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Kelios pastabos artėjančio antrojo Jaunimo kongreso proga

Publicistikoj
neišvengiamai
nukalama gausybė trafaretiškų
frazių, kurios vėliau kitų be at
vangos kartojamos tol, kol nu
sidėvi kaip varinis pinigas, ke
liaująs iš rankų į rankas. Paga
liau, nebeiŠ9kaitai jau nei skait
menų, nei herbų, nei įrašų.
Viena tokių frazių yra teigi
mas, kad labiau už bet kokią po
litinę veiklą mūsų išeivijos gy
vastį ir likimą pratęs ir išlaikys
kultūrinė veikla: lituanistinis
švietimas, visų sričių kūryba,
planingas ir besąlyginis jaunimo
rėmimas, skatinimas, stengima
sis, 'kartu dirbant, jį įjungti
i nuolat retėjančias išeivijos kul
tūrininkų gretas. Tai tiesa, kurią
nuginčyti vargu ar kas pajėgtų,
bet gyvenamojo] tikrovėj toji tie
sa dažnai užmirštama ir įgauna
tiek pat svorio kiek ir kita frazė,
nudėvėta iki griaučių, kad jauniBrnas — “tautos žiedas”.
Tuoj pat prisimena keli epizo
dai, kurie, iš tikrųjų, parodo
kaip su tuo “tautos žiedų” bend
raujama. Ir tai liūdni epizodai.
Todėl pažiūrėkime į šį žiedą iš
arčiau, bet labiausiai pasižiūrė
kime patys į save.
Jau pirmojo Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso metu pasigir
do daug panikos (net isterijos)
užsmaugtų balsų, kad, štai, mū
sų brangus jaunimas eina klyst
keliais ir išduoda laisvės kovą bei
tėvynę, reikalaudamas glaudes
nio kontakto su okupuotąja Lietuva. Betgi, kalbant apie kultū
rinę gyvastį, neišvengiamai tu
rime kalbėti ne tiktai apie išei
vijos, bet ir savo tautos, savo
krašto kultūrinius laimėjimus
bei pralaimėjimus. Jie sudaro ne
dalomą vienumą (ir to juk kaip
tiktai Maskva ir jos tarnautojai
labiausiai bijo ir vengial). Deja,
Čia prasideda toji neišbrenda
mą bala, kurioje vis dar tebe-

klampojame. Vieniems yra “kvislingai” visi, kurie tik ranką pa
duoda atvykusiam iš Lietuvos, o
kiti apšaukia tuoj kietaspran
džiu eklektikų ir tokį, kuris pa
sisako prieš visiems žinomą
Maskvos samdinį arba partijos
prievaizdą. Teisti visus, likusius
savam krašte, lygiai neteisinga,
kaip ir pateisinti viską ir visus
tiktai dėl to, kad jie lietuviai.
Šiuo atveju, reikia tikrai ir svei
kos nuovokos, ir pagrįsto įžval
gumo, ir konkrečių faktų, ir at
viros širdies. Turime rasti ir ats
kirti kelią tarp beapeliacinio tri
bunolo ir tarp sentimentalaus iš
tižimo. Tie, kurie su mūsų jauni
mu susitinka labai dažnai, žino,
'kad tąjį skirtumą jaunieji jau
čia. Todėl panikon metasi be
veik be išimties tik tokie, kurie
su jaunimu bendrauja vien iš
tolo, klausydamiesi tuščių ple
palų arba žiūrėdami tik į an
samblių nuotraukas. Šiais metais,
antrojo jaunimo kongreso ruo
šai sparčiai ir sklandžiai intensyvėjant, ir vėl pasigirsta tie pa
tys aliarmuojantys šauksmai. Ir
vėl iš tų pačių burnų, tų pačių
šaltinių.
Tad, galų gale, ar tikime ir pa
sitikime savo jaunimu, ar ne?
Mes gi patys jį tose šeštadieninė
se mokyklose mokinome? Mes
patys namuose savo vaikus au
ginome toje (dar viena nuvartota frazė!) lietuviškoje dvasioje?
Diegėme (arba bent turėjome
diegti) tėvynės meilę?
Jaunieji nėra akli — jie mato
mūsų veiklą. Jie neapkurtę — jie
girdi, kas ir kaip kalbama. Jie
nėra beraščiai — jie skaito, kas
rašoma apie juos. Jie yra tokie,
kokius mes juos išauklėjome.
Jais galima nei mažiau, nei dau
giau pasitikėti, kaip mumis pa
čiais. Taip, mumis pačiais. Užtai
(Nukelta j 2 psl.)

Kokie galimumai slypi liaudies šokiuose!
Cleve’andb "Grandinėlės" šokėjų du spektakliai Chicagoje
“Grandinėlės” liaudies šokių
sambūrio neteko matyt, bet tek
davo ap:e iį girdėti bei skaityti, j
Šiam sambūriui jau išgarsėjus,:
prieš kelerius metus pas vedėją
Liudą Sagį Clevelande ilgesnį lai |
ką viešėjo, atvykęs iš Vilniaus,
Sagio jaunystės dienų bičiulis, į
tenykščio liaudies ansamblio ve-’
dejas J. Lingys. Svečiai iš Lie
tuvos - jau seniai nėra jokia nau
jiena; viešnagės, net itin kont
roversinės, kaip pvz. JAV prezi
dento' Nixono pas Mao Tsetungą, dabar irgi įeina į kasdie
nybės dienotvarkę. Bet mūsuose
Lingio pas Sagį viešnagė tada
dar visaip nuskambėjo.
Buvo
straipsnių, net teigiančių, kad
“Grandinėlė” po J. Lingio čia
pabuvojimo pasidariusi lyg so
vietinės propagandos ekspozitūra. Antra vertus, tuo pačiu laiku
nuolat plačiai skambėdavo ži
nios ir apie šio sambūrio lietu
viškumą ir jo triumfalinius pasi
sekimus, gar/innat lietuvių išei
vių vardą tiek JAV, tiek Pietų
Amerikos valstybėse.
Nepretenduoju į šokių apla
mai ar liaudies šokių žinovus.
Šiaip, tačiau yra žinoma, kad lie
tuviai yra labiau dainuojanti, ne
gu šokanti tauta. 1935 m. pasi
taikė nuvykti, kaip’muzikos kriti
kui ir turistui, iš Kauno į Mask
vą, kur tada tarp kitko vyko kaž
kokia nacionalinių šokių deka
da. Krito akin tai, kad kai kurios
tautos, kaip pvz. kaukaziečiai, o
taipgi ir rusai savo liaudies šo
kiuose pasižymi akis rėžiančia,
dažnai net žiauria ekstravagan-

VLADAS JAKUBĖNAS

išbaigtai atliktų detalių;
kas
ypač svarbu - šias detales jungia
i ryškiai jaučiamas platesnis plai nas, kuris irgi yra išbaigtas, su
cija. Kad ir kiek išplėtojus, iš įdomiai kontrastuojančiais sce
esmės kuklų ir švelnų,
mūsų novaizdžiais. Šokėjų technika, mi
liaudies šokių pagrindą, kiekvie mika, vaidyba, yra tiek sklandi,
na panaši svetimybė, pasiskolin jog sunku tikėti, kad turime rei
ta iš tik ką minėtų “šokančių” kalo ne su profesionalais,
bet
tautų, veiktų lietuviškame sam su mokykliniu jaunimu. Didelė
būryje lyg svetima, nešvari dė dalyvių masė, įvairi ir turtinga
mė, ir ji būtų aiški kiekvienam programa turėjo pareikalauti be
žiūrovui.
galo daug laiko (tikriau sakant —
Nebūdamas žinovu, nesu ir laisvalaikio) iš “Grandinėlės” na
liaudies šokių sambūrių ypatin rių tokiems tobuliems rezulta
gas mėgėjas. Dažniausiai tai esti tams pasiekti.
lengviausias ir “pigiausias” bū
Kas ypač malonuyvisa, ką ma
das mūsų tautiečių kolonijoms tėme scenoje, buyo sava, miela,
“kažką” padaryti. Blankus liau lietuviška. Nebuvo tai, supranta
dies šokių ansamblis vis mažiau ma, grynas akademinis folklo
kris į akį, negu detonuojantis, ras. Čia buvo toli nueita sceniško
neritmingas choras ar blogai su išplėtojimo keliu. Bet eita natū
režisuotas, neišmoktas scenos vei raliai, organiškai, plačiai varto
kalas.
jant liaudies tematiką bei moty
“Grandinėlei” šios visos pasta vus. Akį žavėjo gražūs kostiumai
bos netinka. Matėme priešingą (Aldonos Bobėnaitės-Vaitoniepavyzdį: mums buvo parodyta, nės). Plačiai išvystant choreo
kokie spalvingi, ryškūs, harmo- grafinius bei dekoratyvinius ele
niškai įvairūs, išbaigti galimu mentus, gali- kilti ginčų dėl “au
mai slypi liaudies šokiuose, jei tentiškumo” ar “etnografiškujie yra pateikti tobulo, subrendu mo”. Tuo klausimu tepasisako tie,
sio ansamblio. Dar nėra man te kas save laiko šito dalyko žinovais.
kę matyti vien iš šokių susi dėju Atmintina tačiau ta proga liau
sio spektaklio, kuris būtų galėjęs dies patarlė: “Kas nedirba, ne
tiek nenutraukiamai sukaustyti klysta”. Nematau reikalo plačiai
žiūrovo dėmesį, lyg tai būtų ne gilintis į tai, kiek choreografinių
atskiri Šokiai, bet viena ištisinė •idėjų galėjo kilti iŠ “anos pu nimas dažnai tiek pat svarbus, ; kestrantaš; kaip teko girdėti, čia
pasaka. Iš tikrųjų dauguma šo sės”; kai kurie vardai, kaip cho kaip ir bendra idėja, Tam įvyk- kai kur ranką pridėjo dar Br.
kių ir turėjo tam tikrą, aiškiai reografo J. Lingio parodyti
ir dyti reikia jau kūrybinio talento, Jonušas ir Ritas Babickas.
Žymus vaidmuo orkestro spal
parodytą, liaudies gyvenimo fa programoje. Choregrafinės idė-1 lankstaus prisitaikymo prie sąly
vos
srityje neabejotinai priklau
gų,
o
ypačiai
pasiryžimo
ir
darbš

bulą, stilingai įterptą ir jais iš jos tačiau čia neužtenka: ji turi
sė
“
Band Leader’iui” - Daliai
tumo.
Kaip
matome,
tas
ypaty

