laiką apie tai tylėjo ir mes
buvome palikti vieni su šia
paslaptimi".
Hollywoodo metinių iškil
mių auditorijos ekrane su
mirgėjo ir vaizdas iš „Pono
Tado" — prancūzų kavalerija
istorinėje Lietuvoje 1812 me
tais joja į Rytus. To vakaro
publikai jis nieko nereiškė.
Bent vienam žiūrovui tas vaiz
das jo televizijos ekrane
atšaukė pranašiškas Adomo
Mickevičiaus eilutes:
„Ką tik girdėjote iš šios sa
kyklos, broliai,
Kad Lenkija laisva, kad Lie
tuva nuo šiolei
Taip pat laisva — sveiki,
liuosybės vėl sulaukę!"
(vert. Just .Marcinkevičius)

Ironiška ir tai, kad tas pats
Wajdą pagerbęs Hollywoodas,
kurio bendrovės yra tapusios
Ona Katinskaitė-Doveikie- beveik visų JAV kino teatrų
nė, vertėja, gimė 1920 m. bir savininkėmis, jau visą dešimt
želio 6 d. Maskvoje (Rusija). metį užkerta kelią jo filmams
Išvertė E. Voinič, P. Merimė, į savo ekranus. Tokio likimo
Stendalio, V. S. Moemo, A. susilaukė ir jo naujausias kū
Morua kūrinių. Mirė 1993 m. rinys, „Ponas Tadas", kuris čia
kol kas tepasirodė antriniuose
kovo 25 d. Vilniuje.
A. Landsbergis
teatrėliuose.
JAV filmų gamintojai džiau
Aldona I r e n a
Nasvytytė,
poetė, gimė 1920 m. birželio giasi ir didžiuojasi pernykš
SUTEIKTAS
10 d. Šiauliuose. 1944 m. pasi tėmis pajamomis — ameri
MOKYKLOS
traukė iš Lietuvos. Išleido ei kiečiai išleido per 7.5 milijar AUKŠTOSIOS
STATUSAS
lėraščių rinkinį „Vėjo dainos" do dolerių Hollywoodo filmi
niams saldainiams. Bet ameri
' 1955).
Kovo 15 d. Lietuvos vyriau
sybė suteikė Telšių kunigų
seminarijai licenciją veikti
kaip nevalstybinei aukštajai
mokyklai. Posėdyje vyriau
sybės nariai pritarė Švietimo
ir mokslo ministerijos pozici
jai, kad Telšių kunigų semina
rijos teikiamas išsilavinimas
atitinka aukštojo išsilavinimo
kriterijus. Švietimo ir mokslo
ministerijai pavesta Telšių ku
nigų seminariją, su per
trūkiais veikiančią nuo 1927
metų, įregistruoti nevalsty
bine aukštąja mokykla. Pagal
šiuo metu galiojančią tvarką
Telšių kunigų seminarija pri
valės teikti informaciją apie
studentų ir asmenų, įgijusių
aukštąjį išsimokslinimą, skai
čių, priėmimo sąlygas, studijų
programas bei dėstytojus.
Seminarijoje teikiamo aukš
tojo išsilavinimo kokybę ver
tins švietimo ir mokslo mini
sterijos įgaliota instancija. Su
teikta licencija galioja neri
botą laiką.
Antano Škėmos „Žvakides" premjeroje balandžio t d. Kostas
Aleksas Mickus (kairėje) ir Antanas — Saulius Žemaitaiti*.
BŽ, 2000 m., Nr.6
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Trijų chorų koncertas
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Šių metų balandžio 2 dieną k a ir žodžiai Vydūno ir
įvyko trijų chorų jungtinis „Kupolinis", liaudies daina,
;
koncertas: Clevelando JE\u\- muzika Balio Dvariono. Diri
tate* (vadovaujamas
Ritos guoja Darius Polikaitis.
H ^ I H t f 'fflwf~~' "rS^ - 1
Klorienės), Čikagos „Dainava"
Po pertraukos, antroje kon
(vadovaujamas Dariaus Poli- certo dalyje girdėjome Angli
kaicio) i r Toronto „Volungė" jos kompozitoriaus John Rut
(vadovaujamas Dalios Viskon- ter „Gloria", parašytą 1974
tienės). Gerų vadovų dėka, šie chorui ir orkestrui (Brass, perchorai gerai išsilaikė ir laiky cussion ir vargonams). Gimęs
sis, jeigu nepritrūks vadovų, 1945 metais, muziką rašė dau
>
nes visuomet atsiranda bal giau jaunai kartai ir muzikos Tryų žymiausių JAV lietuvių chorų dirigentai po sėkmingo koncerto. Iš k a i r ė s : R i t a Kliorienė —
HLB
singų žmonių, dainos ir muzi mylėtojams. Yra parašęs ir „Exultate", Darius Polikaitis — „Dainava", akompaniaUn ius J o n a s Govėdas i r Dalia Viskontienė —
kos mylėtojų, norinčių giedoti o p e r ą „Bang". J o k ū r y b a g a u s i „Volungė". Nuotr. J o n o Kuprio
bei dainuoti. J u k lietuviai yra chorinės ir instrumentinės
Pirmasis aiškino, kad foto dyta 70 vaizdų tema ..Gyveni grafą Mindaugą Kavaliauską,
laikomi dainuojančia t a u t a .
muzikos įvairiomis formomis.
grafija
yra n e vien tik mintis, m a s kaip šventė". Šios nuo kuris drąsiai pristato mums P i a n i s t ė Eglė Janulevičiūtė.
