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Kai prieš kelerius metus jau
nieji lietuviai dailininkai suor
ganizavo pirmąją savo parodą 
Chicagoje, ne vienam tai buvo 
džiugi staigmena. Staigmena ir 
dėl to, kad visa eilė mūsų jau
nųjų joje iš karto pasirodė dė
mesio verti ir kūrybingi meni
ninkai, ir dėl to, kad mes neti
kėtai pamatėme, kiek apsčiai 
mūsų tarpe jaunų žmonių, ku
rie perima iš vyresniųjų lietuvių 
dailininkų kūrybos tęstinumą. 
Džiaugėmės pirmapradžiu paro
dos faktu, bet širdyje vis buvo 
sunku dar patikėti, kad tokios 
parodos mūsuose taps kasmeti
ne tradicija, kad susiorganiza
vę Chicagoje jaunieji lietuvių 
dailininkai į Jaunųjų dailininkų 
klubą po pirmojo užsidegimo ne
pabirs.

Tačiau nuogąstavimai buvo 
be pagrindo. Tiesa, ne visos po 
to sekusios jaunųjų parodos bu
vo išskirtinai aukšto lygio. Pa
rodų lankytojui teko apgailes
tauti kai kurių itin kūrybingų 
jaunųjų dailininkų per greitą 
"pasenimą” ta prasme, kad vė
lesnėse jaunųjų parodose ne 
vieno tokio buvo pasigesta. 
Džiaugsmo nekėlė ir 1965 me
tais įprastinės parodos nesuor- 
ganizavimas, nors vis nesinorė
jo tikėti, kad išsivaikščiota vi
sam laikui.

Ir štai dabar stambi duoklė 
Jaunimo metų kultūriniam aruo
dui — ketvirtoji jaunųjų daili
ninkų paroda. Džiugu konsta
tuoti, kad ji, lyginant su trečią
ja. visu savo pločiu yra gero
kai ūgtelėjusi. Pagirtina ir šiuo
laikinė Jaunųjų dailininkų klu
bo valdyba ir energingas jos 
pirmininkas Valentinas Ramo- 
nis - Ramonaitis, kad šioji pa
roda apipavidalinta ne kaip 
nors tik atmestinai, bet su atsi
dėjimu, apgalvotai bei rūpestin
gai eksponuojant parodos ob
jektus, išleidžiant skoningą ka
talogą ir pan. šituo savo sąži
ningumu parodos rengime jau
nieji dailininkai pralenkė ir vy
resniuosius, turint galvoj pas
kutinę Lietuvių dailininkų są
jungos parodą, kurioje buvo vi
sai nekreipta dėmesio į pačios 
parodos įforminimą, neparūpin
ta nei papiasčiausio katalogėlio, 
nei estetiškų parašų po paveiks
lais, tuo pačiu negerbiant nei 
savo pačių profesijos bei pašau
kimo, nei parodą lankančių žiū
rovų.
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Šiame numery.
Nė ui rašalą neužmoka. 
Jaunieji dailininkai maloniai 
nustebino.
Nauji veidai — naujos viltys. 
Neteisingas užvaizdas.
Šležo “Velnio balą” pamačius. 
Kas mus traukia j operą. 
Vyskupo Valančiaus tarnas. 
Thomas Stearns .Eliot eilėraš
čiai.
Darių Lapinską išgirdus, 
“žaižaro" žiežirba pro šalį.

Modernizacijos vargai ir džiaugs
mai Madride.
Sodininkas paliko gėlelių. 
Ryšium su Krėvės “Skirgaila 
Vilniaus dramos teatre.
Maltiečių paroda atskeidžianti 
jų tautų sielą.
Moterų gyvenimas.

S

* f

t

i?
4

V v

i L

<4

y
/<

K

Y/

t
* Bln

1 .nIrr Į y v*
b

// > '

*x Pa7LOŠt&
NĖ UŽ RAŠALĄ NEUŽMOKA

n'

t

mJ
r i
j

A

Regina Jautokaitė Patalinis kritimas (lino raižinys)
Iš Jaunųjų dailininkų parodos
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Marija Ambrozaitienė
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

Pavasaris (litografija)

Ir grynai kūrybine prasme 
dabartinė jaunųjų dailininkų pa
roda duoda lietuvių dailei lais
vajame pasauly neabejotiną 
ateities garantiją.

¥
Bendras parodos įspūdis: per 

daug nesimesta į pačius pasku
čiausius avangardinius kraštuti
numus, o lengvai ir išradingai 
balansuota tarp konstrukcinio 
ekspresionizmo ir sąlyčio su 
“pop art”. Krito akin šį kartą 
taipgi gana stipri grafika. Pei
zažui vis mūsų dailėje lig šiol 
kone vyraujant, parodoje ma
loni naujiena buvo taipgi figū
rinių kompozicijų gausa. Konk
rečiai bent keletą žodžių apie 
kiekvieną parodos dalyvį.

Petras Aleksa — vienintelis 
“grynakraujis” skulptorius pa
rodoje. Išstatyta du aliumino 
darbai: “Politikas” ir “Pirmie
ji”. “Politikas” — konstrukty
viai šaltas varžtų, spyruoklių ir 
gaubtos plokštumos rėksmin
gam polėky sustingęs junginys, 
gal ir tiksliai išsakąs norimą 
idėją, bet žiūrovo taip nepagau- 
nąs, kaip pagyrimo kaspinu ju-

ry komisijos išskirti “Pirmieji”, 
kur vyrauja lyriško ir trapaus 
jausmo įkūnijimas į dvi, tokias 
apeigiškai kilnias, o kartu ir 
paprastas viena kitą bijančias 
paliesti formas.

Marija Ambrozaitienė, anks
tesnėse parodose labiau pasi
reiškusi kaip tapytoja, šį kar
tą pateikė staigmeną — sąži
ningai išbaigtus savo grafikos 
darbus. Išskirtinos litografijos 
“Jungtinės tautos” ir “Sėdinti 
moteris”, kuriose dailininkė pa-

| demonstruoja savo sugebėjimą 
l figūras puikiai sujungti gracin
gomis linijomis ir dėmėmis 
plokštuminėje ir giluminėje pu- 

; siausvyroje. Taipgi kruopščiai 
i įvairia technika ir subtilia spal
vine nuojauta atlikti “Pajacai”, 
kur kiekviena paveikslo detalė 
kūrybingai jungiasi į groteskiš
kai poetišką visumą.

Dalia Ancevičienė savo plie
niniai mėlynomis ir baltomis 
spalvomis, pasakytume, yra 
“šalčiausia” tarp visų savo ko-

legų. šiaurietišku ir kietu savo 
įprasto, kone lietuviško spalvų 
koloritu ji išsiskiria iš mūsuose 
minkštumo.

Nijolė Banienė išstatytuose 
darbuose dar gana nelygi. Kiek, 
sakysim, jos “šokėjos” ir tema 
ir jos įforminimas ataidi net 
stančikaitišką sentimentalumą, 
tai “Natiurmortas” jau liudija 
tapytoją, gerai jaučiančią bend
rąjį paveikslo koloritą, operuo
jančią plačiu spalvų išdėstymu 

(Nukelta į 2 psl.)

naujos viltys
Trumpas žvilgsnis į pirmąjį "Traviatos" spektaklį

Joks teatras šiandie neturi 
tiek daug problemų, kiek opera. 
Vieni joje eina tradicijos ruti
na, kiti stengiasi atšviežinti se
nas opeias nauja dvasia, nau
jais ieškojimais.

Kokiu keliu veda šiemetinia- 
ve Verdi “Traviatos” lietuviška
me pastatyme dirigentas Kučiū-

BALYS CHOMSKIS

nas, režisierė Pūkelevičiūtė, dai
lininkas Virkau? Į tuos klausi
mus galima bus mėginti atsa
kyti, pasibaigus spektakliams, 
nes pirmasis pasirodymas, kaip

I)ii metropolilHiiiečiai Chicagos Lietuvių operos šiemetiniaime Verdi “Traviatos” pastatyme. Antrojo veiks
mo scena: Algirdas Brazis — Giorgio Germani ir Lilija šukytė — Violeta. Nuotr. Alg. Kezio, SJ

J W

dainininkė ir aktorė, 
būtų atskirai kalbėti 
jos talento savybes: 
vokalinę techniką ir

visada, praeina daugiau ar ma
žiau repeticijos nuotaikoje.

Vienas aiškus dabartinio 
“Traviatos” pastatymo laimėji
mas — Lilijos šukytės Violeta. 
Operos Violeta per šimtą metų 
turi apsčiai savo sceninių tra
dicijų ir nemaža nusistovėjusių 
schemų, štampų, šukytė — Vio
leta — žavi, natūrali ir vienti
sa. Ji — 
Ir sunku 
apie dvi 
apie gerą
balso spalvingumą, nesurištą su 
jos elegantiška figūra ir grožiu, 
šiltu žvilgsniu, artistine, sceni- 

| ne maniera. Visa tai yra viena 
i harmonija, Violetos charakteris- 
j tika: kova tarp meilės, laisvės 
’ ir mirties. Ji “nemato” dirigen
to, ji moka “išdainuoti” pauzės 
mimika, jos veiksmas ir muzika 
neina kaip dvi paralelės linijos, 
bet susilieja į vieną dramatinę 
sintezę. Trumpai tariant, Šuky
tė — mūsiškės “Traviatos” he
rojė.

Polemiškas gal kiek būtų jos 
IV veiksmas. Atrodo, kad iki 
šiol buvęs artistinis aktyvumas 
silpnėja, užleisdamas daugiau 
visko dainavimui, nors pabaigoj, 
kūno skausmui nutilus, perėji
mas į trumpą dvasinę iliuziją 
buvo vėlgi stipriai ir dramatiš- : 
kai užakcentuotas.

Koks Alfredas? Išoriniai — i 
blizgąs, vidujiniai — bevalis. To
kia visų lyrinių tenorų dalia 

j operose. Stelan IVicik, skaito- j

Šiuo metu Amerikoje pasipy
lė įvairių premijų. Amerikie
čiai premijuoja romanų,, poe
zijos, biografinių ir vaikams 
skirtų knygų autorius, sporto 
ir kitokius žurnalistus. Šįmet 
ir Lietuvių rašytojų draugija 
artimiausiu laiku paskirs pre
mijas už 1964 ir 1965 metų 
geriausias mūsų grožinės lite
ratūros knygas. Premija per
nai už 1964 metus nebuvo pa
skirta, reikia manyti, vien tik 
todėl, kad buvo sunku sudary
ti jury komisiją. Pinigai (500 
dol.) buvo paskirti Lietuvių 
fondo. Reikia tikėti, kad ne
mažiau Lietuvių fondas pa
skirs ir šįmet. Tačiau nėra 
lengva sudaryti komisijas lau
reatams atrinkti, nes niekas 
nenori užsitraukti nemalonės, 
kurios išvengti beveik neįma
noma, negalint niekada visų 
patenkinti. Premijiniai pinigai 
yra, žinoma, nedideli. Jie dabar 
net daug mažesni savo verte, 
negu buvo prieš tuziną metų. 
Tačiau ir tai vis dėlto yra 
šioks toks atlyginimas rašyto
jui, kai šiandien honorarų be
veik niekas jam nemoka, o ne 
retais atvejais rašytojas pats 
turi kam nors primokėti, kad 
jo knygą išleistų. Taigi, atsi
žvelgiant į tokią situaciją, ir 
visai pasiteisina noras gauti 
bent minimalų atlyginimą pre
mijos pavidalu, kurių mūsuose 
nėra tiek daug, kaip kai kas 
bando įtikinti.

Štai 1964 metais išėjo K. 
Almeno dvitomis romanas 
“Upė į rytus, upė į šiaurę”, N. 
Narutės eilėraščiai “Relikvi
jos”, Vyt. Volerto romanas 
“Gyvenimas yra dailus”, Mi- 
nelgos eilių rinkinys vaikams 
“Labas rytas, vovere”, VI. Šlai
to eilėraščiai “Antroje pusėje” 
ir dar eilė kitų knygų. O iš jų 
tik viena tegaus premiją. Gi 
jų kiekviena verta tų penkių 
šimtų dolerių. Už tokią sumą 
kiti vargu ar tų knygų tekstą 
mašinėle perrašinėtų, nekal
bant jau apie tikrąjį jų para
šymą.

1965 m. literatūros derlius 
buvo dar geresnis. Tais metais 
išėjo K. Almeno novelės “Bė
giai”’ Gliaudos romanas “Ago
nija”, A. Jasmanto eilėraščiai 
“Gruodas”, A. Mackaus eilė
raščių rinkinys “Chapel B”, 
Landsbergio vaidinimas “Mei
lės mokykla”, Frankienės “Vai
dinimai”, šlaito “Širdies'paguo- 
dai”, Myk Vaitkaus dvi atsi
minimų knygos ir eilių rinki
nys “šerkšno sidabras”, Sadū-

naitės eilės “Kai tu arti ma
nęs", Naumiestiškio dramos 
“Baisusis birželis”, Tūlio no
velės “Inicialai po tiltu”. Skir- 
kos “Kur bėga Šešupė” ir ei
lė kitų knygų. Neminime mes 
čia dar eilės knygų, kurios yra 
jau premijuotos, kaip K. Bra- 
dūno “Sidabrinių kamanų”, A. 
Rūtos "Kelio į kairę”, Krali- 
kausko “Mindaugo nužudymo”, 
Baranausko “Karklupėnuose”, 
Kairio “Viščiukų ūkio”, arba 
tų, kurios išėjo jau pakarto
tais bei papildytais leidimais, 
kaip Radausko “Elėraščiai” ar 
Mikuckio “Derliaus vainikas”, 
žodžiu, visas knygas suminė
jus, būtų tikras derliaus vai
nikas, nes šiaip ar taip, nors 
knygų vienetų nėra gausu, 
nors jos ir leidžiamos mažais 
tiražais, tačiau jų nebeišeina 
labai blogų, nes, jas spausdi
nant, skaitomasi su doleriu ar
ba su svaru. Jei būtų galima 
paskirti ne dvi, bet dešimtį 
premijų po 500 dol., būtų nors 
reliatyviai jau šiokia tokia pa
rama liteartūrai. Dabar tebus 
atžymėtos tik dvi knygos ir 
tebus patenkinti tik du. Visi ki
ti jausis (dėl to tam tikra pras
me jie ir pateisinami) nu
skriausti.

Taigi premijų yra maža. Jų 
sumos yra menkutės. Norma
liose sąlygose tai negalima lai
kyti net honoraru už darbą. 
Ir jei kas, premiją jau gavęs, 
nepatenkintas, kad kitiems yra 
proga dabar ją gauti, yra ne
susipratimas. Be abejo, yra ge
rų ir kitokių atvejų, kai rašy
tojas atžymimas ir be ryšio 
su knygos išleidimu, suteikiant 
jam, sakysim, kūrybinę stipen
diją. Tai malonu konstatuoti, 
bet nė kiek nėra blogiau, kai 
paskiriamos rašytojui premijos 
už jau išleistus ir kritikos įver
tintus kūrinius.

Šiais laikais už viską visur 
apmoka. Tik mūsų kultūrinin
kai dirba be atlyginimo, ir kny
gų autoriai už savo darbą, tur
tinantį mūsų kultūrą, negauna 
nieko. Todėl reikia džiaugtis, 
kad galima nors maža premi
ja juos atžymėti. Kiekvienas 
kūrinys yra vertas ne tik kul
tūrine, bet ir paties darbo 
prasme daugiau, negu tų kuk
lių premijinių šimtinių. Todėl 
tenepavydi nei rašą, nei skai
tą, kad už kelių ar keliolikos 
metų darbą koks nors rašyto
jas gauna keletą skurdžių do
lerių. Daugeliui tuo neatlygi
nama nė už rašalą.

P. Svilius

I

j mas Chicagoje geriausiu lyriniu
■ tenoru, išmoko gan neblogai lie- 
į tuvišką tekstą, nors reikia ma-j 
i nyti, kad jam buvo nemaža kan
kynė dainuoti viena kalba, o j 
galvoti kita. Bet Alfredo parti- j 

Į ją išdainavo švariai, nors ne vi- 
sur pasiekdamas alfrediško efek 

I to. Pavyzdžiui, pirmojo veiksmo 
tosto arija — blankoka, o Vio- 

: lėtos įžeidimo scena, kuri turė
tų sprogti kaip bomba, liko be 
ypatingesnio efekto. Tenoras tū
li nedidelį lyrinį balsą, techniš
kai gerai apvaldytą, su skam
bančiomis viršūnėmis.

Alfredo tėvas — Algirdas 
Brazis priklauso prie tokių dai
nininkų - aktorių, kuiie moka 
trumpais brūkšniais nutapyti 
vaidmens charakterį. Pats dai
navimas buvo daug lygesnis 
kaip kitados, be jokio forsavi
mo, lyriškieji momentai — šil
ti, malonūs.

Dabar laukiame kitų “Travia
tos” spektaklių, tikėdami, kad 
ir orkestras bus labiau išjudin
tas iš šabloniško
išgirsime preciziškesnio ritmo 
ansamblio scenose.

muzikavimo ir



JAUNIEJI DAILININKAI MALONIAI NUSTEBINO
(Atkelta iš 1 psl.) 

prigesintų ir sugrūstų ža-šalia 
rijinių spalvos židinių.

Kristina Bulotaitė, labiausiai 
šioje parodoje priartėjusi prie 
šių dienų avangardinės abstrak
cijos, bet ne prie paties avan
gardo smaigalio, o labiau prie 
dabar jau kiek ir senstelėjusios 
amerikiečio Franz Kline kūry
bos. Tokio kliniško polėkio ku
pinas ir antrąja parodos pre
mija atžymėtasis “Crescendo”.