reikštą. “Grandinėlės”
šokius pavirsti “gyvu kūnu” scenoje;'
Kavaliūnaitei,
kuri esanti toli pa
bes
aukštam
laipsnyje
ir
turi
charakterizuoja didelis įvairumas čia smulkių detalių apipavidali-'
“Grandinėlės” vadovas Liudas žengusi pianistė B. Nasvytytės Sagys ir jo pagalbininkai. Jaunat Smetonienės klasėje. Nuo jos ge
viško entuziazmo kupini ir gra ro skonio priklausė, kad “Gran
žų jaunimo būrį sudarą visi sim dinėlės” palyda nepavirto į džia
patingieji “rGandinėlės” šokėjai, zą. Elektriniai vargonai turi pla
kurių tarpe yra neabejotinai čių galimumų visokiomis krypti
mis; šiuo atveju jie davė spal
daug talentų.
vingą,
dažnai liaudišką skambe
“Grandinėlės” muzikinė paly
sį
be
džiazo
tendencijų (nebent
da parodė, kad pasaulyje daž
niausiai nesama vienos teisybės. kiek per dažnas “vibrato”) , Ir
Liaudies šokius girdėjome įvai likusieji orkestrėlio grojikai su
riai palydint: pučiamųjų orkest darė gana profesinį įspūdį.
Muzikos autoriai: J. Švedas, J.
ro, nedidelio simfoninio sąstato,
akordeonų grupės; neseniai Chi Pakalnis, M. Novikas, E. Pilycagoje viešėjęs Montrealio liau paitis, V. Klova, L, Povilaitis, R.
dies šokių
sambūris parodė Žygaitis, A. Balčiūnas, J. Indramums gražų liaudies instrumen iš dabartinės Lietuvos. Iš jų trys:
tų orkestro pavyzdį. “Grandinė J. švedas, J. Indra ir J. Pakalnis
lė” prie šios problemos priėjo iš jau mirę. Panaudotoji muzika ro
visai priešingos pusės: nevartojo do profesinį, folkloriškai orien
nei vieno liaudies instrumento. tuotų kompozitorių darbą. Dau
Orkestrą sudarė elektriniai var gelis šokių yra parašyti kaip vie
gonai (Dalia Kavaliūnaitė), du nas ištisas kūrinys, nors ir sudė
akordeonai (Dalia Sakaitė
ir tas iš smulkių dalių, bet pritai
Romas Strimaitis), smuikas (So kytas ilgesnei fabulai, kuri buvo
Čia
fija Gruzdytė), gitara (Andrius vykdoma choreografijoje.
Raulinaitis), klarnetas (Edvar ypač įdomus buvo “Duktė viena
das Kripavičius) ir
trompetė namie liko”, kur ištisa apysaka
(Dan Woilfe). Pasirodo - svar vaizduojama tiek šokyje, tiek ir
bu ne tik “kas”, bet ir “kaip”. muzikoje ('berods A. Balčiūno Gautas skambesio rezultatas bu vieno iš jaunesnės kartos dabar
vo vis dėlto daugiau ar mažiau tinių kompozitorių). Ir kai kurie
liaudiškas. Arba bent nepriešta kiti numeriai pasižymėjo gra
ir
ravo liaudiškumui. Instrumentų žiai vesta išvystymo forma
įdomia
kombinacija
iš
lietuvių
ansamblis buvo kai kur itin spal
vingai orkestruotas, ypač “pia liaudies šokių bei liaudies dainų
no” epizoduose, išnaudojant so melodiškų pradų, kai kur atsar
lo smuiką ir klarnetą; kai kur, giai panaudojant naujoviškesypač masinėse scenose, ir muzi nių harmonijų.
Kodėl muzikos autoriai progra
ka skambėjo masyviai. Orkestracitjos pagalbininku programoje moje ne iš išeivių kompozitorių?
negauClevelando “Grandinėlė'’ lietuvių liaudies šokių sūkuriuose 1972 m. kovo mėn. 18 d. Marijos aukštesniosios pažymėtas A. Prialgauskas - se Atsakymas nelinksmas:
(Nukelta į 5 pusi.)
mokyklos auditorijos scenoje, Chicagoje.
Nuotraukos A. Gulbinsko nesnio amžiaus Clevelando or-
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šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 25 d.

Apie tai yra rašiusi Philadelphi suose darbuose jaučiamas gilus
jos spauda, įsidėjusi ir nuotrau mistiškumas, lyg galėtų jie
kiekvienu momentu atidengti
ką.
žmogiškosios egzistencijos pa
— Tad, iš dabarties pamažu
slaptį...”
slenkam į praeitį... Beje, kai ku
rie Kepalaitės darbai kiek pri
Australijoje susidomėjo
mena kitą skulptorių, gimusį
skulptūra
Lietuvoje 1891 m., nesivaržantį
Kai kalbame apie jūsų paro
savo kilmės ir Vakaruose laiko
das (bei jų vertinimus) šiame
mą meno pasaulio įžymybe bei
krašte bei artėjame prie kūiy-'
autoritetu. Tai Jacąues Lipbos kitur, įdomu paklausti, ka
Jos darbas pateko
VYT. ALSEIKA, New York, Richmond Hill
chitz. Jis parašė įvadą ka
da gi įvyko pirmoji jūsų —
į muziejaus rinkinius
talogui E. Kepalaitės parodos,
skulptorės paroda JAV-se?
— 1969 metais dalyvavau Sil- vykusios Nevv Yorke, 1966 m.
mylias šokti į Graham studi-1 precariously, creating the im— Tai buvo 1964 m. Brooklyvermine Guild metinėje parodo Maspethe,
ją Manhattane, be to, esanti su- pressio that gravitational forces
no
muziejuje — čia įvyko ma
je New Canaan, Connecticut
sitarusi kalbėtis su kai kuriais are acting on substantial
Lipchitz ir Jonynas vertino
no
pirmoji paroda šiame kraš
valst.
menininkais. Tačiau laiko po weighs).
itin teigiamai
te. Tai buvo ir mano darbo atkalbiui ji surado.
— Girdėti, kai kurios meno
Tais pačiais metais dalyva
Lietuvoje gimęs pasaulinio žymėjimas, kai dirbau su Fred
Beje, Kepalaitė gimusi pačia vau L. Bendruomenės vasario institucijos šiame krašte yra įsigarso skulptorius Lipchitz štai Farr — su juo dirbau vadinamą
me Vilniuje. Į Vakarus ji išvy mėn. Kultūros Židiny ruoštoje gijusios jūsų darbų?
ką apie Kepalaitę yra parašęs:
Tel. oriso HE 4-5840, rez. 388-2233
ko 1944 metais iš Palangos, kur kolektyvinėje lietuvių meninin
— Taip. 1968 m. dalyvavau “Aš nustebau, pamatęs jos dar
jį anuomet su dviem mergaitėm kų parodoje, kur buvau išsta-!
DR. PETER T. BRAZIS
Philadelphijoje, Pennsylvanijos bus... Pradėjau jais domėtis. Ji
atostogavo. Brolis iš Vilniaus čiusi savo skulptūrą “Pabaigos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Academy of the Fine Arts (Dai padarė įsidėmėtiną pažangą
pranešęs, jog miestas jau esąs pradžia” Vėliau su ta pačia
2434 VVest 71st Street
liųjų menų akademijos) 163-je (remarkable progress)...”
rusų užimtas... Ir taip prasidėjo skulptūra dalyvavau Jersey CiVai.: pirm.
ketv. 1 iki 7 popietparodoje. Toji akademija —
ponkt., 1-5, treč. ir šešt. tik
— Beje, toji 1966 m. jūsų antr.,
būsimos skulptorės kelias į Va ty, N. J. Muziejaus parodoje,
susitarus.
pats seniausias šio krašto mu
darbų paroda buvo atkreipusi ir
karų pasaulio pripažinimą. Ly kur laimėjau “Sculpture House
ziejus, į savo rinkinius, šalia ki
giagrečiai ji puoselėjo mintį — Award”, atseit, dovaną už j tų šešių menininkų, įtraukė ir lietuvių menininkų, jau nekal Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA
kreipti dėmesį šokiui.
bant apie pačią visuomenę, dė
skulptūros darbą.
mano skulptūrą — “Kūrybą”.
OPTOMETRISTAS
mesį?
Vokietija, iš jos — Australijon
2709 VVest 51st Street
— Tą parodą 1966 m. surengė
Elena Kepalaitė, 1944 m. atsiTel. GR 6-2400
A. Radzivanienės vadovaujama
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir
dūrusi Vakarų Vokietijoje, ten
1—4 Ir 7—9; antrad. ir pentad.
Lietuvių katalikių moterų kul ketv.
pasuko išraiškos šokio krypti
10—4; šeštad. 10—2 vai.
tūros
draugija.
Parodą
atidarė
mi. 1948 m. ji jau Australijoje,
Rez. PR 8-6060
prof. V. K. Jonynas. Netrukus Ofs. tel. 735-4477
kur susidomėjo skulptūra, nuo
DR. E. DECKYS
“Darbininko” laikraštyje, 1966
1957 m. Kanadoj, o nuo 1961
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
m.
gruodžio
mėn.
ilgame
metų, jau vienuoliktieji metai,
SPECIALYBE — NERVŲ IR
straipsnyje
apie
E.
Kepy'aitės
ji įsikūrusi New Yorke. čia ji
EMOCINES LIGOS
parodą štai ką rašęs: “Jos me CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
daugiausia dėmesio skiria skulp
6440 So. Pulaski Road
ninis subrendimas, o taip pat
tūrai, bet tai nereiškia, kad Ke
Valandos pagal susitarimą
šių dienų avangardinių skulptū
Elena Kepalaitė
palaitė būtų atsisveikinusi su iš
Rezid. Tel. — GI 8-0873
Nuotr. V. Maželio raiškos šokiu. Anaiptol.
rų pasisavinimas ir sprendimas
Eleną
Kepalaitę
lietuvių
skulp

DR.
W. M. EISIN ■ EISIMAS
Na, tegul ji pati pasakoja ir,
AKUŠERIJA
IR MOTERŲ LIGOS
torių
šeimoje
įrikiuoja
kaip
pa

jai pageidaujant, pirmiausia
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Skubu į liejyklą, iš jos gi —
žangiausią
atstovę.
Skulptorė
lieskime dabartį ir palaipsniui
šokti
savo darbuos yra atsisakius bet 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
grįžkime" į praeitį...
pagal susitarimą. Jei ne
kokio konvencionalaus (bana Valandos
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
Elena Kepalaitė, skulptorė ir Bronzos ritulių balansuotojo
laus) priėjimo prie formos ar
išraiškos šokėja, šiuo metu la
Tel. — B,E 3-5893
vaizduojamo siužeto...” Apie
bai užimta. Tai nestebina, nes
— Gegužės mėn. numatytoji
skulptūrines
Kepalaitės
kompo

DR. A. B. GLAVECKAS
jau gana greitai, šių metų gegu jūsų darbų paroda juk ne pir
zicijas prof. Jonynas buvo pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žės mėn., įvyks E. Kepalaitės ( moji New Yorke, jo galerijose?
Specialybė Akių Ligos
žymėjęs: “Jos savo konstrukci
skulptūros darbų paroda Newi Ji bene septintoji šiame krašte?
ja
ir
forma
yra
labai
dinamiš

3907
VVest 103rd Street
Yorko Phoenix galerijoje, pa Beje, kuriose parodose jums te
Valandos
pagal susitarimą
kos.
šios
dinaminės
formos
taip
čioje didmiesčio širdy, Madison ko dalyvauti anksčiau?
jungiamos savyje, kad sudary
gatvėje. Vis dėlto įdomu su mū
Ofiso tel. PR 8-2220
— 1970 metais toje pačioje
tų įspūdį nuolat besikartojančio Namų — rezid. — PRospect 8-0081
sų pasižymėjusia skulptore (ir Phoenix galerijoje turėjau va
judesio ir ritmo.”
šokėja) pasikalbėti apie jos lig dinamą “vieno žmogaus paro
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A
šiolinius pasiekimus, apie jos dą” (one man show), atseit, in
Ignas rado panašumo
VAIKŲ
LIGOS
sumanymus, pažiūras apie jos dividualinę. Ji buvo gerai įver
su senovės inkais
2656
VVest
63rd
Street
pačios kūrybą, apie skulptūros tinta “Arts” magazino Art
Tuometinė Kepalaitės darbų Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt.
bei išraiškos šokio ryšį.
News skyriuje.
paroda atkreipė ir kitų lietuvių nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ji “Draugo” atstovui parodė
(Atsiverčiame šio meno žur
dailininkų dėmesį. Dail. Vyt. Ig
savo darbus, palyginti, kuklio nalo puslapius 1970 m. lapkričio
nas “Aiduose” (1968 m. nr. 7) Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
se patalpose Richmond Hill (tai mėn. Ten kritikas apie Kepalai
taip vertino menininkės pirmąją
DR. A. JENKINS
Nevv Yorko Queens dalis) ir vis tės darbus, jos bronzinių “laz
individualią parodą: “Ji nuste
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
aiškino turinti maža laiko. Sa dų ir ritulių balansavimą” štai
bino savo kokybe. Tai aukštos
3844
VVest
63rd Street
ko, reikia skubėti į liejyklą ką rašė: “Likę a juggler she Elena Kepalaitė
Pabaigos pradžia (1968) meno kultūros skulptorė... Jos
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Brooklyne, iš jos vykti kelias balances bronze bars and balls
skulptūros pasižymi vientisumu. iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta
Pagrindinis objektas — skonin Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
gai ir vykusiai suabstraktinti
DR. F. V. KAUNAS
žmonės, daugiausia statiškai,
ritmiškai sustatyti tarp ar prie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tika, kad juokiamasi iš tokios ge čiau, kaip, nst neperpratus, kas
monumentalių plokštumų. Kom
1407 So. 49th Court, Cicero
tų menkystės? Iš tikrųjų, tai įvado autorės (jaunosios kartos
pozicijos primena senovės inkų Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. ir
veiikti reikėtų. Tiktai ne jauni atstovės tikra to žodžio prasme),
Šeštad. tik susitarus.
mui, o mums. Ir dar esama to sakoma, kabinėjamasi prie ta ar net megalitinės architektū
DR. ALG. KAVALIŪNAS
kių, kurie savo laiku paskelbtą riamų prieštaravimų ir ieškoma ros struktūrą bei nuotaiką... Vinuosmukio raštą laikė (ir tebe nebūtų neaiškumų. Mano many
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
laiko) per aštriu!
mu, V. Skrupskelytė yra šian
DR. ANNA BALIUNAS
SPECIALYBE
(Atkelta iš 1 psl.)
sutelkusiems būrį jaunų intelek
dien vienintelė, įstengusi taip įAKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
5540 South Pulaski Road
Kitas faktas (jau Jono Aisčio
tualų ir sugebėjusiems ne tiktai
GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą
siūlyta buvo pradžioj pasižiūrėti prasimušti pro pilką vidutiniš minėtas šiame priede): NAU žvalgiai ir taikliai aptarti išeivi
PRITAIKO AKINIUS
Skambinti — 585-2525
jos
poezijos
kaitą
ir
paskirų
poetų
į save. Ir pataikėme lazda tiesiai kumą, bet taip pat pasidaryti re JIENOS savo Vasario 16 veda
2858 VVest 63rd Street
kūrybą.
Duok
Dieve,
kad
dau