Pirmoje koncerto dalyje John Rutter kompozicija pa
bet
ir
jausmas,
pabrėždamas, traukos buvo darytos Pietų tradicinį požiūrį į meną. Jo fo
girdėjome tris lietuvių kom sižymi ritmiškumu, ypač sinjog
M.
Kavaliausko
fotografi Prancūzijoje ir Ispanijoje per tografijos nėra manipuliuotos,
pozitorių dainas. Broniaus kopuotu stiliumi. „Gloria" su
jos
kaip
tik
yra
tokios
— taigi ten kovo mėnesiu viduryje bet sąžiningos ir „nesuvirš
Kutavičiaus „Papartis" (žo sideda iš trijų dalių — Allegro
jausmingos.
Kalbėtojas
taip vykstančius linksmus rengi kintos" tikrovės išraiškos. Jos
džiai Sigito Gedos), Stasio Vivace, Andante ir Vivace et
rodo pasaulį tokį, koks jis yra,
pat
apsidžiaugė,
n
e
s
«šis
jau
nius.
Šimkaus „Ūžia girelė" (liau Ritmico. Su orkestro palyda
kokį mes jį pažįstame. Tokioje
nikaitis
nepasidavė
naujoms
Parodoje
išstatyta
60
kom
dies daina), Vytauto Montvilos skambėjo didingai ir įspū
meno
srovėms
'
—
postmoderpozicijų su beveik įimtu nuo parodoje, kaip ši, pradedame
„Saulė teka" (žodžiai Mykolo dingai. Dirigavo Dalia Viskon
Esu girdėjęs Eglę Janule- langą. Ir k a s atsitinka! Juos
nizmui,
instaliacijoms
ir
pan.,
traukų. Čia pristaimnos trys apčiuopti tiesą, kuri mūsų ap vičiūtę, skambinančią fragmen atlikusi, pianistė staiga atsis
Karčiausko). Dirigentas Da tienė.
kurtintas sąmones verčia tei
bet lieka ištikimas nesugadin
rius Polikaitis.
Šio vakaro koncertas baig tam ir nuoširdžiam požiūriui''. temos — „Prisiminmai", „Pa singai įvertinti būtį, kai gy tinius dalykus kelių renginių toja ir išeina pro šonines d u 
matymai" ir „Pamąstymai".
programose. Iš Draugo priede ris. Pasirodo, jai trukdo per
Toliau skambėjo „Tėviškės tas su G. F. Handel „Aleliuja"
E. Aleksandravičius, kuris Kai kurie vaizdai daryti Lietu venimas mene tampa gyveni
išspausdinto Zigmo Viskantos didelis sales pritemdymas. Po
giedojimai", op. 261, muzika iš oratorijos „Messiah", prita
šiuo metu dėsto Illinois un-to voje, kiti — Prancūzijoje ir ki mo vaizdavimu be dirbtinumo.
rašinio (kovo 11) sužinojau kelių minučių, salei pašvie
Jono Tamulionio, žodžiai J u s  riant orkestrui. Ši oratorija
Mindaugas Kavaliauskas pa
lituanistikos katedroje, bet tur.
apie jos įspūdingą ligšiolinę sėjus, sugrįžta ir skaidriu
tino Marcinkevičiaus. Šis kū giedama kalėdiniu laikotar
vadino atskiras parodos da
kartu yra Vytauto Didžiojo
pianistės karjerą, pirmas pre polėkiu atlieka -J. S. Bacho ke
rinys, susidedanti.
penkių piu, bet giesmė Aleliuja gieda
Susidomėjimas
M.
Kava
lis „prisiminimais", „pamąsty
universiteto prorektoriumi au
mijas konkursuose ir dabar turių dalių Tokatą D-dur. Po
dalių, Jono Tamulionio para ma ir atskirai įvairių iškil
liausko
paroda
buvo
nemažas:
mais" ir „pamatymais". Tai
kštosioms
studijomis,
irgi
tines studijas doktoratui Kali to J . Haydn keturdale Sonatą
šytas šiam kone.
V 2000 mingų progų metu.
per
pirmąsias
dienas
ją
ap
yra kai kurios iš mūsų są
džiaugėsi savo studentu. Jis
fornijos universitete Santa D-dur. Tada Beethoveno trijų
metams pažymėti. Diriguoja
lankė
daugiau
negu
200
Koncerto akompaniatorius teigė, jog malonu, matant šį
moningumo atramų. Šie ter
Barbaroje. Įsigijau ir jos kom dalių Sonatą-f'antaziją op. 27
Rita- Klorienė, pritariant smui muzikas Jonas Govėdas atliko
minai kviečia mus į Čiurlionio
studentą iš Lietuvos, mokantį žmonių.
kininkams Audronei Šarpytei, savo pareigą pasigėrėtinai.
E d v a r d a s Š u l a i t i s galeriją patirti dvi plačias erd paktinį diską, išleistą 1988 m. (Mėnesiena vadinamą*, su tuo
šešias užsienio kalbas ir jau
— „The Young Maestro Se- pavergiančiu Adagio SostenųArkady Yanivker ir fleita Lin
Koncerto programa užsitęsė spėjusį pabuvoti eilėje už
ves — proto ir sielos, kūrėjo
***
ries", su puikiai įgrotais pran to meditaciniu liūdesiu. Pia
da Henderson.
apie pusantros valandos. Mc- sienio šalių, kiek prieškari
ir žiūrovo. Šių dviejų dvasių
