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Nevėlu galv? nulenkti teisingumui
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-

Pašnekesys su K. V. Banaičio operos dekoratorium Adolfu Valeška
Kai Chicagoje ir kitose lietu
vių kolonijose jau vis dažniau
kalbama apie ne už kalnų esan
čią pasaulinę K. V. Banaičio
“Jūratės ir Kastyčio” operos
premjerą (balandžio 29 ir 30,
gegužės 6 ir 7) bei rūpinamasi
bilietų įsigijimu, o visi scenos
žmonės pluša įvairiose repetici
jose, susitikus šios operos deko
ratorių dail. Adolfą Valešką,
užkalbinam jį taipgi kasdien aktualėjančia operine tema.

— Sakykite, operos tema,
muzika, fantazijos gelmės ar ki
tos kurios Jūsų širdžiai artimos
kultūrinės nuotaikos lėmė tai,
kad, Chicagos Lietuvių operos
pakviestas būti “Jūratės1 ir
Kastyčio” dekoratorium, į kvie
timą atsakėte teigiamai, ir štai
jau turime pirmuosius Jūsų
darbo eskizus.

— Mielas Redaktoriau, kaip
Jūs žinote, gyvenančiam Vaka
ruose lietuviui dailininkui, ra
šytojui, muzikui, dainininkui ir
aplamai scenos menininkui yra
daug priežasčių, kurios mus įpa
reigoja dirbti ir puoselėti mūsų
dvasinę kultūrą už tėvynės ri
bų.
Tačiau operai “Jūratė ir Kas
tytis” sutikau dirbti scenovaiz
džius bei kostiumus dar ir todėl
kad uždavinys yra įdomus. Čia
yra galimybė ne tik sukurti
operos dekoratyvinį veidą, bet
gera proga dailininkui paieško
ti originalių ir dekoratyvinių
sprendimų. Sutikau apsikrauti
tom pareigom dar ir dėl to, kad
noriu padėti ir fizine prasme
operos kolektyvui šį uždavinį
įvykdyti. Reikia ne tik didelio
ryžto, bet beveik fanatizmo
operos meno vadovui/ valdybai
ir visam kolektyvui su labai ri
botu rėmėjų skaičium kopti į

17-tos operos pastatymą.
Ši K. V. Banaičio opera yra
lietuvio individualinė kūryba.
Ir aš manau, kad kiekvienos
tautos kultūra mūsų laikais yra
vertinama pagal pajėgių indivi
dų kūrybą. 0 kaip tik šiuo laiku
mūsų bendruomenės nuotaikos
tai kūrybai yra gan paviršuti
niškos. Kultūros istorikas apie
mūsų kultūrinį lygį spręs tik iš
rašytojų, muzikų, dailininkų,
teatralų ir t. t. Dabartinė Rusi
ja mums yra labai geras pavyz
dys. Šioj socialistinėj santvar
koj yra impozantiškas skaičius
visokių kolektyvinių ansamblių:
balalaikų, raudonosios armijos,
Moisejevo ir t. t. ir t. t. Bet, pu
sei šimtmečio praėjus, ten išryš
kėjo tik dvi pasaulinio masto
figūros: vienas rašytojas, kitas

Lietuvos poetas Juozas Nek.ro- tokį saliamonišką nuosprendį.
Sius, vietoj laiško emigrantui, Prileiskime, būtų jis drūtai pasa
parašė eilėraštį “Nevėlu...” (Lit. kęs: Emigrantai niekuo nekalti.
ir Menas, 1972.11.19). Štai ką jis Aha! — eilėraštis už tai susilauk
porina pirmame posme: Nevėlu tų griežto papeikimo iš tų, kurie
nulenkti galvą Lietuvai. / Jūs šiandien Lietuvoje nurodo tiks
kalti ir niekuo nekalti- / Prie laus galvojimo gaires rašytojams
niūraus, skaudaus išeivių kry ir kritikams.
žiaus / vinimis skaudžiausiai pri
Teisingos istorijos akimis žiū
kalti.
rint, kalti yra tik mūsų krašto
Taip nuoširdžiai, atvirai už
grobikai,
rinkimų klastotojai,
jausti išeivius lig šiol komunistų
žmonių kalintojai, sadistiški tar
valdomam krašte niekam nebu
dytojai, masinių trėmimų orgavo leidžiama. Gal dabar leidžia
nizuotojai ir jų talkininkai. Jeigu
ma tik dėl to, ka<J J. Nekrošius
jie jaučiasi esą žmonės, jiems dar
trigubai sutragina išeivių padėtį, nevėlu nulenkti galvą Teisingu
užkraudamas skaudžią naštą.
mui, atsiprašyti išeivių ir iš
Atseit, už savo nuodėmes pabė tremtųjų, atlyginti padarytus
gėliai kenčia svetimo krašto nemedžiaginius nuostolius. Jiems
jaiikumą, skurdą, vienatvę, did
dar nevėlu grąžinti lietuvių tau
miesčių blogį...
tai laisvę. Jiems dar nevėlu savo
Dažnas išeivis, perskaitęs Ne
brolius ir seseris užsieniečius
krošiaus eiles, tik nusišypsos.
traktuoti ne kaip pliutokratiškus
Šiandien labai nedaug emigran
turistus, nuo kurių galima už
tų jaučiasi vinimis prikalti prie penkių dienų vizitą nulupti ke
Adolfas Valeška
Jūratės III-čioegzodo kryžiaus. Jie dažniausiai
leriopą kailį, bet kaip žmones,
jo operos veiksmo kostiumas.
yra prilipę prie kasdienybės mokurie kelionpinigius sutaupė sun
lio: darbo, sąskaitų bei mokesčių kiu darbu. Ar neskaudu apyse
mokėjimo, namų taisymo ir da
niu! emigrantui, kai jis, atvykęs
žymo, socialinių įsipareigojimų,
į savo kraštą, negali nuvykti tė
daržininkystės, atostogų, kelio viškėn ir turi mokėti taksi agen
nių. Jų “erškėčiuota” veikla yra
tėliams 50 dolerių su konjako ky
plati, įvairi.
šiais, kad nuvežtų į Kauną, kur
Pirmaisiais išeivijos metais pa jam mielaširdė valdžia leido vie
sitaikydavo ir aštrių vinių, ir net
ną dienelę pasimatyti su giminė
zimcinių uknolių, bet nuo jų nie mis, atvykusiais iš provincijos.
kas mirtinai nenusidūrė. Yra tau
Kai pagalvojame apie dabarti
tiečių, kuriems nelabai patinka nę Lietuvos situaciją ir palygi
juos priglaudusio krašto papro name ją su tikrai laisvomis pa
čiai. Jie su “idealistiniu” užside saulio valstybėmis, sielvartas už
gimu negailestingai peikia kapi lieja krūtinę. Todėl labai pras
talistinę santvarką. Vis dėlto, pamingai, ironiškai nuskamba Juo
raginti vykti į socializmo rojų ir
ten nuolat džiaugtis tyru dangu zo Nekrošiaus eilėraščio paskuti
mi, jie griežtai atsisako. Jiems nės eilutės:
daug mieliau lenkti galvą Lietu
Pažiūrėkit — Lietuva ji šypsos,
vai ekskursuojant. Kažkaip oku
Šypsosi saulėtekio žara.
pacinis gerbūvis nevilioja. O, ko
Metaforos kai kada žymiai
kia tu graži iš tolo — puikiai
daugiau pasako, negu atvira
išreiškia jų idilines nuotaikas.
Jūs kalti ir niekuo nekalti — publicistika. Saulėtekiu šypsotis
sunku supaisyti, ką tuo priešta gali tik pavergtas, kolonistų iš
ravimu bando pasakyti poetas. naudojamas kraštas.
Adolfas Valeška Kastyčio 1-mojo
Adolfas Valeška
operos veiksmo kostiumas.
Pr. V.
Žinoma, ačiū J. Nekrošiui ir už

muzikas, žodžiu, ant pliko so
cialistinio pakaušio — tik du
plaukiukai.
—Įdomu, kokiuos tautosakiniuos ir tautodailiniuos šalti
niuos ieškojote medžiagos, pro
jektuodamas rūbų, architektūri
nių elementų ir kitos sceninės
butaforijos detalių visumą.
Kiek čia kuo nors remtasi ir
kiek pasitikėta savo lietuviško
sios dvasios intuicija?

— Kostiumus ar dekoracijas
planuojant, neturėjau primygti
nio plano jas palenkti lietuvių
etnografinei ar archeologinei
idėjai. Tačiau kostiumams var
tojau bendrus charakteringus
mūsų senų rūbų elementus. Su
kai kuriais papuošimais varto
jau ir archeologinę medžiagą.
Aplamai, operos legendarinį
žaismą palikau laisvai sceninei
interpretacijai.
— Tai bus labiau romantiš
kai realistinio sprendimo dekoracjos i ar labiau abstraktaus K. V. Banaičio! operos “Jūratė ir Kastytis” dekoratorius dail. Adolfas
Valeška.
Nuotr. V. Maželio
scenovaizdžio kompozicijos?
— Romantizmo dvasia man
asmeniškai yra svetimas ele tumo. Labai gilų įspūdį man pa
mentas. Apskritai, aš manau, liko žvejų malda, kuri savo eks
kad lietuvių tautai romantizmas presija mus nukelia kone į ak
nėra būdingas, bent tokia pras mens amžių.
me, kaip pas germanus ar sla
— Atrodo, kad mūsų K. V.
vus. Manau, kad aš savąjį “Jūratės ir Kastyčio“ dekoracijų Banaičio “Jūratės ir Kastyčio’’
sprendimą filtruoju labiau per opera, kaip ir didelė dalis Wagmistinį filtrą ir tuo pačiu nesi nerio operų, savo fabuloje vysto
rūpinu, koks čia bus stilius. mitologinę dievų ir žmonių sdtrtKurdamas operai scenovaiz tykiavimo temą. Viskas čia vys
džius. pirmuoju kelrodžiu ren tosi lyg ir 'kitokiam klode, lyg
kuosi muziką. Sutvarkęs prak ir atokiau nuo įprastinės kas
tiškąjį scenos funkcionalumą, dienybės. Todėl, atrodo, nebe
visa kita palenkiu scenovaizdžio pagrindo Vokietijoje šiandien
dekoratyviniam žaidimui. Ta Wagnerio operos įkūnijamos vi
čiau spalvos turės keistis pro sai, sakytume, abstrakčiose de
žektorių šviesose, kurdamos koracijose, užburiančius efektus
nuotaiką, kuri skambės orkest išgaunant vien šviesomis ir
geometrinių
formų
re. Aš asmeniškai esu entuzias įvairių
tas tos operos muzikinių efektų, plokštėmis. Ar neėmė pagunda
nors kol kas tik dalinai tesu šia kryptimi ką nors daryti ir
su jais susipažinęs. Operoj yra su “Jūratės ir Kastyčio” sceno
daug mūsų liaudies muzikos ar vaizdžiu, ir kodėl to siūlo su

tradicijom nenukirpote?
— Dekoracijų charakteris ir
stilius priklauso nuo teatrinio
pastatymo: dramoj — nuo reži
sieriaus užmanymo, operoj —
nuo muzikalinės ir dramatinės
struktūros. Yra draminių veika
lų, kuriuose režisieriai gali ope
ruoti įvairiom kryptim. Žinoma,
tuomet dekoratorius turi pritapo
ti prie tų idėjų. Shakespearo
veikalų universalumas susilaukė
šimtus, o gal net tūkstančius
įvairiausių pastatymų, ir visi
gali būti prasmingi. Lygiai pat
ir su operom, kur istorinio po
būdžio butaforija gali būti su
mažinta iki minimumo. Bet yra
veikalų, kurie turi laikytis to
“tradiciškumo”, kitaip lengvai
nuslystų į cirką ar kabaretą.
Bayreuthe statomų Wagnerio
operų dekoratyvinia apipavi(Nukelta j 2 psl.)

Kazimiero Viktoro Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis" trečiojo veiksmo dekoracijų modelis.

šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 18 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Saulėti aidesiai ir požeminiai dundėjimai
Laureto Vytauto Kavaliūno žodis premijos įteikimo šventėje
Dėkodamas “Draugui” — jo
redaktoriui moderatoriui kun. P.
Garšvai ir visam redakciniam ko
lektyvui, jau dvidešimt pirmąjį
kartą tokia pat proga surengu
siam dailiojo žodžio vakarą, jury
komisijos pirmininkui ir visiem
jos nariam, premijos mecenetam
Susam ir Allan Andruliam ir vi
siem šio vakaro dalyviam, savo
mintimis kiek stabteliu prie gim
tosios žemės, su kuria neatskiria
mai yra suaugę mano žingsniai,
vedę nuo Nemuno pakrančių
ligi šios salės.
Stabteliu ir prie to žmogaus,
— personažo, kuris taip pat yra
giliai susijęs su ta pačia žeme —
tarsi išaidėjęs iš garsinių ir spal
vinių jos peizažo melodijų ir ku
rio gyvenimas yra tam tikra
žmogaus buvimo žemėje forma,
atsiskleidusi “Aidų ir šešėlių”
žody.
Žmogus, Montaigne, 16 amž.
prancūzų rašytojo ir filosofo, gi
liai įžvelgusio į žmogaus prigim
tį, žodžiais, yra įvairus ir ban
guojantis. Vargu galėtume rasti
ryškesnį, reljefiškesnį ir vaizdesnį žmogaus prigimties apibrėžimą.Ir tai nėra tik poetinė metafo
ra, bet esminis jo dvasinės dina
mikos, nuolat susitinkančių dra
matinių konfliktų bruožas.
Ir toks žmogus, įvairus ir ban
guojantis,
banguojantis savo
mintim ir dvasia, banguojantis
tarp gėrio ir blogio, dažnai savo
būties virpesiais peržengiąs išori
nio pasaulio ribas, eina ne tiktai
per gyvenimą, bet ir per literatū
rą, kurioje jis užima centrinę
vietą ir kurioje atsiskleidžia nevien fiziniai, bet ir dvasiniai jo
tikrovės bei egzistencijos mo
mentai, einą ligi tolimiausių pa
sąmonės pasaulio gelmių. Ir jie,
tie žmogaus būties gelmių mo
mentai, kad ir skirdamiesi kate
goriniu atžvilgiu nuo išorinio —
fizinio pasaulio daiktų tikro
vės, yra ir egzistuoja. Šiandien
ir mokslui, ypač mikrofizikai, nė
ra svetima mintis, kad tam tik
rose sferose fizinės ir psichinės
realybės aspektai susilieja vie
non tėkmėm
Manyti, sako C.G. Jungas, kad
gali egzistuoti tiktai, kas yra fi
ziška, beveik juokinga. Tad ir
natūralu, kad visų literatūrinių
ir apskritai meninių srovių ir jų
doktrinų atstovai kalba tikrovės
vardu, kuri atsiskleidžia to įvai
raus ir banguojančio žmogaus
gyvenimo kelio vizijoje ir jo sam
pratoje.

Tačiau tą tikrovę — daiktų pa
saulį ir žmogų — jie mato ir su
pranta skirtingai. Tad ir skirtin
gus jo prigimties tikrovės aspek

tus jie pabrėžia. Klasicizmas ak
centuoja protinį — loginį pradą,
sentimentalizmas — jausminį, ro
mantizmas — dvasinį, jį pajus
damas ne tiktai žmoguje, bet ir
daiktuose, simbolizmas — subti
liai nujaučiamus žmogaus dva
sios virpesius, susiliejančius su
subtiliais
muzikiniais
aide
siais, su žodžiu, turinčiu misti
nės ir dieviškos galias, ir žmo
gaus santykius su pasauliu, sly
pinčių už išorinio pasaulio ribų.
Pagaliau surrealizmas, siekiąs ab
soliučios tikrovės ir absoliučios
tiesos, akcentuoja tuos žmogaus
gelmių tikrovės aspektus, kurie
atsiskleidžia, išjungus protinį —
loginį pradą, ir visą tą žmogaus
pasąmonės pasaulio erdvę, kuri
susisiekia ir su metafiziniu pa
sauliu.
Ir visa tai, visi tie įvairūs žmo
gaus dvasinės tikrovės aspektai,
yra dalis realizmo, kuris neturi
krantų. Tačiau, be vidinio žmo
gaus pasaulio, be jo būties gel
mių ir labirintinių pasąmonės
požemių, žmogus turi ir sielą,
kurioje vyksta amžina kova tarp
gėrio ir blogio, kurioje pro saulė
tus aidesius pasigirsta ir juodi po
žeminiai dundesiai ir prasiveržia
demoniškos galios, turinčios di
delės ir net lemiančios reikšmės
visam žmogaus gyvenimo keliui
bei jo likimui.
Tai nesunku pastebėti ypač
šių dienų literatūroje, kurioje
jaučiamas gilus egzistencinis ne

rimas bei Skausmas, kurioje išky
la klausimai be atsakymų ir, ei
nant per pasaulį paženklintam
faustišku dviejų sielų vienoje
krūtinėje ženklu, atsiskleidžia
metafizinė vienatvė, išgąstis,
baimė ir susimąstymas priešais
amžino likimo sfinksą.
Gal būt, bent iš dalies toks
yra ir “Aidų ir šešėlių” žmogus,
kurio dvasiniame peizaže pasi
girsta tolimi giedrių prisiminimų
aidesiai, kurio kelias eina nuo
spalvingų laimės momentų ligi
kančias, pavydo ir pagaliau
kraupaus nusikaltimo, sukrėtu
sio visą jo prigimtį ir privedusio
prie jo asmenybės deintegracijos,
fizinio kritimo, kuriame tarsi suaidi ir šviesūs prisikėlimo garsai.
Jo vardu ir mano paskutinis
žodis: ačiū.