Vai.:
kasdien
10
—
12
vai.
ir
7
—
9
v.
j ipatį širšyną. Reikia faktų? prezentatyviu išeivijos kultūri majame (sic!) ir po to, joms įTel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
vaJk. šečtadienials 10—1 vai. Trečlad.
Štai, jie (ir, deja, ne vieninteliai; niu bei kultūringu leidiniu, buvo prastu tonu, užpuola tik ką iš giau tokių literatūros kritikų uždaryta. Ligoniai priimami susitarus!
DR. P. KISIELIUS
Ofiso telefonas PR 8-3229
paminime šiuos, nes jie aktua ir tebėra slaptai ir viešai priki leistos antologijos (Lietuvių po mūsuose iš jaunųjų tarpo iškilRez.
telef.
VVAlbrook
5-5076
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tųf Tikrai įdomu būtų, kaip ra
liausi):
šama
tautinės
skaistybės
stoka,
ezija
išeivijoje
1945
—
1971)
re

1443
So.
50th
Avenue, Cicero
šoma reaguojant Jono Aisčio, pa
»
REZID. TEL. 239-4683
Kasdien 1-3 vai. ir 6-3 vai. vak,
Vienas tautinės krypties (savo nevengiant net pašnabždomis daktorių Kazį Bradūną ir tos an matyti sąrašą tų, kurie dėl pa
DR. K. G. BALUKAS
išskyrus trečiadienius.
laiku nuosaikus ir rimtas) laik skaitytojų tarpe kelti paniką: va, tologijos įvado (Egzodo poezijos saulėžiūrinės (koks tai nujodi
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
Akušerija ir moterį; ligos
raštis jau keliolika mėnesių ve kur šio žurnalo einama! Kur? Gi šuoliai) autorę prof. Vikt. Skrups- nėtas arkliukas!) diskriminaci
Ginekologine Chirurgija
Tel. REliance 5-1811
\
da nuožmią, sarkastiškais asme tėvynės išdavystės keliu! Lyg ne kelytę. Užuot pasididžiavus to jos, anot NAUJIENŲ, .ton anto- 6449 S. Pulaski Road (Orawford
DR. WALTER J. KIRSTUK
niškumais
išmargintą, kovą dr. J. Girniaus buvo 1961 me kiu leidiniu, neturinčiu sau ly logijon nepateko. Manau, tada Medical Building) Tel. LU 5-6446
ligonius pagal susitarimą.
(Lietuvis gydytojas)
prieš kiekvieną ne jų kartos as tais atspausdinta pirmoji ir vie gaus visoj išeivijos leidybos is išlįstų yla iš maišo: ir čia tik Je!Priima
neatsiliepia, skambinti 374-8012.
nintelė
tokia
knyga
išeivijoje
(ją
torijoje,
ir
taip
objektyviai
(tai
menį ar pasireiškimą, jeigu ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riausiai, kaip anuo anksčiau mi
3925 West 59th Street
šokama pagal kelių (taigi, kelių!) išsivertė latviai — tokia reikš liudija Bradūno ramus ir rimtas nėtu atveju, verda kokio nors,
DR. VL. BLAŽYS
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
asmenų grojamą, neva tauriau minga jiems ji pasirodė:) apie įvadas ir pati idėja pavadinti šią megalomanijos apakintojo rūs PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8
2801 VVest 63rd Street
vai. vai. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir
sio patriotizmo muzikėlę. (Ne tautą ir tautinę ištikimybę. Na, knygą trečiuoju tomu, papildant tybė. O gal, NAUJIENŲ veda
Kampas 63-člos ir California
trečiad. uždaryta.
klystančių teisėjų togomis jie, ži o METMENYS, redaguojami dr. ir išbaigiant visą šio laikotarpio mojo nuomone, reikėjo išmesti
Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad, ketvlrtad. nuo
noma, patys apsisiautė). Ati V.Kavolio, tai jau — šiųjų ma lietuvių poeziją, nes vilniškės du tuos jaunuosius (kurių galima
DR. IRENA KURAS
8 iki 7:80 vai. vakaro.
džiau įsiklausius į tos muzikos nymu — tikras komunistų kon tomai negalėjo išvengti Maskvos tikrai buvo daugiau kaip po vie
Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Trečlad.
ir
penktad.
uždaryta.
garsus, girdisi jų tikroji gaida: spiracijos įrankis, skirtas suskal cenzūros) pristatančiu visus, to nų eilėraštį atspausdinti) ir vie
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
Ofiso telef. 476-4042
SPECIALISTE
užgauta autoglorifikacija ir į- dyti vieningą (?) lietuviškąją vertus, išeivijos poetus, NAU ton jų prikrauti gerą pustonį
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
MEDICAL BUILDING
bendruomenę
ir
palaužti
jos
ko

JIENOS
pasirinko
smulkių,
ne

7156
South
VVestern Avenue
niršis, kad nepaisoma absoliu
grynos grafomanijos?
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt.
taus paklusnumo komandas. Ki vos dvasią. O žodžiai kaip žemi reikšmingų priekabių ir nepa
DR. C. K. BOBELIS
nuo 11 vai. iki 1 va(. p. p. ir nuo
Taigi, mylime savo jaunimą.
6—8 vai. vakare.
Trečiad.
nuo
taip tariant, atatinkamai nepa ninkai, frontininkai, lankininkai, grįstų įtarinėjimų kelią, kad tą
DR.
B.
G.
SEITON
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. šeštad.
garbinama arba atatinkamai ne metmenininkai ne tiktai pagie knygą sumenkinus. Kazio Bradū Valio tautos žiedas! Todėl ste INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
11 vai. ryto iki 2 vai. p. p.
CHIRURGIJA
si rikiuojama... Iš tų pačių pat žingai iškraipomi, bet vartoja no čia ginti nė nemanau — jis bėsiuos tikrai, jei tas žiedas ant
Ofiso telef. RH 7-1168
Tel. — 695-0533
Rezid. tel. 239-2019
rankų buvo ir tebėra šaudoma į mi beveik kaip keiksmažodžiai. yra padaręs daugiau už šimtus rojo kongreso metu nieko ir nei
MEDICAL CENTER
du, ir vienintelius, mūsų kultū Visa tai mūsų jaunimas mato, panašių rašėjų ir jo darbai tai vieno nepadilgys. Nes to užsitar- FOX VALLEY
860 Summlt Street
Perskaitę "Draugą"’ duo
rinius žurnalus. Dr. Juozo Gir girdi ir skaito. Ar nuostabu tad, įrodo kiekvienam, kuris turi nors navusių turime apsčiai.
Route 58 — Elgin, Illinois
niaus redaguojamiems AIDAMS, kad imama netikėti tokia patrio- lašelį geros valios. įdomu, ta
Henrikas Nagys
kite kitiems pasiskaityti.

Pasakoja Elena Kepalaitė:

Šokis man buvo tiltu į skulptūrą

Lošt wax process, kitaip ta
riant, tai — pats seniausias
bronzos atliejimo iš vaško bū
das.
— Vis tolstame gilyn į praei
tį... Į New Yorką iš Kanados at
vykote 1961 metais. T*ad ir įdo
mu — kur pradėjote reikštis
kaip skulptorė, gal ir tapybos
srity?
•
— 1957 m. atvykusi į Kana
dą, skulptūra jau buvau susido
mėjusi ne joje, bet — Australi
joje. (Čia pridursiu, kad Toron
te 1958-61 m. studijavau skulp
tūrą Meno kolegijoje). Taip,
pradžioje susidomėjau tapyba ir
su savo darbais dalyvavau paiNukelta į 5 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7lst Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą
Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street
(71st ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad... afltrad., ketvlrtad. Ir penkt.
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
Ketvlrtad. ir šeštai, nuo 9 v. ryto
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč-

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5149 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800! Namų 925-7697
Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest G9th Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato
CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 VV. 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 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 Iki 2 vai. p. p.
ir vakarais pagal suBitarlmą. ,

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 tat Street
TEL. — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
ryto, 2—8 vai vak. Šeštad. 1 Iki
4 v. vak. Teč. ir sekmad. uždaryta.
Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas tr rez., 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 ikki 4 vai, ir nuo 6 iki 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. poplą tr kitu
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-4 ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta.
TEL, PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA TR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm,, antrd., ketv. 6—8 vai.
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet
ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. Ir Šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850
Vai. pirm., antr.. ketv. 2—5 Ir 6—8,
penkt. 2—5. šeštad. pagal susitarimą.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Egzodo poezijos šuoliai

PAVASARIO

NAKTIS

Skambi lakštingala triukšmingai gieda.
Alyvom kvepia senstanti naktis.
O žalias mėnuo per medžius atrieda
Ir ima šviesti tiesiai į akis.

Henrikas Radauskas

Atsiminimai skrenda mėnesienoj
Kaip angelai, ir aš nebegaliu
Užmigt nuo liepos silueto sienoj
Ir nuo žalių mėnulio spindulių.