Katarsis
cūzų
kompozitorių G. Faurė, nistė įtikina, kad šitokie lyriz
Šio kūrinio pavadinimas jau Millan salė (prie Toronto uni niais metais tik geriausieji Vy
susijungimas y r a ramus, tau
C.
Franck,
M. Ravel ir C. De- mai jai yra tolygiai savi.
aplanko
mūsų
pasako, kad bus kalbama apie versiteto), talpinanti 815 klau tauto Didžiojo universiteto
rus ir gražus. Katarsis aplan
bussy kūriniais.
tėviškės likimą, išgyvenimus, sytojų, buvo pilna. Chorai ge studentai galėjo pasiekti.
Pirmos dalies pabaigą pa
sielas
ko mūsų sielas.
Ir štai jos rečitalis — ba įvairino smuikininkas Darius
ilgesį. Kompozitorius išreiškia rai paruošti, sulyginti balsai,
Štai ateina jauna> žmogus,
A l g i m a n t a s Kezys landžio 1 d. vakare Los An
„Iš jo darbų aš nematau, kad
visų pergyvenimų nuotaiką paklusnūs dirigentų rankai.
Udrys. Palydimas
pianisto
svarus nuo kiaurai persmel
tai
būtų
jauno
žmogaus,
bet
geles Šv. Kazimiero salėje. Rudolfo Budgino, pagrojo vi
muzikos akordais, garsų pyne. Programa įdomi ir gerai atlik
jau brandaus amžiaus meni kiančių europietiškų tradicijų.
• Kazlų Rūda. Sausio 27 d. Palyginti daug iš visur su sada širdį glostančią J. E. MasNorą trečioje dalyje polifonija ta.
ninko kūryba, — teigė E. eksponuoti savo^darbus Ame K. Girniaus gimnazijoje vyko gužėjusių klausytojų — Ben
nebHVo " p a k a n k a m a i
išryš
senet „Meditaciją". Girdėjau,
Slavą Ž i e m e l y t ė Aleksandravičius.
rikos meniniu skoniu „košė
mokytojų konferencija „Didy druomenės reklamos ir para kad Udrys. dabar studijuojąs,
kinta, b e t Jono Tamulionio
Šią nusisekusią parodą ati j e makalošėje". J a u pirmas sis krikščionybės jubiliejus ir pijos muzikos Viktoro Ralio
kūrybos p e n k t a ir paskutinė
politinę filosofiją, smuikuoti
Redakcijos pastaba: Recenzente
darė
„Čiurlionio" galerijos di žvilgsnis į jo darbus :šduoda mano vieta jame". Konferenci pastangų dėka. Fortepijonas
dalis „O Tėviške", baigta di nepaminėjo, kad šis koncertas buvo
pradėjo nuo 3 metų. Tik pa
rektorius Algis J a n u s a s , pa naujoko nekaltumą, susipy joje dalyvavo visų Kazlų Rū pastatytas prie šoninės sie
atliktas 1999 m. lapkričio 26 d.
dinga ir garsia homofonija.
manykite — smuikuojantis fi
sveikinęs fotomenininką ir nusi s u seno meistro sofisti- dos mokyklų mokytojai ir ka nos, t a r p baltų vazonų su
losofas! J i e pagrojo ir kitą
Jonas Tamulionis nuoseklus Čikagoje, švenčiant dienraščio gausius jos lankytojus. Be an kuotu mąstymu.
Draugo 90 metų sukaktį. Šiai pro
techetai. Šios konferencijos ini- gėlėmis, Puslankiu eilėmis melodingą smuiko šedevrą, A.
kompozitorius ir girdėti, kad
Terminas „naujoko nekaltu ciatoriai — Kazlų Rūdos kle- išrikiuotos kėdės Beveik vi
gai buvo specialiai užsakytas ir su ksčiau minėtų kalbėtojų, paro
Vivaldi
Concerto
G-mpll
šiuo laiku d a u g kuria.
kurtas kūrinys „Tėviškės giedoji dos autorių sveikino ir akt. mas" man reiškia nesugadintą
sos
užimtos.
Žodžiu,
klasika.
bonas
T.
Vallianas
ir
gim
1-ąją
dalį.
Kaip
amerikiečiai
Pirmoji šio koncerto dalis mai". Dalyvavo tie patys trys Irena Leonavičiūtė, kuri įtei ir sąžiningą požiūrį į dalykus,
Kadangi apie tokius nuosta sako, ..užsigardavimui"...
baigta dviem dainom — „Lie chorai. Koncertas bus dar kartą pa kė gėles i r siuntė linkėjimus aiškiai dominuojantį Mindau nazijos direktorius R. Pabalys.
Su
konferencijos
dalyviais
bius
įvykius rašyti nesuskankartotas
Clevelande
š.m.
birželio
tuva, brangi šalelė", harmo
Po pertraukos Eglė Janule
Cicero lietuvių telkinio tau go Kavaliausko juodai-baltuo savo mintimis dalijosi prel.
ta muzikos žinovai, t a i , bū vičiūtė tęsė savo brandų pianizuota V. Juozapaičio, muzi- mėnesį.
tiečių vardu, nes Ciceroje šiuo se vaizdiniuose. Šis sąžinin kan. V. Gustaitis. Svečias kar
damas įkvėptas melomanas, nizmą. Pirmą kartą išgirdau
metu M. Kavaliauskas yra gumas visais laikais buvo tra tu su gausiai dalyvavusiais
dedu sakinį prie sakinio, kad
įsikūręs.