Prof. J. Brazaičiui
žurnalistikos premijos
įteikimas bal. 3 d.
Žurnalistikos premiją prof. Juo
zui Brazaičiui bus įteikta Lietuvių
katalikų mokslo akademijos posė
dyje balandžio 3 d. Posėdžio pro
grama numatoma: kun. St. Ylos
istorinė apybraiža L. K. M. aka
demijos pirmojo pusšimčio metų
veiklos (1922 - 1972). prof. J.
Ereto kalba, premijos įteikimas,
muzikinė programa — J. Raj sus
kaitės fortepijono koncertas. Pre
mijos mecenatas — kun. J. Prunskis. Premija bus skiriama kasmet.

Mecenato žodis laureatui
ir svečiams
didžioji garso galeriją, kuri grą
žina atgal žodžius, kuriuos mes esame paleidę. Ir mūsų žodžiai
Mano žmona ir aš pats plana
gali būti nemirtingi. Jie metų
vome su Jumis būti šią popietę
metais maršuoja gyvenime tų,
ir to laukėme Tačiau paskutinę
su kuriais mes susitinkame.
minutę reikėjo pakeisti planus.
Ir todėl mes tariame Jums,po
Jei man būtų leista, norėčiau
nas
Vacy Kavaliūnai, ačiū už
momentui prabilti apie p. Vacį
priminimą
mums visiems, kad
i Kavaliūną ir jo kūrybingą veiklą.
kai
mes
kalbame,
kai mes rašoŠvelnūs žodžiai, padainuoti lopJ šinėje, užmigdys kūdikį. Užde
gantieji žodžiai sujudins minias Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
veiksmui.
Iškalbingieji žodžiai
DR. PETER T. BRAZIS
duos ryžto armijoms žygiuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti pačion mirtin. Skatinan
2434 VVest 71*t Street
tieji žodžiai
įžiebs
genijaus
ugnį, tokią kaip Rembrandto ar Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet:
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik
Linkolno. Galingieji žodžiai for susitarus.
muos visuomenės mintį, kaip
Dr. Ant. Rudoko kabinetų perčmC
skulptorius formuoja būsimos
DR. EDMUND E. CIARA
statulos masę. Pasakytieji ar pa
OPTOMETRISTAS
rašytieji žodžiai, pilni gilios
2709 VVest 51st Street
minties, turi dinamito jėgą.

Brangieji svečiai, malonios Po
nios ir brangūs Ponai,

“Draugo” 21-mojo romano kon
kurso laureatas, rašytojas Vytau
tas Kavaliūnas, kalba premijos
įteikimo iškilmėje, Jaunimo centre,
Chicagoje, kovo mėn. 12 d.
Nuotr. V. Noreikos

MIRĖ LENKŲ AKTORIUS
Chicagos
lenkų
dienraštis
“Džiennik Zvviązkovy” pirmame
puslapyje paskelbė, kad kovo 12
d. Gary mieste mirė vienas iš pir
maujančių lenkų išeivijos aktorių
Wladyslaw KrasovvskL

šis pasaulis nėra pabaiga;
Tęsinys driekias anapus,
Nematomas, kaip muzika,
Tačiau tikras, kaip garsas.
— Emily Dickinson

bėti viena kalba, kai tuo tarpu
pats veikalas kalba visai kita?
Kaip Jūs panašias problemas
kas, galėtume sakyti, net “mo- sprendėte KJūratės ir Kastyčio”
demiškesni”. Bažnyčios kupole atveju?
buvo specialiai pastatyti įrengi
mai, kad būtų galima ten sutal — Jau. šio šimtmečio pradžio
pinti 80 žmonių choras. Ant al je išryškėjo visos novatoriškos
toriaus, vietoj skulptūrų, sto tendencijos tiek teatrinių deko
vėjo vaidintojai. Bažnyčios cen racijų mene, tiek dailėje apskri
tre buvo atidengta anga į rūsį. tai. Teatrinių dekoracijų stilius
Ten buvo vaizduojamas praga ar stiliai per paskutiniuosius
ras. Ir čia. tarp kupole įkurto 40 metų iš esmės nedaug tepasi
“dangaus”, tarp ant altoriaus keitė. neskaitant naujų techni
esančių gyvų statulų ir tarp rū kos atradimų ar patobulinimų.
syje bruzdančio “pragaro”, Pavyzdžiui, paimkime A. Exteklostėsi teatralinis veiksmas.
rio ai’ M. Reinhardto pastaty
mus. Pastebėsime, kad šiandie
— Aplamai, Jūsų manymu, niniame Bayreuthe ^Vagnerio
kiek per pastarųjų IfO m. pasi operų spektaklio atmosfera jau
keitė ar nepasikeitė teatro deko užtinkama Reinharto “Oedipo”
ratoriaus sąvokos turinys ir jo inscenizavime ar A Exterio
darbo pobūdžio kryptys? Kiek “Salomės” (1917 m.) dekoraci
šiandieninės meno srvės tinka jose. Ir daugiau ano meto reži
ar netinka tam ar kitam spek sierių ir dailininkų panašiame
takliui sceniškai apipavidalinti? stiliuj vykdė savo scenovaiz
Ar nėra pavojaus avangardan džius. To meto stiliuje vyravo
konstruktyviamas
pasinešusiam dekoratoriui kal vadinamas

(Atkelta Iš 1 psl.)

dalinimai paremti, sakyčiau, ne
abstraktiniais elementais, bet
grynai teatraline struktūra.
Bayreuthe nieks negalėtų tokių
pastatymų įkūnyti, jei neturėtų
labai tobulai sukonstruotos sce
nos ir šviesos įrengimų. Pvz.
“Tannhaeuserio“ operoj su sce
nos veikėjais jie galėjo net 35
pėdas pakilti į aukštį
Teatro prožektorių sistema
nepriklauso
jokiai
meninei
krypčiai. Tos Wagnerio operos
dekoratyviniai atributai neišei
na iš veikalo stiliaus. Kostiu
mai yra sukurti, paisant ope
ros pobūdžio ir epochos stiliaus.
Ką mes dabar matome Wagnerio operos pastatymuose Bay
reuthe, nėra taip jau labai nau
ja, tik galėtume pasakyti, kad
tobula. Vilniuje 17 amž. Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje. Anta
kalnyje, vaidinimai buvo kur

Allen Adrulis
Michigan Farm Cheese pieninės
prezidentas

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimų
Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street

Emil Ludvvig, rašydamas apie
Napoleoną ir jo žygį Italijon, pa
žymėjo, kad pusę savo laimėjimų
jis pasiekė savo kalbų uždegan
DR. FRANK PLE6KAS
DR. E. DECKYS
čia jėga.
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
Sodžiai, tai kardai, kuriuos mes
Kalba lietuviškai
SPECIALYBE — NERVŲ IR
naudojame savo kovoje, siekda
EMOCINES LIGOS
mi pasisekimo ir laimės. Kaip ki CRAWFORD MEDICAL BUILDING 2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
ti laikosi mūsų atžvilgiu, daug
6449 So. Pulaski Road
•’contact lenses’’
Valandos pagal susitarimų
pareina nuo žodžių, kuriais mes
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč.
į juos prabylame. Gyvenimas tai
Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIM ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Chicagos kultūrininką
prisimenant

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5149 South Daimen Avenue

Tel. Ofiso PR 6-7800! Namų 925-7697
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
Valandos tik pagal susitarimų.
atsiliepta, skambinti: MI 8-0001
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos
Priimu ligonius tiktai susitarus —
(By appointinent)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato
CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel, 776-2889; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Ofiso tel. RElianoe 5-4410
‘
Rez. GRovehilI 6-0617
Valandos: pirm ir ket. nuo 12 vai
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.
antr. ir penkt. nuo 12 tki 2 vai. p. p.
t r vakarais pagal susitarimą,.______

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street
TEL. — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad..X0—12
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. ir ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 iki
Sežtad. tik .u s Įtaru.
4 v. vak. Teč. Ir sekmad. uždaryta.
______ Rezid. tel. VVA 5-3099_______

DR. ALG. KAVALIŪNAS

DR, ANNA BALIUNAS

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

5540 South Pulasld Road

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligoa

Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223
Skambinti — 585-2525
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
2858 VVest 63rd Street
penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. ir nuo 6 tki 8
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—S ▼. Tel. ofiso ir buto OLympta 2-4159 v. v. šeštad. 2-4 vai. pople tr kitu
vaik. šeitadlenLals 10—1 vai. Trečiad.
laiku pagal susitarimų.
uždaryta. Ligoniai priimami susitariu.
DR. P. KISIELIUS
Ofiso telefonas PR 8-3220
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195
Rez. telef. tVAlbrook 5-5076
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PRITAIKO AKINIUS

"Jūratės ir Kastyčio" scenovaizdžio mistika

Nuoširdžiai Jūsų

Tel. GR 6-1400
(71st ir Campbell Avė. kampas)
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir Pirmad.., antrad., ketvirtad. ir ponkt.
k«tv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir pentad. nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
10—4; SeStad. 10—2 vai.
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto
...
..... ... ■ ■■ .
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
Ofs. tai. 735-4477
Rez. PR 8-6060

Šiemet, kovo 24 d., sueina 40
Tel. — BE 3-5893
m. nuo mirties kun. F. Kudir
DR. A. B. GLAVECKAS
kos, MIC. Mirė 1932 m., tetu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rėdamas 61 m. amžiaus. Suval
Specialybė Akių Ligos
kietis nuo Šakių, kunigu įšven
3907
VVest 103rd Street
tintas 1894 m., per 17 m. dar
Valandos
pagal susitarimą
bavosi Seinų vyskupijoje. Kai
s
1911 m. arkv. Matulaitis nau- j
Ofiso tel. PR 8-2220
jai atkūrė marijonų vienuoliją, Namų — rezid. — PRospect 8-9081
Friburge įstojo j jį ir kun. F. DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A
Kudirka. Friburge gilinosi Į kla
VAIKŲ LIGOS
sikinių kalbų studijas. 1913 m.
2656 VVest 63rd Street
atvykęs J Chicagą, čia įkūrė
pirmą marijonų branduolį. Jau Pirmad., antrad., katvirtad. ir penkt.
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki S
1914 m. įsteigė lietuvišką mo
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
kyklą, 1915 m. suorganizavo
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
lietuvių spaudos draugiją. Buvo
DR. A. JENKINS
pirmasis JAV marijonų provinciolas. Įsteigė ir redagavo žur
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nalą “Tikyba ir Dora”. Po kun.
3844 VVest 63rd Street
Kaupo mirties perėmė “Drau VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta
go” leidimą ir redagavimą ma
Ofiso ir buto tai. OLymplc 2-1381
rijonų globon. Hinsdale įkūrė
DR. F. V, KAUNAS
berniukų kolegiją, vėliau per
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keltą į Marianapolį. Daug reiš
1407 So. 49th Ccmrt, Cicero
kėsi visuomeninėje veikloje.
Prie Kazimiero V. Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis“ scenovaizdžio eskizų: solistė Aldona Stempužienė,
dirigentas Aleksandras Kučiūnas, režisierė Zita Keva laitytė-Visockienė, dailininkas Adolfas Valeška ir
solistas Stasys Baras. Trūksta solisčių Danos Stank aitytės ir Margaritos Momkienės. Operos premjera
įvyksta balandžio 29 d.». kiti spektakliai — balandžio 30 d., gegužės 6 ir 7 d. Nuotr. Petro Mikalajūno

me, privalome atminti kūrybin
gąją žodžių jėgą.
Mes norime išreikšti savo nuo
širdžiausius sveikinimus Jums,
tapus šio konkurso laimėtoju.

arba architektūrinis sprendi
mas. Apie 1923 m. matome
Kandinskio jau grynai abstrak
tinį teatro dekoracijų sprendi
mą. Kaip minėjau, dekoracijos
REZID. TEL. 230-4083
priklauso nuo veikalo pastaty
DR.
K. G. BALUKAS
mo ar idėjos. Yra veikalų, kurių
Akušerija ir moterų ligos
pastatymas gali būti įvairiai
GiųekoioginlS Chirurgija
sprendžiamas. Nuo paties veika 6449 S. Pulaski Road (Crawford
lo turinio ir formos priklauso Medical Building) Tel. LU 5-6446
ligonius pagal susitarimų,
jo interpretavimo didesnės ar jeiPriima
neatsiliepia, skambinti 374-8012.
mažesnės galimybės.

DR. VL BLAŽYS

Valandos pagal susitarimų

1443 So. 50th Avenue, Cicero

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
1-8 vai. ir 6-8 vai. vak,
išskyrus trečiadienius.
2454 VVest 71st Street
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
Va!.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimų.
TeL REliance 5-1811

Kasdien

DR. WALTER J. KIRSTUK

TEL. PRospect 6-9400

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
Opera “Jūratė ir Kastytis”,
penktad. nuo 12-4 vai, p. p. 6—8
2801 West 63rd Street
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.
mano supratimu, mūsų sąlygose
Kampas 63-člos ir California
vak.. pen'ktad. Ir šeštad. 2—4 popiet
trečiad. uždaryta.
Valandos pagal susitarimą:
ir kitu laiku pagal susitarimų.
galėtų būti įforminta trejopai:
Pirmad., antrad, ketvirtad. nuo
1) einant kartu su tekstu ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso PR 6-6446
šeštad. nuo 2 iki 8:20 vai.
sprendžiant viską daugiau rea
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Trečiad. ir penktad. uždaryta.
DR.
F. C. WINSKUNAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
listiniai ; 2) • vadovaujantis mu
Ofiso telef. 476-4042
SPECIALISTE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezid. tel. TOAIbrook 5-3048
MEDICAL BUILDING
zikos nuotaikomis, sprendžiant
3107 VVest 71st Street
7156 South VVestern Avenue
Valandos: 1—6 vai. popiet
viską daugiau simboliniai ir
Pirmad.,
antrad.,
ketvlrt
Ir
penkt.
DR. C. K. BOBELIS
Treč. tr šeštad. pagal susitarimų
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
spalviniai, ir 3) statiškai-kon6—8 vai. vakare.
Trečlųd.
nuo
DR. B. G. SEITON
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. šeštad.
DR. PETRAS ZLIOBA
INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ
certiniai. Aš pasirinkau antrąjį
11 vai. ryto iki 2 vai. p. p.
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ofiso
telef.
RE
7-1168
atvejį, nes esamoj scenoj, ma
Tel. — 695-0533
Rezid. tel. 339-2919
6449 South Pulaski Road
nau, geriausiai galėsiu jį įgy FOX VALLEY MEDICAL CENTER
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850
860 Sununit Street
Perskaitę "Draugą"' duo Vai. pirm., antr., ketv. 2—6 ir 6—8,
vendinti.
Route 58 — Elgin. lllinois

kite kitiems paaidsaityti.