Regina J auto kai t ė parodoje 
yia išstačiusi du lino ir vieną 
medžio raižinius. Jos grafika 
rodo menininkės mokėjimą su
sitvarkyti su juoda ir balta prob 
lemomis, nežiūrint ar tai būtų 
statiškai ramių, kaip “Tyrame 
vandenyje”, ar dinamiškai į vi
sas puses bėgančių ir byrančių 
linijų gūsis, kaip garbės kaspi
nu atžymėtas "Fatalinis kriti
mas”.

tinė “Žiema” dar nieko nesako, 
tai “Šviesos taku” jau rodo pa
stangas prasimušti kiek toliau.

Zita Sotieikieuė šį kartą žiū
rovą nustebino beveik nelaukta 
savo metamorfoze į gerai iš
jaustą ir konstruktyviai puikiai 
išspręstą figūrinių kompozicijų 
tapybą. Tokie yra jos “Muzikan
tai”, “Po viso ko” ir įdomios še
šių nelygių dalių “Nuotaikos”. 
Ypač pažymėtinas, išcentriniai 
sklindąs, tur būt, vienas iš ge
riausių šios parodos darbų “Ki
toj planetoj”.

Vida Stonkienė dar ieškanti 
savęs tarp kone surrealistinio 
“Sapno” ir kaligrafiškai natū
ralistinio “Žolyno”.

Algirdas Trinkūnas, kaip ir 
tinka Jaunųjų dailininkų paro
doje, savo trijų paveikslų tema 
užgriebia jaunimą. Jo drąsaus

užmojo figūrinė kompozicija 
“Jaunimas 1965, Nr. 1” košma
rišku siautuliu galėtų priminti 
ir įspūdingąsias 
viūras.

Wiralto gra-

¥

ką jaunieji 
Chicagoje šį

Aplamai, visa, 
mūsų dailininkai 
kartą parodė, liudija akivaizdų 
jų brend.mą ir augimą. Dabar 
belieka laukti pačios didžiosios 
Jaunimo kongreso parodos. Ži
nant, kad jos organizavimas pa
tikėtas Chicagos lietuvių Jaunų
jų dailininkų klubui, reikia ti
kėtis, kad organizacinis darbas 
bus atliktas taipgi sąžiningai 
ir kruopščiai, kaip ir ši, čia ap
tartoji paroda. Linkėtina kon
gresinę parodą padaryti tikrai 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunųjų dailininkų reprezentaci
ne paroda.

Valentinas Banionis - Ramonaitis. Jaunųjų dailininkų klubo pirminin
kas, atidaro parodą Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

Nuotrauka Vyt. A. Račkausko

ŠLEŽO "VELNIO BALĄ" 
PAMAČIUS

abe- 
gru-

gro-

kai be akcento. Su taip ribotai 
vartotu dialogu žiūrovui vis dėl
to buvo aiškūs ir suprantami 
jauno klieriko jausmai ir 
jonės, senio girtumas, jo 
bus ir pavydus būdas.

Bet gal didžiausias filmo
žis buvo jo puiki fotografija. 
Čia tai tikrai laikas neprailgo, 
nors veiksmas vyko ypatingai 
lėtai, gal įtakoje tuo laiku ga
minių Bergmano ir italų filmų. 
Kai dabartinis filmų gaminimo 
etapas reiškiasi visiška priešin
gybe — žaibiška akcija, galvo
ju, kad pamatysime sekantį Ro
mo Šležo filmą gal ir šitos for
mos įtakoje.

Drauge su “Velnio bala” bu-

vo demonstruoti dar du įdomūs 
trumpi filmukai, pirmasis — 
spalvingi, amerikietiški šviesų, 
tempo ir garso eskizai, ryškiai 
rodą naują filmavimo techniką, 
antrasis — Algio Žemaitaičio 
puikiai interpretuota Vytauto 
Mačernio "Pirmoji vizija’’. Pa
gal žiūrovų skonį ir mentalitetą 
trumpieji filmai buvo irgi labai 
nevienodai įvertinti, kas ypač 
išryškėjo po demonstravimo se
kusiuose pokalbiuose, kuriuose 
daugelis pasidalino savo nuo
monėmis. Tenka tikrai su pa
grindu tikėtis, kad Romas Šle
žas savo sekančiuose pastaty
muose pradžiugins dar ne vieną 
žiūrovą. Klevelis

Dalios Kolbaitės parodoje re
gime keturis aliejus ir dvi ak
vareles. Įdomesni aliejai, ypač 
“Miestas saulėje” ir “Jūra”, 
kur dailininkė patraukia tikru, 
o ne kokiu atsitiktiniu spalvų 
klojimu, mažiau eksperimentuo
janti, daugiau apgalvotai spren
džianti.

Vida Krištolaitytė, pirmąja 
šios parodos premija atžymėto
ji, visada savo technikoje įvai
ri, spalvoje ir piešinyje drąsi 
dailininkė. Temomis ir nuotai
komis labai įvairuojanti, vienur 
abstrakti, kitur vėl gilios min
ties, net šeimyniškos 
reiškėją. Lygiai stipri 
boję ir grafikoje.

Juozas Mikelevičius,
tas trečiąja premija, kai kuriais 
savo darbais prie “pop art” 
krypties priartėjęs dailininkas, 
gerai komponuojąs didelių spal
vinių plokštumų kompozicijas. 
Parodos šedevriuku laikytina ir 
jo dinamiškoji litografija “Mir
tis”.

Valentinas Ramonas - Kamo- 
naitis parodai davė septynis sa
vo aliejus. Mėgsta ryškias ir 
grynas spalvas, bet jų surišimu 
bendroje ęaveikslo koncepcijoje 
per daug nesirūpinąs. “Natiur
mortas su ąsočiu” yra bene 
pats geriausias jo darbas, tik 
mėlynoji kompozicijos apačia 
gal kiek atkrinta nuo paveikslo 
visumos.

šilumos 
ir tapy-

atžymė-

Elda Kundzaitienė — be ypa
tingų pretenzijų. Jeigu atviru-

skaitoBalukienė Jaunųjų dailininkų parodos atidarymeDail. Vanda
jury komisijos sprendimą, kuriuo pirmoji premija paskirta Vidai Kriš
tolaity tei, antroji — Kristinai Bulotaitei, trečioji — Juozui Mikelevi
čiui, o garbės atžymėjimai — Petrui Aleksai, Reginai Jautokaitei ir 
Vidai Krištolaitytei. Nuotrauka Vyt. A. Račkausko

Jaunųjų dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje kampelis ir Petro Alek
sos garbės atžymėsimu išskirtoji skulptūra “Pirmieji”.

Nuotrauka Vyt. A. Račkausko

Tarnavimas — grėsmė ar palaima (9)

NETEISINGAS UŽVAIZDAS
Yra vienas Kristaus palygi

nimas, užrašytas Evangelijose, 
kurs sudaro nemažo sunkumo 
Evangelijos aiškintojams ir pa
mokslininkams. Jo tema yra 
ekonominė. Mintis, Kristaus iš
reikšta šiame prilyginime, sun
kiai duodasi suderinama su ka
pitalistine galvosena. Bet ne ma
žiau sunkiai ji derinasi ir su 
marksistine galvosena. Ir vie
nai ir kitai sąrangai šis Kris
taus palyginimas yra kaip tam 
tikras iššaukimas, kaip perspė
jimas.

Luko evangelijos 16 persk, 
nuo 1—16 eilutės Jėzus pasako
jo mokiniams, kad buvo kartą 
turtingas žmogus, kurio užvaiz
das išeikvojęs dalį jo lobio. Dėl 
to jis pasišaukė užvaizdą, pa
reikalavo apyskaitos ir atleido 
jį iš pareigų. Užveizdas susirū
pino savo būkle ir savo ateiti
mi. Kad apsisaugotų nuo jį lau
kiančio nepritekliaus, jis sugal
vojo pasigerinti savo šeiminin
ko skolininkams. Jis pasišaukė 
skolininkus vieną po kito ir pir
majam tarė; Kiek esi skolingas 
mano valdovui? — Tas atsakė: 
šimtą statinių aliejaus. Užvaiz
das jam tarė: Imk savo raštą, 
greitai sėskis ir rašyk: penkias
dešimt. Po to jis tarė kitam: 
Kiek iu esi skolingas? — Tas 
jam atsakė: Šimtą saikų kvie
čių. Užvaizdas jam tarė: Imk

tai būtų eikvo- 
turto, kas yra

iš pažiūros ne-

savo raštą ir rašyk: aštuonias
dešimt.

Kas yra keisčiausio šiame pa
lyginime, tai jo pabaiga; “Val
dovas pripažino neteisiojo už
vaizdo gudrumą...” — Kapitalis
tinės santvarkos valdovas tokio 
pripažinimo nebūtų galėjęs pa
daryti, nes čia yra veikiama 
prieš siaurai suprastą teisingu
mą. Neatrodo, kad ir socialisti
nės santvarkos valstybininkas 
galėtų pagirti šitaip pasielgusį 
valdininką, nes 
jimas valstybės 
baustina.

Kodėl šitokį,
dorą administratoriaus elgesį 
galėjo pagirti palyginimo šeimi
ninkas? Kodėl Kristus galėjo 
pasakyti šitokį, sakytume, įtar
tino dorovingumo pavyzdį? Šis 
palyginimas mums buvo sunkiai 
suprantamas iki šiol, bet dabar 
jo prasmė pradeda mums lyg 
ir atsiskleisti. Mat, komunisti
nėje santvarkoje mes matome 
žmogų, griežtai subordinuotą 
ekonomijai, šiame palyginime 
tuo tarpu, jei yra kas aiškaus 
ir supranttamo, yra akibrokštas 
ekonominiam dėsningumui. Jei
gu užvaizdas šitaip galėjo pa
sielgti su šeimininko turtu ir jei 
šeimininkas galėjo pagirti šito
kį užvaizdo elgesį, tai yra aiš
ku, kad nei vieno jų galvosenos 
nevaldė ekonominio primato

Lietuviško filmo tema 
daugelį metų jaudina tiek kū
rėjus, tiek žiūrovus. Su pavydu 
ž ūrėjom į kaimynus ir tolimes
nes tautas, kurios, laikui bė
gant, vystė ir gerino savo fil
mų industriją. Mums tačiau vis 
nevyko. Pagaliau atskrido 
“Aukso žąsis”, ir visi ištiesėm 
kaklus jos pasižiūrėti. Teko ne 
tik ištiesti kaklus, bet ir labai 
įtempti ausis. Pasipylė straips
niai ir straipsneliai, komentato
riams bandant ieškoti klaidų ir 
gerųjų pusių.

Todėl gana nedrąsiai Los An
geles Santara - šviesa padarė 
nutarimą pristatyti šios lietu
vių kolonijos publikai kitą “lie
tuvišką” filmą__“Velnio balą”,
kurią Bostone pagamino Romas 
Šležas magistro laipsniui gauti. 
“Velnio bala”, iš tiesų, jau nuo 
pat pirmosios akimirkos atrodė 
daug lietuviškesnė, negu Biru
tės Pūkelevičiūtės “Aukso žą
sis”. Pasinaudojant Jurgio Jan
kaus to paties vardo novele, fil
mas buvo suktas, smulkmeniš
kai nesilaikant teksto raidės. 
Dėl to gal ir kilo pirmieji prie
kaištai filmui. Tačiau retai da
bar kuri knygą yra paraidžiui 
perkeliama į filmo pasaulį, kaip 
kad retas kuris dailininkas be
sistengia “fotografuoti” objek
tą, verčiau perleisdamas siuže
tą ir knygos nuotaiką per savo 
asmenišką jautrumą ir skonį. 
Turėtina galvoje ir tai, kad pro
fesoriai, kurių prityrusiai akiai 
šis mokslo baigimo veikaliukas 
buvo skirtas, tikrai su Jankaus 
knyga nebuvo susipažinę ir į 
filmą žiūrėjo, kaipo į tokį, jį

taš-jau j vertindami iš visiškai kito
ko, negu mūsų kiekviename me
nininko sušnarėjime lietuvišku
mo ieškanti publika. Vis dėlto 
filmas išėjo gana lietuviškas sa
vo jautriu, lėtu priėjimu prie 
problemų, gamtos meile ir pei
zažo parinkimu, savai ir liau
diškai praskambąs kanklių mu
zikoje, kryžiuose ir visa supan
čioje poetiškoje mistikoje. Kiek 
"Aukso žąsyje” lietuvių kalba 
šalia moderniškų dekoracijų, pe
reitų šimtmečių rūbų ir perukų 
galėjo atrodyti visiškai ne vie
toje, tiek “Velnio baloje” ang
lu kalba netrukdė pajusti savo
tišką emigrantinį susijaudinimą,
— ar tai būtų senas miško vaiz
das, ar laike atostogų šienaująs 
klierikas, ar jautri liaudies dai
nelė. Ir Antano Gustaičio ang
lų kalba buvo visiškai vietoje ši
tame emigrantų sukurtame 
krašte. Juk, iš tiesų, mažai šio 
amžiaus žmonių čia kalba visiš-
illlllllllllllllllllllllllllllllllliilllililillliilii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168 
<llllllllllllllllllllllllllillllUiMllllllllllllli

Ofs. 785-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

emocines ligos 
CRAVFORD MEDICAL HLDG 

0449 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Specialybė — vidutis ligos 
(71-os ir Campbell Avė., kampas) 

Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. \ 
SeSt. 9 v r. — 2 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatal-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

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

dėsnis. Jų galvosenos pagrinde > kalbama apie komunistinį žmo- 
buvo visai kas kita, kas yra sun- I gų, reiktų atsakyti, kad jis yra 
kiai suprantama ne tik komu
nistiniam, bet ir kapitalistiniam 
ekonomistui.

Norėdami suprasti šio paly
ginimo pagrinde glūdinčią gal
voseną, turime perlipti daug 
kultūrinių užtvarų, kurios yra 
susidariusios mūsų ekonomijos 
ir religijos istorijoje. Čia pat 
reikia paminėti, kad ekonomija 
ir religija nėra toki vienas ki
tam svetimi dalykai, kaip mus 
mokė pora praėjusių šimtmečių. 
Tai ypač išryškino mūsų amžiu
je didelis protestantas sociolo
gas Ernst Troeltsch.

Pirmoji kliūtis, kurią mes tu
rime perkopti, norėdami prieiti 
prie šio palyginimo prasmės, ga
lima išreikšti šitaip: pasitikėji
mas Dievu, bet nepasitikėjimas 
žmogumi. Tai yra mokslas, kurį 
teologinėje plotmėje iškėlė liu- 
teranizmas. (Žiūr. Troeltsch: 
The sočiai teaching of the chris- 
tian churches, II tomas, 537 
psl.) Tačiau jo įtaka nepasiliko 
vien liuteranizme. Ji pasireiškė 
ir abiejuose liuteranizmo opo
nentuose: katalikybėje ir kalvi- 
nizme. Mūsų palyginime tuo tar
pu užvaizdas pasitiki ne vien 
šeimininku, kuris turėtų reikš
ti Dievą, bet ir savo artimu. Ir 
tai jis labiau šliejasi prie arti
mo, kai gresia pavojus turėti 
jam konfliktą su Dievu.

Būtų gera paklausti mums 
pačius save; Kuo mes pasitiki
me — Dievu ar artimu? Ir, jei

Res. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

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

Ofiso HE 4-14i4. Rea. RE 7 6897
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai: kasdien 1—8 ir 6-8 vai vak 
šešt. 12—3 v. p. _ 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

3656 Weet 63rd Stieet
Pirm., antrad.. ketvlrt Ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 ik) 1 v. v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

S v. D p.

v.;

Ofs. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v.
šešt. 11 iki 4 vai popiet; arba susi
tarus.
Te!. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Weet 63rd Street
kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta
Vai.:

OR. JULIA MONSTAVIčIUS
Vidaus ligos

i GYDYTOJA IR CHIRURGE
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3916

Prlėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1 -2 v. p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Narni) 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

-- : .. v. Treč. ir
Sešt. 8 v, r. Iki 8 v. popiet

Vai.: pirmad., antrad., 1 
penktad. 8 v. r. iki 9 y.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDTNftS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpubllc 7-2290

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl‘1 v. popiet.

Ofisas uždarytas iki balandžio 5 d.

netekęs pasitikėjimo nei vienu, 
nei kitu. Jis yra pasilikęs vie
nišas su savo ekonomine veikla. 
Bet į šią vienišybę jį atvedėme 
mes — krikščionys. Nepasitikė
jimas žmogumi, jo gerumu, jo 
natūralinėmis dorybėmis kata
likiškoje visuomenėje ypač pasi
reiškė jansenizmo moksle. Šis 
mokslas buvo linkęs viską laiky
ti nuodėme, kas natūralu.

Kalvinizme nepasitikėjimas 
žmogumi ėjo kita kryptimi. Jis 
reiškėsi pasitikėjimu ūkine pa
žanga, tvarkingu ūkiškų - eko
nominių reikalų vedimu ir nepa
sitikėjimu savo bendradarbiu, 
kuris buvo vertinamas tik kaip 
darbo jėga. Šios abi srovės, 
kiekviena eidama tolyn savo 
srityje, išvystė mūsų nepagarbą 
žmogui. Bet tai yra giliai ne
krikščioniška. Tik tada, kai į 
žmogų žiūrime kaip į nelaikinį 
veiksnį, galima suprasti, kodėl 
užvaizdo dėmesys žmogui iš pa
lyginimo šeimininko — kuris 
yra Dievas — nesusilaukė pa
smerkimo, bet pagyrimo, šiame 
palyginime reikalas eina ne vien 
apie ekonomines vertybes. Jei
gu vien apie jas čia reikalas 
suktųsi, tai užvaizdo elgesys tu
rėtų būti pasmerktas ne tik ka
pitalistinėje, bet ir komunisti
nėje sąrangoje.