dicinio ir amžinojo meno at mokytojais svarstė, kas yra ju būtų išlaikyta kultūros pu S. Rachmaninovo variacijas
Per atidarymą taip pat buvo sparos tašku. Mindaugo nepa biliejus, kalbėjosi apie susitai siausvyra. Juk vertingas veiks Correlli tema, pilnas raiškaus
frazavimo, ritmikos ir dermės
pristatyta ir fotomenininko liečia visur esančios postmo kinimą, piligrimystę, artimo mas turi susilaukti atgarsio.
laisves. T a m reikia ypatingo
žmona Kristina Juraitė, kuri dernistinės tendencijos, ku meilę, aiškinosi jubiliejinių
Repertuare
nuosekliai
iš
struktūros
jutimo. O pasku
dabar gilina sociologijos moks- rias propaguoja šių dienų pa metų durų, visuotinių atlaidų dėstyti sudėtingi kūriniai, lyg
tiniame kūrinyje — F. Liszto
saulio
menininkai.
Neatro
Šių metų pirmieji mėnesiai baigus šiai parodai, kovo 24 d. lų studijas Northwestern uniprasme.
ir skirti parodyti skambinimo Fantazijoje ir fugoje Bacho
Čikagos ir apylinkių lietu šios galerijos sienos pasipuošė versitete, Evanston, IL. ir dytų, kad jis tikėtų ir klykau
meistriškumą,
tikslią, bėglią tema — buvo pademonstruo
•
Panevėžys.
Kovo
10
d.
jančiais garsais, sau tarnau
viams gausiai užderėjo fotopa- jauno kauniečio fotomeninin- ruošiasi daktaro laipsniui.
rankų,
pirštų
techniką,
atlie tas tiesiog olimpinis pirštų
gausus
panevėžiečių
ir
svečių
Beje, kalbėjo i r pats M. Ka jančiais iškraipymais a r dė
rodomis. č i a pirmuoju smuiku ko Mindaugo Kavaliausko kū
kamų
kūrinių
supratimą,
būrys
susirinko
į
vysk.
K.
Pal
bėglumas ir forte galia. Savo
valiauskas, padėkojęs visiems, mesį pasiglemžuinčiais prie
grojo vietinis fotomenininkas riniais.
niuansavimą
ir
t.t.
Bendras
taroko
katalikiškosios
mokyk
tiška
rečitalio viršūne.
Kaip gausiai į šios jo paro padėjusiems parodą surengti. taisais, kuriuos šiuolaikiniai los salę paminėti kun. A. Lip- įspūdis: skaidriai tiksli inter
Algimantas Kezys, išstatęs
menininkai be.-aikiškai eksGal kam, skaitant šiuos sa
vieną po kitos parodas Lietu dos atidarymą susirinkusieji Jis pažymėjo, k a d galėjo at
pluatuoja savo kūriniuose. niūno gimimo 95-ųju ir mir pretacija, kiek įmanoma pa kinius, atrodys, kad melomasinešti
tik
mažo
formato
dar
vių dailės muziejuje Lemonte galėjo įsitikinti, kad šio foto
siekti
Yamahos
instrumentu
Postmodernus s K >nis pasisavi ties 55-ųjų metinių. Susirin
ir „Čiurlionio" galerijoje Čika menininko darbai y r a „kito bus, nes visi didesnieji yra na absurdą, b turumą, be- kusius minėjimo dalyvius pa šioje gan skardžioje salėje, niškai šiek tiek perdedu Ne!
Neperdedu. Dabar Lietuvoje
kie" negu anksčiau buvome likę Lietuvoje arba saugomi
goje, i
reikšmiškuma
tai dažniau sveikino ir maldai pakvietė kur neretai kažkur dingsta yra eilė itin gabių pianisčių
Prancūzijoje.
įpratę
matyti.
Tokias
mintis
Tada prie jo prisijungė foto
vysk. J. Preikšas, prisimini subtilios detales. Visgi švie
auklėjimas
Netrukus po atidarymo susi siai palieka mus šaltus), iš mais dalijosi mons. J. Antana sus skambinimas, ištikimas (ten muzikinis
grafė iš Lietuvos
Regina apie darbus išsakė ir abu
tolo aplenkia a l s i a i apibrėžtą
aukšto
lygio),
ir
Egle
yra vie
kalbėtojai:
Algimantas
Kezys
rinkusieji
buvo
pakviesti
į
gre
Oraitė, parodžiusi savo darbus
kompoziciją, k ::ią matome vičius, k a n . Br. Antanaitis, tekstams.
na
iš
ju.
Verta
ją
išgirsti
bei
Egidijus
Aleksandravičius.
tima
salo
stebėti
skaidrių
de
„Čiurlionio" galerijoje. Pasibuvusi parapijiete dr. A.
Pradžioje du M." K.
Čikagoje ir kitur.
monstravimo. Č i a buvo paro šioje parodoje Ii tai, žinoma,
labai vertinga Tam tikra Kačerauskienė, kunigo brolio Čiurlionio preliudai, tarsi oro
P r a n a s Visvydas
dvelktelėjimai.
pravėrus
prasme, tai yra naujovė sūnus A. Lipnickas.
mums, vakaru :flis — pavyz
dys gėrėtis ir lokytis. Pri
pratimas prie - -undžių dali
mis suskaldytu aizdų sekų.
vartotojiškų rek mų. kasdien
matomų per : -viziją, mus
pačius priverčh .amiršti, kas
yra tikrasis mi •=-