Ištrauka iš antologijos "Lietuvių p oezija išeivijoje 1945-1971" įvado
Henrikas Radauskas yra Ais- Į VIKTORIJA SKRUPSKFLYTĖ dėsniai iššauktų sąvokinę kalbą,
čio priešingybė, nes jis poeziją, i
logiškų ryšių sintaksę. Tačiau
ir aplamai meną, sutapatina su į
daugiausia, kada Radausko kū
tuo kūrybiniu minties prasiver prieštarautų tam pasauliui, ko rybinė mintis atkakliai muša
žimu, kuris tikrovę ne tik trans kį mato pasyvi, tingi akis.
ritmą, ‘‘ima šokdinti tris-ketu
formuoja, bet iš tikrųjų ją nei Į Prieštarauti ir kurti — tai rias gaidas,” įmigęs pasaulis,
gia. griauna, degindamas visa, dvi sąvokos, kurios Radausko poeto pilku kamuoliu pavadin
kas tikrovėje nesiderina su poe poezijoje susilieja, nes priešta- |
gimsta Bonnardo paletėje,
to maištaujančia gelme. Tuo bū raudamas, Radauskas griauna natiurmorto spalvomis, o ne am
du poetas, Aisčio lyrikoje dau daiktų statiškas pozas ir tuo žinybe ar utopinėmis vizijomis
giau pasyvus, kantrus, pasaulį būdu suteikia jiems judesio. Iš tik pražydęs.
Akcentas meniškai apipavi
pakenčiąs, Radausko kūryboje rųjų, jis save stato gyvybės
įgauna aktyvumo, pasaulį pa centre, sau priskiria gyvybę dalintiems vaizdams, t. y. eilė
lenkia savo valiai ir tas Aisčio duodančiojo rolę ir todėl visiš raščio medžiaginiam principui,
širdį taip giliai sužeidusias vi- kai logiškai, jungdamas mo<įer; Radauskui duoda užsidariusio
lyčias šauna į tikrovę, joje savo naus poeto sąmoningumą su mi esteto veidą, ypatingai lietuvių
DAINOS GIMIMAS
minčiai įlieti.
I tinės pasaulėjautos, impulsu, ta poetų tarpe, kurie paprastai ryš
“Fontano” (1935) ir “Strėlė ria: saulė: “ugninga ir sena, tu kiau parodo kūrinio šaknis emo
danguje” (1955) rinkiniuose riu rašyt, kad ji spindėtų” Daik cijoje ar kiek toliau eilėraštį pa
Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
Radauskas gal kiek daugiau ak tų spindėjimo, judrumo, kartais stumia atviro minties išsakymo
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,
centavo meno transformuojan net šypsnio Radauskas išgauna pusėn. Hermetišką įspūdį stipri
čią galią, ryškino poezijos-pasa- ne spontanišku kūrybinės įtam na ir tai, kad Radauskas stovi
Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,
kos paralelę, atsivėrė fantazijos, pos prasiveržimu, bet griežtai toli nuo gyvenamojo laiko. Ka
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,
sapno, magikos nuotaikoms ir kontroliuojama forma, staigiai ras, okupacija, tremtis — visa
teigė, kad poetas savo magišku šėlstančiais ritmais, meistriškai paskutiniųjų trisdešimties metų
Ir skamba medyje melodija tyli,
žodžiu į pasaulį atneša dangiš išvystytais garsų sąskambiais ir istorija jo kūryboje tik retai ir
O aš klausausi jos ir užrašau smėly,
kos perspektyvos: “Pasikalbė ypatingai sudėtinga
vaizdų tik vienu kitu žodžiu primena
jau su dievais / ir vėl į žemę su struktūra. Kartais statiškiems ma. Tačiau, nežiūrint šito užsi
Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju
grįžau,/ ir vaikštau skersgat daiktams yra suteikiamos te darymo, Radauskas ryšių su
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,
viais kreivais, / ir vėl eilėraš kėjimo savybės:
kandeliabrai realybe nėra nutraukęs. Jis gi
čius rašau“ (Sugrįžimas). Ta tįsta, marmuras į erdvę liejasi, liai įsiklauso į laiko dvasią, savo
Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos
čiau net ir pirmaisiais kūrybos namai, vienas stipriausiai į že vaizduote jai atsiveria, stipriai
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.
metais Radauską traukė ne pati mę įaugusių simbolių, pradeda jaučia modernios, nupoetintos
pasaka, kiek tie momentai, kada tekėti, o spalvos, kurios papras civilizacijos plieninį pulsą. Tai
HOMERO JAUNYSTĖ
pasaka, pro realaus pasaulio tai daiktus įrėmina erdvėje, atpažįstame šiurpo gaidose, bai
medžiagą prasiveržusi, medžia poeto dinamiškai išgyventos, mės virpėjime, gyvybės sustin
goje pražysta nuostabiais, bet išmoksta dainuoti. Kartais, at gime ar Radausko
“Miesto”
Aš gėriau putojantį pieną,
nuodingais žiedais. Burtinin virkščiai, lietus, debesys, paukš gėlėse, kurios “suvarytos į ce
Aš valgiua nežemišką duoną.
kas, stebukladarys, o ne pasa čiai sustingsta stiklo ar vario mento kvadratus” žydi “labo
Žiūrėjau į žėrinčią dieną:
kų sekėjas, jis vaikščioja krei formose. Ypatingai įdomūs tie ratoriniame didmiesčio ore”.
Į žydinčią gėlę raudoną.
vomis gatvėmis, “nieko nepa vaizdai, kur Radauskas ne Gali būti, kad Radausko pažiū
metęs”, nieko neieškodamas, nei įprastines savybes sukeičia, bet ra į poeziją, kaskart ryškiau iš
Man piemenys grojo vamzdeliais
žemės grožio, nei savo emocijos derina visiškai priešingas, ir kėlusi meno ir tikrovės priešin
Pavėsyje aukšto platano,
atgarsių, ir jam rūpėjo vaizduo tuo būdu daiktus įstato priešin gumą, buvo poeto ir modernaus
Ir bitės auksiniais indeliais
tės žaismais orkestruoti naujus gų savybių dinaminėje įtampo pasaulio nesutarimo paveikta.
Man kvepiantį medų gabeno.
nuotykius, pokštus, stebuklus. je. Vienos kurios formos neapVaizduotės avantiūras Ra spręsti, vienoje pozoje neįšaldyO, kaip man beprotiškai sekės!
Algirdas Grigaitis, žinodauskas, vienas sąmoningiausių ti, jie pasiduoda judesio dėsniui,
Man vynuogės nokti skubėjo,
lietuvių poetų, lygino su žemę teka, keičiasi erdvėje, ritasi, mas mūsų foto menininkas ir
Ir sunkios, įsirpusios kekės
kultūrinio priedo
padegančiomis katastrofomis ir laužydami savo senąsias for “Draugo”
Laimingos prie lūpų virpėjo.
per keturiasdešimt kūrybos me mas: mėlynėje du medžiai rie bendradarbis, yra parašęs platų
tų, kaskart gilindamas ir stip da. Kūrybinei įtampai padidė vertinimą neseniai išėjusios Al
Su lyra klajodami dviese,
rindamas
aktyvios,
tikrovę jus, judėjimas stiprinamas, ir gimanto Kezio, SJ, nuotraukų
Mes
karą ir kardą giedojom
griaunančios, poezijos sampra daiktai, praradę pusiausvyrą, knygos “Foto komozicijos” ”.
Ir
vasarą
aukštą ir šviesią
Recenziją netrukus spausdinsi
tą. tiksliais vaizdais atskleidė siūbuoja, sukasi, krinta, šoka
Ir riedančią bangą po kojom.
me
mūsų
laikraštyje.
Paties
žmogaus minties ir regimosios girtą, tačiau visada poeto griež
Algirdo Grigaičio foto kūriniai
tikrovės, o tuo pačiu ir meno ir tai kontroliuojamą šokį.
ti žvaigždės, pradėjusios kilti,
yra gaunami pirkti Limited
gyvenimo, dramatiškus ryšius.
Radauskas, kaip ir prancūzų Image galerijoje, 108 East Oak
Ant jūros rankas auksines
Kūrybinės minties tekėjimą į iš poetas Arthur Rimbaud, poezija St., Chicagos miesto šiaurinėje
Uždėjo ir liepė nutilti,
orę Radauskas išreiškia karšto siekia sudominti medžiagą ir sa
Kad ji neprikeltų manęs.
dalyje.
vėjo vaizdu: Vėjas švilpia per vo kūrybinį impulsą realizuoja,
sieną ir apmušalus degina; gais tikrovės formoms duodamas
rų pašvaistėje eiles gimdo (Poe naujo judesio.
tai). Plonas kiparisas, pakarto
Radausko vidinė įtampa, tas
damas poeto minties kryptį, jo dvasios gelmių su. nieku nesi
dangų žiauriai rėžia ir žaizdas derinąs nerimas, išlieka tyras,
atveria (Karšta diena). Pana nei mistinio polėkio, nei sociali
šiai staigiuose faunų ir vienara nio maišto, nei metafizinės tie
gių šuoliuose (Vienaragis), ar sos alkio nepaliestas impulsas..
nerimaujančių, su daiktais nesu Todėl jis tikrovę pakeičia tik į
Jei atsisuksim į netolimą mū “Jūratės ir Kastyčio" opera jos kūrėjo laiškų šviesoje
tinkančių tonų maište atpažįs meninį kūrinį, ir jei šitame ma
sų kultūros istoriją, pastebėsime,
tame Radausko poetinės vaiz giškame pakeitime tikrovė poe
kad jau 1957 m. kovo mėn., kai
duotės veržlumą, kuris, pasiekęs tui giliau atsiveria, eilėraštis
tuometinis Chicagos
Lietuvių kad naująją operą susibausta pa Geriausias kelias čia — naują kū
aukščiausio laipsnio, įgauna žu tiesų neskelbia, atviru žodžiu vyrų choras rengėsi pirmajai sa rodyti tik po 15 metų visai ne dėl rinį ilgesniam laikui padėti
j
dančios jėgos: “Įnirtę nušoka neaiškina poeto įžvalgos ir vei vo operinei premjerai — Verdi tuometinio Chicagos Lietuvių stalčių ir jį kiek primiršti. Kai
nuo linijų tonai / ir sienom — kia tik savo meniškąją esme. “Rigoletto”, tiek spaudoj, tiek ir vyrų choro ir vėliau iš jo išsi vėliau pradedi žiūrėti bei tikrinti,
kaip žvėrys — nubėga po tris /• Konkretus, hermetiškas, užsi platesniuose kultūrininkų bei vi vysčiusios Chicagos Lietuvių — jau daug lengviau pastebi kai
Nuplėšo pirštus chrizantemai sklendęs vaizdų plotmėje, suomenės sluoksniuose buvo pla operos kaltės. Vyt. Radžius, tuo kuriuos trūkumus bei atrandi
valdybos naujas išraiškos galimybes...”
geltonai / ir skersvėju išmuša jis žavi fantazijos žaismu, vei čiai minima ir komp. K. V. Ba metinis vyrų choro
Taigi, kai visuomenė jau ne
namo duris” (Furioso), šis vaiz kia plastinę vaizduotę, supurto naičio tariamai tuo metu jau pirm., pirmąjį laišką komp. K.
kantriai
reikalavo naujo kūrinio,
V.
Banaičiui
parašė
1955
m.
duotės maištas poeto gelmėje skaitytojo žvilgsnį, kviesdamas baigta nauja lietuviška
opera
Kompozitoriaus
atsakymas
gau

pats
kompozitorius
dar toli gražu
atsiranda todėl, kad tikrovės išsivaduoti iš trafaretinio regė “Jūratė ir Kastytis”.
Nemažai
jo
nelaikė
baigtu
ir
nesiryžo ati
tas
tik
po
metų,
1957.
III.
30,
kai
daiktai žmogaus sąmonėje įšąla, jimo ir į pasaulio daiktus pa buvo balsų, reikalaujančių ją,
sustingsta į banalius vaizdus ir žvelgt kitaip. Kai kurie vėlesnie nieko nelaukus, išvesti į scenos Marijos aukšt. mokyklos salėje duoti.
savo kieta, suakmenėjusia me ji Radausko eilėraščiai vaizdų rampą. Šiomis dienomis, 15 me vyko “Rigoletto” spektaklis. K.
Kompozitoriaus ligos
džiaga varžo poeto polėkį, lyg į žaismą priveda iki kraštutinu tų nuo anų laikų praslinkus, kai V. Banaitis laiške rašė:
kalėjimą uždaro jo mintį. Iš mo, skaitytojo sąmonėje suda sparčiai artėja “Jūratės ir Kasty “Jau praėjo virš metų, kai Jūs
Toliau K. V. Banaitis rašo:
daiktų kalėjimo ištrūkti Ra rydami kažkokios neutralios — čio” pasaulinės premjeros valan rašėte man dėl galimybių Cikagolje
pastatyti
mano
operą
“
Jū