V. Bagdanavičius, MIC

(Pabaiga)

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10- _ __  „

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai

Ofiso telefonas: PR 
telef. VVAlbrook

Vai.: 
vak.
dlenj 
susitarus.

C" 
Res.

12 vai. Ir 7—9 v.
priimami

8-3229
5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRUR4JIJA 

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
Jusltarlmą. išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 1-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Puiaski Road

Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 tr 8—9 Ir pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St.

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

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 lkt 
v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr.

P- p. Ir
2 . _............. . ..............
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. 
vakarais pagal susitarimą.

Ofisas 3148 VVest OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West Oflth Place 
Tek: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8:
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street
Kampas 63-čios Ir California

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476.4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

~DR. PETER tTbRAZIŠ-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9 
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. v.

Šeštad. lt v. r. tkl 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susikrtma

i

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p p.. 8—S 
vai. vak. šeštad. 13—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir bnto Olympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 8—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marųuette Parku ofisas: 2750 VVest 

71 Street. telefonas 025-8200 
Res. tel. VVA 5-3099,

Valandos: 10—12 v. Ir 7—8 v. vale., 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2890 

Valandos: 2—5 v. popiet kaadien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad. antrad.. ketv. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai.
8 v.
11 vai ryto — 1 v p 
vai. ryto lkl 3 vai. p.

tr penktad.
__  __ p. p. ir nuo 
8 vai vakare. Trečiad. nuo 

p., šeštad. 11 
____ .D.
Ofiso tel. RE 7-1168.

Res. tel. 259-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijoa) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketvlrt. t — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

PrllmlsBte til ..sltaru*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
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KAS MUS TRAUKIA
I OPERĄ

5/,omas earns

Pasiskaitymas lietuviškajam operos sezonui

SAULE: JAUtOKAITB

Muzikos ir dramos giminystė 
žmogaus istorijoje prasidėjo ga
na anksti. Jau graikų Homeras 
išsakydavo savo poemas dainos 
ir ritmo eilėrms. Nesvarbu, ko
kio stiprumo ar menkumo dra
ma bebūtų, muzika dažniausiai 
čia ima viršų, pajėgdama išreikš 
ti gilią mintį garso grožiu. Kom
pozitorius neapdengia teksto 
muzika, bet pačia muzika iš
reiškia teksto reikšmę. Tačiau 
senas ginčas vis dar tebevyks
ta — kas pirmauja operoje: mu
zika ar drama? Atrodo betgi, 
kad abu šie elementai yra, dau
giau ar mažiau, vienodai svar
būs, nes kitaip vargu ar būtu
me pilnai patenkinti vien tik 
koncertine operos forma. Ope
ra, kilusi iš teatro ir būdama 
dramatinė forma, atvaizduoja 
spektaklyje visą iliuzijų ir jaus
mų pasaulį.

Opera, aristokratiškoji meno 
forma, gimusi kunigaikščių dva
ruose, užaugusi karališkuose rū
muose, savo jaunystėje nebuvo 
vadinama šiandieniniu vardu, 
bet “dramma per musica”. Žodis 
“opera”, kaip seniau, taip ir da
bar, itališkai reiškia “darbą” — 
nepažymint specialiai kokios rū
šies darbą. Turint mintyje mu
zikinį darbą, būdavo pridedama 
“opera in musica”. Sutrumpin
toji forma “opera” pradėta var
toti Anglijoj. 1656 m. Tiktai pra 
džioje 18-to šimtm. vardas prigi
jo Prancūzijoj ir Vokietijoj. Šian 
dien, suskambėjus žodžiui “ope
ra” tuoj kyla asociacija su kaž
kuo nepaprastu, iškilmingu, 
grandiozišku ir išlaidingu. Kiek
vienas kultūringas miestas sten
giasi pasistatyti sau operos rū
mus. Sakoma, kad kiekvieno 
Vienos gyventojo didžiausias 
pasididžiavimas yra prisidėjimas 
prie operos išlaikymo savo me
tiniu mokesčiu, nors jis gal nie
kada nėra joje ir buvęs, ir gal 
niekada neįstengs jon nueiti.

Menininkas kuria, išreikšda
mas save. O kadangi savęs pa
žinimas yra nesibaigiantis ieš
kojimas, todėl kiekvienas kūrė
jas save išreiškia skirtingai. Jo

kūrinys yra svarbus ne vien tik 
jam pačiam, bet didelis paliki
mas ir visai žmonijai.

¥
Ypač šiandien, šiais techni

kos laikais, žmogui labiausiai 
reikalingas atsipalaidavimas ir 
pabėgimas nuo kasdienybės, ku
ris primintų jam, anot Šekspy
ro, kad žmogaus gyvenime turi 
būti kažko daugiau, negu vien 
tik užsidirbimas kasdieninės 
duonos. Tam atsipalaidavimui 
išgyventi kiekvienas iš mūsų 
pasirenkame skirtingas pramo
gas. Daugumą patraukia filmas, 
vienus teatras, kitus koncertas, 
o dar kitus opera.

Gal būt, ne vienas iš operos 
priešų tvirtins, kad opera ma
žiausiai gi yra panaši į tikrąjį 
gyvenimą, nes, girdi, kur esi 
žmogus matęs, kad veikėjai iš
dainuotų savo pergyvenimus, 
siekimus, idealus ir net mirtį. 
Jiems yra nesuprantami tie, ku
rie entuziastingai nuolat ir nuo
lat lanko ir klauso tas pačias 
operas. Čia glūdi šiek tiek ir tie
sos, bet operos lankytojai ne
akli, kad nepastebėtų visų prieš 
taravimų tikrovei. Opera, kaip 
ir visi kiti menai, daugiau ar 
mažiau reikalauja vaizduotės, 
kuri yra būtina bet kokiam me

Verdi “Traviatos” trečiojo veiksmo finalas Chicagos Lietuvių operos dabartiniame pastatyme. Pirmoje 
eilėje iš kairės i dešinę: Lilija Šukytė — Violeta, Roma Mastienė — Flora Senobe, Julius Savrima- 
vičius — Gastone, Algirdas Brazis — Giorgio Ger.mont, Vaclovas Momkus — Markizas D'Obigny, Bro
nius Mačiukevičius — Daktaras Grenvil, Algimantas Grigas — Baronas Douphol ir Stefan VVicik — 
Alfredo Germont. Nuotrauka A. Kezio, SJ

nui, o muzikai labiausiai, nes 
tai yra abstrakčiausia meno for
ma. Opera su savo nenatūralu
mu labiausiai pajėgia žmogų at
palaiduoti nuo realios kasdieny
bės, nes jame yra stiprus troš
kimas tikėti tą, kas yra vaidi
nama operinėje scenoje. Drama
tinis išgyvenimas kitų žmonių 
kituose kraštuose, skambant pri 
taikytai muzikai, virsta kiek
vieno asmenišku išgyvenimu. 
Žiūrėdami operos spektaklio, 
mes galime įsivaizduoti gulbę, 
pavirstančią herojumi, viduram
žių pirklius, mėginančius laimė
ti pirmą vietą dainos vaižybo- 
se, dievus, besivaržančius dėl 
aukso žiedo, velnią, barstantį 
pinigus vargšams, ir kitokius 
neįprastumus, kurie žiūrovui, 

Choro scena iš.“Traviatos” trečiojo veiksmo Chicagos Lietuvių operos 
spektaklyje. Nuotrauka Alg. Kezio, SJ

neturinčiam vaizduotės, atrodys 
labai keisti.

Norint tapti nuolatiniu ope
ros lankytoju, pirmiausia reikia 
ją mėgti. Linkimą į muzikinę 
dramą rasime kiekviename jau
nuolyje. Bet ar potraukis tęsis 
ir išsišakos, slenkant metams, 
priklausys jau nuo sąlygų. Jei
gu operos menas bus kiekvie
nam prieinamas jo gyvenamoje 
vietoje, tada pamėgimas augs 
dažnu operos lankymu. Tiktai 
dažno operos lankymo ir viso
kios muzikos pažinimo dėka 
klausytojas pradės atskirti me
nišką operos išpildymą nuo ne- 
meniško, kruopščiai paruošto 
nuo atmestinio. Su plačia patir
timi ir plačiomis muzikinėmis 
žiniomis operos lankytojas ga
lės objektyviau viskį vertinti, 
nes juk kritika yra pagrįsta 
daugiausia kaip tik patyrimu, 
palyginimu, žiniomis ir skoniu. 
Teisingai G. B. Shaw sakė, kad 
operos mėgėjai eitų žiūrėti ope
ros spektaklių, nesigilinant, kaip 
dažnai ir kokios kokybės jie be
būtų, nes tai vienintelė priemo
nė ausies, akies ir skonio lavi
nimui.

Kokių yra operos mėgėjų ir 
lankytojų? Kokios yra jų spek- 
taklin lankymosi priežastys? Jų, 
tur būt, rasime įvairių. Taip 
kaip ir įvairių operų. Vieni ei
na dėl savo prestižo, kiti sa
vęs parodyti ir kitus pamatyti, 
norėdami patys gražiai pasi
puošti ir pabuvoti tarp gražiai 
išsipuošusių. Žinoma, tokiems 
lankytojams nelabai svarbu, ko
kią jie operą matys, kas dai

nuos ar diriguos. Bet gal ne vie
ną labiau suvilios žinomas mu
zikos kūrinys, nes žmogus yra 
linkęs mieliau girdėti pažįsta
mas melodijas ir ritmus.

¥
Dabar pažiūrėkime į tuos ope

ros lankytojus, kurie visose di
džiųjų operų sostinėse — Mila
ne, Romoje, Vienoje, Neapolyje, 
Londone, Paryžiuje, Chicagoje, 
San Fiancisce ir New Yorke 
kiekvieną sezono vakarą pripil
do sales.

Vidutinis operos lankytojas, 
ieškąs gražių melodijų, lengvų 
turinių ir puošnių kosciumų, 
pirmiausia susižavės itališkomis 
operomis. Šios operos, būdamos 
pilnos melodijų ir intrigų, la
biausiai pajėgia patraukti kiek
vieną klausytoją. Šių operų mė
gėjas, galima sakyti, pradeda 
nuo Verdi ir Puccini kūrinių, 
nes juodu užpildo didžiausią ita
liškojo repertuaro dalį. Lanky
damas operos rūmus gana daž
nai, pasirinkdamas tas pačias 
matytas ir pažįstamas operas, 
jis nenori nė girdėti apie vokiš
kojo repertuaro veikalus, o ką 
jau bekalbėti apie Wagnerį, ku
rio vardą išgirdus, prieš itališ
kų operų mėgėjo akis nusilei
džia storiausia uždanga. Jis kar
tas nuo karto gal dar nueis į 
prancūzišką operą, nes ji labai 
gimininga itališkajai.

Tur būt, didžiausią operos 
mėgėjų ir lankytojų grupę su
daro tie, kurie pažįsta ir žino 
visus kūrinius, kokius tik ope
ros vadovybė pajėgia jiems pri
statyti. Gerai pažinęs ir "persi-

RYTŲ VIRPESYS

V.

Štai esu, pačiame būties vidurkely, dvidešimt melų. 
Dvidešimt metų iš dalies bergždžiai praleidęs I’ entre deux guerres 

įmetus —
Bandydamas išmokt žodžius įveikti, ir kiekviena ta pastanga 
Yra visiškai nauja pradžia ir skirtinga nesėkmė, 
Nes buvo išmokstama daugiau išgaut iš žodžių
Dalykui, kurio nėra jau reikalo minėt, ar priemonei, kuri, 
Kad pasakytum, jau nėra tinkama naudot. Ir tuo būdu kiekvienas 

bandymas
Yra nauja pradžia, lyg užpuolimas ant kažko nesuvokiamo 
Ginklais atšipusiais visada pabloginančiais
Netobulų jautimų bendrą painiavą. 
Nedisciplinuotais jausmingumo eskadronais, ir kas tik užkariaut 

beliko
Jėga bei pasidavimu, jau buvo susekta 
Sykį ar du sykius, ar net daug sykių, vyrų, kurių negalima tikėtis 
Nustelbt — nors tai nėra rungtynės — 
Tai tėra tik kova atgaut kas buvo prarasta
Ir surasta ir vėlei prarasta, ir nūdien, lemiant sąlygoms, 
Atrodo netikroj šviesoj. Bet galgi nei laimėjimo, nei nuostolio nėra. 
Mums tai yra vien bandymas. Kitkas — ne mūsų reikalas.

Namų pastogė ta vieta, kurioj prasideda. Kai imam senti, 
Pasaulis darosi keistesnis, mirę ir gyvi 
Pavyzdžiai komplikuotesni. Ne tai, kad įtempta akimirka 
Izoliuotus, be pradžios ar pabaigos, 
Betgi valandėlė kiekviena sudeda gyvybės laiką, 
Ir ne vien tik gyvasties žmogaus kiekvieno, 
Bet ir akmenų senų, kurių negalim iššifruot.
Yra gi laikas vakarui žvaigždėtam, 
Ir vakarui šviesoje lempos laikas 
(Su fotografijų albumu vakaras). 
Meilė beveik jau prisiartina, 
Kai čia ir ten paliaunama reikšmės ieškot. 
Seni žmonės privalo tapti tyrinėtojais 
Kur ar čia ar ten reikšmės nėra.
Mes vis tik turime privalome judėti
Į naują intensyvumą,
Į tolesnę sąjungą, j bendravimą gilesnį 
Per tamsų šaltį ir tuščią nykumą.
Banga verkia, vėjas rauda, platėja vandenys 
Prie vėjo malūnėlio ir delfino. Mano pabaigoj yra mano pradžia.

VEJAS PAKILO KETVIRTĄ VALANDĄ

Vėjas pakilo ketvirtą valandą,
Vėjas pakilo ir daužė varpus,
Susiūbavusius tarp mirties ir gyvybės
Štai čia, sapno mirties viešpatystėj,
Kaip kovos pakrikusios pabudęs aidas,
Ar tai sapnas, ar kažkas kitkas,
Kai pajuodusios upės paviršius
Pavirsta veidu, kuris prakaituoja ašarom?
Aš mačiau anoj pusėj pajuodusias upės
Laužo ugnis virpėjo nuo svetimų iečių,
Čia, už kitos mirties upės,
Totorių raiteliai savomis ietimis mosuoja.

Iš anglų kalbos vertė S t. Meringi s^^

sunkęs” Veidi ir Puccini melo
dijomis, jau yra priverstas ieš
kotis daugiau skirtingų muzi
kos veikalų. Jam nebereikia ap
siriboti vien tik itališkuoju ir 
prancūziškuoju repertuaru. Gal 
tik jam daugiausia bus vargo 
ir sunkumo, norint suprasti 
VVagnerio milžiniškas, stiprias, 

ilgas, herojiškas muzikines dra
mas. Bet kartą jo didingą mu
ziką “nugalėjęs” ir supratęs, 
klausytojas nenustos žavėjęsis 
genialiomis VVagnerio operomis. 
VVagnerio operose orkestras ne
akompanuoja, anot Shaw, kaip 
“didelė gitara”, bet padeda iš- 

(Nukelta į 4 psl.)

VYSKUPO VALANČIAUS TARNAS

Iš vysk. P. Bučio rankraščių

Išvykdamas iš Petrapilio, kun. J. Pranai
tis užleidęs man savo butą ir pardavęs kai 
kuriuos daiktus, patarė man perimti iš jo 
taipgi ir tarną Juozą Januškevičių, seną lie
tuvį. Nesigailiu paklausęs savo profesoriaus 
Pranaičio, nes tas tarnas, kad ir senas, bu
vo vertas dėmesio žmogus. Jis buvo kilęs 
iš Lietuvos bajorų ir gerai mokėjo tris kal
bas: lietuvių, lenkų ir rusų. Tai buvo aukš
to ūgio ir stambios sudėties vyras. Akade
mijos klierikai - studentai jį vadindavo Lor
du dėl jo didingos išvaizdos: jis nešiojo 
barzdą, bet skusdavo ūsus, o jo barzda bu
vo didoka ir graži.

Jaunas būdamas, Juozas Januškevičius 
savo tarnybą pradėjo pas vysk. Motiejų 
Valančių antruoju tarnu, kuomet Žemaičių 
vyskupas dar galėjo iškilmingai lankyti pa
rapijas. Pirmais Juozo tarnybos metais, 
vyskupas išsirengė į kelionę visai vasarai. 
Jau viskas buvo sutvarkyta, kai vyskupas 
pasišaukė Juozą ir jam maždaug taip tarė: 
“Juozuli, aš išvažiuoju lankyti parapijų. Grį
šiu tik rudenį. Namus palieku tau globoti. 
Man išvažiavus, uždaryk langines, užtrauk 
langų užuolaidas. Prieš grįždamas parašysiu 
tau, kai reikės vėl atidaryti langus ir nu
dulkinti baldus bei išvalyti ir išvėdinti kam
barius. Bet aš senas; man reikia po truputį 
vartoti medaus”. Čia vyskupas atsistojo ir 
nusivedė Juozą pas spintą, kurios apačioje 
buvo didoka molinė puodynė, uždengta po
pierium. Vyskupas ją parodęs jaunam tar
nui kalbėjo toliau: “Aš čia palieku šitą gry
no, tyro medaus puodynę. Tu žiūrėk, kad 
niekas jos neišimtų. Kai parvažiuosiu, bus 
man sugadu”.