peni*. 2—6. šeštad. pagal susitarimų

I

Sefitadienis, 1972 m. kovo mėn. 18 d.
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Kazys Yakutis-nauja mūsų dainininkų pažiba
[ neliui skirta atlikti daina, da- Igiu, jis lietuviškai dainuoja blo
I bar, K. Yakučiui prašant, trans giau, negu kalba. Su jo gabu
ponuota tonu aukščiau, pritai mais, jam nebūtų sunku, tuo
kant baritonui. Kazio Yakučio {specialiai užsiėmus, visa tai iš
“Draugo” literatūrinių pre
interpretacijoje šis kūrinys pa lyginti. Čia yra keletas specifimijų įteikimo iškilmės turi sa
Anglų kalboje
darė tikrai nepaprasto įspūdžio; nių problemų,
vo kiek savotišką istoriją, yra
žodžiuose ir muzikoje išreikš-, kieto ir minkšto “1 ” klausimas į
surištos su koncertine dalimi.
tas kontrastuojantis, bet kartu neegzistuoja: jis priklauso tik
Koncertinėse dalyse “Draugui”
ir jungiantis priešpastatymas prie smulkių dialektinių ar in-1
priklauso nuopelnas pritraukti
tolimos kenčiančios tėvynės ir dividualinių skirtumų. Lietuvių'
ir parodyti Chicagos lietuvių
romantiškai ilgesingo jos atsi kalboje abudu “1” — visai kie
visuomenei
naujus talentus,
minimo buvo pateiktas su di tas ar visai minkštas, sudaro
kartais itin ryškus. Čia užtennamiška galia, apėmusią visą ryškų kalbos kolorito ar net ,
ka priminti kad ir Liliją Šukysalę. Tai buvo pasiekta tiek prasmės skirtumą. Įdomu, kad
tę, kadaise “Draugo” pakviestą
balso spalvų pakeitimais tarp daugelis Amerikoje gimusių
Chicagon dar Toronto Karališ
dramatiškų akcentų ir bei can {dainininkų, kalbėdami geriau
kos muzikos akademijos stu
to, tiek ir ryškia veido bei vi I šiuodu garsu išskiria, negu daidentę, dabar tarptautiniu mas
so kūno vaidyba su minimumu Inuodami. Svarbu taip pat petu kylančią vokalinę žvaigždę.
išorinių žestų. Nuotaikai padi | dantiškai įsidėmėti, kad “n”’
Panašia prasme bus atminti
dinti turėjo reikšmės ir tai, {garsas kai kuriose skiemenyse
nas ir sekmadienio, kovo mėn.
kad K. Yakutis, kreipdamasis į literatūrinėje lietuvių kalboje
12 d., koncertas Jaunimo cent
publiką, tą dainą paskyrė sa visuomet yra minkštas (išsky
re. Pirmąkart išgirdome barito
vo giminietei, Lietuvos genera rus mažą dalį žemaičių ir klai
ną Kazį R. Yakutį, Amerikoje
linei konsulei J. Daužvardienei pėdiškių). Taip pat svarbus yra
gimusį, šios šalies Rytuose gar
ir jos a. a. vyro — generalinio teisingas atskyrimas “e” ir “ė”
sėjantį lietuvį dainininką.
konsulo P. Daužvardžio atmini garso; jei vienas iš tėvų yra
Įspūdžio būta neeilinio. Ka
mui. Ir K. V. Banaičio viena iš žemaitis, tai šiuo atveju čia gi
zys Yakutis turi vidutinio
originaliausių jo paliktų dainų musieji turės dar ir daugiau'
stiprumo, malonaus tembro ly
“Aš per naktį” praskambėjo problemų, kur tarti dvibalsį
rinį baritoną. Jo balsas yra ge
reto ryškumo rafinuotai vizio- “iė”. Šių neišrištų klausimų yra
apstu ir K. Yakučio dainavime, Antanas Petrikonis
rai išlavintas, klusniai išreišnieriška nuotaika.
dūlės (akvarelė)
ir tai kažkaip nesiderina su jo Iš šiandien 6 vai. vak. Marųuette galerijoje, 3215 W. 63 St. Chicagoje
kiąs jo muzikines intencijas, su
buvo
Programos
pabaiga
ypač gražiu bei canto, reikalui
linksma: A. Vanagaičio “Sta įsigilinimu į lietuvių dainų dva atidaromos parodos.
Nuotr. V. Noreikos
esant, įgaunąs ir dramatinių
sys”, dedikuotas tiems, kas pa sią.
akcentų. Kas svarbiausia —
siekė 80 metų. Ji buvo atlikta
Koncerto išvada — turim
Kazys Yakutis yra užbaigtas
su komiška mimika bei vaidy naują, stambią ir kultūringą
menininkas. Jo muzikinė frazė,
ba, kuri rimto rečitalio vidury vokalinę pajėgą. K. Yakutį tu
kūrinio stilistinis supratimas
je gal ir netiktų, bet šiuo atve rėtume dažniau išgirsti Chica
rodo muzikinį subrendimą. Ša Solistas Kazys Yakutis dainuoja “Draugo” literatūrinėje šventėje ju pasiekė didelio efekto. Pub
goje; juo turės susidomėti ir
lia to jis turi reto ryškumo vai ‘koncerte Jaunimo centre, Chicagoje, kovo Imėn. 12 d.
likos lengvai nepaleistas, solis Chicagos lietuvių opera.
BRANDOS EGZAMINAI
dybinę dovaną. Koncertinėmis
Nuotr. V. Noreikos tas programos priedui padaina
Nelengvą koncerto progra
sąlygomis ji naudojama santū
vo dar St. Šimkaus “Kur bakū mą puikiai palydėjo Alvydas
riai, dažnai tik veido išraiška
žė” ir M. Petrausko “Tykiai Vasaitis. Galėčiau tik pakartoti
Buvau aš Biržų gimnazistas
ir nežymiu kūno ar rankų jude gražia išraiška, mums įprasta paskutinė — lietuviškoji kon tykiai Nemunėlis teka”.
nuomonę:
jis
yra
pernelyg
kuk

Ir
tebesu lig šių dienų.
“Rūta”
pra certo dalis, ypač gi dvi “problesiu, palydint dainos teksto tu interpretacija.
Kazys Yakutis, nors čia gi
Tariaus
gyvenimą pažįstąs,
lus.
Su
tokiu
technikos
ir
užrinį, kartais gi visa esybe pa skambėjo neįprastai lėtai ir re mingos”, nelengvos atlikti dai męs, visai gerai kalba lietuviš
Bet nežinau, kur gyvenu.
stiprinant vokališkai dramatinį to grožio svajingumu bei can nos. VI. Jakubėno (B. Brazdžio kai. Kaip matėme, jis dideliu gavimo valdymu jis galėtų kiek
momentą. Vaidybinis pradas to. Panašų tempą vartodavo nio žodžiai) “Kas per visą ke įsigilinimu atlieka lietuvių kom individualiau pasireikšti jam
Išplaukt nemoku iš Agluonos,
koncertinėje estradoje turi sa šiai dainai ir Vincė Jonuškaitė;
pozitorių rimtus ir naujoviškes- priklausančiuose
solistiniuose
lionę
lydės
’
”
prieš
dešimtį
mė

Kurią už marių palikau.
vo pavojų; perdėtas, jis gali jis yra artimas ir šio straipsnio
Užkonservuotas
kaimo kluonuos,
epizoduose.
tų
parašyta
ir
bosui
—
J.
Vaznius
kūrinius.
Tarsenos
ątžvilautoriui:
mūsų
čionykščiai
dai

veikti neskoningai ir įspūdį ma
Brandos egzaminus laikau.
žinti. K. Yakučiui pavyko to iš nininkai ją atlieka žymiai grei
vengti, nors atskirose dainose čiau. Pirmoji koncerto dalis buvaidybinio elemento buvo gau- vo baigta karaliaus Don Alfon
SAULĖGRĄŽA PRIE ŽIBURIO
so arija iš Donizetti operos
BU.
Buvo duota plati, nors neper- “La Favoritą”,
Aš. pakilau saulėgrąža į saulę.
krauta, bet įvairius stilius api
Toliau sekė svajingu lyrizmu
Bet saulė nusileido.
manti programa. Koncerto pra
praskambėjusi originalo kalba
Paparčio žiedą saugo raganos.
džioje jautėsi santūrumas: J. /‘O, du holder Abendstern’” iš
S. Bacho arijoje iš 68-sios kan
i R. Wagnerio “Tannhaeuserio”.
Tiktai nesaugo jos ugniakuro
tatos; gražiai išlygintas bei can
Anglų kalba (pagal New Yor
Anei to žiburio, kuris
to buvo C. F. Bandelio arijoje ko City operos tendencijas)
Paklydusiam keleiviui
“Ombra mai fu” (ji dažnai va
padainuota žaisminga arija iš
Surasti padeda duris.
dinama “Handelio Adagio” ir
i “Figaro vestuvių’” davė progos
aranžuojama ne tik įvairiems
I svajingam pilgrimui pavirsti
Kad būčiau aš tasai ugniakuras
balsams, bet ir instrumentams). ! meilės intrigomis užsiėmusiu
Arba maža jo kibirkštis!
Grakščiai praskambėjo ir to
. renesanso grafu. “AbendemKad būčiau žiburio dagtis!
paties laikotarpio žymaus ang j pfindung” (Vakaro nuotaika)
lų kūrėjo H. Purcell “Man is
i Mozartui nevisai tipinga, lyg
Kad būčiau dūmas,
for vvoman parade” iš operos j vėlesniam romantikų laikotarKurį
užuodęs pakeleivis
“The Mock Marriage”. Toliau
piui priklausanti, stambi plau
Jau
žino,
kad nušvis jo kelias
sekė keturių J. Gruodžio dainų kiančios melodijos daina, vėl
Ir dings nakties juodumas!
grupė. Harmoningai suderintos, mums pristatė K. Yakučio švel
su pastaba programoje jų ei niai lyrinę pusę. “An Chloe”
Kodėl aš pakilau
gos nenutraukti plojimu, jos grįžo prie Mozartui tipingesnio
Saulėgrąža į saulę?
iš tikrųjų nesudaro ciklo, žaismingumo.
Po koncerto Jaunimo centre, Chicagoje, kovo mėn. 12 d. Iš kairės j dešinę: Olga Jakubėnienė, kompozito
Kodėl
ne švento Jono vabalėliu
bet savo visuma veikė lyg cikrius Vladas Jakubėnas, Lietuvos generalinė konsule J. Daužvardienė, solistas Kazys Yakutis, solisto
Į tamsią naktį?
Ypač stiprių įspūdžių suteikė giminaitė ir koncerto akompaniatorius Alvydas Vasaitls.
Nuotr. A. Gulbinsko
las. "Visur tyla” padainuota
VLADAS JAKUBĖNAS

Leonardas Žitkevičius

Lietuviška siela neturi ribų
Solisto Kazio Yakučio žodis, tartas pobūvyje po Draugo
literatūros premijos ir koncerto š. m. kovo 12 d. Chicagoje
Aš buvau laimingas, kad gavau
kunigo Ciniko kvietimą dainuoti
Chicagoje. Jam dėkoju už jo ge
rumą ir pilną kooperaciją. Kiek
vienam pasaulio artistui būtų
malonu dirbti su kunigu Ciniku.
Jis supranta artisto temperamen
tą ir rūpinasi jo reikalais. Jis ži
no, kad paukščiai gieda tik kuo
met jie yra linksmi. Visiems, ku
rie prisidėjo prie šio koncerto pa
sisekimo, tikrai nuoširdžiai ačiū.
Man garbė dainuot pasaulio
lietuvių sostinėje. Aš seku Chi
cagos muzikinę veiklą. Ji puiki.
Aš sužavėtas opera. Tai vienintelė
ikoje, kuri turi
savo operą. Jos choras, kurį gir-

dėjau Nevv Yorke, vienas geriau
sių, — galėtų pasirodyt kiekvie
nos operos scenoj. Tik prašau neįzoliuot savęs. Informuokit operą
mylinčią Ameriką apie savo veik
lą. Žymūs leidiniai kaip Opera
News ir Musical America nori
gauti žinių iš Jūsų ir, gratis, pa
sidalint su Amerikos publika. Vis
dėlto, Banaičio operos pasaulinė
premjera yra svarbus įvykis
Amerikos muzikos istorijoj.
Neužmiršta ir dailė, skulptūra,
architektūra, šokis ir drama- Šios
dienos premija liudija aktyvumą
literatūroje. Jūs esate vadai, su
400,000 lietuvių čia, Jūs turit būt
vadai.

Kaip vadai, kasdien pagalvokit
apie tą jėgą, kuri inspiruoja jus
palaikyt gyvą mūsų kultūrinį pa
veldėjimą. Tai dieviška jėga. Aš
ją vadinu — “lietuviška siela”.
Lietuviška siela neturi ribų, ji api
ma viską. Ją maitina išmintis,
paimta iš pačios šios žemės širdies
plakimo. Ji gyvuoja, nes ji siekia
tiesos. Ji pasilieka teisinga užtai,
kad ji be pretenzijų. Jos misija se
kasi užtai, kad ji iššaukia pagarbą,
supratimą, atjautimą ir meilę vie
nas kitam — vienybę su visata, su
Dievu.

Lai Dievas toliau laimina “lie
tuvišką sielą”, nes ji skaisti, ji in
spiruos kiekvienos generacijos jau
nimą suprast ją ir pripažint realy
bę, kad — Kas bus, kas nebus, •
Lietuvos kultūra-nepražus.

Stasio Baro ir Danos Stankaitytės
koncertinė kelionė Australijon
Mūsų dviejų žymiųjų dainos
pajėgų išvykimas
Australijon
koncertuoti šį kartą nėra grynai
surištas su uždaviniu ir noru ap
lankyti tolimame kontinente iš
sisklaidžiusius mūsų tautiečius.
Centriniu šios kelionės akstinu
buvo Stasio Baro pakvietimas da
lyvauti Australijos septintame
meno festivalyje (FestivaI of
Arts), kuris vyksta nuo 3 iki 25
kovo 1972 m. Festivalis yra ren
giamas plačiu mastu, jame daly
vauja kuo įvairiausi pasauliniu
mastu surinkti meno veiksniai,
muzikos, šokio ir teatro srityje.
Atstovaujamos yra žymios vieti
nės pajėgos, kaip South Australian Symphony Orchestra, vado
vaujamas garsaus vokiečio diri
gento J, Kripps, o taipgi ir “Aus-

t

tralian Opera Company”. New
Yorke išgarsėjusi “Rock Opera”
—“’Jesus Christ Superstar” paro
doma, nors iš skelbimų neaišku,
ar grynai atvežtinėmis ar drauge
ir vietinėmis jėgomis. Programo
je yra ir įvairių sričių solistai; pia
nistai, kameriniai ansambliai.
Teatro srityje, šalia Australijos
ir Anglijos teatrų, yra ir “Sunraku Puppet Theatre” iš Japoni
jos. 10 dienų užima “The RusSian FestivaI” su Bolšoj teatro ba
leto solistais ir Piatnickio Folk
loriniu šokio ir dainos ansamb
liu.
Iš privačių šaltinių gautomis
žiniomis, Sovietų Sąjungos an
samblyje vienas iš “folklorinių
dainininkų” būsiąs Chicagai jau
žinomas Vilniaus operos solistas

V. Daunoras. Jo vardas tačiau
niekur nėra minimas.
Plačiame ir margos programos
australų festivalyje, anot dien
raščio “Advertiser” skelbimo, į
“briliarit series of music recitals”
įeina kovo m. 15 d. Adelaidės
Town Hali salėje ir mūsų abiejų
solistų koncertas.' Laikraščio žo
džiais: ■— “Stasys Baras (Tenor)
and Dana Stankaitis (Dramatic
Soprano) — šiuodu tarptautinio
garso koncertiniai artistai atliks
operų arijas ir dainas Strausso,
Verdi, Brahmso, Puccini ir Giordano.” Skelbkime įdėtas ir abie
jų atvaizdas. Solistų tautybė ar
dabartinė valstybinė priklauso
mybė nepažymėta; ji niekur ne
žymima, išskyrus vietinius aus
tralus, ir kitų solistų skelbimuose.
Mūsiškių “tarptautinio garso”
meno pajėgų pristatymas, yra ypač reikšmingas faktas. St-'Baro
ir D. Stankaitytės rečitalio prog
ramoje bus ir lietuvių autorių —
K.V, Banaičio ir VI. Jakubėno

dainų grupė; vakaro programo
je bus ir solistų biografijos bruo
žai. Kiek teko girdėti, bilietai jų
koncertui jau dabar išparduoti.
Juos išpirko daugiausia australų
publika, nes gausiai Adelai
dės lietuvių kolonijai numatytas
antras koncertas, kur visa prog
rama bus atlikta lietuvių kalba.
Kiti mūsų solistų koncertai
rengiami įvairiose lietuvių kolo
nijose. Jie bus viešo pobūdžio,
miesto salėse, numatant dau
giausia australų publiką ten, kur
lietuvių esama tik mažų grupių,
kaip kad federalinės Australijos
sostinėje Canberra; lietuvių ten
tėra vos apie 20 šeimų. Panašiai
yra ir’Netv Castle mieste. Dides
nė lietuvių grupė Sidnėjuje kon
certą ruošia Muzikos akademijos
salėje. Koncertų programa pa
renkama, žiūrint vietinių aplin
kybių, . keičiant proporciją tarp
tarp lietuvių ir. originalo kalbos
(Nukelta į 5 pusi.).
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
įvairiose parodose Kanadoj ir
Amerikoj, yra laimėjęs keletą
premijų. Ir dabar jo kūrybą re
prezentuoja Pomish galerija
Detroite.
Šioj parodoj Osvaldas Mickū
nas turi išstatęs dešimt medžio
skulptūrų.

Formų gelmės, medžio šiluma
ir jausmo sprogimai
Tapybos, akvarelės ir skulp
tūros paroda buvo atidaryta
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje,
praėjusį šeštadienį (kovo 11 d.).
Dailininkai: Jonas Kelečius
Irena Miekūnienė ir skulptorius
Osvaldas Mickūnas. Pirmasis
— gerai žinomas čikagietis, ki
ti — svečiai iš Samijos, Kana
dos, pirmą sykį pasirodantys
Chieagos lietuvių visuomenei.
Kaip gerai, kad' turim progos
karts nuo karto pamatyti Čiur
lionio galerijoje, kūrybą lietuvių
dailininkų, kurie jau yra neblo
gai užsirekomendavę plačioje
Kanados ir Amerikos visuome
nėje.
Irena Miekūnienė aktyviai
reiškiasi meno pasaulyje jau 12
metų, yra dalyvavusi daugelyje
bendrų parodų, dviejų — ketu
rių asmenų, ir turėjusi tris indi
vidualias savo parodas, dvi Ka
nadoj ir vieną New Yorke. Yra
laimėjusi nemažai premijų, ir
jos kūrinių yra įsigiję galerijos,
Londono Meno muziejus Kana
doj ir daugelis privačių asmenų.
Savo kūrinius pasirašo IRMIC
vardu.
Nors Irenai Mickūnienei nėra
svetima akrilikos tapyba ir kolažai, šioj parodoj ji išstatė tik
akvarelės kūrinius. Iš viso dvi
dešimt.
I.
Irenos Mickūnienės paveiks
lai išlaiko stiprų vientisumą ne
tik techniškam atlikime, bet ir
pačioj tematikoj ir kompozici
joj. Dažnai toks vientisumas
žiūrovui sukelia nuobodulį, ne
traukia kūriniuosna įsigilinti,
prarandamas kontaktas su pa
čiu kūriniu.