2&'- I B
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Skaidrumo
sklidinas
rečitalis

Apie Mindaugo Kavaliausko
fotoparodą

Fotomenininkas Mindaugą* Kavaliauską* jo fotoparodos atidary
mo m e t u Čiurlionio galerijoj* Čikagoje *u žmona Kristina Ju
raite. Nuotr. Edvardo Sulaicio

mmmm

šiuolaikinės
konceptualinti
nes pastangas
svarbų veiksi
emocinį meno
Senovės graik.t
turėjo speciali
tarsis", k a s n
išgyvenimą, ku:
retų patirti, ži
meno kūrinį. (I
nors stovime
Egidijų* Aleksandravičius, Vy
verkiame prieš;
tauto Didžiojo u-to Kaune pro
tapybą,
skulpt ;
rektorius
aukštosioms studi
joms, kalba kauniečio M. Ka ciją*>
valiausko fotoparodos atidary
Todėl, esame
me. Nuotr. E. Šulaičio
darni jauną mer

dencijos su
sas kūrybiimina labai
<ūryboje
rinio k r u v j .
am i š r e i k š t i
>dį — „ka<ia emocinį
ž m o g u s tud a m a s gerą
ies, a r k a d a
įblokšti, a r
šiuolaikine
ar mstaliamingi. t ui v
foto
mką

K^li-s . l . i m i l i v u i u t c s koncerte Los Angeles, CA. Iš kaires: akomp.ini.ttorius Kmlolfas
s m u i k i n i n k a s Darius l'drys ir pianistė Eglė JanuU-vičiut»\
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Nijolės Jankutės naujausios knygos Atvirukai sutik' u viu ruošėjos. Iš kairės: Halina Plaušinaitienė.
Joana Krutulienė, rašyt. Nijolė Jankutė, Aldona Smulkštiesė, Rir.mė Rudaitionė.

Gavau
Visi mes laukiame laiškų ir
džiaugiamės, juos gavę. Gal
ne visuomet prisiruošiame at
sakyti, bet gauti taip molonu.
Ir kai visas vakaras būna skir
tas laiškams-atvirukams, tai
jau tikra šventė.
Tokią šventę suruošė Lietu
vių rašytojų draugija, Vydūno
fondas ir skautininkių būrelis
..Verpstės": Čikagos visuome
nei buvo pristatyta rašyt. Ni
jolės
Jankutės-Užubalienės
kelionių Atvirukai.
Šie atvirukai skirti visiems:
keliavusiems ir ne. Pirmieji —
prisiminimais keliauja kartu
su Nijole ir kartais, matytuose
vaizduose, atranda tai. ko pa
tys savo kelionėse net nebuvo
pastebėję. Nekeliavusieji be
veik su pavydu seka Nijolės
žingsnius, labai lengvai pasi
duodami įspūdžiui, kad ir jie
keliauja kartu. Nijolės kalba
nuoširdžiai įtikinanti ir. net
nepajunti, kai verti lapą po
lapo — ir vis norisi dar dau
giau pakeliauti.
Kiekvienas skaitytojas čia
randa ypatingus momentus,
rodos, tik jam skirtus: skau
džiai nostalgiškus, po daugelio
metų lankant tėvų namus, be
galo juokingus, jojant kupra
nugariu Egipte ir pan. Arba.
kaip aplankiusi Pompėjos mies
to griuvėsius, autorė prisime
na
epizodą iš vaikystės:
...„mano vaikišką vaizduotę
Pompeii pavergė savo siaubin
gu likimu ir keistu vardu. Aš
troškau tą vardą 'įamžinti'
savo aplinkoj, kad visi.jį kar
totų ir stebėtųsi... Pasitaikė
puiki proga: močiutes Žaloji

atviruką

atsivedė šerną telyčaitę. Pa
skyrė ją močiutė mano globai
ir leido išrinki vardą. —
Pompėja! Nutariau be jokių
abejonių... Ir tik pieno kontro
lierius įrašė save knygon —
Pompėja. Visi kiti, mano bega
liniam nusivylimui, vadino
ją... Pompa..." '120 psl.; Taip
pat čia yra ir santūriu pabaksnojimų
bendrakeleiviams,
kurie keliauti nemėgsta, bet
keliauja. ..nes visi taip daro".
Vakarą vedė ..verpstė", sktn.
Joana Krutulienė. įžvalgiai
pastebėdama, kad Nijole Dievo duotą kūrybinį talentą vis
dar naudoja. Ir štai — turime
jos naują knyga
—Atvirukai.
Labai nuoširdžiai, šiltai ir
išsamiai Atvirukus a p t a r ė pedagogė-literate Aldona Šmulkštienė. O Nijolės kūrybinį kelią
smulkiai nusakė sktn. Haiina
Plaušinaitienė. Tas kelias la
bai glaudžiai susijęs su Nijolės
ilgu skautavirnu: knygelės ir
dainelės skautukėms, vaidi
nimėliai, stovyklų, suvažiavi
mų dainos, paskaitos, rašiniai.
J i visada kovojo už švarią lie
tuvišką kalbą. Ilgus metus
dirbo red. „Pelėdų" skiltyje
redaguojant
skautamokslio
knygą Sese, budėk!
Pati rašytoja vaizdžiai pa
skaitė vieną jai brangesnių at
virukų apie Egiptą. Ją supo
sveikinimai ir gėlės. Vydūno
fondo vardu sveikino fil. Vyt.
Mikūnas ir fil. J ū r a t ė Variakojienė, Akademinio Sąjūdžio
vardu — fil. Ramoną Kaveckaite: LB Kultūros tarybos
pirm. Marija Remienė, Lietu
vių rašytojų draugijos vardu