Vyskupas apsirengė, su prelatais, kanau

ninkais ir kapelionu nuėjo į katedrą, iš kur 
jį, sukalbėjus tam tikras maldas, visa mies
to dvasiškija palydėjo iki karietos.

Ganytojui išvažiavus, Juozas įsakmiai 
pildė visa, kas buvo įsakyta. Per ištisą va
sarą darbo ir rūpesčio nebuvo. Juozas kas
dien pereidavo tamsius kambarius ir patik
rindavo, ar tebėra puodynė su medum. Ka
dangi langai buvo uždaryti, tai ji buvo be
veik nematoma spintos apačioje. Juozas pa
keldavo popierinį uždangalą ir piršto galu 
truputį paliesdavo medų, patikrindamas, 
kad jis ten yra, o patikrinęs, žinoma, nu
laižydavo pirštą.

Rudeniop, štai ateina vyskupo atvirutė, 
kad jau reikia išvėdinti ir sutvarkyti kam
barius. Juozas tuojau atidarė langus, išnešė 
į lauką kilimus ir juos išdulkino, nuvalė 
baldus, išvaškavo grindis, trumpai sakant, 
padarė visa, kaip reikiant, ir... šviesoje pa
žiūrėjęs į puodynę, pastebėjo, kad joje me
daus paviršius jau daug žemiau, kaip prieš 
vyskupui išvažiuojant būta. Pamatė ir išsi
gando. Pagalvojo, kas bus, kai vyskupas 
parvažiuos. Bėgo į miestą pirkti medaus, 
kad atpildytų, bet negavo. Metėsi pas pa
žįstamus, pro ašaras prašydamas paskolin
ti, bet irgi negavo. Kai kam pasisakė savo 
nelaimę. Tie, neturėdami medaus, aiškino, 
kad naudos nebūtų nė jo turint, nes prie 
ano medaus pripylus kito, vistiek bus ma
tyti, kad ne tas pats. Taip reikėjo ryžtis ir 
ruoštis nelaimei, kokia laukia.

Vyskupas parvažiavo. Visi buvo links
mi, patenkintas ir pats ganytojas. Prelatai 
ir kanauninkai išsiskirstė iš rūmų, kur bu
vo susirinkę pasveikinti grįžusio vyskupo. 
Vyskupas atsisėdo į gilią, minkštą kėdę ir 

pasišaukė Juozą. Tas atėjo nusiminęs ir iš
balęs. širdis smarkiai plakė. “Kaip medus?”, 
paklausė jis savo jaunojo tarno. Juozas 
verkdamas puolė klūpsčias prie vyskupo ko
jų ir bučiuodamas abi rankas, prisipažino 
nulaižęs žymią dalį medaus. Valančius mei
lingai uždėjo ranką verkiančiam vaikinui 
ant galvos ir tarė: “Atnešk man tą puody
nę”. Bematant Juozas atnešė, o vyskupas, 
pažiūrėjęs į jos vidų, nusišypsojo ir tarė: 
“Būk be baimės. Aš apsieisiu be medaus. 
Tą puodynę tau pavedžiau globoti, kad par
važiavęs žinočiau, ar tu visą laiką išbuvai 
namieje, ar nebuvai kur išlėkęs. Dabar ma
tau, kad buvai namieje. Tai tau dovanoju 
ir likusį medų”.

Papasakojęs man šį atsitikimą, Januš
kevičius pridėjo savo pastabą, kad labai iš
mintingas buvęs tas Žemaičių vyskupas.

Valančiui mirus, Juozą pasisamdė Kau
no gubernatorius, bet jau ne antruoju tar
nu, o tik kamerdinierium. Gubernatorius bu
vo tvarkingas ponas, bet gubernatorienė 
buvo nežmogus. Būdama bevaikė ir neturė
dama darbo, ji prasimanydavo visokių galų. 
Rengiant pietus ar vakarienę svečiams, Juo
zas būdavo paruošia stalą, užtiesia nauja 
staltiese, sudeda lėkštes, o gubernatorienė 
nutveria staltiesę už kampo ir patraukia ją 
taip, kad visos lėkštės nukrinta ant žemės 
ir sudūžta. Juozas uždengia iš naujo, sude
da kitas lėkštes, o gubernatorienė ir antrą 
kartą padaro, kaip pirmąjį.

Taip vieną kartą pritrūko namieje lėkš
čių ir reikėjo eiti į miestą jų pirkti. Šito
kiems įvykiams pasikartojant, Juozas pasi
skundė gubernatoriui. Tas jam tarė: “Žinai, 
man netinka ją mušti, bet tu gali ją apkul 
ti pusėtinai". Juozas sakėsi nedrįstąs to da
ryti, bet gubernatorius jį padrąsino ir pa
kurstė.

Tas gubernatoriaus pokalbis su tarnu 
įvyko kaip tik tokią dieną, kada buvo lau
kiama svečių. Juozas paruošė stalą, o gu

bernatorienė nutraukė staltiesę ir sugurino 
visas lėkštes. Juozas tada jai ir sako, kad 
gubernatorius liepęs ją mušti, ir žengė ar
tyn, rimtai pasiryžęs duoti jai į kailį. Gu
bernatorienė pasitraukė nuo jo į kitą stalo 
šoną, sakydama: “Negi tu mane muši?” — 
“Kaip mane gyvą matai, mušiu!”, atsakė 
Juozas ir bėgo artyn jos. Gubernatorienė 
tekina bėgo tolyn. Taip juodu kelissyk api
bėgo stalą. Pailsusi moteriškė išbėgo į šali
mą kambarį ir puolė į kėdę, šaukdama: “Juo
zai, nemušk!” Tas jai pagrūmojo ir davė 
suprasti, kad tai paskutinis kartas, kada jis 
dovanoja. Reikėjo kambarį iššluoti, stalą 
paruošti, bet gubernatorienė jau nepasirodė. 
Tą gubernatorių netrukus iš Kauno iškėlė 
kitur.

Juozą pasisamdė Kauno tvirtovės komen
dantas. O Juozas tuo tarpu vedė žmoną 
evangelikę. Jis jau turėjo tiek susitaupęs 
pinigo, kad Garliavos valsčiuje nusipirko 
mažą 8 margų, bet geros žemės, ūkelį. Pas 
komendantą didžiausias vargas būdavo su 
sagomis. Juozo pareiga buvo žiūrėti, kad 
to aukšto generolo rūbai visuomet būtų 
tvarkoje, ypač kad sagos tvirtai laikytųsi. 
Su švarku būdavo tiek to, bet apsiaudamas 
kelnes, generolas visada patikrindavo, ar 
stipriai laikosi sagos (jis nešiojo petnešas). 
Juozas taip įsiūdavo sagas, kad jų petnešos 
neištrauktų. Bet vienu atveju generolas kaž
ko buvo įpykęs ir, išrovęs sagą, ėmė Juozą 
plūsti. Tas jam atšovė: “Kas būtų per ge
nerolas, kad nepajėgtų nė sagos išrauti!” 
— “Nesiginčyk!”, suriko generolas ir pridė
jo keiksmažodį. Juozas atsakė nesąs karei
vis ir nesileisiąs, kad jį kas plūstų. Komen
dantas jam priminė turįs didelę valdžią tvir
tovėje ir galįs su juo padaryti, ką tik no
rįs. O Juozas atsakė, jog turįs galios pas jį 
netarnauti. Komendantas, žinoma, nenusi
leido, ir Juozas išėjo iš tos tarnybos. Apsi
gyvenęs savo ūkelyje, nušienavęs jo pievą, 
prisikrovęs šieno vežimą, pats atvažiavo į 

Kauną ir, važiuodamas pro komendantūrą, 
tyčia pliauškino botagu, kad komendantas 
matytų, jog Juozas jo nebijo.

Po kiek laiko Juozą nusisamdę Azovo ir 
Dono banko bendrovės pirmininkas Petra
pilyje. Okį valdyti paliko žmonai. Ūkis buvo 
užrašytas ant jos vardo, kadangi Juozas, 
kaip bajoras, neturėjo teisės užsirašyti ūkio 
savo vardu. Vyrui begyvenant toli, ta mote
riškė susirado kitą ir pareiškė Juozui, kad 
jis neturi jokių teisių į tą ūkį. Juozas atsi
ėmė pas save vienatinį sūnų berniuką.

Pas bankininką tarnyba buvo pelninga, 
bet tekdavo patirti pažeminimų, kurių Juo
zas nepakęsdavo. Savigarbą jis statė aukš
čiau už pelną ir tarnybos pajamas.

Kuklesnė buvo vieta ir mažesnė alga pas 
Katalikų dvasinės akademijos rektorių, ir 
Januškevičius mielu noru ten perėjo prieš 
1895 m. Didžiosiose akademijos iškilmėse, 
kaip tai vyskupų konsekracijos pietuose ar
ba Didįjį Ketvirtadienį, kada į akademiją 
susitelkdavo visa Petrapilio dvasiškija ir 
akademijos studentai, lenkų kalba viešpa
taudavo prie stalo. Valgius nešiodavo aka
demijos tarnai, o gėrimų pilstymą atlikda
vo rektoriaus kamerdinierius Juozas. Lietu
vius studentus jis pašnekindavo lietuviškai 
ir jiems į stiklelius įpildavo vyno iš tų pa
čių butelių, kuriuos vartodavo stalo prieky
je, kur susėsdavo aukštieji svečiai ir kur 
vynas buvo geresnės rūšies.

Ištremtam vyskupui Symonui iškeliau
jant į Odesą, Juozas Januškevičius likosi 
tarnauti akademijoje pas jos naująjį rekto
rių vysk. K. Niedzialkovvskį, o tam išvykus 
1901 m. į Žitomierių, Juozas liko kun. Pra
naičio tarnu. Nuo 1902 m. rugsėjo mėn. jis 
tarnavo man tol, kol visiškai paseno ir ne
bepaeidavo. Tuomet Petrapilio miesto sene
lių prieglaudoje jis gavo ramią vietą ir ten 
mirė apie 1910 metus.

Parinko J. Vaišnora, MIC



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. kovo mėn. 26 d.

DARIŲ LAPINSKĄ 
IŠGIRDUS

Įspūdžiai iš koncerto Bostone

ELENA VASYLICNIENF.

Į mūsų kompozitorių lietuvių, 
gyvenančių emigracijoje, šeimą 
įsirašė dar vienas vardas — Da
rius Lapinskas. Gimęs Lietuvo
je, bet jos beveik nepažinęs, Da
rius vaikystę praleido, kaip ir 
visų mūsų ateivių vaikai, varge 
ir baimėje. Jis išėjo muzikos 
mokslus jau čia — Amerikoje. 
Taigi, Lapinskas yra jau poka
rio laikotarpio kompozitorius, 
išsimokslinęs laisvajame pasau
lyje. Jis atėjo pas mus tiesiog 
žaibo greitumu. 1957 m. tik bai
gęs New England konservatori
ją bakalauro laipsniu ir kurį 
laiką gilinęs studijas Vokietijo
je bei ten dirbęs, jis dabar jau 
duoda savo kūrinių trečiąjį kon
certą: vieną New Yorke, vieną 
Chicagoje ir dabar Bostone. 
Lietuviškuoju mastu matuojant, 
prieškariniais laikais baigti pil
nai kompoziciją reikėjo aštuo- 
nerių metų. Taigi Amerikos ke
lias esąs daug trumpesnis. Kad 
Lapinskas jį tikrai nuėjo, tai 
liudija ir pastarieji jo koncer
tai.

Koncertas Bostone įvyko žy
mioje Jordan Hali patalpoje ko
vo 12 d. Žmonių prisirinko labai 
daug. Išimtinai beveik lietuviai. 
Buvo atvykusių net iš Broktono, 
Worcesterio, Providence, Law- 
rence, Putnamo ir kitų vietų. 
Koncertas, kurio mintis tik gi
mė prieš porą mėnesių, tikrai 
buvo labai gerai organizuotas. 
Čia padėka priklauso Gustai- 
čiams, ėjusiems net per šios 
apylinkės namus su bilietų pla
tinimo intencija.

Koncerto programą sudarė 
keturi dalykai: Dainų ciklas 
mezzosopranui ir orkestrui, kon
certas fortepijonui, styginiams 
ir mušamiesiems, Rita - Tari ba
letas, "Septintoji vienatvės gies
mė” (žodžiai O. V. Milašiaus). 
Solistė buvo Aldona Stempužie
nė. pianistė — Aldona Kepalai
tė. Orkestrui dirigavo pats kom
pozitorius.

*
Pirmas veikalas yra parašy

tas, pasinaudojant mūsų liau
dies dainomis, labai kruopščiai 
palinktomis, labai senomis. Bal
sas čia nėra vedamasis kompo
nentas, jis yra degraduotas į 
eii.nio instrumento rolę, ir to
dėl nesistebėkime, kad daininin
kė kai kam atrodė bebalsė: tai 
yra kompozitoriaus stilius ir 
noras taip, o ne kitaip veikalą 
išpūdyti.

Dainų parinkimas liudija La
pinsko gerą skonį, o dainų har
monizacija jo sugebėjimą. Ką 
mes girdėjome koncerte, nega
lima pavadinti lietuviškųjų dai
nų harmonizacija, kuria mes 
esame įpratę jas girdėti. Čia me
lodija tik panaudota kaip vei
kalo komponentas, o instrumen
tai, einantieji šalia jos, atlieka 
kiekvienas visai savarankišką 
rolę, nieko bendra neturinčią 
su įprastine harmonizacija. O 
ir instrumentų parinkimas nie
ko bendra neturi su tradicija, 
nei su lietuviškųjų liaudies inst
rumentų imitacija: tai moder
nus veikalas, parašytas didelėje 
Bella Bartok įtakoje, kuris yra 
panašiai naudojęs vengrų ir ju
goslavų liaudies dainas. Sekda
mas Bella Bartok, tą patį La
pinskas yra padaręs su lietu
viška daina, tuo pačiu ją.įneš- 
darias į moderniosios muzikos 
rinką.

Koncertas forte pianui ir mu
šamiesiems sudarė kontrastą, 
lyginant jį su pirmuoju veika
lu. Čia jau niekur niekas nieko 
lietuviško nebūtų girdėjęs, nors 
melodijos eina gan klasiškai, 
bet jų harmonizacija ir instru- 
mentacija yra perdėm moder
nios. Naudodama žodį “moder
nus”, aš turiu galvoje dabar ra-1

šomąją techniką ir instrumen- 
taciją, kuri nepripažįsta jokių 
nustatytų harmonijos taisyklių 
bei varžtų. Tokioje dvasioje yra 
išauklėtas ir Lapinskas, tokio
mis priemonėmis jis ir rašo. Vei
kalas nedaro vientisumo įspū
džio, jis labiau sudėtas iš atski
rų didelių dalelyčių, gabiai pa
naudojant instrumentus ir jų 
spalvas. Ypač pradžioj labai su
maniai buvo išgautas elektroni
nės muzikos pobūdis, kuris su
daro naujumo ir šviežumo įspū
dį, lyginant girdimą dalyką su 
kitais mūsų kompozitoriais. To
kiomis priemonėmis ir rašo da
bar gyveną ir kurią kompozito
riai. Norėdamas ar ne, ir mūsų 
jaunas kompozitorius Lapins
kas jų įtakos nėra išvengęs.

Aldona Kepalaitė meistriškai 
atliko savo partiją, būdama di
delės muzikinės mašinos svar
bioji dalis. Jokių emocijų šis 
veikalas nepažadino, nebent 
staigų krūptelėjimą, kai pliūp
telia labiau triukšmingi instru
mentai. Psichologiniai dar mes 
nesame pribrendę prie taip ašt
riai modernios muzikos, šuolis 
dar beveik neįmanomas. Tačiau 
kas nori suprasti moderniąją 
muziką, tas turi būti labai ge
rai susipažinęs su klasine, nes 
kitokio kelio nėra.

Rita - Tari prasideda liaudies 
dainos motyvu, kuris vėliau yra 
visaip skaldomas, apverčiamas, 
panaudojamas kaip medžiaga 
veikalui. Rita - Tari turi skirtin
gą veidą, lyginant jį su prieš 
tai girdėtu veikalu. Baletas Ri
ta - Tari instrumentuotas labai 
spalvingai, jis yra tikrai moder
niosios muzikos pažiba.

Paskutinis koncerto numeris 
buvo pats įspūdingiausias. Pra
dėtas deklamacija, pereinančia 
į ariją, jis davė progos dainin- 
kei parodyti savo balsą, kas su
stiprino bendrą koncerto vertę 
ir jo įvairumą. Veikalas buvo 
išpildytas originalia, prancūzų, 
kalba, ir Aldona Stempužienė 
parodė savo gerą prancūzų kal
bos tarimą.

*
Darius Lapinskas yra neabe

jotinai didelis talentas. Jis su
geba būti originalus, nežiūrint 
įtakų, nuo kurių niekad nėra 
laisvas jaunas kompozitorius. 
Jis yra darbštus — nes rašo 
daug ir, matyti, rašyti mėgsta, 
ir jam sekasi. Jis yra veržlus, 
nes mes turime kompozitorių,

Nuotr. P. PetručioKompozitorius Darius Lapinskas

KAS MUS TRAUKIA OPERON

sumas ir estetinis malonumas. 
Nematytas dirigentas, negirdė
tas sopranas ar tenoras, noras 
palyginti vienos solistės tos pa
čios rolės interpretaciją su kita. 
Visa tai žadina operų lankyto
jo žingeidumą. Gal būt iš jo de
šimtimis matytų ir skirtingai in
terpretuotų Violetų, vienuolikto
ji geriausiai atitiks paties klau
sytojo skonį. Arba, gal būt, 
viena arija ar net viena muzikos 
vietelė kurioj operoj taip palies 
klausytojo sielą, kad jis visada 
greičiau nueis į šitos, o ne ki
tos operos spektaklį. Gerą pro-1 
gą turėsime palyginti skirtin
gas Violetos interpretacijas ir 
dabartinėje Chicagos Lietuvių 
operos statomoje “Traviatoj”.