ZITA SODEIKIENĖ

Saulė vyrauja jos kūriniuose
ne kaip dalis kitos aplinkos, bet

amžinybė” gerai išsako savo te
mą. Formos lengvai plaukia iš
nežinios į nežinią, neturėdamos
nei praeities, nei dabarties, nei
ateities. Intensyvumas Irenos
Mickūnienės kūriniuose glūdi ne
paviršiuje, bet neapčiuopiamųjų
formų gelmėse. Ne visi jos kū
riniai yra vienodai stiprūs. Kai
kurie, kaip pvz. akvarelė be pa
vadinimo, yra gan paviršutiniš
kas. nieko nesakantis, liekąs tik
akiai patrauklus paveikslas.

kaip daiktas savyje, savo gyvy
bės spalvų kulminacijoj. Tačiau
saulė čia niekad neišryškėja iki
realaus apčiuopiamumo, iki pa
viršutiniško spindėjimo, bet
daugiau veikia į žiūrovo jaus
mus, kelia paslaptingumą- Kiti
Irenos Mickūnienės kūriniai —
Osvaldas Mickūnas — skulp
poetiškai švelnūs, prabėgančių
momentų užfiksavimai, neryš torius, jau penkiolika metų, kai
kūs, migloti. Kūrinys “Momento kuria skulptūras, dalyvauja

visa tai lyg ir kliudo dailininko
dvasios pasireiškmui. Gal būt,
todėl Jono Kelečiaus ■ kūriniai
visada primena lyg ir matytus,
tam pačiam stiliuj tapytus dar
bus. Nėra čia kalbos apie kokį
nors sekimą, o tiktai naudojimą
tų pačių taisyklių ir varžtų, ku- .
rie stabdo galutinį išsisakymą
dailininkui būdingu stilium. Vi
sada yra geriau išraiškos prie
monę panaudoti sau, o ne save 4
atiduoti jai. Jonas Kelečius yra
pajėgus dailininkas, turintis vi
sus “ingredients” tapti stipriu
kūrėju. Ieškojimas ir veržlumas
jo neapvils.
Paroda, kaip vienetas, yra
stipri ir įdomi. Ją surengė San
tara-Šviesa. Galima aplankyti
dar ir šį šeštadienį ir sekmadie
nį.

Medis, turėdamas savyje že
mės šilumą ir gyvybę, gal būt,
greičiausiai patraukia žmogų
per jį išsakyti savo jausmus.
Osvaldas Mickūnas naudoja me
dį natūraliausioj jo formoj, ne
užtušuodamas jo savybių, neda
lindamas, nelipdydamas. Vienas
gabalas — viena skulptūra. Te
matika susijusi su žmogum ir
jo jausmais. Minimaliniu išpiaustymu ir drožimu išgautos
formos., niekad nenuėjusios ligi
nuogos realybės, dvelkia saikin
gu primityvumu. Aplamai, šios
skulptūros nepasižymi dideliu
originalumu ar formų jėga, gal
būt, jų visa stiprybė glūdi kaip
tik paprastume.
Trečiasis parodos dalyvis —

Pergolesi "Stabat Mater''

Vilniuje

Trys dailininkai savo parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje,
Chicagoj, kovo mėn. 11 d. Iš kairės į dešinę: Jonas Kelečius, Irena
Miekūnienė ir Osvaldas Mickūnas.
Nuotr. V. Noreikos

Jonas Kelečius. Lig šiol turė
jęs dvi individualias parodas
Čiurlionio galerijoj, vieną Bos
tone ir vieną Clevelande. šitoj
parodoj jis dalyvauja su 17 sa
vo kūrinių.

Bendras trijų dailininkų parodos vaizdas.

Nuotr. V. Noreikos

NAUJI V. AUGULIO MOKSLINIAI DARBAI
Prieš porą metų rašėme (“Drau
go” kultūrinis priedas, 1970. II.
28.) apie biologo Vaclovo Augulio
1969 metais ištobulintą metodą
smegenų celėms dažyti. Jo darbas,
paskelbtas “Stain Technology”
žurnale, tada sukėlė viso pasaulio
mokslininkų susidomėjimą. Praė
jusiais metais, tobulindamas to
liau savo metodus, V. Augulis ta
me pačiame žurnale paskelbė dar
du straipsnius. Progai pasitaikius
teko su biologu plačiau išsikalbė
ti apie jo darbą, naujai ištobulin, tus smegenų dažymo metodus,
jų praeiti ir vartojamus chemika
lus.
Pirmasis darbas pavadintas
“Galocijanino panaudojimas gal
vos ir stuburo smegenų dažymui”
(“Ūse of Gallocyanin as a Myelin
Stain for Brain and Spinal
Cord”). Ankstyvesniame 1969-tų
metų darbe V. Augulis naudojęs
natūralius dažus, pagamintus iš
įvairių Indijos bei Pietų Ameri, kos medžių bei jų žievių ekstrak
tų. Savo naujame darbe jis jau
aptaria sintetinių biologinių dažų,
vadinamų galocijaninas (Gallo
cyanin) panaudojimą. Šie dažai
jau buvę naudojami celių bran
duolių dažymui 1921 meteais Vo
kietijoje, vėliau ir Amerikoje.
Nauja čia tai, kad V. Augulis pir
mą kartą šiuos dažus panaudojęs
smegenų baltajai medžiagai myelinui dažyti. Tai esąs didelis pa
ties proceso suprastinimas bei pa
tobulinimas, įgalinąs histologus
masiškai ir automatizuotai dažy
ti smegenų preparatus ir net kai
kuriais atvejais ligoninėse panau
doti diagnostikoj reikalams.
Antrasis darbas pavadintas
“Galvos ir stuburo smegenų supravitalinis dažymas ir fiksavi
mas per kraujagysles” (“Supravi-

šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 18 d.

A. BADŽIUS

tai Staining and Fixation of Brain
and Spinal Cord by Intravascular Perfusion”). Patsai žodis “supravitalinis” kilęs iš lotynų kal
bos. "Supravitalinis dažymas”
reiškiąs audinių ar celių dažymą,
dar joms gyvoms esant. Atlieka
ma taip: gyvulys anestizuojamas
ir atidaroma krūtinės ląstą. Dar
jam gyvam esant, išplaunamas vi

sas kraujas ir per aortą su fiksatyvu įšvirkščiami dažai, kurie krau
jagyslėmis pasiekia smegenis,
juos nudažo ir užfiksuoja. Tada
smegenys išimami, specialiais in
strumentais piaustomi plonytėm
riekutėm ir paruošiami mikrosko
pinei analizei bei fotografavimui.
Supravitalinis audinių dažymas
jau buvęs bandomas praėjusio
šimtmečio pabaigoj Vokietijoje.
Bet tada buvo naudojami tik vie
nos rūšies biologiniai dažai. Vė
liau metodas buvęs kitų patobu

Jau eilę metų, stebint Jono
Kelečiaus kūrybą, negali nepa
stebėti intensyvaus darbo ir
audringo ieškojimo. Ankstyves
nėj jo kūryboj vyravo daugiau
figūrinės kompozicijos, o dabar
išsiveržė abstraktas. Spalvų žė
rėjimas ir kompoziciniai jude
siai iššaukia staigų grožį ir pa

sigėrėjimą. Nėra jokios abejo
nės, kad Jonas Kelečius puikiai
valdo spalvą, kompoziciją. Jo
kūriniai yra tiesiog jausminiai
sprogimai drobėje.

Apsipratus su šiuo pirmuoju
įspūdžiu, kyla kai kurios min
tys. Atrodo, kad Jono Kelečiaus
kūrybą būtų galima priskirti
prie abstraktinio ekspresioniz
mo, kur jausmai yra išsakomi
spalva ir forma. Šie jo kūriniai
yra šiek tiek net perdaug rafi
nuoti,. per daug kontroliuojami
įprastomis meno taisyklėmis,

Žymaus italų kompozitoriaus
Giovani Battista Pergolesi (1710 1736) kantatą “Stabat Mater”
kovo 4 d. Valstybinės filharmo
nijos salėje, Vilniuje atliko mer
gaičių choras “Liepaitės”, solistės
N. Ambrazaitytė ir T. Chrnieliauskaitė. Klavesinu grojo V.
Dapkutė, o vargonais B. Vasi
liauskas. Dirigavo S. Sondeckis.
Kantata priklauso prie ryškiausių
XVIII amžiaus italų vokalinės
muzikos pavyzdžių. Savaitraštyje
“Literatūra ir menas” kovo 11d.
R. Gudelis, baigdamas palankią
koncerto recenziją, sako: “Chorų
atlikimas žavėjo technišku išbaigtumu, gražia vokalo spalva. Ypač
įspūdingai skambėjo gracinga fu
ga Fac ut ardeat cor meum, liau
diškų nuotaikų Inflamatus, skaus
mingas Quando corpus moriėtus
ir finalas Amen. Norėtųsi, kad šį
“Stabat Mater” atlikimą išgirstų
plačiausi respublikos klausytojų
slouksniai, kad jis būtų dar kartą
pakartotas ir sostinėje”.

lintas ir 1969 metais jau galima illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;
buvo naudoti dar dviejų rūšių “LIETUVOS ATSIMINIMU”
DEŠIMTMETIS
biologiniai dažai. V. Augulis šoko Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauja
LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
didelį šuolį į priekį ir savo pasku N'ew Jersey, New York, ir Connectitamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00
lietuviams! Kas SeStądien), nuo
tiniam darbe aprašė net 22 biolo out
už keturius lapus (144 lipinukai).
6 iki 6 vai. p. p„ iš WEVD Stoties,
New
(1330 kil., AM ir 97.9
ginius dažus, kurie atitinkamai meg. Yorke
FM).
Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
paruoštuose skiediniuose ir tech Direkt. — Dr. Jokūbas J. Stukas
1467 Force Drlve,
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Marniškai pritaikyti gali būti pa
Slountainside, N. J. 07092
quette Rd., Chicago, III. 60629, tel. (321)
naudoti. Be to ir pats dažymo pro
Tel. 232-5565 (code 201Kviečiame
taip pat
klausytis —
925-6897.
cesas buvęs gerokai suprastintas. LietuvlSkų Kultūrinių
Valandų anglų
Anksčiau vieno gyvulio smegenų kalba, iŠ Seton Hali Universiteto
radijo stoties: (New Jersey WSOU
nudažymas supravitaliniu būdu (89.5 meg. FM) Pirmad., 8:05-9:00
buvo atliekamas maždaug per ke v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas).
turias valandas, o Augulio meto nniiiimmiiiiiiiiniiinimiiiiiiiiimnrori>
du dirbant, tetrunkąs tik apie vie
ną valandą.
Pastarieji V. Augulio darbai ir
gi susilaukė didelio viso pasaulio
mokslininkų bei mokslinių insti
tucijų dėmesio. Autoriui tekę iš
siuntinėti net po 350 straipsnių
atspausdų į visus penkis konti
nentus.
Atrodo, kad mūsų tautietis yra
Earn interest from date of
tapęs tarptautinio masto biologu,
deposit to date of withdrawal on
smegenų audinių dažymo specia
listu. Tokiu tapo savo gabumų ir
Regular Passbook accounts.
didelio darbštumo dėka. Mokslas
šiais laikais žengia pirmyn dide
INTEREST COMPOUNDED DAILY
liais šuoliais. Kas prieš penkerius
PAID OUARTERLY
metus buvo naujiena, dabar jau
We pay highest rates permitted by /aw
pasenęs dalykas. Biologas V. Au
gulis karo ir pokario metais, net ir
nedirbdamas savo specialybėje,
stengėsi neatsilikti ir savo srities
ASSETS OVER $160,000,000
progresą atidžiai sekė. Dėl to ir
RESERVE OVER $14,500,000
pasiekė stambių laimėjimų.

STANDARD
FEDERA

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 W. 63rd Street, Chicago, lllinoi*
TL1L. PR 8-0833 — PR 8-0834

SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140
OFFICE HOUR8: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
Galima pirkt dalinus ir išmokėtinai
30% iki 50% nuolaida
SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. Western — Tel. GR 6-4421
Vaclovas Augulis

t

Saturday, 9 a. m. to 12 Noon

S

—

Wednesday, no business transacted.

OFFICE HOURS ON GOOD FRIDĄY
9 A. M. to 1 P. M.

*
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savo sritimi. Mūsų pajėgumą
čia gerokai pervertinate. Dau
giau ar mažiau balsingi, tiesa,
esame visi, bet bendruoju savo
“klausingumu” niekur ne3ididžiuojame... Tenkinamės specia
listų kad ir ne specialiai mums
parašytais darbais... Gal ne vie
nas prikiš, kad vartoiar.e per
daug ne lietuviškos, ne lietuvių
įgrotos muzikos. Bet kad lietu
viškos
nuotaikai atitinkančios
Antrakaimiečių šypsenos. Iš ka:rės j dešinę: Irena Rušėnaitė, Vytas Marčiukaitis, Rimas Cinką, Jūratė Jakštytė, Romas Stakauskas, Algirdas Titas Antanaitis ir Ęglė Juodvalkytė.
Nuotrauka Luko pramoginės muzikos kaip ir ne
turime... Vis dėlto ir jos šiame
pastatyme išgirsite daugiau ne
gu pernykščiuose.

Musų noras jus linksminti
Pašnekesys su "Antro kaimo" užvaizdą Algirdu T. Antanaičiu

Jau eilę metų tirštai viso
kių parengimų kupinoje Chica
goje vis gana ryškiai išsiskiria
“Antrojo kaimo” kelių savait
galių nuotaikingų pastatymų se
zonas. Ir jeigu kurį metą žiemos
ir pavasario sąvartoje “Antro
jo kaimo” spektaklių nebūtų, jų
labai pasigestume, atrodytų, lyg
kažko labai įprasto ir labai rei
kalingo trūksta ir gana. Tad ko
vo vėjams pūstelėjus, ieškome
Marąuette Parke “Antrojo kai
mo” užveizdos Algirdo Tito An
tanaičio ir be jokių ceremonijų
klausiame:

—Nugirdome, kad “Antrasis
kaimas” jau repetuoja šių me
tų savo sezono naujuosius spėk< taklius. Sakykite, ar šios rūšies
žanro kūrybinė meilė, ar mūsų
lietuviškosios publikos meilė, ar
kuri kita meilė duoda antrokaimiečiams stiprybės atkakliai
kasmet Chicagos kultūrini gy
venimą paįvairinti. kaip atrodo,
gana mėgiamais iūmi kolektyvo
vaidinimais?
— Nugirdote visiškai teisin
gai: šio sezono “Antro kaimo”
pastatymai bus kovo 25, 26, ba
landžio 2, 8 ir 9 dienomis įpras
tinėje vietoje — Menės salėje.
O tai jau devintasis sezonas ir
jam ruošiamės nuo pereitų metų
rudens. Žinoma, tas mūsų ruo
šimasis nėra konvencialiems
scenos veikalų pastatymams
įprasto pobūdžio, kur turimas
užbaigtas veikalas, kur režisie
rius atsineša savąją koncepciją,
paskirsto roles ir... darbas dau
giau ar mažiau jau yra vėžėse.
Mes susirenkam tik kartą savai
tėje (o ir tai dažniausiai ne vi
si), dalinamės idėjomis, jas vi
saip bandome, kol pagaliau,
maždaug mėnesiui iki premje
ros telikus, išsikristalizuoja vi
sa programa Tada darbas suin
tensyvėja, repeticijos padažnė
ja ir viskas gerokai sutirštėja...
Kas mus šiam darbui skatina ar
į jį traukia? Reikėtų, tur būt,
klausti kiekvieno vaidintojo
atskirai. Motyvų, manau, būtų
ir altruistinių ir egoistinių...
Didžiausia praktiška paskata,
esu tikras, yra publikos reakci
ja. Kaip minėjote, publika kol
kas mus mėgsta, pastatymus
lanko, akivaizdžiai džiaugiasi, o
toksai publikos dėmesys vaidin
tojui ir yra, sakytum, tie nar
kotikai, kurie jį padaro scenos
ligoniu...