“
Šio
kelio aš mėginau laikytis.
dauskas taria kūrybinės įtam tabula rasa — vizijos įspūdį. da, L. Vaičiūnienė “Naujienų”
ratė
”
.
Neskubėjau
su
atsakymu,
Parašęs
1955 m. rudenį trečiąjį
pos sudinamintą žodį. Jis tikisi Žvelgiame į tuštumą tyru, jokios dienraštyje sušunka: “Mūsų lietu
nes
man
pačiam
dar
buvo
daug
“
Jūratės
”
aktą, numačiau
tik
žodžio galia atsipalaiduoti tiek formos nepažįstančiu žvilgsniu. |i viška legendinio padavimo libreto neaiškumų kokiame pavidale tas
1956
m.
vasaros
atostogų
metu
nuo tikrovės, tiek nuo sustingu Tik poetinėj prozoj 'šalia kon opera “Jūratė ir Kastytis” tik šiais veikalas pasirodys galutinoje re padaryti “generalinį” apžiūrėji
sių tikrovės vaizdų — žodis densuotų vaizdų, atsiranda ke metais susibausta parodyti...”
dakcijoje. Tik ką užbaigtas kū mą visų trijų aktų, kiek galima
“mūro akmenį skrodė” (Žodis) letas abstrakčių žodžių ir trupu
Anų metų dokumentai ir laiš rinys — tai dar tėbeverdanti, sutrumpinti ištęstas vietas ir t. t.
ir rašyti taip, kad kiekvienu tis atviresnio pasisakymo, lyg kai, archyvuose rūpestingai iš kunkuliuojanti “patrova”, kurią Žiemos mėnesiais prie operos dar
ritmu, kiekviena vaizdo linija ankstesniais eilėraščiais atrasti saugoti, kaip tik atveria tiesą, pavojingą būtų “nešti į stalą”! bo visiškai
negalėdavau priei-

Iš Henriko Radausko
poezijos

O laikrodis kartoja seną melą,
Kad laimė šypsosi, kad ji gera,
Ir bėga jo tiksėjimas jht stalą
Į džiaugsmą didelį, kurio nėra.
ŽODIS

Jie kirviu sukapojo žodį.
Užrakino vario raktu,
O jis mūro akmenį skrodė
Nemirtingo žingsnio taktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių
Ir nutilo paukščiai, kada
Jis aidėjo aklų trobelių
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi vaikas
Vakarų aušros ramume.
Jį augino didelis Laikas
šaknimis po gruodžio žeme.

Saulė pramušė plutą švino,
Sultys ėmė ūžt kaip kadais,
šakomis padangę užtvino
Ir užpylė žemę žiedais.
FLEITA

Bacho fleita gieda apie mirtį
Kaip apie pavasarį — ramiai.
Dėkis daiktus. Tenka atsiskirti.
Tu be reikalo gimei.

Nesidėk daiktų, nes jie palieka.
Fleita čiulba vis linksmiau.
Apie mirtį, apie dangų, apie nieką,
Apie laimę, kad be reikalo gimiau.
VIENARAGIS

Iš flamandiško kilimo, blunkančio oro šilkinio.
Ar iš pasakos, kur sakalai ir alchemikai miega,
Jis iššoka, akim kaip žibuoklėm nušviesdamas pievą,
Ir nubėga per skambantį mišką — gražus vienaragis.
Sakalai, nusigandę, pro virpantį medį pakyla,
Ir alchemikai braižo ant stiklo ugningą figūrą,
O heraldiški liūtai nuo skydo nušoka į žemę.
Ir jų aukso karūnos po pasakos orą pabyra.

Vienaragis įeina j juodą, užnuodytą upę,
Ir vanduo, tartum stiklas, giedrėja ir plaukdamas gieda,
O ištroškę žirgai ir lakštingalos vandenį geria,
Ir su naščiais nuo kalno atbėga prie upės merginos.

Vienaragis, sužvengęs, nuo kailio vaivorykštę krato,
Ir merginos rieškučiom žaibuojančius deimantus beria,
O jis grįžta per mišką į niekad nebuvusį laiką,
Kur kiti vienaragiai po liūdinčiu ąžuolu ganos.
Washington, 1970. VIII.

(Eilėraštis iš pomirtinio Henriko Radausko poezijos rinkinio,
leidžiamo Vytauto Sauliaus).

Ko ir pats kompozitorius nesitikėjo
ti, nes kliudė pamokos, riaumatas bei artritis ir šaltas butas.
Deja, 1956 m. griebė mane li
gos viena po kitos ir vis po dutris mėnesius. Didelę kliūtį ma
no darbingumui sudaro ir deši
nės rankos reumatinis negalavi
mas: mažai galiu rašyti
bei
skambinti... Dėl pablogėjusios
sveikatos, deja, teko apsiriboti
daugiausia tik muzikos pamoko
mis, nes vien tik iš jų reikia pra
gyventi. Bet protarpiais vis tiek
mėgindavau ir prie operos priei
ti. To išdavoje pirmieji du aktai
jau įgijo galutinę išvaizdą bei
pavidalą ir galima būtų pradėti
orkestruoti, bet dėl trečiojo akto
dar man pačiam kyla neaišku
mų... Pastatymas nebus lengvas
ir kainuos daug pinigo- Todėl
aš nesitikiu greit sulaukti šios
operos įsikūnijimo scenoje. To
dėl nematau reikalo
perdaug
skubėti su jos galutinu paruoši
mu scenai. Intensyviai
dirbti

kol kas negaliu dėl pablogėju
sios sveikatos...”
Tame pat laiške kompozitorius
išreškė norą, kad, kai opera bus
galutinai baigta, kas nors išleis
tų jos klavyrą. Tai buvo konkre
ti žinia, tuometinio vyrų choro
giliai paimta į širdį: išleisti nau
josios operos klavyrą, kai ji bus
baigta kurti Žinome, kad choro
iniciatyva netrukus
Chicagoje
buvo sudarytas naujosios ope
ros klavyro išleidimo komitetas,
vadovaujamas M. Rudienės.
Nenori susirišti su datomis

Sužinojęs gerų žinių iš vyrų
choro valdybos, komp. K. V. Ba
naitis 1957.IV.24 rašė: “Dėkoju
už laišką ir linkėjimus. Mane
džiugina čikaigiškių dainos my
lėtojų ryžtinga optimistinė nuo
taika ir plataus masto užsimoji
mai. Turint tiek ūpo ir energijos,
galima daug nuveikti meno srity.
Ypatingai man malonu patirti,
kad Čikagoje gali susidaryti są
lygos, kurių dėka palankiai bū
tų galima išspręsti ne vien pa
statymo, bet ir “Jūratės” klavyro išleidimo klausimą... Mano
(Nukelta į 4 pusi.)
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Ko kompozitorius
nesitikėjo

šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 25 d.

Lituanistinio švietimo
pilkasis didvyris

N

Pedagoginio lituanistikos instituto rektoriaus dr. Petro Joniko
žodis, atsisveikinant su mirusiu instituto direktorium
Domu Velička 1972 m. kovo 20 d. Chicagoje

(Atkelta iš 3 pusi.)

visiškai sustojo mokėjęs...
Strumskio mirties dar kurį laiką
sveikatas stovis neleidžia man rėmė tik du asmenys — J. Baintensyviai dirbti, trukdo deši čiiinas ir N. Gugienė.

Šiandien atsisveikiname ilga
metį Pedagoginio lituanistikos
instituto direktorių, didį lituanis
nės rankos negalavimas, kuris
nerodo jokių pagerėjimo ženklų.
tinio švietimo pedagogą Domą
“Galutinoje išvadoje — laike
Operos muziką kompanavau tri trijų metų operos reikalui buvo
Veličką.
jų karštų vasarų laikotarpyje, sudėta tokia suma, kurią geras
Teisingai su vienu mąstytoju
bet dabar jau nenorėčiau pana kriaučius “šapoje” uždirba
galime pasakyti, kad daug yra į
šiai rizikuoti. Taigi, mano su tris mėnesius”...
žmonių, kurie sugeba atlikti di-1
pratimu, geriausias kelias būtų
džius žygius, bet nedaug tokių,
šis: kai jau nuspręsiu, kad dau Reikalas ne piniguos
kurie sugeba atlikti gerus darbus.
giau taisytinų vietų neatrandu,
Velionis priklausė šitai negau
Tame pat 1958.11.12 rašytatuomet teks duoti švariai nura
siai pastarajai grupei. Ir jis atli
šyti visą operą, bet čia Jau bus tame laiške komp. K. V. Banai
ko išskirtinį, retą gerų lietuviš
reikalinga tam tikra talka ar, tis dar pažymi: “Tačiau čia rei
kų darbų žygį.
teisingiau, piniginė parama. Aš kalas ne piniguose, bet mano
Tuos gerus mokymo, ypač li
Švenčiant 65-tąjį kompozitoriaus Kazimiero V. Banaičio gimlladienį 1961 metais New Yorke. Iš kairės j dešinę:
pats dėl rankos invalidumo ne sveikatos stovyje... Dėl ištikusios p. Banaitienė (kompozitoriaus brolienė), E. Baltrušaitienė, už jų — p. Žukienė, prof. dr. Kanauka, solistė tuanistinio švietimo, specifinės
galiu imtis to darbo, o perrašy ligos teko galutinį paruošimą sce V. Jonuškaitė, kompoz. K. V. Banaitis, Gr. Matulaitytė-Rannit, muz. Žukas, dail. Vitkauskaitė-Merker, V. Bal mūsų kultūros tradicijos tęsimo,
Domas Velička
mas 300 pusL klavyro gali ne nai ir orkestravimą atidėti neri trušaitis, V. Tysliavienė, už jų — P. Jurkus.
t. y. jos perteikimo jaunajai kar
mažai atseiti... Todėl pabrėžiu botam laikui. Kol kas liga nero
tai, darbus jis dirbo jau būda
dar kartą, jog, dėl anksčiau nu do pagerėjimo ženklų. Medicinos
mas mokytoju, paskui vyresniuo
Velioniui didelę pagarbą galė
rodytų priežasčių, negaliu susi žmonės abejoja ar pavyks grą
ju prad. mokyklų inspektoriumi
sime
išreikšti, jei įsisąmoninsi
rišti kol kas tiksliomis bei griež žinti dešinei rankai darbingu
Lietuvoje; jiems jis
tobulinosi
rius.
Suradus
amerikietį
specia

me,
kiek
reiškė jo nepailstamas
apie
7,000
dol.,
klavyras
liuksu

,Šį
kartą
visuomenė
kompozito

tomis datomis. Daugelis operų mą, koks seniau buvo...”
baigdamas aukštąjį mokslą ne
siniu
leidiniu
rinkoje
pasirodė
listą,
mūsų
operos
meno
vadovo
riaus
kūriniui
išeiti
j
viešumą
ryžtas
ir
triūsas
iš dalies inerti
laukė net keliolika metų iki pir
lengvomis sąlygomis karo metu
Takiomis nuotaikomis baigia praėjusį rudenį. Išleidus klavyrą A. Kučiūno priežiūroje naujosios tikrai parodė retą dosnumą. Jei,
nėje
aplinkoje
perduoti
jaunajai
mo pastatymą..”
Lietuvoje ir nykiais stovykliniais
si rašančiojo rankose turimi ir kartu įvykdžius pagrindinį a. operos suorkestravimas pasibarė pagal kompozitoriaus
kartai lituanistinę tradiciją, ir jei
laiškus,
Kaip matome, tuo metu, kada
pokario metais tremtyje.
plačiosios visuomenės tarpe kilo komp. K. V. Banaičio laiškai. a. kompozitoriaus norą, kad kū galimas su maždaug 8, 000 dol. bent iki 1958 m. Brooklyno ir Bet plačiausią, giliausią vagą kiekvienas pagal išgales skirsime
vis didesnis triukšmas, kodėl Kaip žinome, kompozitorius mi rinys amžiams liktų bibliotekose suma orkestruotojui. Šiandien kitų kolonijų lietuviška kultūri jis varė jau šio krašto ir apskri daugiau dėmesio pačiam veliovyrų choras nestato K. V. Banai rė Brooklyne 1963 m. per Kalė bei pasaulio operos teatrų rinki orkestracija jau padaryta, ir visu nė padangė buvo tamsi, tai vė tai už Lietuvos ribų atsidūrusių nies sinonimui - Pedagoginiam
čio ‘'Jūratės”, ligų suspaustas das, nebespėjęs “Jūratės ir Kas niuose, staiga iškilo antroji pa spartumu ruošiamasi pasaulinei liau iji žymiai prašviesėjo. Malo lietuvių, jų jaunosios kartos tar Lituanistikos Institutui.
To instituto vardu
reiškiu
operos nu, kad toji giedra atėjo iš Chi
kompozitorius dar vis nebuvo tyčio” operos suorkestruoti. Tarp kopa. Chicagos Lietuvių opera naujosios lietuviškos
pe.
nuoširdžią užuojautą velionies
1958
m.
ir
kompozitoriaus
mir