Žavi literatūrinė
Š.m. balandžio 9 dieną, 4
vai. po pietų Cleveiando Dievo
Motinos parapijos svetainėje
„Ateities" klubas suruošė Es
teros
Alšėnienės
knygos
įšalusi valtis sutikima. Dau
guma stebėjosi, nes kuklioj 1
Estera Alšenienė niekada nep
retendavo į rašytojas, o dabar
išėjo viešumon su turininga,
beveik keturių šimtų puslapiu
trilogija, kurioje vaizduojami
trijų skirtingų moterų gyveni
mai.
Gausiai susirinkusius kny
gos mylėtojus ir naują rašy
toją valdybos vardu trumpu
žodžiu pasveikino .Ateities"
klubo pirmininke Ada Stungiene ir pakvietė žurnalistą
Vacį Rociūna susirinkusius
supažindinti su rašytojos bio
grafija. Vacys Rociūnas gan
sentimentaliai sake. kad toji
knyga j) sugrąžinusi į roman
tišką senų Žemaitijos dienų
panoramą, o trijų moterų.
Agiles. Audros ir Agnės gyve
nimai, perpildyti netektimis,
skausmais ir viltimis. Gyvi dia
logai ir nuostabiai gražus
gamtos pavaizdavimas padaro

tą knyga labai patrauklią
Kalbėdamas apie rašytojos
biografiją, pasakojo, kad ji
mokėsi Telšių Vyskupo Va
lančiaus valstybinėje gimnazi
joje, kurioje ji pasireiškė kaip
rieklamuotoja.
su pasirody
mais išvykdama ir į kitu gim
nazijų literatūros vakarus.
Kai ji buvo trečioje klasėje, po
puliarusis rašytojas Paulius
Jurkus baigė tą pačią gim
naziją. Ju užsimezgusi pa
žintis išliko iki šios dienos.
Baigus gimnazija. Estera. įsto
jo į Kauno universitetą, ku
riame studijavo farmaciją ir
įsigijo farmacininkes specialy
bę. Nuo besiartinančiu bolše
vikų pabėgusi atsidūrė Vokie
tijoje. 1949 metais atvyko į
Ameriką, kur: iaiką gyveno
Michigan valstijoje,
vėliau
persikėle į Clevelandą.
1965
metais ištekėjo už Stasio
Alšeno. užaugin<> dukrą Stefutę. sūnų Paulių ir sulaukė
penketo vaikaičių.
Po to dr. Živilė Vaitkiene na
grinėjo patį romaną, jo cha
rakterius, trumpai nupasakojo
jo turini, pabrėždama, kad

pirm. Stase Petersoniene, Ona
Lukiene. ..Verpsčių" būrelio
vardu sktn. Ritonė Rudaitiene.
Nijole
turėtų
į
dailiai
išmarginta skrynelę sudėti vi
sus šio vakaro palinkėjimus,
gražius žodžius, pagyrimus ir
apkabinimus. Kiekvieną dieną
išimdama po vieną „atviruką"
— šį kartą nuo mūsų jai —
dar ilgai galėtų džiaugtis širdį
glostančiais žodžiais.

Susipažinusi su N. J a n k u t ė s Atvirukais vakaronėje. Rašyt. Nijolė
su Vydūno fondo atstovais Jūrate Variakojiene ir Vytautu
Mikuliu.

Nusikaltai — neliesk
fortepijono

bio pava- \rio gale žinomoje
Juilliard r :zikos mokykloje
Ne\v Yorke, | •rof. Jorome Lowenthal fortep ono klasėje, magistratūro's <tudijas užbaigia
pianistas i- Lietuvos Gabrielius Alekr. . Ta proga, baiandžio 5 c: Juilliard mokyklos Morst rečitalių
salėje,
Gabrielius atliko diplominį
Koncerto
metu
koncertą.
B r a h m s — Va
skambėjo:
Gausiai Jaunimo centro ka nations a di F u g u e or. a
vinėje susirinkę. Nijolės ger •.heme by "•landei. Op. 24
bėjai, knygos mylėtojai, ben VVA. Moza — Six Variations
dramintės sesės skautės, kny on a theme >om Clarinetąuingų leidėjai '.anot Nijolės — šių tet, kartu f Ieva Gordon (viodienų knygnešiai) negailėjo la), F. Sch oert — Sonata in
rašytojai užtarnautų pagy A. minor, I 821 „Arpeggione",
rimų, linkėjimų keliauti ir vėl F. List-Rh psodie Espagnole
r
mums siųsti atvirukus. Nijolė
. , . ...i
šypsojosi ir žadėjo.-.. Džiaugia
mės, galėję su rašytoja paben Pauliaus Jurkaus, kuris ne
drauti ir smagiai praleisti galėjęs ar.ykti į knygos suti
sklandžiai ir Įdomiai suruoštą kimą. Sve .-tinimą perskaičius,'
vakarą. Visi Atvirukai,
ku publika audringai plojo. Po to
riuos Vydūno fondas atgabe Dalia Sta ūškienė į.-pūdingai
skaitė d:;..jgus ir ištraukas išno, buvo išparduoti.
visų tri;•: romano daliu. Dir
Atskirą stalą puošė įvairios
vos red?.;-.:')rius dr. Jonas Ja
Nijolės knygos, išleistos įvai
saitis pas eikino naują auto
rių leidyklų.
rę, pat*•'-: ;sią į literatūrinės
Gausias vaišes paruošė kūrybos otmes. Sūnus Pau
„Verpsčių" būrelis. Dailų lanks lius motinai įteikė p u o k š t ę '
tinuką su vakaro programa ir gėlių, ją up p a t gėlėmis apžiniomis apie rašytoją bei jos dovano;
klubo
pirmininkė
knygas išspausdino Lietuvių Ada S t v . a e n ė . Pagaliau pat.
rašytojų draugija.
pobūvio caltininkė prabilo,
Prie kavutės, margaspalvių dekodan a - v i s i e m s
atvyku
užkandėlių ir saldumynų dar siems ir \ t e i t i e s " klubo val
ilgai buvo bendrauta su ra dybai už -riygos sutikimo sušytoja, nuotraukose įamžinant organiz;. .tią, Vaciui Rociūmalonaus vakaro momentus ir nui už bu .-Taliją, kun. Gedimi
nui Kija : kui už patampę, dr.
žmones.
J a n i n a M i k u t a i t i e n ė Živilei S t k i e n e : už knygos
išsamią ,alizę. dr Jasaičiui
už labai platų ir ;spūdingą
knygos isi .rijos aprašymą Dir
voje, D:; fį Sta.vškienei už
gražų k vbos ištraukų skai
prisipažino knj'gą
knyga ir graudi, ir nuotaikin tymą...
pradejuašyti
prieš keturias
ga, su įvairiais charakteriais.
dešimtiietų.
ją
iaikiusi paKnyga labai lengvai skaitoma,
slaptyj"
stalčiuje.
Tik po
nes joje yra įvairūs ir įdomūs
daugein
metų
paaiškėjusi
asmenys, daug gyvų dialogų ir
intriguojantis siužetas. Ypač paslaptį- — ji rašė, taisė,
išryškinamas motinų vaid išmetė a; »šimtą puslapių.