— Maždaug iau ^'nome. ko
galima iš jūsų laukti. rtet gal .
šiemet kas nors bus ir netikėto ?
Pavyzdžiui, vraeituie. berods,
-Recenzentai prašė stipresnės sa
tyros. Gal nepaMloint šiemet
pabrėžtiniau šiuo keliu pasukti?
— Mūsų pastatymų forma ir
turinys iš tikrųjų keičiasi tik
gana
palengva,
palaipsniui.
Bandome surasti
savo pačiu
stipresniąsias vietas, o taipgi
galimybių ribose reaguoti i tei
sėtus publikos pageidavimus.
Sakykim, kad ir dėl tos stip
resnės satyros. Aš jau daug
kartu esu sakęs, kad satyra nė
ra skanus ir lengvai nuryjamas
dalykas. Dažnai ji ežiu gerklėje
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stojasi. Nuoga satyra iš tikrųjų šio buvusio antrakaimiečio Kane tik kad nejuokinga, bet net- zio Almeno arba Algirdo Landsgi graudi. O mūsų didžiausias bergio mums į pagalbą atėjo ir
noras yra publiką linksminti.. vyresnieji rašytojai: Vytautas
Tačiau ir linksminti, žinoma, ( Alantas, Antanas Gustaitis (jis
norime, kiek įmanoma, pras- taipgi atsiuntė porą gerų gabamingiau, tadgi ir satyros neven- . liukų iš dar neišleisto Fausto
giame. Šį kartą jos bus žymiai Kiršos raštų pomirtinio tomo)...
daugiau negu ankstyvesniuose Mus vaizdeliais ar idėjomis papastatymuose. Bus ir gana kar- rėmė ir losangelietis Pranas
čios, sunkiau nuryjamos ir su Visvydas... žodžiu programa pavirškinamos. Esu tikras, kad ta-, sidarė įvairesnio braižo ir spalda sulauksime ir skirtingo po- vingesnė.
būdžio priekaištų... A la “kaip
— Gal ko nors naujo galima ti
jūs drįstate??!”
kėtis ir pačiame aktorių sąsta
— Atsimenam, jog “Antram te? Gal kas nors grižo iš vete
kaimui” buvo truputį paprie ranų, o gal ir rusai naujų ir jau
kaištauta ir 'dėl gerokos dalies nesnių pabirs scenoje?
atkištinių tekstų, pasigesta mū
— Sąstatas pagrinde, liko per
sų ryškesnių rašytojų talkos.
nykštis, nors, kąip paprastai,
Gal šiemet kaip tik tos talkos
pora vaidintojų iškrito ir viena
netrūksta. Jei taip, tai jau iš
nauja įsijungė, šalia jau trečius
anksto būtų įdomu žinoti, kurių
metus dirbančios Jūratės Jaku
mūsų rašytojų specialiai para
tytės ir antrametės Eglės Juod
šytus tekstus bus galima išgirs
valkytės šiemet debiutuoja Ire
ti?
na Rušėnaitė. Vyrija liko ta pa
— Dėl tekstų “atkištinumo’ ti: Rimas Cinką, Romas Sta
nenorėčiau su jumis sutikti kauskas ir Vytas Marčiukaitis.
(Lengvai sutikčiau, kad jų pa Jiems ir teks pakelti sunkiausią
ruošimas ne visada buvo pakan naštą... Tinkamų entuziastų iš
kamai geras). Ne kiekvienas tikrųjų ne taip jau lengva su
autorius yra vienodai pajėgus. rasti. Vienus atbaido darbas,
Gal ir blogiausias, skubotai su kitus — distancijos, trečius —
mestas Šekspyro kūrinys atro disciplina... O darbas nėra toks
dys žymiai geresnis už kurio lengvas ir malonus, kaip kartais
nors menkesnio kūrėjo ilgai, iš šalies žiūrint atrodo...
skausmingai ir sąžininkai gim
dytą veikalą... Negaudami para
— Kiek teko patirti, mūsiškė
mos iš kitur, mes dažnai turime publika yra tiesiog alkana tiršvaidinamą medžiagą patys pasi tesnio muzikinio elemento sce
gaminti, kad ir puikiai žinodami noje. Instrumentalistų ir balsin
savo dramaturginių ar literatū gųjų, atrodo, jums netrūksta.
rinių talentų ribotumą. Galvoja Tad ar neplanuojate ir šią savo
me, kad geriau tiek, negu visai spektaklių muzikinę dalį šiemet
nieko. Į nemirtingumą nepre padvigubinti ar net patrigubin
tenduojame. Bet vis dėlto daro ti? Nebijokite, šitokia atlikimo
me ne atsitiktinai, nors ne visa forma publikai nenusibos!
da vienodai gerai išeina...
— Muzikinę pusę mes kasmet
Šiais metais betgi susilaukė
stipriname ir tirštiname. Tiesa,
me žymiai daugiau paramos iš
spėju, jog ne visai ta prasme,
šalies, negu per visus tris pas
kurią jūs čia turite galvoje. Aš
kutinius pastatymus krūvoje. O
kalbu apie magnetofoninės juos
tai jau, palyginus, tikrai daug.
telės įrašytas įžangas, įtarpus,
Labai tąją paramą branginame,
palydas, kurios, žinoma, daž
ja džiaugiamės ir didžiuojamės.
niausiai nėra originalios, mūsų
Savo rašytojams esame nuošir pačių sukurtos ar net įgrotos,...
džiausiai dėkingi, šalia mus vi Kupletinio pobūdžio numerių
sada daugiau ar mažiau rėmu- mes vengiame, nes nelaikome jų

— Taipgi publika po praėju
sių metų spektaklių, įspūdžiais
dalinantis, pageidavo daugiau
kiek ilgesnių numerių. Dešimtys
trumpų dalykėlių ima pabosti,
nespėdami įsirėžti dėmesin. Jei
būtų šiemet ir ilgesnių, gera
būtų iš anksto žinoti, kuriu au
torių jie parašyti ir į kokius
žvirblius ar liūtus juose šaudo
ma?

Žodžiu, tematiniai ši programą
bus gana įvairi.
Jeigu bet kur šiame pokalby
je skambėjau kaip trumparegis
moralizuotojas, turėčiau prisi(Atkelta iš 3 pusi.)
Į ra Melbourne; čia numatyti du
pažinti nušnekėjęs visai į prie-l
operų arijose; visur tačiau nu | koncertai; vienas jų —religinis.
šingą pusę. Dar blogiau, jei ban matoma didesnė ar mažesnė lie
I Pastarieji du bus atlikti Austradžiau pasirodyti pretenzi: gu tuvių kompozitorių dainų grupė. į lijoj ruošiamų Lietuvių Dienų
3cenos vilku. Iš tikrųjų i’.o.-i.. e, Didžiausias lietuvių sambūris y- rėmuose.
kad nepretenzingumas, kaip ir
iki šiol, liktų esminis ir svar
biausias “Antro kainio” bruo
VELYKŲ LAUKSITE RAMŪS 1
žas. Tikrąja teatrine prasme
mes nekuriame spektaklių su I
nepamirštamais charakteriais.
jei laiku kreipsitės į BRIGHTON BAKERY
Mes, galima sakyti “vaidina
me” teatrą, patys pasiiuokdami
ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus,
babkas. baumkucheną, šokoladinius kiškius. Kiaušinius ir kito
ne tik iš savo ydų, bet ir j.š jų
kius sk aiumynus
pristatymo.Tikjmės, kad nesi
juokti turės progų ir publika.
F. Mackevičius savo gaminiais
Jeigu jie, taigi žiūrovai. žiūrė
pasižymėjo jau Lietuvoje, o da
dami ne tik į mūsų atsk’eid*^bar savo patyrimą perdavė sū
nui Antanui Mackevičiui, kuris
mas ydas, bet ir yd’hgnma i’’
aprūpina puikiais kepiniais netik
atskleidime naplins kie’- L'tin
lietuvius, bet ir kitataučius Chir
gesni, jei nrac’,<aidrA'! i” knad'^cagoje ir apylinkėse.
nybės nuo’at rūstinami ve'da’
Nors Brighton Bakery artėjan
— savo tikslą jausimės pasiekę
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ir
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes

St Bar® ir D. Slankaifylė Australijon

— Kada jūs sakote “publika
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o
pageidauja”, neišvengiamai kal
Vilniaus lietuvių
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos.
bate apie tą publiką, kurią susi
Užsakymus
galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu
kultūrininkas
tinkate savuose rateliuose. Ma
Virginia 7-1250.
nau nenustebsite išgirdę, kad ir
Trisdešimt metų kovo 23 d.
patys antrakaimiečiai savuose sueis nuo to tragiškojo momen
BRIGHTON
bendravimo rateliuose susiduria to, kai Vilniuje, oro puolimų
su publika. O ji kitoniškus, net metu žuvo kun. Kristupas Či
2457 W. 46th Place
Chicago 32, Illinois
gi visai priešingus pageidavi biras, uolus lietuvis patriotas,
Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse.
mus reiškia: nori daugiau įvai veikėjas, spaudos bendradarbis.
rumo, didesnės platumos tema Žuvo teturėdamas 53 metus.
.................
tikoje, personažų ar charakte Magistro laipsniu baigęs Pet
n®
rių skalėje... Mūsų vaidintojų rapilio dvasinę akademiją, bu- ■
grupės iš anksto nusistatytas ir vo Vilniaus lietuvių gimnazijos i
jau tradiciniai prigijęs progra ir pedagoginių kursų kapelio- i
mų pobūdis riboja jų sukirpimą, nas, vėliau — Vilniaus Šv. Mi
įskaitant ir vaizdelių ilgį.
kalojaus bažnyčios klebonas.
RUSTCRAFT IR NORCROSS gamybos
Jeigu ilgesniais dalykais lai
Sunkiomis lenkų okupacijos
Kiekvienai giminei ir draugams
kytumėte 6-8 minučių škitus — dienomis kai kurį laiką buvo
DENNISON’S VELYKŲ PAPUOŠIMAI IR
tokių šiemetinėje programoje Ryto dr-jos mokytojų semina
DOVANŲ [PAKAVIMAI
turime bent keletą; jeigu 3-5 rijos vedėjas, Švenčionių Ryto
VELYKINES
KORTELES SVETIMOMIS
minučių — tokių yra daugume. draugijos pirmininkas, Vilniaus
KALBOMIS
Trumpesnių, įtaigomis naudoja
lietuvių laikraščių bendradar
DIUMAVONES ir KOMUNIJOS KORTELES
mų, yra po kelis abiejose pro
gramos dalyse. Toks nrogran~ ''s bis. Redagavo “Vilniaus Gar
pobūdis ne tik šiandien madin są” (dėl lenkų cenzūros daug
gas, bet ir patogus, daugiausia kartų keitusi vardą) ir “Nasza
žiūrovą patenkinantis. Kiekvie Ziemia”. Parašė vadovėlius:
“THE SHOP U-NEED”
“THE SHOP U-NEEK”
nas ras sau pačiam aktualesnę Doros objektyvumas, Dogmati
temą ar priimtinesnį jos pri ka. Liturgika.
Tel. PR 6-9102
6305-07 So. Kedzie
statymą. Pati ilgiausia bus
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys ir Dennison Prekės
baigminė “misterija”, pavadinta
“Kelyje į pažadėtąją žemę”. Bet
ir ji, esu tikras., tokia ilga neat
rodys Jos eiliuotas tekstas yra
toks grakštus, šmaikštus, sąmo
jingas, o taipgi su dideliu saty- į
ros krūviu, prasmingas ir ak
OF YOUR
tualus, kad viskas praeina lyg:
INVESTMENT
viena akimirka. Jos autorių, tur I
būt, kiekvienas atpažins, nė pir
mam posmui nespėjus suskam
bėti, tad jo ir neminėsiu... Tai
išeiviško politinio veikimo saty
ra, šaudanti į veiksninius liūtus
(gal ir žvirblius).
Nesunkiai
bus atpažįstami ir bent keletos
Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
kitų gabaliukų autoriai, kurių
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
pavardes jau minėjau.
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių

BAKERY

X

Velykinės Kortelės

IAMA STATIONERS

— Skirstant jūsų mėgiamas
ir scenoje rodomas temas į po
litines, bendruomenines ir kul
tūrines, kurių šių metų spektak
liuose bus daugiausia? Gal ga
lite patenkinti ir išankstini žiū
rovo smalsumą, bent puse lūpų
pasakydami, kas ir kaip ten bus
neaplenkta?

Aštresnėse satyroje liečiamos
daugiau vi«no-n/”,’*,Aa
ruomeninės?) temos, implikuo
jant ir išeivišką politinį veiklą.
Minimos ir kai kurios instituci-i
jos, bet pašiepiami ne jų tiks-!
lai, bet ydos .išplaukiančios iš
nesugebėjimo rasti bendrą kai- j
ba, jų besiekiant. Užgriebiamas
mūsų moralinis dviveidiškumas, |
savanaudiškumas,
hipokritizmas, etiniai ir estetiniai stan
dartai... Yra keletas grynai parodijinio tipo vaizdelių, liečian
čių žymesnius kultūrinius įvy
kus (sakysim Antrąjį teatro
festivalį). Pro satyrinį žiūroną
pažvelgiame ir į gyvenamojo
krašto visuomenines ydas, ar
Iš ‘Antro kaimo” — MERGINA: O damui pieno kokteilį prašau— (Vy nostalgijomis grįžtama į sto
tas Marčiukaitis, Elvyra Kavaliūnaitė — Shannon ir Rimas Cinką — vyklinius laikus, į juos pasižiū
“Merginų teisės” 1970)
rėdami šiandieninėmis akimis...

ir jų organizacijų centras. “The
mažiems banketams teikiama veltui.

Presidential Room” pulki vieta organizacijų susirinkimams bei

PER ANNUM

PER ANNUM

0N CERTIFICATES
0F $5000.00 0R MORE

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OFS 1000.00

0N ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

One Year Maturity

2 Year Maturity
*

AR JCSU NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ SEIMAI?

A

\R JCSŲ KROSNIS PASENO?

A

\R VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMEI KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?

A
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA

6245 SO. WESTERN AVĖ

D. PAKEL, Prea.

TEL. GR 6-7575

HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tuos 9 to 4. Thura and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30.
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Vaikai — Dievo angelai
Jie yra persirengę Dievo
angelai.
Jo saulės spindulys dar
tebešvyti jų garbanose;
Jo garbė dar vis žybsi
jų akyse.
— Charles M. Dickinson

ba. Temos liečia: Vasario še
šioliktosios istorinę prasmę, lie
tuvių veiklą Argentinoje, mal
dos galybę ir Lietuvos laisvę, Si
mo Kudirkos tragediją, Lietu
vos generalinę konsulę J. Daužvardienę, lietuviškuosius kry
žius ir kt. Žunralas gausiai
iliustruotas.

WAGNER & SONS

Svarbus archeologinis
radinys

Typewrlters — Addln* Macblnea
Checkwr1ters
Nuomota — Parduoda — Taiso
N A P.TOS
NAUDOTOS
Virš So m. patikimas patarnavimas

Ispanų profesorius Jose OcaNAUJOJE VIETOJE
Ilaghan tarp Mirusiųjų jūros 5610 S Pulaski Rd . Tel. 581-4111
papirusų atrado Morkaus evan
gelijos rankraščio fragmentą iš;
50 metų mūsų eros. Prof. Oca PFTF*< \UTO REPAIR
llaghan skelbia, kad viename l'niHi. MOTOJi! S STABDŽTU8.
Starteriu*. Alternatofragmente yra Morkaus evan -i|W
I'hi - Hp Tr kftup pagelijos 6 skyriaus 42 ir 53 ei •Hmm. ‘iil»l-7RV PTftVVS. W.,
lutė, kitame Morkaus 4,28. Šie A*M f 15 south Damen Avenue —
evangelijos gabalai atrasti tarp
senųjų rankraščių, rastų 1947
m. Qumrane, Jordano valsty NAMŲ TAISYMO DARBAI
bėje. Apie tai prof. Ocallaghan Staliaus, dažymo ir visus kitus
paskelbė Romoje išeinančiame darbus atlieka lietuvis — labai
biblinio instituto žurnale “Bib-1 pricin“™
DD ,
lica . Šią zuuą perteikdama j
Gundymai
UPI agentūra pažymi, kad at
rastieji tekstai patvirtina Ro
mos katalikų tradiciją. ‘ Prof.
retta I. Stukas, 1467 Force Dri Ocallaghan netrukus paskelb
ve, Mountainside, N. J. 07092. siąs ir indentifikuotus kitus se
Metinė prenumerata $4.00. Ad nus šv. Rašto teksto gabalus.
ministracijos adresas: Vytis,
1625 W. Manąuette Rd., Chica
ROOSEVELT PICTURE
go, UI. 60636.