Faktas, kad ta pati opera, 
nors ir su tuo pačiu sąstatu, 
kiekviename spektaklyje vis bus 
kitokio meninio lygio. Opera su
sideda iš tiek daug skirtingų 
eleinentų, kad neįmanoma išgau
ti tokio pat meniškumo kiek
viename jos pastatyme. Solis
tai, dirigentas, muzikantai, šo
kėjai ir klausytojai visi yra 
su žmogiškosiomis nuotaikomis, 
nuo kurių ir priklauso tas me
niškumo skirtumas.

von Krajan, Klemperer, Sera- 
fin niekada nepraleido ir nepra
leidžia progos diriguoti ope
roms, nes jose jie galėjo ir gali 
parodyti pilną savo muzikinį pa
jėgumą.

O šią visą operinę apybraižą 
norisi baigti garsiojo kompozi
toriaus ir dirigento Richard 
Strauss žodžiais: “Opera yra 
vienas iš žymiausių žmogaus 
dvasios laimėjimų, tai aukščiau
sias civilizacijos žiedas”.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisljoą 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

— Pirmajai skalbiamai maši
nai patentas buvo duotas 1797 
m. kovo 28 d.

10% 20%, 
už apdraudę 
bllio pas

F R A N
3208% _____,
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-1338

80% pigiau mokėsite 
nuo ugnies ir automo-

K ZAPOLIS
Wchi 95th Street,

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL .JOn : REMBLAKE - ROCHKES
ARTS L APOTHECARY

3213 W. 63rd Street F 2421 W.63rd Street
Tel. WA 5 -4787 Tel. HE 4 -1500

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

(Atkelta iš 3 psl.)
reikšti tai, ką žędžiais nebeįma
noma pasakyti. Toks operos mė
gėjas nebėra suvaržytas vien 
tik keliais šedevrais, bet priešin
gai — jis su malonumu išklau
sys bet kokį muzikos kūrinį: 
ar tai būtų itališkas, melodin
gas ir triumfališkas žmogaus 
balsas, ar vokiškas metafizinis 
ir filosofinis, ar prancūziškas, 
pilnas sąmojaus ir elegancijos. 
Toks klausytojas, gerai “įsiki
bęs” į Wagnerį, atsidaro sau 
vartus į visus kitus likusius, 
įskaitant ir 20-tojo amžiaus 
kompozitorius: Richard Strauss, 

‘Carl Orff ir Alban Berg. Ret- 
kartinis operos lankytojas tegu 
nebando eiti į Bergo operą 
“Wozzeck”, nes tai gali pakenk
ti visai jo “operinei karjerai”. 
Tai meno kūrinys, reikalaująs 
visų meniškų jėgų ne tik iš so
listų, bet taip pat ir klausyto
jo atitinkamo pasiruošimo. Tai 
opera, kurioje dramatiniai ir

muzikiniai elementai yra taip 
stipriai sujungti, kad ne kiek
vienas eilinis klausytojas pajė
gia šitai lengvai pakelti. Gal 
būt, “Wozzeck” nepasisekimas 
įsitvirtinti standartiniame ope
ros repertuare (nors jau opera 
yra sulaukusi 40 m. amžiaus) 
glūdi tame, kad kompozitorius 
Berg savo kūrinyje išgavo ba
lansuotą junginį stiprios psicho
loginės dramos ir drąsios, konst
rukcinės muzikos. Klausytojams 
apleidus salę laike šios operos 
spektaklio Chicagos Lyric ope
roje, teisingai vienas kritikas 
pastebėjo, kad Chicaga dar te
bėra tik 
miestas.

Daugelis muzikų, o ypač di
rigentų, operą priskiria prie pa
čios sunkiausios meno formos, 
sujungiančios dramą, muziką, 
dainavimą, šokį, vaidybą, cho
rą ir orkestrą į vieną darnų, ža
vingą vienetą. Niekas kitas ne
reikalauja tiek daug meniškos 
jėgos, kaip opera su visais sa
vo plačiais ir meniškais reika
lavimais. Tokie garsieji dirigen
tai kaip Toscanini, Furtwaeng- 
ler, Knappertsbusch, Kleiber, 
Beecham ir dabartiniai Boehm,

SIUNTINIAI 
l 

LIETUVĄ

kurie nėra suruošę savo ištiso 
veikalų koncerto, nors turi jau 
apie 10 simfonijų prirašę ir vis 
dar rašo. Čia jau Lapinsko lai
mė nelaimėje, kuri, matyt, pri
sidėjo prie jo koncertų suruoši
mo, nes kaipgi galėtų pats kom
pozitorius savo koncertą ruošti 
be visuomenės pagalbos?

Darius Lapinskas šiame kon
certe pasirodė dar ir kaip diri
gentas. Jis turi jau neblogą, 
mostą, primenantį gal kiek kom- 
poz. Kačinską. Tik dirigentas, at 
rodė, buvo per mažai susipaži
nęs su partitūra, visą laiką į 
ją žiūrėjo, kas darė įspūdį, lyg 
jis neturi laiko net žvilgtelėti į 
orkestrą. Lapinskui dar gero-

“Aidos” ir “Bohemos”

■Y

nuolatinis operos lan- 
“persisunkęs” Verdi,

DOVANAS VELYKOMS

Kodėl 
kytojas, 
Puccini ir Wagner muzika, su 
didžiausiu entuziazmu ir nuola
tos eina vis į tas pačias operas? 
Greičiausiai jį patraukia smal-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. Šešta
dieniais tr Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais plrmadie- 
nlals 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2418
7158 South Maplewuod Avenue, 

Cliicago, Illinois. 60628

savo artimiesiems
SIŲSKITE JAU DABAR 

ir tik per

Centrai Parcel Service, Ine.
kurio pagrindinė įstaiga yra

220 SOUTH STATĖ STREET
Telef.: WA 2 - 9354

gi miesto pietines dalies skyrių rasite
2618 WEST 63rd STREET

Telef.: WA 5 - 2466

Turime ypatingai gausų pasirinkimą, 
prekių siuntiniams sudaryti. Apsilan

kykite pas mus ir vietoje' jsitiklnkite.

GARANTUOTĄ 
Siuntinių Pristatymų. 
Trumpiausiu Laiku 

Atliekame Jau 
NET 19 METU.

kai reiktų mokytis pačios diri
gavimo technikos.

Orkestras koncertui buvo pa
samdytas labai gerų profesiona
lų. Jokio vargo su tokiais ne
buvo. Visi jie gerai apmokami 
ir gerai ištreniruoti amerikie
čiai, kurie groja viską ir visur, 
kas tik jiems gerai sumoka.

Dariui Lapinskui linkime ir 
toliau dirbti ir siekti sunkaus 
kompozitoriaus kelio viršūnės. 
O mūsų visuomenei linkime ir 
toliau jį remti, bet ir nepamirš
ti, kad dar egzistuoja ir kiti lie
tuviai kompozitoriai.

Somerville, Mass. 
1966. III. 13.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

I D/^| ||T T \f & ®ADIO (LIETUVIAI)
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NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71st St, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

Paskolos išsimokė jlmaismėnesiniais

LOAN ASSOCIATION

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel.-434-0421
P, Rudėnas K. Šimulis

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S4 VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto rinansinių įtaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus |iav,vzxiingai. saugiai ir pelningai Jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukštų dividendą. Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia liendrove. bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darkais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis i Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią | virš $53,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN l’AliEL. direktorių tarybos
tr bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS
Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

current dividend
duodamos ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 Archer Avenue, Chicago, IllinoiB 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad) 9 v. r.
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r.----8 v. v

PATOGIOS VALANDOS:

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay
family bills with our special

all

money order checks.
service charge to members

• U. S. Postai Stamps
Machine Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mail Kits
• Notary Public Service

Two Large Free
Parking Lota
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY .... 
TUESDAY . .. 
WEDNESDAY 
THURSDAY .
FRIDAY........
SATURDAY ..

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

Closed All Day
9:00 A.M.—8:00 P.M.
9:00 A.M. — 8:00 P.M.

9:00 A.M. —12:30 P.M.



GėlėsVida Krištolaitytė
Iš jaunųjų dailininkų parodos Chicagoje
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“ZAIŽARO” ŽIEŽIRBA PRO ŠALJ
NIJOLE JANKUTE

Daumantas Cibas, ZAIŽARAS. 
Pasaka mažiems, teisybė dideliems. 
Iliustravo Ada Korsakaite - Sut
kuvienė. Išleido ‘‘Lietuvių Dienų” 
leidykla 1965 m. Leidinys lO' j x 

inč. formato, 22 psl., kaina 
$1.50, gaunamas “Drauge”.

"Pasaka mažiems, teisybė di
deliems”, pristato autorius “Zai
žaro” knygutę, bet ją perskai
čius, norisi tą frazę pakeisti 
į — teisybė dideliems, nepasaka 
mažiems. Nes "Zaižaras”, kaip 
ta kibirkštis nuo priekalo, pra
šovė toli pro mažojo skaitytojo 
šalį.

Kad mūsų vaikai turi būti su
pažindinti su gyvenimo faktais, 
kurie apima ir tėvų krašto tra
gediją bei teisybės ir neteisy
bės egzistavimą pasaulyje, man 
rodos, yra labai aišku. Tačiau 
tas supažindinimas jokiu būdu 
neturi būti daromas pasakos — 
alegorijos forma, kaip kad ban
do "Zaižaro” autorius. Vaikas 
nesugeba suprasti atitrauktinių 
sąvokų ir jų perkeltinės pras
mės. Tėvų paaiškinimas, kad 
pavyzdžiui, jo močiutė negali 
atvažiuoti į svečius, nes Lietu
vą valdą rusai jos neišleidžia, 
vaikui bus daug suprantames
nis, negu alegorija apie miestą 
su “raudonu dvaru”, su "alka
nais žmonėmis” ir “žvangančiais 
nuskriaustųjų pančiais”. Nes, iš 
tikrųjų, kągi reiškia vaikui są
vokos “žvangą pančiai”, “mū
ro siena”, "ašarų upė”? Jam 
tai tik dideli bevaizdžiai žodžiai, 
kuriuos jis supranta labai mig
lotai ir paskirai (jeigu iš viso!), 
bet jokiu būdu ne kaip metafo
ras, kurias suvokia lietuvių kal
bą ir istoriją gerai žinąs suau- 
gėlis.

Sakysim, vaikas neblogai lie
tuviškai įkerta ir skaito “Zaiža- 
rą”. Štai 13 psl. pasakos hero
jus, kalvis Zaižaras, pasiekia 
pavergtos šalies miestą. Kad ta 
šalis pavergta, supranta tik au
torius ir jo herojus, bet ne ma
žasis skaitytojas, nes ką jam 
gali paaiškinti sakiniai; “ant 
kalno raudonais žiburiais žibė
jo dvaras”, “ant bokštų krankė 
sočios varnos”? Vaikas gali tik 
džiaugtis, kad varnos sočios, 
bet jis niekada nepagaus už var
nų sotumo paslėptos minties.

Taip ir 14—15 puslapiai rie
da lyg ratai per gruodą į vaiko 
galvoseną. Pvz. "...verpėjos ver
pia drabužius šilkuose skęstan- 
tiems draskūnams( ?)", “...ply
tų dirbėjai stato pavergėjams 
rūmus”, "žmonės... kenčia... al
kį... gnūva iš nuovargio”, “po
žemiuose žvanga nuskriaustųjų 
pančiai”. Į šiuos sakinius vai
kas reaguos tik vienu dideliu 
"kodėl???”, kuriam pasaka ne
duos atsakymo. Vaiko ir paaug
lio sampratai tokios frazes sve
timos, nuobodžios ir neįkanda
mos per prakalbinio - didakti
nio stiliaus kiautą.

Juk gerai yra žinoma mažųjų, 
o ypač vyresniųjų vaikų reak

cija į mūsų minėjimus ir šven
tes: išgirdus pirmą prakalbos 
sakinį, jų ausys, o kartu ir pro
tai, tiesiog pastebimai užsida
ro. Taigi "Zaižaro” pasaka, ku
rioje apstu posakių, kaip “lais
vos bangos”, “didžiamintis val
dovas”, “sutraukyti pančiai”, 
“...griuvo kalėjimai”, negalės su 
dominti jaunosios auditorijos.

Knygelės herojus, stipruolis 
kalvis Zaižaras, būtų įdomi as
menybė, jei autorius būtų jam 
davęs daugiau žmogiškos šilu
mos, savarankiškumo, būtų pa
leidęs veikti tikrai pasakiškoje, 
ne didaktinėje, aplinkoje. Dabar 
gi Zaižaras eina vaduoti paverg
tųjų, nes autorius norėtų ma
tyt juos išvaduotus; jis mato 
nelaimingųjų kančias autoriaus 
akimis ir su savo "plaktu” 
“griauna kalėjimus, nukerta 
pančius” be jokių pastangų, be 
jokio pasiruošimo kovai, be jo
kio pasipriešinimo...

■O pasaka žavi tada, kai jos 
karžygiai, jos berneliai, našlai
tės ar Joneliai Kvaileliai, prieš 
pasiekdami tikslą, pereina gy
venimo mokyklą ir atlieka sun
kius uždavinius, įrodydami savo 
tinkamumą tiems tikslams lai
mėti. Kvailelio gudrumas, naš
laitės gerumas, berno drąsu
mas, visada galinėjasi įtemptoj 
pusiausvyroj su milžino ar pik
tų brolių kvailumu, pamotės 
žiaurumu, raganiaus bailumu... 
Ta įtampa gimdo veiksmą, veiks 
mas rita pasakos kamuolį į stik
lo kalnus, velnių raistus, auksi
nes obelis, pas laumes ir pas 
milžinus. Ir po ilgų kovų, po 
sunkių darbų ir atsižadėjimų, 
Pikto žabangas nugalėję, skai
tytojo pasitenkinimui ir pasi- 
mąstymui, laimingai sau gyve
na: Elenytė ir karaliūnas, Jo
nelis ir karalaitė, senelis ir se
nelė...

Tuo tarpu “Zaižaro” herojus 
— veni, vidi, vici — neįtikinan-

Kristina Bulotaitė Etude en Rouge (aliejus)
Iš jaunųjų dailininkų parodos

Laiškai iš Ispanijos

MODERNIZACIJOS VARGAI
IR DŽIAUGSMAI MADRIDE

BIRUTE CIPLMAUSKAITE

Kam teko Madride būti prieš 
dešimt, penkiolika metų, tas jį 
prisimena kaip nepaprastai sim
patišką miestą — neypatingai 
gražų, nelabai turtingą, bet su 
visus užkrečiančia atmosfera: 
miestą, kuriame smagu gyventi. 
Kadaise čia niekas niekur ne
skubėjo, beveik visur dar buvo 
galima nueiti pėsčiom, gatvės 
net ir 3—4 valandą ryto buvo 
pilnos žmonių — žmonių, kurie 
mėgo vaikščioti. Mašinų niekas 
neturėjo ir niekam jų nereikė
jo, nes taksi laukė ant kiekvie
no kampo ir kainavo tik gra
šius. Miestas buvo pilnas kavi
nių ir tavernų, ir vienas iš mėgs- 
tamesnių studentų “užsiėmimų” 
buvo eit iš vienos į kitą ir ra
gaut vynus, palydimiem gitarų 
bei dainų.

Sugrįžus Madridan dabar, ne
besinori tikėti, kad tai tas pats 
miestas. Vietoj 1.5, jau 2.5 
lijonų grūdžiasi 
žeminį traukinį, 
tvenkia gatves 
rios jiems dar 
ir duoda “galybės” jausmą, kad 
net šviesos prieš jį nieko nereiš
kia, ir vargšas pėstininkas mie
liausiai sparnus įsitaisytų, kad 
tik išliktų gyvas. Vaikščiot — 
pasivaikščiot — jau niekur ne- 
bevaikšto: miestas taip išsiplė
tė, kad turi jau kelis centrus. 
Be to, benzino kvapas ir dūmai 
užmuša bet kokį tos rūšies ma
lonumą. Ir niekas nebeturi nie
kam laiko, nors kai reikia ką 

mi- 
po- 
už- 
ku-

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

I. MIGLINAS
2549 VV. 69 St, II auk., PR 6-1063

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
M O V I N G

ŠERĖNAS perkrauto baldus 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiin

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO ' 

Kilimai Ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

į tą patį 
Kita pusė 
mašinom, 
tokia naujiena

' ! >*

Madrido parkeK. Žoromskis

TURTAS VIRŠ $100,000,000.00

INSIIRFD

Autoriaus stlius jaunam skai
tytojui neįkandamas, ne tiek 
dėl žodžių sunkumo, kiek dėl

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

čiai švystelėjęs savo “plaktu”. 
Kur jo motyvai vaduoti pa
vergtą miestą? Kur tie, pa
sakai būtini, herojaus fizines ir 
dvasines jėgas užgrūdiną užda
viniai? Kur ta kova su Piktu, 
kuris nepasiduoda, spendžia 
spąstus, pina žabangas, slibinu 
pavirtęs, saugo užburtą žodį? 

nors gauti laiku, vis nepadaro
ma ir kartojama: “sugrįžkit ry
toj”. Senosios kavinės ir taver
nos baigia išnykti, o jų vietoj 
dygsta "cafeteria” ir “Ameri- 
can Bar”. (Vietoj stikliuko “je- 
rez” (sherry), ispanas dabar 
geria whisky ar coca-cola). Vi
są centrą ir didžiąsias gatves 
bei alėjas puošę pereito ar net 
18-ojo šimtmečio namai ir rū
mai griaunami, ir ten pat išau
ga be jokio skonio ar patrauk
lumo keturkampės dėžės: Mad
ridas sugalvojo virst moderniš
ku bei praktišku. Kadangi kraš
tas vis tiek dar neturtingas, vis
kam naudojamos gana prastos 
medžiagos, ir taip tie “moder
nūs stebuklai” už poros metų 
pasirodo jau gerokai apšepę.