ryžosi
“
Jūratę
ir
Kastytį
”
išvesti
premjerai.
Rodos,
su
gausia
vi

cagos,
iš
Clevelando.
Taip
ir
pajėgus jos baigti. Antra, jam
Svarbiausias tų darbų čia yra
pačiam, kaip neeiliniam kūrė ties jį yra aplankę Chicagos Lie į sceną jau šį pavasarį. Išlaidų suomenės parama, o ypač ste šią akimirką dar kartą norisi pa Pedagoginis lituanistikos institu žmonai Elenai, dukteriai (insti
tuto absolventei) Astai ir žentui,
jui bei muzikas pedagogui, atro tuvių operos dirigentas, valdybos sąmata jiems pasidarė žymiai bėtinai padedant lietuviams gy kartoti 1957.IV.24 K. V. Banai tas, kurio organizavime, admi
p taip pat velionies giminėms.
atstovai, taip pat ir jo operos kla didesnė, negu statant pasaulines dytojams, baigiama surinkti ir čio rašytus žodžius: “Daugelis
dė, kad Juo ilgiau parašytas kū
nistravime, jo. darbų planavime
rinys paguli, juo daugiau jis yra vyro išleidimo komiteto pirmi operas. Tada buvo kreiptasi į toji suma, kuri buvo reikalinga operų laukė net keliolika metų ir vykdyme velionies yra įnešta
ninkė. Šiems žmonėms kompozi “'Jūratės ir Kastyčio” klavyro iš vien orkestracijai. Apie tai skai iki pirmo pastatymo...” Jo gi
taisomas, tai tuo labiau meni
torius ir patikėjo savo naujosios leidimo komitetą, kad jis dar ne- tytojus plačiau painformuos iš opera sparčiai artėja prie tos lai išskirtinė, milžiniška dalis. Pe 40 m. nuo P. Saurusaičio
niai išsikristalizuoja.
dagoginis lituanistikos institutas
operos originalą, kad būtų at silikviduotų, bet surinktų lėšas koncertų Australijoje grįžęs sol. mingos valandos.
mirties
ir Domas Velička buvo sinoni
spausdintas “Jūratės ir Kastyčio” operai suonkestruoti, ko padary St. Baras su pirm. M. Rudiene ir
Nebūkite optimistai
Amerikos lietuvių kultūriniuo
VI. Rmjs mai, vienas be antrojo sunkiai
klavyras. Visuomenei
sudėjus ti nebesuspėjo pats kompozito- kitais.
se
baruose yra daug pasidarba
beįsiva
i
zd
uojam
i
.
Tuo pačiu metu vyrų choro
Nelengvomis mūsų lietuviško vęs kun. Petras Saurusaitis, nuo
vadovybė ir naujasis operos kla
jo gyvenimo sąlygomis velionis kurio mirties kovo 3 d. sueina
vyro išleidimo Fondo komitetas,
žvelgdamas į ilgesnę laiko pers
PASAULIEČIŲ TEOLOGINĖ institutui paaukojo nesuskai 40 m. Buvo kilęs iš Vilkaviškio
čiuojamas valandas,'dienų die valsčiaus. Būdamas neturtingas,
pektyvą, susirūpino kompozito
MOKYKLA
nas,
tenorėdamas, kad
mūsų jaunatvėje buvo siuvėjas, pas
riaus finansiniu stoviu. 1958. II.
Katalikai ir protestantai Spo- tautinė gyvybė, mūsų lietuviš kiau kambarinis, kol išėjęs filo
12 rašytam laiške komp. K. V.
kane, Wash., suorganizavo va koji kultūra neužgestų jaunojo sofijos mokslus 1895 m. Ameri
Banaitis išreiškė nemažai abe
dinamą Krikščionių koaliciją, je kartoje, o būtų rimtai, sąmo koje buvo įšventintas kunigu.
jonių:
kuri vykdys eilę kultūrinių pro ningai ir mokamai pasisavinama Vaterbury pastatė lietuvių baž
“Dėkoju Jums už kilnias pa
jektų, jų tarpe suorganizuos te ir nepertraukiamai tęsiama, puo nyčią. Atpirkęs nuo kun. J. Žebstangas bei planus paremti ma
ologijos mokyklą pasauliečiams selėjama ir tobulinama. Ir visą rio spaustuvę, leido savaitraštį
no kūrybinius užsimojimus bei
mėneraštį
“Tarnas
ir tarptikybines socialinės tar tą darbą jis dirbo ne dėl pasigy “Rytą”,
palengvinti to darbo sąlygas.
Bažnyčios
”
.
Spaudos
draudimo
nybos
programas.
rimo
ar
paviršutinio
(tariamo)
Man tik kyla abejonių ar prak
"Pranaše Didis" — nauja kompozitoriaus Vlado Jakubeno kantata
garso, bet tyliai, su neatlaidžiu metu iš viso išleido įvairių leidi
tiškai tas duos kokių apčiuopia
DAKTARĖS LAIPSNIS
ir kietu pareigingumu, be poil nių 1,439 puslapius, 16,000 eg
mų rezultatų. Nebūkite optimis
BARB. WARD
Būdamas didelis
sio, kaip tikras pilkasis lituanis zempliorių.
tai dėl vadin. visuomenės pri Verbų sekmadienį, š.m. kovo krantėje, vis dėlto nenutraukia tas magistro laipsniu tenoras Ig
tarimo. Plati masė ir visuomenė m. 19 d. 5 vai. po piet, “Tėviškės” ryšio su parapijos choru, ir Leo nas Malcius pagiedos “Inge- La Šalie kolegija Philadelphi- tinio švietimo didvyris, kurio žy blaivybės skleidėjas, nuo 1911
niekuomet nebuvo nei mokslo, lietuvių ev. liuteronų bažnyčioje nas Gružas (baritonas), nuolati misco..” (šaukiuosi nusidėjęs) iš joje, pagerbdama tarptautinio gio svarba dar labiau išryškės m. leido žurnalą “Šviesą”. Yra
nei meno rėmėįa-mecenatė. Ji (S. Troy Avė. prie Marąuette par nis solistas “Tėviškės” parapijos Verdi “Reąuiem”. Giesmių vaka garso britų ekonomistę Barbo laiko perspektyvoje. Bet ir dabar išvertęs keliasdešimt religinių
knygų ir dar 1899 m. paruošęs
mielai pasinaudoja mokslinin ko) įvyksta tradicinis giesmių parengimuose.
rą fortepijonu ir vargonais paly rą Ward, suteikė jai garbės dak aišku: mes netekome pačio di
džiausio aukštojo lituanistinio ir išleidęs lietuviškai anglišką
kų ir meninkų darbais, bet vi vakaras, kasmet rengiamas šios Mišrus choras, Jurgio Larnp- dės kompozitorius Vladas Jaku taro laipsnį.
švietimo rūpintojo už Lietuvos žodyną. Mirė eidamas 78-tus
siškai nesuka sau galvos dėl tų parapijos choro, kurio dirigentas sačio vadovaujamas, dar pagiedos bėnas.
metus.
ribų.
sąlygų, kuriose tenka kūrėjams yra Jurgis Lampsatis. Šiais metais ištrauką iš CH. W. Gluck’o odirbti. Apie tai iškilmingai liu “Tėviškės” parapija švenčia sa peros “Orpheus ir Euridice”, Fr.
dija visa kultūros istorija — nuo vo gyvavimo 20 metų sukaktu Zilcherio “150 Psalmę” ir, para NEDŪŽTANTIS VEIDRODIS
senųjų Egipto, Graikijos, Romos ves. Parapijos valdybai ir dvasios pijos choro ir 'klausytojų ypač Iš akrilinės plastikinės me
laikų iki mūsų dienų. Meno me vadovui kun. Ansui Trakiui pave pamėgtą žydų vergų giesmę iš džiagos, perpus lengvesnės už
cenatais visuomet buvo tik pa dus, kompozitorius Vladas Jaku Verdi operos “Nabucco”. Bus ir stiklą, pradėti gaminti veidro
vieniai asmenys ar mažos vien bėnas sukūrė ta proga stambes daugiau solo numerių; jų tarpe džiai, kurie nedūžta ir lankstosi
minčių grupės, kurioms tos rū nį, kantatos pobūdžio veikalą, Chicago Conservatory absolven-į visas puses.
šies pastangos ir veikla buvo mišriam chorui ir solistams —
Earn interest from dale of
prie širdies.
sopranui bei baritonui fortepijo
“Tai sakau, turėdamas gana nui palydint. Parapijos pageida
deposit to dale of withdrawal on
liūdną patyrimą su buv. operos vimu, ši kantata yra paremta ži
Regular Passbook accounts.
fondu, kurį X. Strumskis organi nomąja lietuvių evangelikų liau
zavo gale 1952 m. paremti ma dies giesmės melodija “Pranaše
INTEREST COMPOUNDED DAILY
ne operos “Jūratė ir Kastytis” Didis”. 17 minučių ilgumo vei
PAID OUARTERLY
darbe. Jis laiškais kreipėsi į 40 kale ši melodija yra plačiai ir įWe
pay
highest
rates permitfed by law.
senųjų mūsų emigracijos pinigin vairiai panaudota, tiek polifonišgų tūzų, kad jie sutiktų prisidėti kai, tiek posminiai, tiek ir drau
prie operas fondo, įnešdami po ge su solistais. Yra dvi versijos —
10 dol. kas mėnesį laike dviejų senoviškesnė ir dabar vartoja
ASSETS OVER $160,000,000
metų. Atsiliepė arti dešimties as moji. Pagrindinė veikalo nuotai
RESERVE OVER $14,500,000
menų, o kiti net neatsakė į laiš ka yra mistiška ir prašvitusiai
kus. Prie fondo prisidėjo šeši as tragiška; veikalo viduryje vis di
menys; į tą skaičių įeina ir pats dėjantį vaidmenį turi šviesaus,
fondo organizatorius X. Strum galingo pobūdžio liaudies cho
skis. Taigi, iš šalies tik penki ralas. Kantatoje, šalia tematišrėmėjai tesusiradol... Jų suprati kai, posmiškai ir polifoniškai
Tsjįjr
mu, gaudamas 60 dol. į mėnesį, vartojamo choralo yra nemažai
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
kompozitorius gyvendamas New originalios muzikos, kuri tačiau
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO . CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140
Yorke gali atsisakyti nuo muzi kone ištisai remiasi giesmės
kos pamokų ir visiškai atsidė “Pranaše Didis” motyvais. Tai
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Frlday, 9 a.m. to S p.m.
ti... operos kūrybai! Būtų buvę duoda veikalui kiek ritmiškai
Saturday, 9 am. to 12 Noon
—
Wednesday, no business transacted.
dar pusė bėdos, jei ta mažutė su vienodo, asketiško charakterio.
ma būtų tvarkingai sumokama Solo partijas atlieka Viktorija
OFFICE HOURS ON GOOD FRIDAY
kas mėnesį. Bet praėjus kuriam
laikui, deja, kai kurie fondo da Grigelaitytė (sopranas), kuri,
lyviai pradėjo vėluoti su įnašu kad ir mokytojaudama tolimame
net iki pusės metų, vienas kitas Molines mieste, Mjssissipi pa-

Tėviškės lietuvių ev. liuteronų
parapijos giesmių vakaras

STANDARD
FEDERA

Šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 25 d.