naujiena

ir „bisui" t r u m p a s . J. S. Bach
kūrinys.
Gabrieliaus rūpestingai iš
mąstyti
atliktieji
kūriniai,
atskleidė visapusišką jų su
pratimą ir grožį, k a r t u pade
monstravo (ypač skambinant
List) pianisto
stulbinančią
pirštų techniką.
Gabrielius fortepijono muzi
ka susižavėjęs ankstyvoje vai
kystėje (tėvas skambino for
tepijonu, o senelis buvo var
gonininkas). Turėdamas vos 7
metus, M. K. Čiurlionio meno
mokykloje, atmintinai atlikęs
22 t r u m p u s kūrinėlius. Prie
fortepijono jo versti nereikėję.
J a m padarius kokį prasi
žengimą, didžiausia bausmė

knygą spausdinti. Ją taip pat
skatino viešnia iš Lietuvos,
kol pagaliau buvo prieita prie
knygos išleidimo Lietuvoje.
Estera Alšenienė įdomiai pa
sakojo knygos viršelio istoriją
apie viršeliui panaudotą meni
ninko J. Jankovskio paveikslo
fragmentą.
Tai iškalbi, gyva ir maloni
moteris, kurią sentimentaliai
prisimenu iš Vysk. Motiejaus
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos dienų, kai ji, kaip tėvų
komiteto
narė,
pertraukų
metu mokinius ir mokytojus
vaišino kukliais priešpiečių
patiekalais, visus pasitikdama
su malonia šypsena. Autorės
kalba buvo palydėta audrin
gais plojimais. „Ateities" klubo
pirmininkė
Ada
Stugienė
trumpu žodžiu padėkojo auto
rei ir visus pakvietė pasi
vaišinti.

DRAUGAS

Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersoniene (dešinėje) !
sveikina Atvirukų
autorę rašyt. Nijolę Jankutę knygos sutik
tuvėse.

buvusi tam tikrą laiką ndtoesti
fortepijono.
J Juilliard muzikos mokyklą
patenka tik išrinktieji. Gabrie
liui ten patekti padėję nepa
prastai tvirti, ypač iš teorijos,
pagrindai, įsisavinti mokantis
M. K. Čiurlionio meno moky
kloje.
Lietuvos Muzikos akademi
joje baigęs 3 kursus ir lai
mėjęs gan sudėtingą kon
kursą, studijas Juilliard muzi
kos mokykloje pradėjo 1996
m. Gabrielius džiaugiasi, kad
Lietuvos muzikos mokyklose
įgytų žinių dėka, nekuriose
srityse (solfedžio, harmonijos,
muzikos literatūros ir istori
jos), jis čia neretai jaučiasi
pranašesnis už amerikiečius
studentus.
Kaip klausytojai vertina jo
atlikimą? Jis sako, kad lietu
vių ir amerikiečių publika
esanti šilta, geranoriška, ta
čiau jis negalįs būti tikras,
kiek ji nuoširdi. J a m kartais
tenka nusivilti, m a t a n t beveik
laukinį publikos entuziazmą,
kai atlikimas buvęs tik pa
viršutiniškas, nieko
naujo
nepasakąs.
Gabrielius galvoja, jog jo gy
venimas nebūtų sėkmingiau
susiklostęs, jei jis būtų pasi
rinkęs kurią nors kitą profe
siją. Geras muzikos atlikimas
ir jos klausymas j a m teikia
didžiausią laimę. J i s norėtų
sau palinkėti, kad niekuomet
neapleistų noras mokytis, to
bulėti, pažinti meną, gyve
nimą, pasaulį ir patį save.
Gabrielius, per tuos trejus
metus gyvendamas New Yor
ke, nuo lietuviškos visuome
nės nesišalino. Jis savo muzi
ka, Kultūros židinyje ir kitur,
neretai džiugino, grodamas
solo ar akompanuojant solis
tams.
Šią vasarą Gabrielius daly
vaus, 8 savaites Tanglevvood,
Mass. vyksiančiam, muzikos
festivalyje. Po to rudenį vėl
grįžęs į Juilliard, toliau tęs
fortepijono studijas, siekda
mas doktorato.
P. Palys