Nyksta ir daugelis papročių: 
per Kalėdas vietoj tipingos pra- 
kartėlės jau visur mirguliuoja 
žibančios eglutės. Dovanas at
neša jau nebe Trys Karaliai, o 
“Santa”. Vietoj seniau taip iš
garsėjusių ir taip mielų pašne
kesių prie kavos puodelio už
baigus valgyt, dabar visi tyli, 
subedę akis į televiziją...

Atrodo, kad kinta net ir žmo
nės. Paskutiniųjų metų bėgyje 
jie išmoko lengviau uždirbti pi
nigą iš turistų, tad ir stengia
si juos išnaudoti. Vis daugiau 
į sostinę suplaukia geresnio už
darbio ieškančių iš visų kampų, 
tad ir pats “madrileno”: links
mas, širdingas, atviras, po tru
putį pradeda prarasti savo cha

alegorinės prasmės ir didakti
nių - prakalbinių sakinių. Pvz. 
“....taip jis perėjo pusę pasaulio, 
laisvindamas prispaustuosius”, j 
“...kas iš jūsų geriausiai moky
sis ir dirbs, tas tebūna laisvųjų 
vadas”. (18—19 psl.)

“Zaižaro” skaitymą apsunki
na taip pat ir per gausūs ištik- 
tukai. Daugelis jų, atrodo, au
toriaus sugalvoti, bet neišplau
kę iš kalbos veiksmažodžių. Pvz. 
"murmulekt”, “žibulkt”, “pun- 
ku - punku”, “pam - pam - puri”. 
Sakiniuose, kaip pvz. “giliuose 
požemiuose džialu džialu žvan
gėjo nuskriaustųjų pančiai’’ (15 
psl.) ištiktukai ypač netinka ir, 
sakinio prasmės nepriartina j 
prie vaiko galvosenos.

Sveikintina yra autoriaus in-' 
tencija įdėt plytelę į mūsų vai-' 
kų literatūros didžiąją spragą. 
Tačiau vaikų literatūrai sunku 
įtikti, kaip ir jos mažiems, di
džiai kritišk ems skaitytojams. 
Tai plati bet kaprizinga dirva, 
kurioje ne viskas auga; tai ap
leista. mums visiems nerimastį 
kelianti spraga, kuriai užkišt, 
deja, ne kiekviena plyta tinka. 1 

“Zaižaras” iliustruotas Ados j 
Korsakaitės - Sutkuvienės la
bai ekspresyviais, gyvastingais 
raižiniais. Ar jų jėga bei grožis 
bus artimas mažamečiui skaity
tojui, sunku pasakyti, nes pir
miausia, juoda - balta iliustraci
ja retai pagauna mažųjų dėme
sį.

rakterį. Ispanai staiga “atiden
gė’ ", kad jų šalis yra pati gra
žiausia bei įdomiausia pasauly
je, ir nutarė, jog ji nei kiek ne
prasčiau pasiruošus priimt tu
ristus. Atseit, galima iš jų iš
reikalauti tokių pat kainų, kaip 
kitur. O kad turistams dar ne
galima visų patogumų pasiūlyt, 
tiek to: juk jie ir pakentėt tra
pui į gali, jei nori tokius “ste
buklus” pamatyti. Gi jei žmo
gus nekalba ispaniškai ir jį ga
lima apsukti, tuo geriau: jo kal
tė, kad neišmoko...

Bendrai imant, gyvenimo ly
gis pakilo. Eilinis žmogus geriau 
gyvena, daugiau sau gali leisti. 
J inoma, didžiausia dalis turis
tų atnešamos valiutos suplaukia 
valstybės iždan, ir pats ispanas 
ensiiduria tik su kaskart kylan
čiam kainom. Tačiau keliai vi
sam krašte gerėja, statyba 
vyksta pilnu tempu, ir žmonės 
pradeda viltis, kad greit gal ne
bereikės tokio didelio nuošim
čio jaunimo išleisti emigrantais 
svetur, kad pats kraštas jiems 
pateiks tinkamas sąlygas pra
gyvenimui. Šiom dienom svars
tomas naujas įstatymo projek
tas, kuris žada net ir cenzūrą 
panaikinti... Ir taip ispanas lau
kia, nori eit kartu su gyvenimu, 
susilyginti su kitais. Tik daž
nas nepastebi, kad to betrokš- 
damas, bando imituoti visa blo
giausia, kas atplaukia iš užsie
nio, ir pamažu praranda verty
bes, kurios ir vargingume jį 
pranašesniu parodydavo už tuos, 
kurių pavyzdžiu dabar nori 
sekti.

FRANK’S T.V. 8č RADIO, Ine.
I 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
I RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
I ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Wesfern PRosp. 8-5875
Vedėjae 4. LIEPOMS

Pirtnad. ir ketvirtad nuo 9 'kt 9:30 Kitom dienom nu<- 9 iki d
vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MARCH — KOVO 24, 25, 26 D. D.

MONNET TURĖK STAR COGNAC Fifth $5.29

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

DUJARDIN V.SjO.P.
GERMAN BRANDY Fifth $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29

POPULAR BRAND OF GIN OR VODKA
86 Proof Quart $2-98

BELUS 8 Year IMPORTED 
SCOTCH WHISKY $4.98

CRABBIE’S IMPORTED FRA M SCOTLANI)
GINGER WINE Fifth $2.89

POPULAR BRAND OF POLISH TYPE
Raspberry or Strawberry Liųueur Fifth $3.39

PABST BLUE RIBBON BOCK BEER
Case of 24-12 oz. Throw avvay bottles Case $3.39

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos menesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

REZERVAI VIRŠ $9.500,000.00
Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MflCKIEWJCH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

VALANDO S
v. vak.
v. vak.

Pirmadieniais 9 iki 8
Antradieniais 9 iki 4 

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

Standard Federal
S A V lN G S & LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — VIrginia 7-1141



SODININKAS PALIKO GĖLĖLIU
Mintys Petrą Sagatą išlydėjus

Floridos Hollywoodo mieste, 
85 mvt .■ bet < autas, ši.dies 
smūgio m rl na buvo parblokš 
tas Petras Sagatas, ankstyves
nis išeivis, sodininkas ir nesu
valdomų pi ūkiu poetas. Ned - 
delio ūgio, status, bet kresnas 
vyras, švelnaus, k ek užs slėpu
sio būdo, skaidr ų mėlynų akių, 
visados giedro jusi eik mo žmo
gus. Kuris, ta p kitko, nesigar- 
sindamas iš javo santaupų ne 
š mtus, bet tūkstančius žėrė lie
tuvybei; kultūr nėms instituci
joms, meno žmonėms paremti. 
Uoliai lankė literatūros vaka
rus, domėjosi mūsų eilėdaros 
pažanga, savo lėšomis išleido V. 
Šekspyro sonetų A. Tyiuolio 
vertimus ir paliko du savosios, 
kad ir kuklios, bet nuoširdžios 
poezijos rinkinius: “Saulėleidžio 
spinduliuose" (1957) ir “Plau
kia sau laivelis’ (1962).

Aukštaitis nuo Pakruojaus, 
mažamokslis, Amerikon atvyko 
1913 metais. Sunkiai dirbo gele
žies liejykloje, kol pavyko įsi
jungti j Lietuvoje pramoktą 
daržininkystės bei sodininkys
tės amatą. Kalifornijoje specia
lybėje pasitobulinęs, gavo vy
riausiojo “landscape gardener" 
Skokie klube, Glencoe, III., tar
nybą, kurioje išbuvo, atrodo, 
net 45 metus.

Daug keliavo po JAV-es, va
žinėjo po Kanadą ir Meksiką. 
Keliais atvejais lankėsi Lietu
voje, ten vedė (žmoną neseniai 
Amerikon parsikvietė). Pamė
go Floridą, kur iš pradžių vyk
davo tik žiemai praleisti, bet 
vėliau ir pastoviai apsigyveno. 
Dainavo choruose.

Savoje trumpoje biografijoje 
Petras Sagatas pratarė: "Esu 
eiliavimo nuodėmę papildęs so
dininkas... Dėl rinkinio viešu
mon pasirodymo kalta Lietuvai 
meilė ir prie gėlių ir medžių pri
sirišimas. Kas be nuodėmės, 
meskit j sodininką akmenį". Ten 
ka pripažinti: neeilinis sodo Ir 
gėlynų augintojas. Prisiminti
nas.

Įdomiausia, jog į "grynąją” 
poeziją Petras Sagatas nukry
po jau 70 metų slenkstį peržen
gęs! — "jaunieji mane apsvai
gino!" Anksčiau pas jj vyravo 
socialinės temos ir liaudinis hu
moras. Ir staiga ūžtelėjo naujas 
viesulas.

Kad ir mažai ar per vėlai iš- 
s vystęs. vis dėlto paliko pri- 
g mties šauksmo ir reminiscen- 
.inių atodūsių nuoširdus pos
melius. (Pėsč as ėjau paežiais 
bažnyčion. / Maldaknygėj — 
ąžuolo lapas. / Ir sklido iš kie
mų, iš šiaudin ų gryčių / Ragai
šių gardusis kvapas.)

Jį graud no tremtinio laidoji
mas taigoje, tremtinės kapas 

b ro tundroje, Lietuvos tragi- 
a. (Iš padangių juodo lango / 
aibai debesį surango: / Liūtys 

•i rko grumstą kietą — / Kapo 
cžymėtą vietą.)
Tačiau daugiausia širdies Pet

ras Sagatas atidavė savo kūdi- 
k ams: gėlėms ir medžiams (Ra
munė, Geltonoji rožė, Saulėgrą
ža Keturlapis dobilas, Aguona 
audroje ir pan. Ir; Magnolija, 
Katalpa, Eglutė, Obelaitės, Ber
želis, Vijoklis ir t. p.)

Iš ankstyvesnių Amerikos lie
tuvių liaudinių poetų P. Saga
tas išsiskiria. Atrinkti jo kūri
nėliai gali patekti į chrestoma
tijas bei antologiją. Juose yra 
daug jaunatvės (!) ir daug švel
nios. tartum vaikiškos meilės. 
Ir tai rodo, kitose gyvenimo są
lygose gal stipriau galėjusį pra
kalbėti lyriką. Ne iš dyko gi bu
vimo jisai tais eilėraščiais plas
nojo ir kankinosi.

Eilėdaroje ieškojo pagalbos, 
koregavimų, kritikos. Petras 
Sagatas, manau, atskleidžia tai 
vieno laiško eilutėse: “Man pa
tinka kritika. Vis mane tobuli
na, o be kritikos tai aš kažkur 
nueičiau, nors dar einu nepra- 
mindžiotais takeliais”.

Mūsų tarpe gyveno taurus 
žmogus, kuriam širdis įsakė 
pradai yti dainų skrynelę. Ne 
kiekviename žingsny tokius su
tinkam.

S. Aukštaitis

• Čiurlionienė tik paminėta. 
Keliais straipsniais kovo 13 d. 
Lietuvoj buvo prisiminta rašy
toja S. Čiurlionienė, ryšium su 
jos 80-tuoju gimtadieniu. Apsi
ribota jos literatūrinių darbų 
paminėjimu ir papasakojimais, 
kaip ji pagelbėjo vokiečių oku
pacijos metu iš geto pasišalinu
sių žydų šeimoms.

Ryšium su Krėvės "Skirgaila" 
Vilniaus dramos teatre

Krėvė 
į Lietuvos teat- 
dramos 
vaidinti
Šiaulių

teatras 
Krėvės 
teatras

labai ryškus "nacionalinis pra
das” toje trijų Baltijos tautų 
dailininkų parodoje. Bet žurna
listai iš to daro tik save rami
nančią išvadą: žiūrėkit, nacio
nalinis (tautinis) pradas nekliu
do socrealizmui! Nors gali būti 

i ir atvirkščiai: gal net ir primes
tas socrealizmas, ar kas ten be
būtų, vis dėlto nesutrukdė tau
tiniam pradui reikštis dailėje.

Šią antrąją galimybę patvir
tina tų pačių žunralistų nuogąs
tavimas, kad Lietuvos dailinin- 

, kams galėsią būti nelengva tin- 
' karnai įsijungti į revoliucijos 
50 metų ir Lenino gimimo 100 
m. sukakčių atžymėjimus, nes, 
sako, “kaip rodo Pabaltijo pa
roda, mūsiškiai dailininkai (at
seit, lietuviai. E.) bene mažiau
siai eksponuoja darbų revoliu
cinės praeities tema”. (ELTA)

Ru- 
dz.nsko Skirgailos nublanksta 
ir palyda ir priešai”, o juk: “Ne, 
ne tokius priešus vaizduoja Krė
vė”.

Ypač iškalbingos tokios pasta
bos: “Žiūri į J. Rudzinsko Skir
gailą ir galvoji: nemažai Aka
deminio teatro meistrų, kuriuos 
kolektyvo vadovybė išleido į po
ilsį, šiandien dar galėjo dirbti. 
Kiek kūrybingumo, pavyzdžiui, 
parodė teatro veteranai J. Sipa
ris, G. Jackevičiūtė, A. Radze
vičius ir kiti Dauguviečio jubi
liejinio spektaklio metu!’’ (Tas 
spektaklis buvo neseniai, atseit, 
tie aktoriai dar ir dabar pajė
gūs, o jau išleisti pensijon.)

Išvadoj sakoma, kad Vilniaus 
dramos teatre, ypač “Skirgai
los” pastatyme, "ginčijasi du 
teatrai” (atrodo, kad turima 
galvoj Rudzinskas ir kiti). Deja, 
sako, ginčijasi perdaug taikin
gai, ir dėl to "šio spektaklio vi
suma aktorinės vaidybos ir re
žisūros susmulkėjimas, paviršu
tiniškumo tendencijos, -kurios 
jaučiamos pastaraisiais metais 
ir apie kurias jau ne kartą bu-

Dabartiniai Lietuvos kultūri-i silpnesnių. Esą, "šalia J. 
nio gyvenimo prižiūrėtojai, grei
čiausiai iš baimės išsišokti prieš 
Maskvos valdovus, ilgą laiką 
buvo “išbraukę” iš lietuvių li
teratūros V. Krėvę. Tik jam 
mirus, pradrįso atsargiai apie jį 
užsiminti, vėliau ėmėsi išleisti 
net ir kai kurių jo raštų.

Dabar, pagaliau, V. 
grąžinamas ir 
rus: Vilniaus 
neseniai ėmė 
“Skirgailą”, o
rengia “Šarūną".

“Skirgailą” Vilniuje 
pats dramos teatro meno vado
vas J. Rudzinskas, nepriklauso
mybės laikais buvęs aktorius 
Šiaulių ir Klaipėdos dramos te
atruose. Jis atlieka ir Skirgai
los rolę.

Kritikai palankiai vertina Ru
dzinsko vaidinimą, bet apgailes
tauja, kad “spektaklio visuma, 
jo bendras vaizdas nepakilo iki 
rašytojo veikalo lygio” (Irena 
Alseikaitė, Lit. ir Menas, 1966/ 
11).

Yra užuominų, kad ar tik ne
bus meno vadovas persistengęs 
pasirodyt visų iškiliausias tarp... 'vo kalbama”. (ELTA)

režisavo

BaltiečiiĮ paroda atskleidžianti

• Lietuvių rašytojų pėdsakai 
Lenkijos Mokslų akademijos lei
diniuos. Varšuvos universiteto 
bibliotekos direktorius J. Bacu- 
levskis Lenkijos Mokslų akade
mijai ruošia lenkų poetės Mari
jos Konopnickos laiškų rinkinį. 
Rinkinyje yra laiškas Ivanovs- 
kiui, Lazdynų Pelėdos tėvui. Be 
to, Adomo Mickevičiaus muzie
jus Varšuvoje ruošia J. Bacu- 
levskio knygą, kurioje bus pa
skelbti Konopnickos, Ožeškienės, 
Ivanovskio korespondencijos. 
Šiame leidinyje bus taip pat ke
li lietuvių rašytojų balsai.

jų tautų sielą
Ne dailininkai, ne meno kri

tikai, o Tiesos publicistai (Po
vilaitis, šniukas) ėmėsi ginti so
cialistinį realizmą nuo Lietuvos 
(net ir Maskvos) kultūriniuose 
sluoksniuose vis dažniau pasiro
dančių abejojimų jo nepamaino
mu vertingumu. To uždavinio 
žurnalistai ėmėsi, pasigelbėdami 
poros svetimų meno kritikų 
nuomonėmis apie Baltijos kraš
tų dailininkų kūrinių parodą 
Maskvoj.

Kadangi į parodas kaip Vil
niuj, taip Maskvoj vargiai te
gali patekti nuo to socrealizmo 
nutolę kūriniai, tai visų baltie- 
čių dailininkų parodoj, supran
tama, nebuvo kūrinių aiškiai su
sikertančių su socialistiniu ar 
bent paprastu realizmu. Bet ru
sas menotyrininkas V. Tolsto

jus Maskvoj išsitarė, kai bal- 
tiečių dailė susideda iš trijų ryš
kių tautinių mokyklų (jie ten 
sako “nacionalinių”). Ir ten bu
vęs Rytų Vokietijos dailininkų 
sąjungos sekretoriaus pavaduo
tojas W. Westermannas paste
bėjęs, kad baltiečių paroda at
skleidžianti jų tautų sielą bei 
pasirinktąjį istorinį kelią.