• AIDAI, 1971 m. gruodžio nyje. Vieni iš, didžiausių neprimėn. Nr. 10. Mėnesinis kultū- klausomoje Lietuvoje.
ros žurnalas, Leidžia lietuviai Šalkauskis — didžiausias sa
pranciškonai. Redaguoja dr. vo intelektu; didžiausias savo
Juozas Girnius, 27 Juliėtte St., vizija į idealistinę tautos atei
Boston, Mass. 02122. Admi tį; didžiausias savo skausmu
nistruoja T. Benvenutas Rama dėl trijų milijonų; didžiausias iš
nauskas, OFM, 680 Bushwick tų, kuriuose tobuliausiai reali
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. zuotas pilnutinio žmogaus ide
Žurnalo metinė prenumerata alas.
$10.00.
Mykolaitis — yra didžiausias
šiuo numeriu vėl uZbaigia- nepriklausomoje Lietuvoje sa
mas vienerių metų “Aidų” žur vo poetine jėga; didžiausias tos
nalo komplektas. Jau netrum jėgos pločiu, amplitude; didžiau
Vytautas Kasiulis
pa šitokių žurnalo metinių sias literatūrine įtaka.
komplektų virtinė mūsų kultū Šalkauskis mano akyse yra
ros istorijoje išliks vienu iš pa- iš tų, kurie statomi ant altoriaus
grindinių ir autentiškiausių ir kyla kaip gotiko linija, jimas JAV Valstybės sekreto I du kiekvieno laikotarpio puslasvarsčių, kada nors artimoje ar anot žodžių, įrašytų į studenčių riaus Cordell Hull memuaruose. : piuose susipažįstam su to laiko
tolimoje ateityje Beikėjant po- Giedros korporacijos vėliavą, Naujų knygų skyriuose baigia tarpio mūsų literatūros kritikų
kario dešimtmečių kultūrinės kyla j kalnus, j viršūnes. My- mas angliškosios lituanistinės j biografija ir jų kritikos pavyz
veiklos ir kūrybinių rezultatų kolaitis iš tų, kurie yra žemės enciklopedijos pirmojo tomo džiais. Taip, sakysim, pirmojo lai
bei aplamai kultūrinio lygio žmonės ir savo siekimais, kly- vertinimas, recenzuojama dr. kotarpio rėmuose susiduriam su
visumą išeivijoje, šis naujasis dinėjimais, kentėjimais vingiuo- Antano Skėrio studija “Lietu Simono Vaišnoros, Gotfrido Os- Žurnalo puslapių tekstas dau
“Aidų” numeris išėjo bent po- j jasi kaip barokinė linija, užbai- vos miškai ir jų ūkis”,.o Vytau termejerio, Kristijono Milkaus, giausia spausdinamas anglų kalra mėnesių pavėlavęs. Tačiau gęs žemės kelionę tos linijos tas A. Jonynas, gana akylai Liudviko Rėzos, Simono Stanevi
žvelgdamas į Kazio Almeno is čiaus, Liudviko Adomo Jucevi
vėlavimosi priežastis grynai at-, kilstelėjimu aukštyn”,
torinį romaną “Šienapiūtę”, be čiaus ir Jono Katelės literatūrine
sitiktinė — spaustuvė, keisda- žurnale duodama taipgi ka
kita ko, sako: “Džiugių laimėji kritika.
UŽSAKYKITE DABAR
rna senąsias mašinas naujomis ledinės nuotaikos rašytojo F. mų istorinio romano bare ne Antrajam laikotarpiui skirtuose
GERIAUSIA DOVANA
ofsetinėmis, negalėjo visų dar-Į M. Dostojevskio dienoraščio ištrūko. Prisiminkime J. Krali- puslapiuose pateikta jau net 19
bų laiku atlikti. Tikime kad trauka, lietuvių kalbon išverskausko mindauginius romanus, autorių, savo darbuose palikusių
Į LIETUVĄ
netrukus „ Sąmalas vėl pasivys ta Juozo Kėkšto.
ir literatūros kritikų pėdas. Tarp
V.
Mykolaičio
Putino
Sukilė

laiką ir išeis vėl reguliariai,
SPECIALŪS RUBLIŲ
Apie bažnytinės demokratijos
jų randame J. Basanavičių, J.
kaip ir visuomet. Tik laisvojo problemą ir rinkimus Bažny lius. Dabar sulaukėme K. Al Šliūpą ir Zauerveiną, ir V. Ku
PAŽYMĖJIMAI
lietuvių šviesuomenė, ypač jau čioje rašo Augustinas Rubikas. meno romano šienapiūtė (Vil
dirką, P. Mašiotą, A. Kriščiukainius
1970,
491
psl.),
kuriame
INTERTRADE
noji čionykštė mūsų akademi Poezijai skirti du žurnalo pus
tį - Aišbę ir Povilą Višinskį, kun.
kų karta, turėtų tokiu čia vie lapiai; vieną iš jų užpildo Mir- atsispindi ne vien rašytojiškas A. Burbą, kun. A. Miluką, kun.
EXPRESS CORP
ninteliu mėnesiniu mūsų kultū gos Girniuvienės eilėraščiai, talentas, bet ir aistra žmogaus,
Pakalniškį
Dėdę
Atanazą,
Pirma
jums apie tai pa
ros žurnalu rimčiau susidomėti antrą —• Lietuvoje rašančio po ieškančio atsakymų į savo klau A.
simus.
”
O
prisimindamas
K.
Maironį,
kun.
A.
Kaupą
ir
kt.
sakėme, o jūsų giminės
jr bent padvigubinti žurnalo eto Marcelijaus Martinaičio
Almeno titulavimą paskutiniu Trečiajam laikotarpiui priskiriasako “taip”.
prenumeratorių skaičių.
(g. 1936) kūryba. Apžvalginėje mohikanu išeivijos rašytojų jau! mas 21, rašęs kritiko plunksna:
Su specialiais Rublių Pažy
Naujas žurnalo numeris pra žurnalo dalyje M. Martinaičio niausioje kartoje, recenzentas kun. A. Dambrauskas - Jakštas,
mėjimais jūsų giminės gali
dedamas Felikso Jucevičiaus poeziją aptaria Pranas Visvy- taria:
įsigyti, ką jie tik nori, už da
kun. J. Tumas - Vaižgantas, Šat
lelę reguliarios kainos, nes
straipsniu “Amžinoji evange- das.
i "Kiekvienam aišku, kad šį ti rijos Ragana, Jonas Biliūnas, G.
Specialus Rublis yra vertas 4
lija, Bažnyčia ir laisvė”. Auto šiuos apžvalginius puslapius tulą Bėgių ir šaunių kelionės Petkevičaitė - Bitė, Jonas Jablons
reguliarius rublius ar dau
rius liečia šiandien ypač degan-1 'vadine užuomina apie pusinį Įspūdžių Išilgai Afrikos auto kis, K. Jurgelionis, M. Biržiška, J.
giau Panašiai, jei nuvykęs i
krautuvę su 100 dol. gautum
čias problemas, rasdamas joms jaunimo lietuviškumą pradeda rius galėjo išsikovoti kur kas A. Herbačiausikas, Vydūnas, B.
prekių už 200 dol. ar 300 dol.
įdomų savo stebėjimo kampą1 pat3 redaktorius, skųsdamasis, kuklesnėmis pastangomis, saky Sruoga, V. Mykolaitis - Putinas ir
ar net ir daugiau. Pilnai ga
ir tam tikrus problemų spektro kad čionykštį lietuviškąjį auk sim, kokios autobiografinės kt. Veikalas yra vertingas ir kaip
rantuota ir apdrausta. Tiktai
užaštrinimus, kurie skaitytoją lėjimą norima dažnai baigti apysakaitės kaina. Kultivuoda mūsų literatūrinės kritikos aki
InterTrade F.xpress Corp duo
da iums kuo Greičiausią napagauna. Pradedamas spaus vaiko metais. O iš to fakto J. mas istorini žanrą, Kazys Al vaizdi istorinė tėkmė ir kaip pa
ta-na”,ma. Šie Pažvmėiimai
dinti ir kiek ilgesnis, deja — Girnius daro tokią išvadą:
menas pasirinko sunkesnį ke čios kritikos pavyzdžių chrestoma
nnstatomf itlsų aminėms į
jau pomirtinis, Zenono Ivinskio
nnn'is už 3 savaičių
“Pagal tai vaiko lygyje lieka lią, ir tenka džiaugtis, kad jo tija.
raštas "Lietuva ir žydai istori ir diegtoji lietuvybė: iš vaiko žengiama tvirtu žingsniu,
Specialių Rublių kaina yra
jos šviesoje.”
$2 32,
amžiaus išaugant, ji darosi lyg Laiks nuo laiko savotiškus • LIETUVIŲ DIENOS, 1972
Labai kondensuotas ir išieš atgyventa. Nėra į tai atkreipu
m. vasario mėn. Nr. 2. Vyr. re
TAT YRA PTTNA KAINA
Visiškai iokių kitų primokėjikotos minties yra Juozo Bra si dėmesio LB švietimo vado lietuviškuosius Books Abroad daktorius: Bernardas Brazdžio
puslapius
“
Aiduose
”
’
sudaro
zaičio straipsnis “Stasys Šal vybė. To reikalo nejaučia ir tė
nis. Leidėjas: Antanas Skirius.
Galite siųsti kokią sumą
kauskis lietuvių tautinės misi vai. Pasibaigia atsakomybė už dr. Tomo Žiūraičio, O. P., kon- Administratorius: Juozas And
densuotai
paruoštos naujų
norite.
jos raidoje”. Straipsnis baigia vaikus, kai jief suauga, bet tė
rius.
Redakcijos
ir administra
Reikalaukite mūsų NEMOKA
mas įdomiu Šalkauskio ir Puti viškasis rūpestis niekada nepa mokslo veikalų apžvalgos. Ap cijos adresas: 4364 Sunset
MO ILIUSTRUOTO KATA
žvalgininkas
šį
kartą
atrenka
no sugretinimu, kurio neišken- sibaigia. Negali tėvui nerūpėti,
Blvd., Hollyvvood, Calif. 90029.
LOGO
naujienas,
kurios
ypač
pasiūčiame čia nepacitavę:
Metinė
prenumerata
$8.00.
Užsakykite Dabar.
ar dėtosios pastangos nelieka lytinos svetimomis kalbomis
Šį
kartą
daug
vietos
žunralo
Užsakykite
tik per
“Ko Šalkauskis nespėjo pa bergždžios — ar mokslus bai skaitančiam lietuviui teologijos
matyti, matė jo draugas iš ano gęs jo vaikas jungiasi į intelek ir filosofijos srityje anglų, vo puslapiuose skiriama, Vasario
INTERTRADE
16-tos proga, patriotinei temai.
Friburgo! būrelio, 8 metais jau tualinį lietuvių gyvenimą ar ne. kiečių ir prancūzų kalbomis.
Tai pabrėžiama raštais ir liustEXPRESS CORP.
nesnis — V. Mykolaitis - Puti Skaičius Eglutę, vėliau jaunimo
Naujo
“
Aidų
”
numerio
vir

racijomis.
Grožinės
literatūros
125 East 23rd Street
nas, tik 1967 metais atsiskyręs spaudą, ateina laikas skaityti
Penktas aukštas
iš gyvųjų. Jis paliko gyventi il ir Aidus. Pačių bakalaurų, ma šelį puošia dail. A. Stasiulevi naujienos yra Henriko Blazo
čiaus (g. 1931) tapyba “Vil poemos “Miško broliai” frag
gistrų
ir
daktarų
reikalas
tuo
New York, N.Y. 10010
giau už Šalkauskį, kad patirtų
svetimas okupacijas, iš Rytų ir susidomėti. Bet jei tokio dėme niaus kontrastai”, kituose pus mentai ir Jurgio Jankaus nove
Tel.: 982-1530
Vakarų, kad savo asmenine pa sio nėra, reikia jį žadinti. Juk lapiuose akcentuojami Antano lė “Kryžius”. Recenzuojama K.
tirtimi pergyventų moralinį ir keičiamasi šeimose dovanomis: ir Anastazijoj Tamošaičių dar Barėno knyga “Dvidešimt vie
Labai svarbu !
fizinį prievartavimą žmogui ir ir knyga ar žurnalas turi ne bai, dedamas J. Paukštienės na Veronika’”. Brėžiniais ir
AUTOMOBILIAI
kūrėjui., Jis buvo prilenktas mažesnę teisę būti padovanoti, piešinys, St. Šalkauskio, Z. raštu informuojama apie būsi
Ivinskio,
M.
Martinaičio
atvaiz

mą
Kultūros
židinį
New
Yorke.
Tik trumpam laikui
prie žemės, buvo priverstas gar kaip koks daiktas. Daugelis tė
binti stabus. Kas paskaitys jo vų stovi prieš klausimą: dėl ko dai ir kt. nuotraukos.
Greitas pristatymas
• Alfonsas šešplaukis, DER
eilėraščius apie Tadžikistaną ir išmokslintų jų vaikų lietuviškas
ZHIGULI VAZ 2101
US $3275.00
apie Baltijos jūrą, matys, ką interesas pasibaigė Eglute? • LIETUVIŲ LITERATŪROS KATECHISMUS DĖS NAKTIN
reiškia išprievartauta poezija Klausimas toks nemalonus, kad KRITIKA. I tomas. 1547 . 1917. MAŽVYDAS 1547. Das erste
SENIAI LAUKIAMAS
ir ką reiškia besiveržianti iš šir sunku jį kuriam pažįstamų ir Išleido “Vagos” leidykla Vilniuje litauische Buch in Lichte der
VISAI NAUJAS
dies. Kas paskaitys po mirties i kelti. Klausimas keliamas be- 1971 m. Leidinį parengė Lietuvos neueren Forschung. SonderMOSKVITCH 412 IE
Liuksusinis modelis
paskelbtus jo eilėraščius Vivos asmeniškai, bet iš daugelio jis Mokslų akademijos Lietuvių įkal druck Gutenberg Jahrbuch
US $3275.00
plango ir Mortuos voco, pajus reikalauja asmeniško atsaky bos ir literatūros institutas. Reda 1971, Mainz.
Tai straipsnio apie pirmąją
gavo: K. Korsakas ir K. Doveika.
MOSKVITCH 408 IE
didžia poetine jėga pareikštą mo.’”
Veikalas 770 psl. Jame apžvelgia lietuviškąją knygą ir jos auto
US $3009.50
panieką totalizmui, šauksmą už
Dar apžvalginėje žurnalo da ma mūsų literatūrinės kritikos rių Martyną Mažvydą atspau
ZAPOROZHETS
milijonus, gyvų ir mirusių; pa lyje rašoma apie snaudžiantį
raida nuo rašytinės literatūros das. Straipsnis buvo paskelbtas
US $2012.50
ZAZ 966
laimą, kuri ateina anapus mir
ties slenksčio, baigiančio prie milžiną — Lietuvių studentų pradžios iki 1917 metų. Visa me didelio formato ir spaudos pa
m iai
minimas miręs smui džiaga čia suskirstoma į tris da saulyje labai vertinamo, vokie
vartavimą. Tai prievartaujamų sąjungą,
Reikalaukite mūsų specia
kininkas pedagogas Vladas lis: I Lietuvių literatūros kritikos čių kalba leidžiamo Gutenbergo
lus biu etenio.
milijonų šauksmas, susitelkęs
Motiekaitis, aprašomas bandy užuomazgos (1547 - 1883), II metraščio puslapiuose. Metraš
Reikalaukite mūsų Spe
vieno poeto pergyvenime.
mas pagerbti rašytojus Detroi Lietuvių literatūros kritika 1883 - tyje Mažvydui skirta net vie
cialių Biuletenių su automo
Šalkauskis ir Mykolaitis - te, aptariama dailininkų Anta 1904 m., III Lietuvių literatūros nuolika didelių puslapių.
bilių paveikslais.
Putinas abu jau mirę. Iš da no ir Anastazijos Tamošaičių kritika 1905 - 1917. Pirmajam
Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
bartinės perspektyvos jie stovi kūryba, informuojama apie uk skyriui tenka 100 knygos pusla • VYTIS, VoL 58, Na 2,1672.
čių patenkintų kliautų.
mano akyse kaip vieni iš di- rainiečių sinodą, pasekamas Lie pių, antrajam — 206 psl., a tre Lietuvos Vyčių leidžiamas mėnežįdl’j tuvos it jos grobteioii amatai čiajam — nei 43b
Jokiu bū-jsinia žurnalai Redaguoją Lo-

MARŲUETTE PHOTO
SUPPLY

COMPANY

FRAME

Manatactitrers

IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite patogiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59 Z

OLYMPIA
ROYAL
GRUNDIG
ZENITH

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

t

3314 VVest 63rd Street
Chicago, HlinoM 60629

Telef. PRospect 6-8998
t

rašomos visomis kalbomis; ir

ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

SPARTA
J.L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
♦ Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEH'ICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui dvieju Me
lu Ortificatu [ignlrnlt—
Minimom >5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už
Investavimo sąskaitaa

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

siai buvo pradėta priiminėti J.
Baliui prezidentaujant, o LI pir
masis uždavinys yra rūpintis li
tuanistikos dalykais ir tvarka, ne
jo narių įvairių politinių pažiū
rų kontrole. Pasitraukus J. Baliui,
į LI grįžo ramybė, visi dirba kiek
pajėgdami, su noru, ir dr. V.
Maciūnas vadovauja visam LI
darbui sklandžiai, be jokių nesu
sipratimų.

Kam tai reikalinga?

Dail. Antano Petrikonio

apžvalginė paroda Chicagoj
Šiandien (kovo 18 d.) 6 vai.
vak. dail. Antano Petrikonio 25
metų kūrybinio darbo apžvalgi
nė dailės paroda atidaroma jo pa
ties nuosavoje Marąuette galeri
joje, 3215 W. 63 St., Chicagoje.
Dailaninkas ta proga išstatys viso
apie 70 darbų. Didelė dalis jų bus
patys naujausi, bet taipgi netruks
ir ankstesniųjų, sukakties proga
parodai paskolintų iš gausių Petrikenio paveikslų kolekcionierių.
Parodoje atsispindės visa 25 metų
A. Petrikonio tapybos raida, o
taipgi įvairi jo darbų technika:
aliejus, akvarelė, akrilika, pastelė.
Parodą atidarant, A. Petrikonio
tapybą aptars dail. M. Šileikis. Ją
atidarius, dailininkui pagerbti va
karienė 7 vai. 30. min. įvyks Tau
tiniuose namuose 6422 S. Kedzie
St. (visai netoli galerijos). Vaka
rienėje bus ir meninė programa,
kurioje solo ir duetus dainuos so
listės Prudencija Biškienė ir Ro
ma Mastienė, o savo poeziją skai
tys Kazys Bradūnas.