Įšalusios valties knygos su
tikimas yra didelė garbė Cle
veiando lietuviams ir didelis
džiaugsmas visiems, kurie
gerbia ir myli lietuvišką lite
ratūrą. Turime sutikti, kad
pas mus yra senų prisiminimų
perteklius, bet stokojame pra
mogines, grožines literatūros.
muo, nepaisant jų silpnybių ar
Autore sentimentaliai pri Ta spragą iš dalies sėkmingai Kultūriniai
renginiai
teigiamu ypatybių. Baigdama simena • rytoją a.a. Vacį Ka užpildo Įšalusi valtis.
prelegente pranešė, kačl gau valiūną : mokytoja a.a. Onutę
Atkelta iš 1 psl.
tas sveikinimas iš rašytojo Žilinski< 3 kurie i skatino
A u r e l i j a M. B a l a i a i t i e n ė Metų pradžioje, vasario 6 d.,
Lemonte, PLC, Dailės muzie
juje, buvo atidaryta Lietuvos
vaikų piešinių paroda „Mano
pasaulis 2000-taisiais". Paro
dą globojo Alma Adamkienė.
Lietuvių kūryba
susilaukė
daug dėmesio ir iš lietuvių vi
suomenės. Dailės muziejui va
dovauja, visais jo reikalais rū
pinasi, parodas organizuoja,
taip pat ir fortepijonus valo
JAV LB Kultūros tarybos narė
Dalia Šlenienė, jautri ir uoli
lietuviškos kultūros puoselėto
j a dailės srityje. Irgi dažnai
užmirštama ir neįvertinama.
JAV LB Kultūros tarybos
veikla atsiliepia ir į Lietuvos
kultūrą. Po dešimties nepri
KSIITOV Mv.riicncs knygos Įšn /iis/ valtie stitiktu\.-«> ( l.vfhind. OH. Iš kaires: G. Alienas, E.
klausomybės metų jos pastan
Alši-nii-nc. kun (.. Kijausk.'is. K \U«-ni«-n«>. ' Ušenas. J Kazlauskas.
gomis į Lietuvą grjžo abiejose

Čiurlionio galerijose Čikagoje
saugojami išeivijos lietuvių
dailininkų
kūriniai. Domo
Adomaičio globojami kūriniai į
Lietuvą buvo nugabenti pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesį.Pirmininko
Algio
Januso.
Čiurlionio galerijoje globojami.
paveikslai Lietuvą pasiekė'.
2000 m. vasario pabaigoje.;
Persiuntimo išlaidas apmokė-,
jo ^ H
Į fondas. Kovo 12 d..
Radvi! < -imuose įvyko tų pa
veiksi
paroda, pavadinta,
„Sugrįžusi išeivijos dailė".
J a u nebe Kuitūros tarybos,
darbų apimtyje balandžio 9-tą
d. Čikagoje, Jaunimo centre,,
Marijos Remienės vadovauja-,
mas „Margučio i r rėmėjų ko-mitetas suruošė kultūrinę po
pietę su įdomia teatrine ir,
dainų programa bei vakarie
ne. Jauni menininkai, daugu-•
ma jų — neseniai atvykę i š :
Lietuvos, maloniai,, neteikė,
apie pustrečio šimto svečių.,
Remienė ir čia raišiojo nesuei-^
nančius siūlų galus.
Artimiausias ateinantis JAV
LB Kultūros tarybos renginys.
„Poezijos pavasaris" įvyks ge-.
gūžės 21 d. Po to Lietuvos;
„tigriukų" koncertas. Jį atliks,
trys dvylikmečiai, trylikmečiai.
berniukai. Kaip šį šaunų su-,
manymą įvertinsim? Kiek jųbendraamžių į tuos koncertus
prisikviesim? Ar vėl bus tik;
JAV lietuvių pensininkų —,
Lietuvos paauglių bendravi
mas?
;
Šalia to, JAV LB Kultūros!
taryba talkina ir Lietuvos am-.
basadai, savo lėšomis iš Lietu- •
vos iškviestiems menininkams
apmokėdama keliones į Va
šingtoną ir sudarydama saly-,
gas ambasadai suruošti jų
koncertus.
Maždaug taip atrodo orga-.
nizacinė kultūrinių renginių,
dalis, mažai ryškinama viešu- •
moję ir taip pat nedaug žino
ma tuos renginius lankančių
žmonių. Džiaugiamės mes tik
scenoje pasirodančiais meni
ninkais. O kai koncerto pabai
goje į ją pakyla koks nors or-.
ganizatonus ar organizatorė
menininkams padėkoti ir dar '
kartu su jais spaudoje pa- '
skelbtoje nuotraukoje atsiran- '
da, tada jau organizatorių ir ,
ausytes patampom. Ko gi jam '
ten reikėjo grūstis — g a r b ė - '
troškai? O vis dėl taip n e t u r ė - ;
tų būti, nes be organizatorių ,
sunkaus ir atsakingo d a r b o '
kultūrinės veiklos tarp JAV '
lietuvių nebotų. Tada vėl
vaikščiotumėm pakampiais ir, '
kaltindami nežinia ką, bambė- '
tumėm, kad niekas nieko ne- '
organizuoja. Tačiau, paprašyti
organizuoti, ne vienas spjau- '
tumėm tiesiog į akis: tai ką, ar '
čia mano darbas? Dėl tokio
nusiteikimo, atrodo, nė pla
nuojama dainų šventė nebe- '
įvyks. JAV LB Kultūros tary- '
ba jau pertempusi jėgas, o tal
kininkų, nei savanorių, nei la- j
bai prašomų, tai šventei orga
nizuoti nebeatsiranda. O kam '
jiems savanoriauti? šventė
neįvyks — yra ką kaltinti.