Šokis man buvo
tiltu į skulptūrą
(Atkelta iš 2 pusi.)

rodose nuo 1953 m. Skulptūra
gi mane pavergė nuo 1956 m.,
man anuomet gyvenant Melboumo mieste. Tai buvo mano
pirmieji žingsniai skulptūroje.

Devyneri metai Australijoje
ir daugiau išraiškos šokio mene
— Tad kiek metų praleidote
“kengūrų krašte’’, kaip gal kiek
pašaipiai, vadinamas tas įdo
mus, patrauklus kraštas —
Australija?
— Ten gyvenau nuo 1948 ligi
1957 metų, taigi devynerius me
tus.
— Atrodo, kad Australijoje
jums, kaip skulptorei, gal ir ne
teko pasireikšti, o tik kaip iš
raiškos šokio menininkei... Jūs
jau Vilniuje šokote teatre, vė
liau Vokietijoje, dar vėliau
Australijoje, Kanadoje, paga
liau įvairiuose JAV miestuose?
Tad pradėkime nuo paskutinių
jų, nuo dabarties, kaip pagei
daujate...

(Atkelta Iš 1 psl.)

sūs, ne iš savo kūrybos besiverčią mūsų kompozitoriai nėra leng
vai palenkiami tokiam darbui
Be to - daugelis numerių turi ga
na komplikuotą formalinę struk
tūrą ir yra greičiausiai sukurti
glaudžiai bendradarbiaujant su
choreografu. Išeivijoje tų sąlygų
mes neturime. Vienintelis, Clevelande gyvenantis, talentingas
naujoviškas kompozitorius Jonas
Švedas (ne tas, kuris pažymėtas
programoje) yra savo stiliumi
gan tolimas nuo panašių folklo
rinių uždavinių. Prie didelio abi
pusio noro, nugalint esamas pro
blemas, kol kas gal galėtume pa

raiškos šokio menininkė Danutė
Nasvytytė ir dail. Adolfas Vai
čaitis, sugebėję padaryti gerą
reklamą.
Du mano koncertai įvyko
Adelaidėje, tiek pat ir Sidney,
prisimenu, viename koncerte
Adelaidėje dalyvavo gal iki 800
publikos. Paskutinis koncertas
buvo įvykęs Sydney mieste.
(Sydney laikraščio “The Sun”
kritikas 1957 m. rašė, kad Kepalaitės šokis “nevargina, bet
stimuliuoja...” Jo žodžiais, Ke
palai tė pasirodžiusi kaip “serious, profound and imaginative
artist”).

Naujas išradimas
širdininkams

Išraiškos šokio studijos
Vokietijoje
— ■ Išraiškos šokio studijas
pradėjau Europoje, Vokietijoj,
kur trejus metus Augsburge
studijavau pas Į'Valter Klass,
žinomos MaryVVigman mokinį.
Vokietijoje tuo metu gyvenant
tūkstančiams lietuvių išeivių,
buvau surengusi: eilę išraiškos
šokio koncertų — jie įvyko Hanau, Dillingene, Memmingene.
Su "Coppelia” baletu važinėjau
po visą Vokietiją. Šitaip man
vyko neblogai gal ir dėl to, kad
turėjau baleto paruošos pagrin
dus dar iš Lietuvos laikų...

— 1968 m. šokau Chicagoje,
“Laiškų Lietuviams” vakare,
anksčiau, 1958 m. šokau Brooklyne su atvykusiu Toronto vy
rų kvartetu, tų pačių metų ge
gužės 17 d. įvyko mano išraiš
— Tad jau priartėjome prie
kos šokių rečitalis New Yorko
Carnegįe Recital salėje, taip pat Lietuvos... Tą pagrindą gavote
šokau ir Bostone, N. England bene Vilniuje?
Mutūal Hali, dar ir New Yor
— Taip, klasikinį baletą pra
ko lietuviams...
dėjau mokytis dar savo vaikys
tėje Vilniuje^ kur gyvenau, kol
Gražūs Montrealio spaudos
1944 metais jau reikėjo trauk
atsiliepimai
tis į Vakarus. Vilniui atitekus
— Žinoma, šokote ir Kanado lietuviams, kaip jau minėta, šo
je?
kau Vilniaus operoje.
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Elena Kepalaitė.

ge” skulptūrą palyginau su su
stingusiu šokiu. Tiesa, gal kiti
sakys, kad šokyje yra ritmas,
bet, manau, jis yra ir skulptū
roje. Disonansai, iškreipimai
gali juk būti ir ne tik skulptū
roje, bet ir šokyje. O tie diso
nansai ir šokį ir skulptūrą pa
daro įdomesniais.
Naudoju elektroninę muziką
šokdama...

JAV ir Izraelio mokslininkai
išvystė tokį širdies plakimo re
guliatorių, kuris įstatomas į
krūtinę ir kurio išsieikvojusios
baterijėlės yra prikraunamos
i radijo bangomis iš lauko peri
j odą. Anksčiau tokiems įtaisams
baterijas reikėdavo keisti mažjdaug kas 18 mėnesių, darant!
„T ,
,
,,
j vis naują operaciją. Naujasis
Nukryz.avm.as (detalė, 1963) I išradimas sudaryta3 Columbijos
I universiteto inžinierių ir Izrajelio Weizmano instituto gydy
tojų. Jis jau išbandytas, įstam. lapkričio mėn. Massachu- Į čius gyvuliuose, ir dabar turi
setts valst. universitetas savo
būti jo naudojimas patikrintas
kolekcijai įsigijo jos spalvotą
žmonėse.
škicą, pavadintą “Vibrations”).
NAUJAS IŠRADIMAS
I
“Žmogus juk kinta, nestovi
AUTOMOBILISTAMS
vienoj vietoj...”
Į Išrastas naujas įtaisas, kuĮ.71 Cld V1C>3 1 ris, *■pakabintas automobilio viTaigi, 111
minėdami praeities
įvykius Kepalaitės kūryboje, I duį.,ima d"oti. signalus^ kai tik
jau vėl atsidūrėme dabartyje. mašinos viduje atsiranda per
i
Ir... galėtume mesti žvilgsnį ir į daug žmogui pavojingų dujų.
NAUJAS SKAITYMO
ateitį.
APARATAS
Elena Kepalaitė jau pradžioje
minėjo, besiruošianti — ir labai
Skaitymo mėgėjas dabar ga
rimtai — būsimai savo naujo lės su savimi nešiotis 30,000,
sios kūrybos — skulptūros pa puslapių “biblioteką”, nufilmuo
rodai Phoenix galerijoje New tą ir su mažu aparatu patogiai
Yorke (939 Madison Avė.). Dėl I skaitomą, puslapius parodant
to ir visiškai logiškas į meninin i normalaus dydžio. Visas įtai
kę nukreiptas klausimas: ką sas labai mažas.
gi toje parodoje parodysit?

— O ką galite papasakoti
apie jūsų atliekamus išraiškos
šokius? Juose, kaip teigėt, sten
giatės atspindėti šių dienų gy
venimą, ieškote naujų kelių, bū
dų
save išreikšti?
— Taip, ir mano koncertų “Skulptūra — sustingęs šokis”
sėkmė buvo nemaža. Galiu pri
— Naudoju elektroninę muzi
Tai tokia buvo meninė evoliu
minti 1957 m. Montrealy šokio
cija, kuri privedusi prie Kepa- ką bešokdama. Tokia muzika
koncertą, surengtą kartu su
laitės, jau pasižymėjusios, ta labai tinka, panaudojant dra
mano darbų paroda. Ją globojo
— Apie tai, ka sukursiu, —,
lentingos, skulptorės. Dėl to čia matiškus judesius šokyje. O
ir atidarė anuometinio Šveica
ir statome jai įdomų klausimą juk dabartinis gyvenimo laiko ji atšovė, — dar nenoriu kal
rijos konsulo Kaestli žmona —
— koks, jūsų manymu, yra san tarpis reikalingas, kad jį atspin- bėti, nors, aišku, turiu įvairių
lietuvaitė. Montrealio spauda,
tykis tarp šokio ir skulptūros? dėtum šokyje. Aišku, kreipiu dė projektų, dirbu ir savo darbus
prancūzų ir anglų kalbomis,
mesį į paprastumą ir nenoriu viešai eksponuosiu. Tai gal bus
— Šokis man buvo tiltu į
mano pasirodymą buvo labai ge
šokio perkrauti. Juk reikia žmo mano pati svarbiausia paroda. ,■
skulptūrą, — dėsto Kepalaitė. gaus neapsunkinti, reikia, kas
rai įvertinusi.
(Beje, po minėto koncerto Dar ir dabar einu šokti į Mar- reikalinga, pasakyti aiškiai ir
— Ateity, atrodo, liksit išti
Montrealio Gesu salėje, 1957 m. thos Graham studiją Manhatta- su labai mažais judesiais. Ir tai kima skulptūrai.
1
lapkričio 9 d., “La Presse” dien ne, į kurią atvyksta šokėjai iš tinka ne tik šokiui, bet ir skulp
— Taip, juk žmogus visą lai
raštis lapkrf. 17 d. buvo paskel viso pasaulio gilintis toje šokio tūrai...
ką
keičiasi, nestovi vietoj. Jis 1
bęs pasikalbėjimą su E. Kepa- technikoje.
gauna
naujų minčių, idėjų. Ir I
“
Sokis
papildo
mano
kūrybą...
”
Chicagoje po 1968 metais su
laite. Kritikas stebėjosi, kad
čia
norėčiau
pridurti: skulpto- (
rengto
mano
išraiškos
šokio
vienam asmeny
gali sutilpti
— Man taip atrodo, kad ne- rius, dirbdamas su skirtinga ,
dailininkė ir šokėja... Tuo me koncerto Jaunimo centre, anuo
atsakytumėt į mano klausimą,
tu dar buvo pasirodę jos pasi met “Drauge” įdėtame Kęstu kam, būtent, teikiat pirmenybę medžiaga, gauna naujų minčių,
kalbėjimai prancūzų ir anglų čio Trimako, SJ, pasikalbėjime savo kūrybos kely — šokiui ar įsigyja naujos technikos. Juk I
toji medžiaga teikia tam tikrą |
kalbomis su Kanados radijų at su manim, į klausimą, kodėl aš skulptūrai ?
stilių, ji kalba už save. Jei ma- (
nepasitenkinau viena meno ša
stovais).
nęs
paklaustumėt, ar naujoji
ka, atsakiau, kad “žmogus yra — šoku nuo mažens, ir šokis
— Iš Montrealio, — pasakojo
įtaka
atsilieps ir mano nau- ‘
man
netrukdo,
priešingai
—
jis
kūrėjas, ieškąs naujų kelių ir
menininkė, — išvykau į Toron
būdų save išreikšti. Skulptūra papildo. Juk skulptūra yra šio jiems, kuriuos parodysiu, dar- (
to, kur gyvenau tris mėnesius ir
yra artimiausia šokiui, ji yra — mano pragyvento ir gyvenamo bams, tai mano atsakymas bus i
iš ten vykdavau su išraiškos sustingęs šokis.”
visai trumpas — taip.
jo laikotarpio išraiška...
šokiais, į JAV miestus.
Tiek E. Kepalaitė papasako
Modernus šokis įgalina
Su šokiais po visą Australiją
jo apie save, kaip išraiškos šo
labiau išsireikšti...
kėją. Tačiau juk Kepalaitė yra
Ledynai Marse
— Išraiškos šokis jus lydėjo
— O kodėl pasirinkote išraiš buvusi ir tapytoja, bent, kaip
dar dviejuose kraštuose —
Mokslininkai iš nuotraukų,
kos, o ne klasikinį šokį?
matėme, pradiniame Australijos
Australijoje ir Vokietijoje. Pir
atsiųstų Mariner raketos, spren
ma kalbėkime apie Australijos — Tą šokio kryptį pasirinkau, tarpsnyje. Ir jos kambary Rich- džia, kad Marso poliaus srity
kontinentą. Ten praleisti devy Vokietijoje gyvendama, ypač mond Hill, 109 gatvėje, matyti je, po sušalusio^ angliarūkšties.
neri metai — juk netrumpas lai dėl to, kad išraiškos šokis gai bent keli tapybos darbai. Dėl sluoksniu, yra vandens ledy- i
ko tarpas ir, kiek žinoma, toje vališkai kuria savo individua to, ir su pagrindu, tenka klaus nai. Buvimas vandens Marse!
žemėje buvote visai teigiamai lius, charakteringus judesius, ti:
jleidžia spėti, kad ten gali būti
įvertinta, kaip išraiškos šokėja? kuriais išreiškiama tam tikra
— Ar jūs ir dabar tapote pa ir bent kokia gyvybės forma,
Marso nuotraukos buvo dary
— Man teko keliauti po visą nuotaika arba idėja. Modernaus veikslus?
šokio
tikslas
—
teatraliniai
api