1971 m. liepos 26 d. Draugo pinsiu” (Akiračiai, 1971, Nr. 8).
šeštadieniniame priede savo pa- j Na, ir toliau jau buvo pradėta
skelbtame straipsnyje Lituanisti-1 tuo rūpintis. Visų pirma, kaip
niai įspūdžiai aš aprašiau gerai matyti iš J. Balio laiško 1970 m.
pavykusį ir turiningą Lituanisti- gruodžio 12 d. LI rinkimų bal
dos Instituto trečiąjį suvažiavi- sų skaičiavimo komisijai, visi bal
Taigi baigiant norisi paklaus
ti: kam yra reikalinga visa ta
iną Chicagoje ir ryšium su tuo savusieji prieš minėtąjį papiJdymaišatis, siauros partinės politikos
šio straipsnio gale dar paliečiau mą jau nebegalį būti laikomi Inbrukimas į LI veiklą ir tuo būdu
“vieno atšakaus lituanisto varo- stituto nariais, nes jie,
viešai
neapykantos kėlimas narių tarpe?
mą įžūlią ir keistą akciją prieš balsuodami, pasireiškę esą prieArgi asmeninės intrigos ir politi
LL” Čia tarp kitko suminėjau šingi Instituto nario kvalifikacinės užmačios gali kelti Lt ve klą?
tris žinomo slapuko
inicialais joms, kuriais visuotiniu balsavi
Ne, tai aiškiai yra destruktyvus
b. j. pasirašytas įmantrias pra mu nustatė Instituto taryba 19darbas, kuris, be žalos, niekam,
mones: 1. kad ‘ LI Literatūros 67 irt.” Aš galvoju priešingai.
ypač lituanistikai, jokios naudos
skyriaus nariai (V. Maciūnas, A. LI narių svarbiausios kvalifi'kanedaro. Šiaipjau apie tai rimtai
Nyka-Niliūnas, K. Ostrauskas ir cijos yra lituanistinės, ir jie jas
net ir kalbėti neapsimoka; bet aš,
A. Vaičiulaitis) sumanę išleisti į turi turėti, prieš stodami į Instikad platesnė visuomenė geriau ži
lietuvių literatūros istoriją ang- tūtą. Aš pats jaučiausi turįs to
notų, kokios iš tikrųjų yra J. Balio
lų kalba visai paslaptingai, apie kių kvalifikacijų, dėl jų buvau
ypatybės, šį kartą kiek platėliau
tai net nepainformavę Instituto pakviestas į Instituto branduolį
panagrinėjau įmantrias jo ekstra
narių, ir visa tai mes sužinoję iš ir, niekieno nekvestijonuomas,
vagancijas,
ir toliau jau neberea-'
okupuotosios Lietuvos spaudos tikruoju nariu išbuvau bent 15 Antanas Petrikonis
Pavasar's (akvarelė)
į
guosiu
į
jo
užpuolius,
tik trumpai
(t. y. iš Gimtojo Krašto); 2. kad metų, ligi J. Balys ėmė preziden
Iš šiandien Marguette galerijoje, 3215 W. St., Chicagoje, 6 vai. vak. atidaromos parodos
atitaisinėsiu jo sąmoningas pra
dr. T. Remeikis, LI Iždo Tarybos tauti, bet šis štai neberado ma
mones.
pirmininkas, perefrazuojant au no anketos ir tuo būdu išrado
Pr. Skardžius
toriaus žodžius, esąs ne kas ki mane nebesantį Instituto nariu. ko jau nebenorėjau ką nors dau-1 nu jo nevalyvu, audringu ir nebedavė tolimesnės eigos; tai
tas, kaip komunistų infiltruotinis Išvada aiški: parašyk naują pra giau tiesiogiai su J. Baliu veikti. nesuvaldomu būdu, kuris kaip man papasakojo Harvardo univ^(J. Balio žodžiai: “Nuo spaudos šymą priimti į Institutą, atlik Todėl aš nebevažiavau ir į ant tik yra visos jo tragedijos prie- to prof. R- Jakobsonas, prof. S.
ši afera slepiama. Komunistai “išpažintį,” ir galėsi būti laiko rąjį suvažiavimą Philadelphijoje, žastis. Senovės graikai sakydavo: Thomsono kolega. Paskui J. Bamoka užimti tam tikras vietas ar mas tikruoju nariu ir geru lietu nes iš anksto gerai žinojau, kad, būdas — tai žmogaus likimas. į lys pradėjo dirbti Kongreso Bibba ten įstatyti savo draugus, ne viu. Bet aš, jausdamasis visą lai J. Baliui vadovaujant, ir ten ne Ir J. Balys yra tuo lemties keliu liotekos Antarktikos skyriuje, bet
siskaitydami su priemonėmis”) ką buvęs neblogiausias lietuvis ir bus viskas kaip reikiant. Ir aš ne žengęs visą laiką: jis kartais yra ir čia ė!mė kalinus versti prieš
ir 3. kad Lietuvių Fondas gerai niekados nenusidėjęs Lietuvos apsirikau: 'susirinkimas baigėsi kirtęsis su atskirais asmenimis, skyriaus viršininkę, ir čia buvo
MARQUETTE FUNERAL HOME
darąs neskubėdamas paremti mi nepriklausomybės idėjai, nebe- taip, kad prezidentas net švilpu bet daugiausia jis ramiai negalė- toks pat likimas, kaip Blumingnėtosios lietuvių literatūros isto panorau tenkinti šio prezidento ku turėjo tvarką grąžinti. To- jo dirbti kolektyve, ypač admi- tone. Pagaliau visokiais būdais,
— TĖVAS IR SŪNUS —
rijos ir Lituanistikos Darbų III pageidavimo, kaip tas muitinin dėl aš vengiau ką rašyti ir J. nistracijoje. Pvz. dr. J. Jakštas, iš dalies net nevisai džentelme
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
tomo išleidimo. Bet, pasirodo, vi kas mušdamasis į krūtinę: nusi Balio redaguojamiems Lituanis labai ramus žmogus ir geriausias niškai elgdamasis su ankstyvesnių
sa tai įvyko kaip tik priešingai, dėjau, labai nusidėjau, Viešpatie! tikos Darbams; tai, kiek žinau, iš likusių gyvų lietuvių istorikų, LI prezidentu, dr. P. Joniku, jis,
2S33 West 7lst St.
Telef. GRovehilI 6-2345-6
žaibomosios literatūros istorijos
Antra' vertus, LI narių yra ar panašiai darė ir kai kurie kiti laiku nesuspėjo Lituanistikos visiems kitiems kandidatams at
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
ruošimas pirma buvo paskelbtas ba gali būti ir nelietuvių, iš ku- LI nariai, todėl antrasis tomelis Darbų I tomui parašyti A. Ša- sisakius, tapo LI prezidentu,
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
Drauge, kiek vėliau Darbininkę riu šiaip ar taip, nelabai deraI išėjo bevJk «nu]ituanistilltas. 99
: pokos nekrologo ir spaudai pa ir per metus kitus čia užraugė
ar kituose lietuvių laikraščiuose, reikalauti daugiau, kaip lituanis
ėmė
Pagaliau minėtinas dar vienas ruošti savo LI pirmajame suva tokią košę, kad ilgainiui
o iš čia ši žinia jau paskiausiai tinių kvalifikacijų. Ir Lit-kos In
prašmatnus dalykas. J. Balys ra žiavime skaitytos paskaitos apie pats nebeapsikęsti, ir iš pradžios
galėjo patekti ir į Gimtąjį Kraš stituto buvo tokia tvarka: atski
šo, kad aš, dėdamasis tik litua istoriką V. T. Pašuto, ir J. Balys atsisakė iš prezidentūros, o vė
tą; be to, LI Literatūros skyriaus ri skyriai parenka tinkamus kan
Laidotuvių Direktoriai
nistas, dabar nenorėjęs atlik už tai jį telefonu taip įžūliai pake liau, 1971 m. vasario 10 d., pa
vedėjas dr. K. Ostrauskas savo didatus ir juos per prezidentą
sitraukė
ir
iš
paties
Instituto.
At

deno,
kad
šis,
didžiai
įsižeidęs,
nuti
tautinės
patriotinės
“iš
lAiku yra oficialiai pranešęs bu (dabar primininką) pristato vi
pažinties,” o anuomet pasiskubi ' sprendė tuojau atsisakyti LI Is- sisveikindamas parašė tokį raš
vusiam prezidentui apie minėtą suotiniam susirinkimui priimti
nęs atlikti politinę “išpažintį” j torijos skyriaus vedėjo pareigų ir tą Instituto prezidiumui: “Ka
lietuvių istorijos ruošimą. T. Re-' ar atmesti. Taigi, rodos ne taip
Instituto. dangi Lituanistikos
6845 SO. WESTERN AVĖ.
Institutas'
— anais kritiškais mokslo metais Į pasitraukti iš paties
merkis buvo ne kažkieno “įsta i jau lengva į Institutą patekti ko
buvęs padarytas Humanitarinių I Arba štai jis anksčiau, Lietuvos paskutiniais metais neparodo jo
tytas” Iždo Tarybos pirmininku,1 kiems nors “gegužiukams” ar
TRYS MODERNIŠKOS
Mokslų Fakulteto sekretoriumi ' universitete, dirbo vyresniuoju kios vaisingos veiklos, jo vado- j
bet drauge su J. Račkausku ir A. ba tariamiems Lietuvos nepri
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
(prodekanu). Tai yra ne kas ki asistentu Humanitarinių Mokslų vybė nesilaiko veikiančio statu
Rūgyte jis įėjo į tą jau anks klausomybės priešams. Man ro
ir to, neteisėtu būdu pravestuose
ta, kaip liguistas paiklaigėllio va ' Fakultete, buvome kolegos,
čiau pairusią Tarybą tik padėti dos, mokslinei organizacijai dvi
MAŠINOMS VIETA
parašė
neblogą
habilitacinį
dar
 rinkimuose priėmė visą eilę ne
paliojimas. Prodekanu aš buvau
suorganizuoti trečiąjį
Instituto gubas skryningas yra visai nerei
REpublic 7-8600
REpublic 7-8601
paskirtas Vilniaus universiteto bą, bet to darbo įžangoje prira kvalifikuotų asmenų tikraisiais
suvažiavimą Chicagoje ir buvo kalingas. Be to, kultūringoj, de
j rektoriaus M. Biržiškos tuo pat šė visokių nemalonių, užgauna nariais ir toleruoja narių tarpe
>> itit itin
visų jos narių išsirinktas laiki mokratinėj organizacijoj ir šiaip
Į būdu, kaip ir dr. J. Puzinas, gūd- mų dalykų prieš to fakulteto asmenis, skleidžiančius komunis
niu pirmininku; pakeistajame In jau niekas nesikėsina savo narių
nas tautininkas ir mano ilgame- dėstytojus, kurie daugiau ar ma tinę propagandą, kas yra priestituto statute ši Taryba numa- į šalinti dėl šiokio ar kitokio balsaI tis mokslo kolega, taigi buvome žiau turėjo reikalų su tautosaka, šinga Instituto tarybos 1967 m.
tyta likviduoti. Pagaliau Litua vimo, jeigu jie nėra kuo kitu tai
du prodekanai, ne vienas sekre ir komisija jo to darbo ne atme- < priimtam nutarimui, todėl pra
nistikos Darbų trečiasis tomas, organizacijai nusikaltę.
torius, k^ip J. Balys klaidingai tę, tik pareikalavo, kad jis tuos šau manęs daugiau nelaikyti Lipriešingai J. Balio lūkesčiams,
Toliau J. Balys dėl manęs dar rašo. Daug kam gerai pažįsta dalykus, nieko bendro su moks- j tuanistikos Instituto nariu”,
susilaukė reikiamos paramos iš
šio
taip rašo: “LI gyvuoja jau be mas garsusis rezistentas Stasys lu neturinčius, ištaisytų, bet jis' Dėl buvusio prezidento
Lietuvių Fondo ir netrukus bus
buvo to nepadarė, ir, kai atėjo rinki- rašto štai kas pasakytina. Nauveik 20 metų... Nuo pat pradžios Žymantas anuomet het
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
pradėtas spausdinti. Siame nuP. Skardžius laikosi esąs jos na Teisių Fakulteto dekanas. Bet aš mai, fakulteto taryba jo nebe- Joji LI vadovybė rodo gerą inicia- meryje kaip tyčiomis savo darL a i d o t u v i ų Direktoriai
ir tada buvau, kas buvęs: aš perrinko^asistentu,.ir jis turėjo tyvą, ir jos veikla ima reikštis'
** bais dalyvauja keli Instituto na rys. Tačiau iki šiol jis ničniekuo
išeiti
iš
fakulteto.
Atvažiavęs
į
šį
teigiamu prie LI veiklos nepri niekados nebuvau ir nesu joks
pasigėrėtinais vaisiais. Chicagoje
Trys Moderniškos Koplyčios
riai, kuriuos J. Balys norėjo “eks
sidėjo, nors buvo kviestas įsijung politikas; nepriklausiau
jokiai kraštą, jis, daugiausia prof. S. įvyko gausus, turiningas ir ra- į
komunikuoti.” Tai yra faktai,
4330 South California Avenue
į mus LI trečiasis suvažiavimas,
ti į darbą (skaityti paskaitą, pa- partijai nei prie tautininkų, nei Thomsono rūpesčiu, pateko
kuriuos J. Balys norėjo savaip
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852
I rašyti metraščiui, dalyvauti Iko- prie bolševikų, nei čia, šiame Blumingtono universitetą, kur kurio darbai dr. T.
Remeikio
perkreipti.
1 misijoje). Pasižymėjo tik trukdo krašte, ir niekam nesu jokios iš jam buvo sudarytos reikiamos rūpesčiu netrukus pasirodys. Lė
4605-07 South Hermitage Avenue
Bet šios rūšies įdomių faktų ma veikla per suvažiavimus ir pažinties atlikęs. Aš pirmoj vie mokslo sąlygos (parūpinta susi šų jau gauta, ir tuojau bus pra
Telekiąs — YArds 7-1741-2
priemonių,
aparatų dėtas spausdinti įvairus ir litu
yra dar daugiau. Štai neseniai pa spaudoje. Jeigu dabar, sulaukęs toj buvau ir tebesu kalbininkas, siekimo
sirodžiusiame naujame Naujosios 70 metų amžiaus, teigiamai pri lituanistas ir, dirbdamas lietuvių dainoms užrašinėti ir kt.), bet jis anistinių dalykų turtingas Li
Vilties numeryje J. Balys paskėl- sidės prie LI veiklos, tai bus ge kalbos darbą, aš jaučiuosi ge susikivirčiojo su vienu kitu savo tuanistikos Darbų III tomas. Ne
bė straipsnį Kokia yra jų misija? rai.” Dėl to galiu lengvai pasi riausiai atliekąs savo tautinę pa mokslo kolega, ir vadovybė jam kvalifikuotų narių kaip tik gau(1971-72, Nr. 3, 115-116 psl.), sakyti ir kai ką dar priedo pasa reigą. Aš manau, kad ir J. Ba- >
kur jis pat pradžioje iš mano kyti. Iš pradžios, kelerius metus lys daug ką naudingiau padary
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
aukščiau minėtojo straipsnio d- dirbdamas Įvairiuose fabrikuose, tų, mesdamas savo nevykusią
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
'"tuoja mano pasisakymą, kodėl aš aš nedaug ką galėjau savo reika kraštutinę, radikalią ir ultra na
cionalistišką
politiką,
kurią
jis
lui
padaryti,
o
vėliau,
jau
gyven

drauge su J. Aisčiu (vėliau pasi
Nuo
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
traukusiu iš Instituto), T. Re- damas Washingtone ir daugiau yra išdėstęs savo trenksmingoj
meikiu, R. Šilbajoriu ir ,V. Trum atspėdamas, kiek daugiau galė kalboj, 1971 m. gegužės 29 d. pa2314 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6672
1914 Mėty
pa balsavau prieš Instituto statu jau dirbinėti savo mėgstamąjį kal sakytoj Tautininkų Seime Phila
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
Midland Savings aptar
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills III.
Tel. 974-4410
to 6 str. papildymą: “Instituto binį darbą, bet šalia to nesijau delphijoje, čia jis žiauriai išpėrė
nauja taupymo u namų
kailį
visiems:
ir
“
bolševikbernariais negali būti asmenys čiau galįs aktyviau įsitraukti į
paskolų reikalais visas
PETRAS BIELIŪNAS
ar organizacijos, nepritarian J. Balio vadovaujamą LI veiklą. niams” akiratininkams, ir fronti
mūsų apylinkes. Dėkoja
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. LAfayette 3-3572
čios Lietuvos nepriklausomybės Visas nesusipratimas prasidėjo ninkų žurnalui “I Laisvę”, ir
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą Mes
idėjai.” Iš esmės aš nesu ir ne nuo pirmojo LI suvažiavimo pranciškonų Aidams, ir JAV baž
ANTANAS M. PHILLIPS
norėtume būti Jums nau
galiu būti priešingas Lietuvos Washingtone, kur J. Balys pir nytinei katalikų hierarchijai ir kt.
dingi ir ateityje.
3307 S. UTUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-3401
nepriklausomybei, nes joje esu mininkaudamas su manimi, pa Man rodos, būtų geriau, kad jis,
Sąskaitos apdraustos iki
dirbęs ir praleidęs gražiausią sa našiai kaip ir su dr. Tomu Re- užuot tuščiai drąskęsis visais
$20,000.00
POVILAS J. RIDIKAS
vo amžiaus dalį, bet, gerai žino meikiu, pasielgė taip nekolegiš- frontais, grįžtų į tautosaką,
8854
S.
HAL8TED
STREET
Tel. YArds 7-1911
damas šio papildymo autoriaus kai, tiesiog arogantiškai, kad aš kur jis anksčiau yra dar kiek
<ižmačias, aš vis dėlto negalėjau nebemačiau .kitokios
išeities, gera padaręs; tada jam nebe
JURGIS F. RUDMIN
už tai balsuoti: atvirai tariant, kaip tik pasiimti skrybėlę ir išeiti reikėtų kelti ir niekam ne
8319
S.
LITUANICA
AVĖ.
TeL YArds 7-1138-1139
jis tuo būdu norėjo jam nepatin iš susirinkimo, bet dr. J. Gimbu reikalingos maišaties lituanisti
niame
darbe
ir
sėti
neapykantos
kamus ar įtariamus Instituto na tas ir dr. K. Ostrauskas pasivijo
VASAITIS — BUTKUS
rius “išskryninti”. Tai iš dalies mane gatvėje ir ėmė prašyti grįž LI narių tarpe.
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.
Tel. OLympic 2-1003
jau galime matyti iš jo 1965 m. ti: sako, tai pirmasis suvažiavi
Čia dar kyla vienas klausimas:
gruodžio 27 d. J. Bačiūnui rašy mas, jei negrįšiu, bus skandalas, kodėl J. Balys taip elgiasi ir kuo
2 Tears Savings
Ali accounts comLEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUf>
Certificates
to laiško: “Lituanistikos Institu gali susirinkimas iširti, o, be to, tai paaiškinti? Aš jį gerai pažįstu
pounded daily —
649 East 162nd Street South Hollanū
Passbook Savings
to narių tarpe irgi jau atsirado kai kurie susirinkimo dalyviai
(Minimum
$5,000)
jau daugiau kaip keturiasdešimt
pal<l auarterly.
10821 South Miehigan Avenue, Chicago
tokių “gegužiukų,” ir bus padary prieš tai jau ir reagavę. Aš apsi metų, nuo to laiko, kai jis mo-,
TEL. — OO 4-2228
ir grįžau, iki galo dalyti
iš ten
pašalinti.
- žygiai
_/o— ,juos
— —
— r
...... ...... „galvojau
.
, kėši Panevėžio mokytojų seminaBūkite tikri, kad aš tuo pasirū-1 vava u susirinkime, bet nuo to lai-' rijoj, ir jo neramų elgesį aiški-
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Jaunoji karta iš Matulaitienės tautinių šokių grupės New Yorke.