Tuos išsitarimus pasigavę, 
Tiesos žurnalistai taria, kad tai 
"duoda daug neatremiamų ar
gumentų socialistinio realizmo 
metodo naudai, kurį, pagal nu
sistovėjusią tradiciją, buržuazi
niai estetai tebesistengia cha
rakterizuoti kaip kūrybos suni- 
veliavimo, utilitarizmo meto
dą”...

Sakoma, kad visiems buvęs

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Streef
Chicago, Illinois 90629

Tel. PR 6-8998

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEl AGENCY, INC.
(LfCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

Prie firmos skyrių y«a krautuvės, Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N. V. 
Ni:W YORK S, N. Y.
NFAVARK, N. <1. 
8OUTH RIVKR, N. J. 
UTICA, N. Y.
FARMtNGDALE. N. J.
PHH.ADrl.PHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
RtMlHESTF.R 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILI.. 
BALTIMORE St. MD.
BUFFAIO 12, NEW YORK 
DETROIT 12. MICH.
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY C1TY. N. J. 
SYRACUSE 7. N. Y., 
OLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH.
RO. BOSTON. MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY

1330 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET 
4# WHnrEHEAD AVENUE
901 BLEECKER STREET
FRFEWOOI> ACRF.S
631 W. GIRARD AVENUE
126 TILGH.MAN STREET
558 HUIISON AVENUE
107 SO. VF.RMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KJ-.N11AVORTH AVENUE 
11.139 JOS CAMPAU AVENUE
396 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE

IN 7-6466
—> OR 4-1540

MI 2-2452
___ CL 7-6320
—- RE 2-7476

363-0494
PO 9-4607
HE 5-1654

232-2912
— DU 5-6550

HU 6-2818
DI 2-4240

MM TX 5-O7OO
TO 8-0298

— CH 7-5164
HE 5-6368
GR 3-9746

M I’R 1-0096
TO 9-3980

— AK 5-1120
— FI 2-0.106

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

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

= • Skanūs valgiai
i E • Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

| PIETŪS

$1.65 & $2.25
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. E

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
E Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir E 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TE.XTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

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

INSURED

Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
Ilgi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 

Prezidentas

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

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

OIL

mclair

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-47112310 W. Roosevelt Road
Atdara pirmad ir ketvir. S—9 vai., antr., treč. Ir šeStadienlafe nuo 

9 iki (i Sekmad atdara nuo 11 Iki 4:30 v. po pietų

10*8
1^1 I 1116*

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETRIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

v Naujas aukštas dividendas
0 mokamas ai investavimo

sąskaitas
INUIHO

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

VAT ANUOS- ANTRAD, Lt PENKT...............vai.a.'uiva. pirmad ir ketv............
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d,

.9 v. r. lkl 6 v. v. 
9 v. r. Iki 9 v. v. 
.Trečlad. uždaryta



Griniaus

ko nors 
suorgani-

kuriame čia vietos 
nepavyko 
patiems

Dailininkė Bronė Jameikienė prie skaldyto stiklo vitražinių darbų.
St. Benet galerijos nuotrauka

• Ekumenine meno paroda 
St. Benet galerijoje, Chicagoje 
(300 South Wabash Avenue) 
atidaroma kovo 27 d. ir tęsis 
iki balandžio 23 d. Galerijoje 
tuo metu bus išstatyta religinių

i šių dailininkų: 
režisuo- ■ Misch Kohn, Egon Weiner, Ge- 

I rald Hardy, Bronės Jameikie- 
nės ir sesers M. Rembert, O.'S.F.

St. Benet galerijos žinių biu
letenyje šie penki menininkai 
aptariami, kaip plačiai žinomi 
įvairių tikybų dailininkai. Gale
rijos direktorė Nina Polcyn biu
letenyje rašo, kad galerijai yra 
garbė šitokią parodą globoti. 
Anot jos, išstatomų galerijoje 
meno darbų šviežumas ir jų gy
vybingumas reiškia bendrą ir 
pozityvią pastangą prieš tai, ką 
Graham Greene vadina bjauru
mo blesfemija.

Pristatant visus penkis šios 
parodos dalyvius, galerijos biu
letenyje apie Bronę Jameikienę 
rašoma, suminint jos meno stu
dijų kelią ir parodas, kuriose 
lig šiol dailininkė yra dalyvavu
si, o taipgi ir tai, kad ji šiuo 
metu yra projektuotoja ir išpil- 
dytoja skaldyto stiklo vitražų 
Adolfo Valeškos meno studijo
je, Chicagoje.

• 25 metai nuo dr. Jurgio 
šlapelio mirties sukako kovo 17

• Premijuotoji drama lietu
vių scenoje. Jono Griniaus šešių 
veiksmų istoriška drama “Gul
bės giesmė”, vaizduojanti Zig
manto Augusto ir Barboros 
Radvilaitės meilės istoriją, šiuo 
metu yr a vaidinama Hamiltone i temų darbai 
(Kanada) “Aukuro”, 
jant Elenai Dauguvietytei-Ka- 
dabienei. Pastatymo premjera 
įvyko kovo 19 d. Hamiltone, o 
kovo 27 d. spektaklis kartoja
mas Toronte. Būtų labai svei
kintina, jei hamiltoniečiai šį vei
kalą atvežtų ir į didžiąsias JAV 
lietuvių kolonijas. Chicagos Jau
nimo centro scenoje bent dviem 
spektakliams, atrodo, publikos 
dramai netrūktų, ypač dar šia
me sezone, 
teatralams 
stambesnio 
zuoti.

Kaip žinome, Jono 
“Gulbės giesmė” 1962 m. Lie
tuviškos knygos klubo buvo iš
leista atskiru leidiniu. Jury ko
misijos ji buvo pripažinta ge
riausia tų metų mūsų grožinės 
literatūros knyga, ir jai pas
kirta Lietuvių rašytojų draugi
jos premija.

• Naujoji Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba Chicagoje jau 
baigia sudaryti jury komisiją 
paskirti premijoms už geriau
sias 1964 metų ir už 1965 metui d. Dr. J. šlapelis buvo žinomas 
laisvajame pasaulyje išleistas 
grožinės lietuvių literatūros 
knygas. Jury komisija balandžio 
pabaigoje tars savo sprendimą, 
paskelbdama mūsuose tradici
nės' ir reikšmingiausios Lietu
vių rašytojų draugijos literatū
rinės premijos 1964 ir 1965 me
tų laureatus. Laimėtojams pre
mijas tikimasi dar prieš vasaros 
atostogas įteikti Chicagoje Ra
šytojų draugijos valdybos su
rengtame iškilmingame literatū
ros vakare.

• “Eglė žalčių karalienė” ek
rane. Vilniuje jau rodomas pir
mas spalvinis plačiaekraninis 
(“cinemascope”) lietuvių fil
mas - baletas “Eglė žalčių ka
ralienė’, muz. Ed. Balsio, cho
reografija V. Grivicko. Kritika 
filmą vadina legendos tęsiniu.

• Atrastas ikonų lobis. Vyks
tant atnaujinimo darbams Per- 
mo Švenčiausios Trejybės kated
roje (Rusijoje), buvo netikėtai 
atrastos didelės meninės vertės 
ikonos, kurios sudomino meno 
tyrinėtojus. Dauguma ikonų 
yra garsiosios Stroganovvo mo
kyklos kūiiniai iš septyniolikto 
šimtmečio.

kalbininkas, kelių žodynų auto
rius, daugelio leidinių redakto
rius, knygų vertėjas, kalbos tai
sytojas, knygų leidėjas, Vytau
to Didžiojo gimnazijos Vilniuje 
mokytojas, bibliografas, visuo
menininkas, Lietuvių mokslo 
draugijos ir daugelio kitų Vil
niaus lietuviškų organizacijų 
veiklus narys. Daktaras Jurgis 
Šlapelis su savo žmona Marija 
Piaseckaite - Šlapeliene buvo 
vieno iš seniausių lietuviško kny 
gyno steigėjai (1906 m.) bei il
gamečiai jo savininkai Vilniuje.

Dr. J. Šlapelis gimė 1876. IV. 
18 d. Galsiškiuose, Panevėžio 
apskrityje, nuo 1904 m. pasto
viai įsikūrė Vilniuje, kur išgy
veno iki mirties, 
sų kapuose.

• Papildymai 
čia u s straipsnio 
Traviatų’”,

—
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

Palaidotas Ra-

prie J. Žilevi- 
“Tarp dviejų 

tiipusio praėjusio 
šeštadienio kultūriniame “Drau
go” priede. Pats J. Žilevičius 
laiške redakcijai rašo, kad be 
aname straipsnyje suminėtų ne
priklausomos Lietuvos operos 
solistų laisvajame pasauly dar 
yra: J. Kudirka, Fel. Pupėnai- 
tė - Vasiliauskienė ir R. Maine
lytė. Taipgi primena, kad dabar 
lietuvių statomoji Chicagoje 
opera čia yra ne dešimtoji, bet 
devintoji, o A. Pavasario kon-

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

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

a

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59
............ .y

Pristatoma Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

wįj

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p. 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

41%
Pinigų taupymui nereikia važinėti, 

juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokamvisas pašto 

persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 

išmokamas du kart 

per metus.

Mutual
iįvrit Wi

nmaUnl, aauadlaal U 
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K«nbta4l«4 uo 4 »d. ryto Iki ■ ». nl.
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2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Pb<a< Vlrjtal. 7.7747 Jok. J. lt.P™■ 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCEU ĮSTAIGOS

• • • * j

■sąlygų nesitarusi, iškeliavo i 
Ameriką. Čia reiškėsi ameriki
nėse radijo programose ir kon- 
ceitinėse estradose.

Iš Amerikos lietuvių daininin
kų Kauno Operoje ypač ryškūs 
buvo Marijona Rakauskaitė ir 
Antanas Sodeika, per ilgesnį 
laiką išsilaikė pirmoje padėty- 

»»

• Inž. Donatas Šatas, “Tech
nikos žodžio”, “Metmenų” ir ki
tų žurnalų bendradarbis, An
glijoje leidžiamame tarptautinia
me žurnale “Cement, Lime and 
Gravel” išspausdino straipsnį a- 
pie Lietuvoje atliekamus tyri
nėjimus cemento, kalkių ir ke
raminių medžiagų srityje. Tai 
jau nebe pirmas šio inžinieriaus 
straipsnis, išspausdintas tarp
tautinėje mokslinėje spaudoje. 
Inž. D. Šatas yra vabalninkietis, 
gimnaziją baigęs Vokietijoje, o 
inžinerijos mokslus — JAV.
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W A G N E R & S O N S 

Typevriters — Adding Machines — 
Checkwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 
lltllllllllllllltllllllllllllllllllllllliliillllllii

certo recenzijoje turėtų būti: dą (Rigaletto), Džiuljetą (Ro- 
”...reikėtų kiek pasitobulinti kai meo ir Džiuljeta), svarbią par- 
kurių lietuviškų balsių tarime”.

Kitas muzikos mėgėjas, pasi
rašęs Melomano slapyvardžiu ir 
atsiliepdamas į minėtą Žilevi
čiaus straipsnį redakcijai rašo:

“Nepavargstantis nuzikologas 
prof. Juozas Žilevičius vertinga
me rašiny TARP DVIEJŲ TRA
VIATŲ (Draugo kultūrinis prie
das š. m. kovo 19 d.) pateikia 
žinių ir apie Amerikos lietuvius, 
pastoviai ar trumpai dainavu
sius Kauno Valst. operos teat
re. Sąrašas, deja, nėra pilnas, 
nes praleistos dvi minėtinos pa
vardes. Pirmas “nukentėjusių” 
yra lyrinis tenoras Justas Ku
dirka, šiuo metu gyvenantis 
Chicagoje. Du sezonus dirbęs 
Kauno Operoje, yra dainavęs 
kelias pirmaeiles partijas. Iš 
■Operos išstojo savo valia, kad 
sugrįžtų Amerikon.

Antroji užmiršta asmenybė 
yra lyriniai koloratūrinis sopra
nas Emilija Mickūnaitė, JAV- 
ėse gimusi ir Italijoje prasiver
žusi dainininkė, kuri 1931/32 
metų sezone Kaune susilaukė iš
skirtino pasisekimo ir per vieną 
tik sezoną dainavo Karalienę 
Margaritą (Hugenotuose, Džil-

tiją operoje “Caras Šaitanas’ 
ir kitas. Pasižymėjo retu darbš
tumu, dideliu vokaliniu pajėgu
mu ir gražia lietuviška tartimi. 
Pirmame sezone tegaudama tik 
400 litų mėnesinio atlyginimo, 
paprašė algos pakėlimo, o dėl

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
TO VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motore Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. — 
9ikl 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 iki 6 
v. vak., Sekmad. 11 iki 6 v. vak.

Parūpinant automobiliai pagal 
klientu reikalavimu.

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikaB aprūpinti Jūsų giminaičius 

Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos 
kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius 
siuntinius, kuriuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės Juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis: Vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės: Viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiumui 
— 3% jardo; Itališkas nepermatomas gražių raštų nailonas suk
nelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba mot. 
nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; Perlų karoliai 
arba šilk, kaklaraištis: vyr. arba mot. baltinių pora: ir Vasarinė 
bliuzkutė arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.

Kastytis (II)
Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba herringbone 

3% j-: Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. 
Ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kakla
raištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir Byro 
amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.

Juraitė (III)
Mot. kostiumai arba vasariniam paltui 3 j. vilnones angį, 

medž.; Itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dailus ran
kinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik 130 dol., 

nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10y2 jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Avė., Chicago, 111., tel. 
436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. kovo mėn. 26 d. 7

Iš perlų istorijos

Perlai —■ tyrimo simbolis, turi 
gan įdomią istoriją. Viduramžių 
gydytojai perlų miltelius duodavę 
nuomariu sergantiems. Taip pat 
buvo tikima, kad neištikimų žmo
nų nešiojami perlai keisdavo savo 
spalvą.

Pirmas stiklinius perlus gaminti 
pradėjo prancūzų žvejys 1680 m. 
Vėliau prasidėjo perlų auginimas 
“perlų ūkiuose” taip; į atidarytą 
austrę, įdedamas svetimkūnis — 
“perlo sėkla”, pačios austrės nežu
dant. šis perlų auginimo būdas 
buvo patobulintas japono Baron 
Mikimato. Jo išauginti perlai bu-'

vo tokios geros kokybės, kad net 
1926 m. nukonkuravo tikruosius 
perlus.

Skirtumą tarp augintų ir natū
ralių perlų sudaro perlo centre 
esantis svetimkūnio dydis, kurį 
austrė ilgainiui apvelka luobelių, 
tam tikru liaukų pagamintu skys
čiu. Jie skiriasi dar ir luobelių, o 
tuo tarpu augintas perlas jo tu
ri, palyginti, maža. Žinoma, tai pa
reina nuo to, kiek laiko jis buvo 
austrėje. Augintiems perlams rei
kia nemažiau 3 metų. Nuo natūra- 
lių juos galima atskirti tik labo
ratoriniu tyrimu.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKISl
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS (į 
4605-07 South Hermitage Avenue < 

Tel. YArds 7-1741 2 |
4330-34 South California Avenue 1 

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852 1

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME 

L
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6 
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GULINYČIA
Geriausio- gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 We«t 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1219
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4*2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



t ‘Tyvenimas

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

MOTERŲ IŠVAIZDA TARNYBOSE
N. BUTKIENĖ, Keading, Pa.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
kiekviena prasilavinusi mergaitė 
lengvai galėjo pasidaryti gera 
kanceliarijos tarnautoja. Žino
ma, daug padėdavo mašinėle ra
šymo, stenografijos ir kitų kan
celiarijos gudrybių žinojimas, 
bet, svarbiausia, kad ji dirbtų 
sąžiningai, būtų tvarkinga, šva
riai apsirengusi, dailiai susišu
kavusi. Kiekvienas kanceliarijos 
viršininkas ieškojo rimtos, pati
kimos ir darbščios tarnautojos. 
Mergaitės kuklumas bei kosme
tikos nevartojimas buvo priskai- 
tomi jai už pliusą.

Kas kita J. A. Valstybėse. 
Net atsirado patarėjos, kurios 
nurodo, ką turėtų daryti mer
gaitė, kad neprarastų savo tar
nybos. Jai patartina, prieš at
vykstant į tarnybą, sutvarkyti 
tinkamai savo veidą, o tam rei
kalinga net 16 veiksmų ir daug 
įvairios kosmetikos.

Veido ir šukuosenos 
sutvarkymas

Atsikėlus, kiekviena mergaitė 
tuoj turi išvalyti savo veidą tirš
tu ar skystu kremu, paskui pa
vartoti “lotion” arba “astrin- 
gent”, sutraukiantis odą skys
timas, ir tada veidą masažuoti 
(pleksnuoti) specialiai tam skir
tu kremu.

Jei mergaitė vėlai atsigulė ar
ba ilgiau linksminosi ir pavar
go, tai turi vaitoti specialią 
kosmetiką, kuri užtušuotų dė
mes po akimis, ir, apskritai, at
jaunintų jos veido odą.