Nuotr. V. Maželio

H-asis laisvojo pasaulio lietu jaunimui.
reikalauti laisvės lietuvių tautai,
tos departamente, kur dabar ei
vių jaunimo konresas (II PLJK)
Tikslas turėtų būti labai aiš nes laisvė niekada nepasensta,
na Apskrities psichinio sveika
yra neeilinis įvykis. Todėl jam kiai aptartas: pavyzdžiui, kad ir nėra atgyvena, bet visada švie
tos centro vyriausio psichologo
pasiruošti, jį pravesti ir pasiekti i toks: išryškinti .lietuvių tautos žia, dinamiška ir moderni. Žmo
pareigas. Nuo pernai metų ru
numatytiems tikslams negailima j padėtį amerikiečių ir kitų kraštų gus negali būti laisvas, jeigu tau
dens jis pakviestas Michigan
darbo, laiko, pastangų ir pasi- spaudoje. Arba: sutelkti viso pa ta pavergta.
valstybinio
universiteto medici
šventimo. J Kongreso rengimo1 sauii0 lietuvių jaunimą, iškeJūratė Jasaitytė
nos mokyklos fakultetam klini
darbą įsijungęs jaunimas pajun-1 ]ian.t tautinės savigarbos ir tau
Atrodo, kur tik pasisuksi dą, įsitikinimus, šie klausimai jęa Washingtono universitete, kinio “assistant professor” ti
ta tautinį — dvasinį atgimimą., tinio įnašo reikalą į gyvenamą
tulu. Jis taipgi turi teisę verstis
šiais laikais, visur susiduri su Į yra gana plačios apimties. Jie į
Užtat gyvasis jaunimas noriai kraštą, to krašto spaudoje ir viSt. Louis, Missouri, 1967. Jis privačia praktika Michigan ir
Dirbtinės
“
smegenys"
jungiasi į Kongreso rengimo dar-| suomenėje.
vienokia ar kitokia anketa. Ir iš, žmogų žvelgia iš įvairių perbus.
Medicinoje didelės reikšmės tikro, anketa yra tapusi popu . spektyvų: tautinės, moralinės, dirbo Illinois Psichinės sveika- Illinois valstijose.
Siaurės Amerikoje vykstąs Jau
Jungimasis yra geras reiškinys, nimo kongresas turi reikalauti, turi mechaniniai išradimai ir liarus įrankis, kuriuo dažnai politinės ir kitų. Paimkime kaip
bet kartu reikia ir pamąstyti, kad JAV ir Kanados valdžios aiš pritaikymai. Jau maždaug prieš bandoma atskiesti ■ kokios gru- pavyzdį tautinę perspektyvą,
koks* atgarsis II PLJK yra palietęs kiai pasisakytų, kad Sovietinės 30 metų buvo sukombinuoti pės nusistatymus ir nuotaikas. Šiuo atveju anketos pildytojas
tą jaunimą, kuris aktyviai į Kong Rusijos okupuotoje Lietuvoje bū dirbtiniai inkstai — mašina, ku II PLJK studijinė anketa yra yra prašomas pasisakyti už dareso darbą nėra įsijungęs.
tų įgyvendinta žmogaus teisių ri valo kraują ir pavaduoja taipgi toks įrankis. Ji specialiai .’lyvavimą
lietuviškose
organizavaviiiuf 44V
VL4. V UjrkVPV VlgULUUU*
Ar Kongreso rengimo komitete apsisprendimo laisvė, kurią lietu inkstus. Tūkstančiai gyvybių paruošta įvertinti išeivijos lie- ei jose, lituanistinių mokyklų
atstovaujamų organizacijų susi vių tauta pareiškė 1918 metais j buvo išgelbėta tuo įtaisu. Maž tuvių jaunimą : parodyti, ką jis lankymą, lietuvių kalbos varto
Kiek amerikiečiai katalikai į- kurios mintys įsikala atmintin.
rinkimuose ar posėdžiuose buvo vasario 16-tą, atstatant Lietuvos daug prieš 20 metų buvo išras I daro, kuo jis domisi ir kuo jis jimą ir t. t.
deda sielos į naujų knygų leidi Pvz. Nobelio premijos laureatas
kada nors nuodugniai svarstomi nepriklausomybę.
ta mašina, kuri pavaduoja šir 'tiki.
v
Duomenų įvertinimas- Anke mą, galime įsitikinti, pasklaidę Alexis Carrel pasakė: “Kai mel
II PLJK reikalai? Ar .buvo tik
Kalbėti apie lietuviams pada dį, vai-inėdama kraują. Tai ypač
tos duomenis galima įvertinti 'neseniai iš spaudos išėjusį leidi džiamės, mes jungiame save su
prabėgomis II PLJK užsimintas, rytas skriaudas, nors* dažnai sa svarbu širdies operacijų metu.
Anketos sudėtis. Studijinė įvairiais būdais. Pats papras nį “CYCLES. The First Year” neišsemiama jėga, kuri suka vi
atstovas į komitetą paskirtas ir koma, kad nepopuliaru, bet yra I Dabar Stanfordo tyrimų institu
anketa susideda iš 67 klausimų. čiausias būdas yra procentinis (išleido Regina Press, Nevv Yor satą”. Arba koks nuoširdus Leo
tuo klausimas užbaigtas?
būtina, nes apie žmogaus teises te! dr. Lawrence R. Pinneo su
atsakymų apskaičiavimas. Ta ke, 1971 m., 272 psl., 2.95 dol.).. Tolstojaus žodis: “Tikiu, jog Die
Tik šituo pasitenkinti negali šiandieną yra daugiausia kalba darė “dirbtines smegenis". Jos, Šių klausimų tikslas yra įvai
čiau šis įvertinimo būdas nėra Beveik kas antras puslapis—ryški, vas nori, kad kiekvienas žmogus
me. Nes tada II PLJK nepateisins ma, užmirštant, kad labiausia žinoma, negali protauti, bet pa- rus. Pirmieji keli klausimai yra
gilus
ir parodo tik patį anketos meniška nuotrauka. Daugiausia mylėtų savo artimą ir su kitais
Kongreso darbuose dalyvaujan žmogaus teisės yra paneigtos a- raližuotiems, kuriems kraujo iš skirti bendrai informacijai. Jais
— figūrinės, išryškinančios socia elgtųsi taip, kaip jis nori, kad su
čiųjų darbo ir pastangų. Nepa noj pusėj geležinės uždangos. Ly siliejimas smegenyse atėmė da norima sužinoti šį tą apie patį paviršių. Norint anketos duome linį momentą, suaugusių ir vaikų juo būtų elgiamasi. Tikiu, kad
teisins tos minios aukotojų, kurie giai, reikėtų kalbėti ir apie tikė lį smegenų veikimo, gali daug anketos pildytoją: jo amžių, ly nis giliau įvertinti, reikia tarp jausmus, pergyvenimus. Kiekvie-I kiekvieno mūsų gyvenimo prassavo auka sudaro sąlygas Kon jimo laisvę, kurios klausimą pra padėti judinti rankas ir kojas. tį. gyvenamą vietovę ir t. t. To atsakymų ieškoti santykių, ku na nuotrauka — rinktinė. Dau- i mė yra augti meilėje. Tikiu, kad
gresui įvykti. Nepateisins visą dėjo kelti JAV lietuvių jaunimo Tos “elektrinės smegenys” pa limesni klausimai yra labiau as rių dėka atsiskleidžia gilesnis guma jų Mimi Forsyth, bet ir tas augimas meilėje, daugiau nelaisvajame pasaulyje išaugusį dalis.
dilgina atitinkamus nervus, ku- meniško, intymesnio pobūdžio. žvilgsnis, reikalaujantis kom kitų fotografųgu kuri kita jėga, prisidės, jog že
lietuvių jaunimą, jaučiantį tauti
Šiurpu nukrėtė II PLJK pasiū I rie kontroliuoja kūno dalių ju Jais bandoma atskleisti anketos piuterio pagalbos, kuris šios an
mėje bus įkurta Dievo Karalys
Šalia to — Šv. Rašto ir įvai tė, kuri pakeis socialinį gyveni
nę savigarbą ir aiškų nusistaty lytas ženklas, neturįs prasmės ir desį.
pildytojo patirtį, gyvenimo bū- ketos duomenų įvertinime ir bus
riausių pasaulio mintytojų, rašy mą, kuriame susiskaldymas, me
naudojamas.
mą prieš bet kokią prievartą net meninio skonio. Klausimas:
j ir prievarta yra galingiausi, į
žmogui ir tautai. Todėl reikia su kodėl gi nenaudoti I-ojo Pasau
Ką anketa parodys? Anketa tojų citatos. Tokiu būdu čia ran- las
darni
Scvveitzer,
Lao
Tzu,
Faulksimąstyti prie Kongrese siekiamų lio lietuvių jaunimo kongreso
gali daug parodyti. Jinai paro
naują santvarką, kur viešpataus
ženklą, rodantį pasaulį ir prie jo
tikslų klausimo.
dys skirtumus, jei tokie būtų, ner, Froebel, Šv. Augustinas, Gree žmoniškumas, tiesa ir 'brolišku
Iki šiol II PLJK siekami tiks stilizuotą Vytį? Berods, tai yra ir
J. Pr.
tarp vyrų ir moterų, tarp įvai ley, Evely, de Chardin, Bonhoe- mas”.
ffer, Kueng, Tolstojus, Flaubert,
lai niekur tiksliai nebuvo pas Pasaulio Lietuvių Bendruome
rių gyvenamų vietovių ir pan.
Bergson, Th. More, Šv. Pranciš
kelbti. Jeigu tai yra tiktai iš viso nės naudojamas ženklas. O Kon
Jinai atskleis jaunimo nusista
kus, Tillich ir daugybė kitų.
pasaulio palengvintomis sąlygo gresas juk yra Pasaulio Lietuvių
Verdi laiškai
tymą lietuvybės atžvilgiu. O gi
Knygos redaktorius Louis M.
mis lietuvių jaunimo suvažiavi Bendruomenės dalis, jos pasireiš
lesnėje plotmėje jinai gal nuro Savary, S.J., nuoširdžiai pasidar
Anglų kalbos vertime išleis
mas, neturįs aiškaus apibrėžto kimas.
dys, kokia patirtis prisideda bavęs, surinkdamas tas mintis, ti kompozitoriaus Verdi laiškai.
Daug dar ką būtų galima pa
tikslo, tai yra reiškinys keliąs
prie lietuvybės išlaikymo ir ko klasifikuodamas pagal bažnyti Knygos pavadinimas: “Letters
galvoseną, kad tik suvažiavimais sakyti II PLJK reikalu, bet, tau
kia ją slopina. Bet, aišku, anke nių metų laikotarpius, paskirsty of Giuzeppe Verdi”. Juos pa
ir pasilinksminimais išreiškiama pant vietą, baigiant norėtųsi pa
tos
turi ir savo ribas. Jos tik damas kiekvienam sekmadieniui rinko ir leidinį redagavo Char
lietuvių tautinė gyvastis išeivijo siūlyti: stenkimės sukelti didesnį
parodo
faktinę situaciją, bet pa ir parūpindamas trumpas, pras les Osborne, kuris anksčiau
susidomėjimą II PLJK JAV, Ka
je.
čios
nenurodo
priemonių tai si mingas antraštėles.
yra parašęs knygą apie Verdi
nados
ir
kitų
kraštų
lietuvių
jau

Iš Kongreso reikalaujama dau
tuacijai pakeisti.
operas. Laiškų rinkinį išleido
giau. Pirmiausia turi būti nusta- nime. Per organizacijas ir net as
Leidinys labai Šiltas. Pavadini
Halt, Rinehart & Winston, 280
* tytas aiškus tikslas, ko Kongresas, meniškai perduokime žinias apie
Apie autorių. Dr. Romualdas , mas, kad tai pirmųjų metų cikpsl., 7 dol. 95 cnt. Tai vis dau
siekia ir ką jis duos svetimuose II PLJK visam lietuvių jaunimui.
Kriaučiūnas yra klinikinis psi- las, rodo, jog tokių leidinių bus
giausia
reikalų laiškai: librekraštuose gyvenančiam lietuvių Taip pat, nesibodėkime nuolatos
chologas. daktaro laipsnį įsigi- daugiau.Jau ir šį pasklaidžius, kai
tistams, leidėjams, solistams,
dirigentams, pastatymų orga
nizatoriams. Laiškai apima lai
Brolai skautai susirūpinę svarsto svarbius klausimus. Ką mes dabar gi
kotarpį nuo 1843 m. iki kom
darysime šį vakarą?
Nuotr. G. Plačo
pozitoriaus mirties 1901 m.

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO
STUDIJINE ANKETA

MINČIŲ IR VAIZDU ALBUMAS

Nepatyrasios slidminkės malda

Saulius Kuprys, studijuojąs Loyolos univers'tete, yra Studentų ateit’ninkų
sąjungos Spaudos informacijos skyriaus pirmininkas. Saulius yra vienas
iš Cicero kolonijos išrinktų atstovų j II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.
Nuotr. Ž. Paulėnaitės

kad, sudėjus kojas į vadinamą
Dieve.
Padėk man, kad ir šį kartą ne- “snovvplovv” poziciją, tuo būdu
nusilaužčiau nei vienos kojos ir nelėkčiau taip greit nuo kalno
ir, kad tada nebereikėtų nei šios
neišsisukčiau rankos.
Padėk man, kad šį kartą ap maldos kas kartą kartoti, neži
lenkčiau tą netikėtai priešakyje nant kaip prie kalno galo reikės
atsidūrusią duobę ir nebeatsimuš sustoti.
čiau į tą “ne vietoje” stovinčią
Pagaliau, primink man nuolat
, tvorą.
Į šiais metais darytas klaidas, kad
Padėk man, kad tik ką pasly
kitais metais jų nebekartočiau,
dus ir dar nepilnai pajėgus atsis
pagalbos sustoti nebeprašyčiau;
toti ir pusiausvyros neatgavus,
savo dantų bei kojų ir rankų
! vėl pavojingai nepaslysčiau.
saugumą užtikrinčiau ir jau ki
Padėk man nuolat prisiminti,
tais metais patyrusios slidininkės
kad dar tik žinau vienintelį būdą,
Pijus Stončius, studijuojąs Ill'nois Institute of Technology, eina iždininko
i maldą sukurčiau.
reikalui esant, staigiai sustoti —
pareigas Studentų ateitininkų sąjungos valdyboje. Pijus yra vienas iš Gatai sąmoningai griūti.
Ačiū,
ge Parko atstovų, išrinktas į II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.
Padėk man pagaliau suprasti,
Lydija Jadviršytė
Nuotr. J. Abromaičio

i KATALIKŲ

INFORMACIJOS
CENTRAS

Indonezijos katalikų vyskupų
i konferencija Giakartoje įsteigė
■radijo ir televizijos centrą, ku
ris apjungia 75 radijo ir tele
vizijos stotis ir pasiekia labai
plačius klausytojų sluoksnius.
i Centras kas mėnesį parengia po
50 specialių religinių programų,
kurias perduoda radijo ir tele
vizijos stotys. Ypatingo dėme
sio kreipiama į liturginį atsi
naujinimą ir socialinio teisingu
mo įgyvendinimą krašte. Cen
tras taip pat parengia specia
lius religinius filmus ir magne
tines juostas, kuriomis gali pa
sinaudoti įvairios katalikų ins
titucijos, mokyklos ir privatūs
asmenys.
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