Po to ji turi nudažyti savo 
skruostus prie akių ir nupud
ruoti peršviečiama pudra. Vė
liau specialiu pieštuku patrauk
ti savo antakius, o šepetuku 
su tam tikrais dažais pabrėžti 
savo blakstienas, kad padarytų 
jas ilgesnėmis ir įspūdingesnė
mis, o jei tai nepadeda, tai turi 
priklijuoti dirbtines blakstienas. 
Be to, nudažyti vokus tokia 
spalva, kuri jai labiau tinka, 
pvz. mėlyna ar šviesiai ruda, 
ar šiek tiek žalia.

Dabar ateina eilė sutvarkyti 
savo burną. Vėl tinkama jos 
grožiui spalva reikia nudažyti 
lūpas. Ir dar kartą patikrinti 
skruostus.

Kai veidas laikomas jau su
tvarkytu, reikia mesti paskuti
nį žvilgsnį į veidrodį: ar nėra 
kur nors per daug pridažyta, o 
kitur trūksta spalvos. Kur ran
dama per daug, reikia nutrinti 
drėgnu, švariu šilkiniu skudu
rėliu, o kur per mažai — pridė
ti dažų. Žodžiu, stengtis savo 
veidą išpaišyti, kad atrodytų 
lyg iš mados žurnalo puslapių 
atgijąs gražus paveikslas.

Jei visa tai užima daug laiko, 
nevengti atsikelti net 5 valandą 
iš ryto.

Taip pat ir plaukų šukuosena 
turi būti moderniška; tad pa
tartina dažnai lankyti kirpyk
lą. Šitai užima ne tik daug lai
ko, bet kainuoja ir apsčiai pini
gų. Be to, sunku apsieiti be lan
kymo kosmetikos salonų, kurių 
kasmetins biznis Amerikoje 
skaičiuojamas pustrečio b. Ii jono 
dolerių.

Senovės garsiųjų moterų 
kosmetika

Tačiau šių laikų reikalavimas 
moterims rūpintis savo gi ožiu 
ir būti moderniomis nėra nau
jas. Jei prisiminsime senųjų 
įvairių tautų istorijas, tai rasi
me, kad žmonės visada rūpin
davosi savo grožiu. Garsioji 
Kleopatra dažė savo nagus, dcl-

nūs ir padus su “henais”. Ji 
taip pat tepė savo vokus auksi
niais dažais, o blakstienas juo
dais. Škotijos karalienė Marija 
prausė savo veidą vynu.

Ne tik moterys, bet net ir 
vyrai rūpindavosi savo grožiu, 
kad kuo ilgiau atrodytų jauni. 
Romos imperatorius Neronas 
naudojo kreidos ir balto švino 
mišinį savo veidui nubaltinti.

JAV profesorius siūlo ir 
vyrams vartoti kosmetiką

Anglijos parlamentas 1774 
metais ilgai diskutavo įstatymo 
projektą, kuriuo norėta uždraus 
ti vartoti dažus, kvepalus ir ki
tą kosmetiką. Be to, norėta įsta
tymu uždrausti dirbtinius dan
tis bei kitokius dirbtinius kūno 
priedus, prasižengusius bau
džiant lygiai tokia pat aštria 
bausme, kaip už kerėjimą. O 
moterų, pavartojusių tokias 
draustines piiemones, jungtu
ves laikyti niekingomis. Parla
mentas ilgai negalėjo apsispręs
ti dėl š:o įstatymo ir atidėjo jo 
svarstymą trims dienoms, kad 
parlamento nariai galėtų, nuėję 
namo, pasitarti su savo žmono
mis ir draugėmis. Po tokių pa
sitarimų, žinoma, įstatymo pro
jektas buvo atmestas.

Ir šiandien Purdue universite
to profesorius Speiandio siūlo 
vyrams taip pat vartoti kosme
tiką savo senatvės žymėms už
tušuoti. Jis sako, kad neabejo
ja- j°g j° pasiūlymas per dešim
tį metų prigis.

Neseniai pasirodė laikraščiuo
se žinutė, jog Prancūzijos pre
zidentas garsusis Charles de 
Gaulle taipgi pareiškė, kad be 
kosmetinio grimo jis daugiau 
nesirodys jokioje televizijoje.

Gailestingoji sesuo Paulina Samoškaitė

Popiežius apdovanojo lietuvaite
V • »V J*

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Inžinierių moterų klubas 

Chicagoje gautą iš įvairių pa
rengimų pelną paskirstė lietu
viškiems kultūriniams reikalams 
bei šalpai; Lietuvos Dukterų dr- 
jai $25; “Lituanus” žurnalui 
$50; “Technikos žodžiui” — 
$100 ir prof. Šimoliūno pamink
lui $25. Valdybą sudarė: pirm. 
Joana Stulpinienė, vicepirm. A. 
Žitkuvienė, O. Šiaudikienė, sekr. 
B. Sekmokienė, ižd. A. Urbutie- 
nė, narė — S. Gelžinienė. Da
bar išrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: pirm. Kirkuvienė, 
vicepirm. N. Banienė, sekr. Nai
nienė, ižd. Statkienė, narė Ko- 
losovienė.

! metų. Toji bendrovė užima di
džiulio pastato dvejetą aukštų. 
Jaunieji menininkai ieško nau
jų idėjų namų dekoravimui. Jų 
produktus turi išstatę Marshall 
Field Co., Carson Pirie Scott & 
Co. ir Saks Fifth Avė.

už jos pasišventimą
Paulina Samoškaitė, gailestin

goji sesuo iš East St. Louis, bu
vo apdovanota aukščiausiu po
piežiaus medaliu moterims “Pro 
Ecclesia et Pontifice”.

Apie popiežiaus Pauliaus VI 
medalio paskyrimą lietuvaitei 
pranešė vysk. Pablo Munoz Ve
ga, Quito vyskupas Ekvadore. 
Labiausiai buvo įvertintos P. 
Samoškaitės pastangos įsteigti 
kliniką neturtingiems indėnams 
Guangopolo Pueble. Klinika pa
sitarnauja 3,000 asmenų vargin
goje ir nuošalioje vietovėje, 40 
mylių nuo Quito.

P. Samoškaitės namai yra 
East St. Louis, III., kur ji gy
vena su savo patėviu Frank Zle- 
ben, 1422 Natalie Avė. Jos tė
vas, a. a. (George) Jurgis Sa- 
moška buvo General Chemical 
Co. tarnautojas.

Ji turi trejetą brolių: Walter 
ir Juigis Samoškai, gyveną East 
St. Louis, ir Albertas Samoška, 
prekybinio laivo jūrininkas.

RUOŠIAMASI PRIIMTI VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 
ATSTOVES ---------------

Lietuvių moterų federacijos 
Chicagos klubo narių susirinki
mas įvyko kovo 5 d. Jaunimo 
centre. Buvo pasidalinta nuo
monėmis ir aptarti artimiausi 
ateities klubo darbai.

Gegužės mėn. numatoma su
rengti paskaitą - pobūvį klubo 
narėms su šeimomis ir svečiais. 
Tą vakarą galima laimėti daili
ninko A. Petrikonio dovanotą 
paveikslą “Rytmečio spalvos”.

Birželio mėn. Chicagoje įvyks
ta General Federation of Wo- 
men Clubs (Pasaulio moterų 
klubų federacijos) suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus visų pa
saulio kraštų ir tautybių atsto-

Taipgi ji turi 2 seseris: ponia 
Ona Babka, gyv. East St. Louis, 
ir ponia Bronė Sackett, gyv. 
Rosvvell, N. M.

Panelė Samoškaitė priklauso 
Immaculate Conception parapi
jai, kurios klebonu yra didelis 
lietuvių patriotas prel. dr. An
tanas Deksnys. P. Samoškaitė 
lankė Šventų Angelų mokyklą 
ir Šv. Teresės akademiją. Vė
liau ji įstojo į gailestingųjų se
serų mokyklą šv. Jono ligoni
nėje St. Louis, Mo., mieste. Ji 
įgijo bakalaureato laipsnį St. 
Louis universitete.

1959 metaįs ji įstojo į JAV 
užsienio tarnybą (Foreign Ser
vice of the United Statės) ir 
vadovavo sveikatos vienetams 
JAV ambasadose: Korėjoje, Pa
kistane ir Ekvadore.

Popiežiaus medalio įteikimas 
įvyko praeitą sekmadienį Guan- 
gopolo’e, dalyvaujant visiems 
žmonėms, kuriems ji pasitarna
vo, ir diplomatinio korpuso na
riams, o patį įteikimą įvykdė 
vysk. Vega.

Medalio lydimame rašte sa-

★ Lietuvos Dukterų dr-jos
naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Elena Kučiūnie- 
nė, I-oji vicepirm. Elena Rožė- 
nienė — socialiniams reikalams, 
II vicepirm. Danguolė Bartku- 
vienė — lėšoms sutelkti, ižd. B. 
Briedienė, sekr. B. Bagdanskie- 
nė ir N. Vengrienė, vyr. šeimi
ninkė S. Toliušienė, vyr. seniū
nė A. Vepštienė, narės __ E.
Kielienč ir Baradinienė.
★ Minam Phillips - Pilipaus- 

kaitė, Elzbietos ir dail. Jono Pi- 
lipausko duktė susižiedavo su 
lietuviu Zelis

★ Gintaro baliaus debiutan- 
čių susipažinimo arbatėlė įvyko 
sekmadienį, kovo 13 d., 3 vai. 
p. p. J. Kudirkų namuose. Gin
taro baliaus pirm, yra Kristina 
Austin. šiemet bus pusė tuzino 
debiutančių.

★ Domicėlė Petrutytė veda 
2-jų metų Montessori mokytojų 
kursus (Teachers Training Cour 
se) Oak Park, III. Ten pat D. 
Petrutytė lig šiol dirbo ir su 
priešmokyklinio amžiaus vai
kais. Nuo balandžio mėn. perei
na dirbti į Varnas Montessori 
centrą — Židinėlį.

Mokslo laipsnis, sulaukus 82 me
tų. Ponia Augustina Bucher Mine
sotos universitete tik ką įsigijo hu
manitarinių mokslų bakalaureatą 
Tą universitetą ji buvo palikusi 
1909 metais po dvejų metų stu
dijų.

Vienuolei uždraudė vaidinti
komedijoje

★ Karen Eisinaitė, Marianne 
ir dr. Walter Eisinų duktė, dir
ba kaip menininkė didžiulėje 
Pentone Co. Joje yra 24 jauni 
menininkai, nesukakę dar 28

koma, kad P. Samoškaitės “sa
vaitgalio klinika” pasitarnavo 
indėnų suvienijimui į bendruo
menę. Prieš P. Samoškaitei 
įsteigiant šią kliniką, nei gailes
tingoji sesuo, nei joks gydyto
jas niekad nedavė jokios medi
ciniškos pagalbos šiems varg
šams.
daug praleisto laiko su pacien
tais,
išgauti ekvadoriečių mediciniš
ką pagalbą, o dabar jau turi 
ekvadoriečių gydytojus bei gai
lestingąsias seseris, besidarbuo
jančius klinikoje kartu su besi
dominčiais amerikiečiais.

Seselei Marie Bernadettei, 
gražiai 23 metų studentei - vie
nuolei Vatikanas uždraudė vai
dinti vieną svarbiausių rolių 
Detroito universiteto 18 šimt. 
italų farso pastatyme.

Tačiau šioji jaunuolė, jėzuitų 
universitete pasirinkusi pagrin
du dramos studijas, neliks eili
ne žiūrove: ji tvarkys šviesas 
r butaforiją užscenyje.

Vienuolė klusniai sutiko su 
įsakymu iš Romos. James Rod
gers, 
vant 
riaus 
ti už

Jos rolei buvo pakviesta kita 
aktorė. Jai buvo skirta rolė mer
gaitės, persirengusios vyru, ir 
nerandančios sau mylimojo ligi 
paskutinės scenos, kuri užsibai
gė trumpu apsikabinimu. Jokių 
meilės scenų vaidinime nebuvo.

Detroito arkivyskupija buvo 
leidusi vienuolei komedijoje vai
dinti.

Nežiūrint nepaprastai

P. Samoškaitė sugebėjo

Panelė Samoškaitė įsteigė 
taipgi keletą kitų sveikatos vie
netų kitose indėnų bendruome
nėse. Ji savo profesionališkąjį 
talentą skyrė gausiems sveika
tos bei šalpos projektams, tie
sioginiai arba bent kitiems pa
tardama.

Carlo Goldoni’o “A 'Ser- 
of Two Masters” režisie- 
paprašyta, ji sutiko padė- 
scenos.

Režisierius Rodgers nėia ka
talikas. Jo nuomone, uždraudi
mas atėjęs “ne laiku’’. Universi
teto profesūra dėjo pastangas 
gauti uždraudimo atšaukimą, 
bet nepavyko.

CHICAGOJE
vės. Ta proga Chicagos Lietu
vių Moterų federacijos klubas 
birželio mėn. ruošia priėmimą 
Jaunimo centre suvažiavimo at
stovėms, norėdamas plačiau su
pažindinti pasaulio moteris su 
pavergtos Lietuvos vargais ir 
mūsų rūpesčiais laisvinimo dar
be. Tą vakarą numatoma su
ruošti ir tautodailės parodėlę, 
lietuvių moterų dailininkių meno 
parodą ir atitinkamą meninę 
programą.

Linkėtina sėkmės šiam ener
gingam Chicagos moterų viene
tui, garsinančiam Lietuvos var
dą svetimųjų tarpe.

K. LeonąItienė

Nesėkmingos vedybos
William J. Goody nurodo bei 

išvardina visą eilę pagrindinių 
nesėkmingų vedybų priežasčių:

1. Kai per jauni tuokiasi (nuo 
15 iki 19 metų).

2. Kai vienas kitą mažai pa
žįsta prieš vedybas.

3. Trumpas susižiedavimo lai
kotarpis arbo joks susižiedavi- 
mas.

4. Kurie nelanko bažnyčios ar
ba yra skirtingų tikėjimų.

5. Tėvų ir draugų nepritari
mas porelei.

6. Skirtingos pažiūros j at
sakomybę ir jos vaidmenį ve
dybose.

7. Jaunųjų tėvų nelaimingos 
vedybos.

gymui jie yra puikūs, o kartais 
net daug geresni, kaip tie “gra
žieji”. Pavyzdžiui, apelsinai su 
žalsvom dėmelėm arba grape- 
fruitai irgi žaliom ar rudom 
dėmelėm skaitosi nebegeri. Ta
čiau jų skonis tas pats. Paslap
tis gi tokia, kad tie “gražieji” 
vaisiai yra nudažyti dažais, o 
“negražieji” — natūralūs.

Taipgi raudonieji obuoliai 
parduodami pagal jų raudonu
mą. Juo raudonesni — juo 
brangesni. Tačiau skoniu jie vi
sai nesiskiria.

-ii

Gera žmona yra dangaus pas
kutinė geriausia dovana vyPui. 
Jos balsas vyrui yra saldi muzi
ka, Jos šypsniai — skaisčiausia 
jo diena: jos bučinys — jo nekal
tybės sargas; jos rankos — jo 
saugumo (tvirtovė; jos darbltu- 
mas ir taupumas — jo tikriausias 
turtas; jos lūpos — ištikimi jo pa
tarėjai; ir jos maldos — didžiausi 
dangaus palaiminimai jo sielai.

— V. J. Budrikes

P. Valaitienė ir V. Vaičiūnaitė - Jatulienė modeliuoja p. Valaitienės pa
gamintus rūbus madų parodoje Brooklyne kovo 13 d.

pigiesne kaina, nors val-

Kai kurie švieži vaisiai bei 
daržovės, kurie neatrodo taip 
gražiai, kaip kiti, parduodami 
daug

Negražūs vaisiai sveikesni

vel atgyja

Ponia F. Scrappo įteikia $1,090 auką Varnas Montessori centro staty
bos fondui. Čekį priima Domicėlė Petrutytė.

J* —I* II Židinėlis

Daugeliu: žinomas vaikų dar
želis “Ž dinėl s”, anksčiau Chi
cagoje gyvavęs p. Varnų priva
čiame bute, po ilgesnės pertrau
kos atsikur a vėl iš naujo. Ba- 
landž o mėn. pradž oje “Zidinė- 
i.s ’ pradeda darbą naujuose, 
tam tikslui specialiai pastaty
tuose namuose, kurie yra 3038 
VV. 59 gatvėje Chicagoje. L'etu- 
v škajai visuomenei “Zid nėlio” 
atgijimas yia d'dclis ramst s 
mūsų mažojo va:ko išlaikymu 
lietuv'škoje dvas:oje. Jauname, 
nepaprasto imlumo amžiuje 
spontaniškai pasisavinti įpro
čiai, kaip kalba, socialinis sugy- 

Nuotr. R. Kisieliaus venimas, darbštumas ir t. t.

tampa asmenybės sus formavi
mo pamatu visam laikui.

Zid nėlio auklėm s yra mūsų 
Skiliosios montesor ninkčs p. 
Marija Varnienė ir p. Domicėlė 
Petrutytė. Abi jos yra skaito
mos d dėlėmis metodo žinovė
mis plačioje Chicagos apylinkė
je. Paskutiniu laiku p. Petruty
tė su dideliu pasisekimu dirbo 
keletoje amerikiečių montesori- 
nių mokyklų. Susidarius palan
kioms sąlygoms, ji grįžta ir vėl 
prie mielo lietuviškojo mažojo 
vaiko auklėjimo darbo.

Dėl smulkesnių žinių “Židinė
lio” reikalu teirautis pas p. B. 
Vanagienę, telef. PR 6-6479.

a, r,
Britanijos princesė Margaret Alduyc.h teatre, Londone, spektakliu 
vyko su šitokia nauja šukuosena.

at-
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