tos iš 2,121 mylios nuotolio. Iš
Australiją, šokau Sydney, Can— Tapau, bet mano stilius, jų apie ledų laukus sprendžia
berroje, Melbourne, Brisbane, pavidalinti idėją ir tuo būdu ta
palyginus su anais laikais, jau Kalifornijos technologijos insti
Adelaidėje ir kitur, taip pat pa me šokyje stebime ryšį su dra
pasikeitęs. Piešiu brėžinius, tuto laboratorija. Nuotraukos
ma.
Vokietijoje,
karui
pasibai

sirodžiau ir Sidney miesto tele
rodančios
gus, stebėjau, jog gyvenimas ne naudoju spalvotus pieštukus, ir ______
I.kad Marse kuriuo
vizijos programoje.
štai čia skulptūra susitinka su1 nors metu buvo ir skystas, nestovi
vietoje,
jis
nuolat
kinta.
Kuriais metais ir kur pra
tapyba, o tai labai svarbu. Ži-j sušalęs vanduo. Nėra duomenų,
dėjote reikštis Australijos že Klasikinis baletas įstatytas į
noma, visas mano dėmesio svo-1 kad dabar būtų nesušalusio
formas,
tuo
tarpu
kai
šių
laikų
myne?
žmogus ieško naujų kelių, tad ris tenka skulptūrai, gi tapybą | vandens. Mokslininkai spėja,
— Melbournas buvo mano pr-i modernus, išraiškos šokis pa laikau tik pagalbiniu veiksmu, kad stambieji vandens sluoksmasis ten miestas. Pirmasis. lengvina daugiau išsireikšti, pa tokiu, kuris man padeda įgyven- njaj keliauja nuo vieno poliaus
mano koncertas ten įvyko 1950 sakyti, apie ką galvoji, išreikšti dinti skulptūros uždavinius.
į kitą kas 25,000 metų, kai
m. rugpiūčio mėn. Koncer tui su įvairias idėjas...
(Kad dailininkė gabi ir tapy- Marsas vis kitaip pasvyra sarengti daug padėjo žinoma iš
Aname pasikalbėjime “Drau- boje, gali liudyti tai, kad 1971 vo orbitoje.

sistemą, gali neturėti nei noro
nei praktiško »u gebėjimo talkin
ti “Grandinėlei”.
“Grandinėlės” viešnagė surin
ko dviejuose spektakliuose pilną
Marijos aukštesniosios mokyklos
salę. Pasisekimas buvo entuzias
tingas ir užtarnautas. Žiūrovų
akyse ilgai mirgės puikių bendrų
scenovaizdžių bei charakterin
gai liaudiškų detalių atsiminimai.

pildyti “Grandinėlės” programą
vienu kitu numeriu ir “savomis”
JAV jėgomis. Tik viena pastaba:
jaunimas, studijuojąs Amerikos
ar Kanados konservatorijose kom
poziciją ir pagal laiko dvasią trau
kiamas į elektroninę dvylikos to
nų ar serialinę muzikos rašymo

Gr''”i-'r«:)o • taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti
DOVANAS savo giminėms arba draugams j Lietuvą
ir U.S.S.R. yra nupirkti jiems

Soeci'l Preler’nfial Rouble Giff-Cerlificales
'PneoiMins Pirminybiškius Rublių Dovanų—Pažymėjimus)
TT? YRA:
'

Galiojantys specialiose užsienių valiutos krautuvėse,
daugelyje dideliuose miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.
PREKIŲ KOKYBE YRA AUKŠTA, KAINOS ŽE
MOS.
' , , •
Galiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.
Pristatymas ir patenkinimas garantuotas.
Pakeičiama į vietos Rublių valiutą, jei pageidaujama.
Suma neribota.
Paprašykite Informacijas dėl Automobilių ir Butų!
Dėl jūsų saugumo siųskite užsakymus į mūsų prisijungu
sias firmas:
oi t t
GLOBE PARCEL SERVICE, INU
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., 21st Floor, New York, N. Y. 10022
Tel. (212) 758-1150/1

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INU.
1776 Broadivay, New York, N. Y. 10019
Tel. (212) 581-7729

arba tiesioginiai į vienintelį V/O VNĖSHPOSYLTORGO
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537

OF YOUR
INVESTMENT

|
I

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas privažiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
mažiems banketams teikiama veltui.

PER ANNUM

PER ANNUM

0N CERTIFICATES
0F $5000.00 0R MORE

0N CERTIFICATES
0F$ 1000.00

2 Year Maturity

One Year Maturity

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS
T

★

AB JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?

★

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?

★

AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?

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

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GR 6 - 7575

HOURS: Mon. 12 P,M. to 8 P.M Tues 9 t< 4. Thura. and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30.
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šeštadienis, 1972, m. kovo mėn. 25 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

natvės buvo sąmoningas lietuvis.
Vilniuje rūpinosi to krašto atlieprisimenant
! tuvinimu, lietuviškomis- pamal
domis, rengė slaptus lietuviškus
Energingas atsikuriančios Lie-; vaidinimus. Kovojo prieš spau
tuvos kultūrininkas, miškinin- i dos draudimą. Dirbo drauge, su
kas Povilas Matulionis mirė 1932 dr. J. Basanavičiumi, steigiant
m. kovo 15 d., taigi šiemet mini Lietuvių mokslo draugiją ir kt.
me jo mirties 40 m. sukaktį. Jis,
Draudžiamosios spaudos bendra
didelio lietuvių švietėjo kan. darbis, spaudą leidus, rašė įvai
Kozmiano paremtas, buvo įstojęs
riuose lietuvių laikraščiuose. Jo
į Žemaičių kunigų seminariją,
studijiniai straipsniai miškinin
bet iš jos pasitraukęs baigė Pet
kystės klausimais buvo spausdi
rapilio miškų institutą. Rusų nami rusų, vėliau lietuvių moksvaldžios įtariamas, buvo kilnoja I ln žurnaluose. Surinko daug memas į daugelį vietų ir tvarkė miš- ,' džiagos botanikos žodynui. Dar
kus Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, 1923 m. išspausdino Lietuvos
kol grįžęs j Lietuvą buvo paskir
kalnuotutmo ir nuotakumo žetas miškų departamento vedėju. į' mėlapj. Tai buvo pirmas nepri
Lietuvos vyriausybei .persikėlus į klausomoj Lietuvoj leistas savas
Kauną, tapo miškų departamen-. žemėlapis. Mirė eidamas 72 meto direktoriumi ir žemės ūkio bei I tus.
valstybės turtų viceministeriu.
j

Miškininką P. Matulionį

Kai kūrybos raidai
dar nestatomas taškas
Kelios mintys į dail. Antano Petrikonio 25 m etų
darbus žvelgiant
K. PRIEŠPYLIS

Apžvalginių ir jubiliejinių pa matai akivaizdžią dailininko me
rodų progomis paprastai stengia tamorfozę nuo trafaretinių, kone
masi recenzijose sukurti
pačio atvirutinių vaizdelių ir melsvai
dailininko autentišką portretą, iš sidabrinių spalvos tonų iki sim
ryškini jo kūrybos bruožus, virs bolių užuominomis perpinto ab
tančius jau oficialiais. Paskui to strakto, besiliejančio sultingomis
kį, jąu užbaigtą, kūrybos — taigi visų spalvų gamomis. O per tuos
kūrėjo dvasios portretą
beveik 25 metus pakelyje buvo visokių
būtina įrėminti lietuvių ir apla- stabtelėjimų, buvo kurį laiką užmai šiandieninės dailės rėmuo- i sikirsta už labiau mintį pabrėse. Žodžiu, reikia rasti tam por žianČio simbolizmo, buvo vaikš
tretui vietą jubiliejiniame salo čiota romantišku ir dar pabrėžti
ne, kad jis tenai jau toks, o ne nai lietuvišku peizažu, buvo įti
kitoks kabotų visiškai užbaigtas, kėta ekspresionistiniais medžiais,
nei pagadinamas, nei
pataiso šėlstančia jūra ir vakaro ramybe,
žiema, pavasariu, rudeniu. Tai
mas.
Su Antanu Petrikoniu
dar buvo atskiri Antano Petrikoruo,
taip pasielgti negalime. Jo portre dailininkiškos kelionės žingsniai.
to čia nutapyti dar neįmanoma.
O patys naujausieji jo darbai
Ir ne dėl to, kad jo kūrybos vei
lyg ir liudija dailininko pastan
das neturėtų autentiškų, ti'k jam
gas iš tų visų, stabtelėjimo stoty
vienam priklausančių bruožų. O
se giliau įmintų pėdų sudaryti
tik dėl to, kad Antanas Petriko
lyg ir sintezę to, kas jam geriau
nis yra dar intensyviai dirbantis,
siai kadaise buvo pasisekę. Gerai
o ne į portretinius rėmus kopian-1
vartodamas aliejaus, akvarelės ir
tis ir ten sustingstantis dailinin- i
akrili'kos technikas ir kalbėdamas
kas.
širdies ir poeto balsu, Antanas
Todėl ir žvalgantis po jo šian- Petrikonis tikrai ne vienu takiu
dieninę parodą Chicagoje, nė iš savo darbu žiūrovą jautriai prašvieno paveikslo neišgirsti bravū-j nekina, neatsispiri prie jų nesu
rišta šauksmo: “Žiūrėkite, koks stojęs ir širdimi neatsiliepęs.
aš esu!” Greičiau išgirsti vien ty Tokie yra darbai: Gėlės (Nr. 5),
lų klausimą: “Kaip tau aš patin Gėflės (Nr. 12), Šešėliai (Nr. 23),
ku?” Drauge visi paveikslai kal Ruduo (Nr. 26), Žaismas (Nr.
ba, lyg atsiprašydami: “Nežvel 32), Srovė (Nr. 52), Upelis (Nr.
kite į mus per daug rimtai, nes 57),. Bičiuliai (Nr. 58), Prie eže
čia dar ne viskas, ir nepastatyki- ro (Nr. 70), Kūdra (71), Prate dar po portretiniu parašu taš žydę medžiai (Nr. 72) ir kt.
ką”
Paroda vyksta dailininko nuoVis dėlto Antano Petrikonio, savoje Marųuette galerijoje, 3215
kaip dailininko, 25 metų ilgio W. 63St., Chicagoje. Lankoma
keliu pasivaikščioti, tegu ir be visomis savaitės dienomis ir sekpretenzijų nutapyti čia jo port- madieniais. Paroda galerijoje bus
retą, yra įdomu ir malonu. Pa-1 iki balandžio 16 d.

Antanas Petrikonis

Prošvaistė (Nuotr. V. Noreikos)

Jo rūpesčiu Antaliepėje buvo
įkurta pirmoji žuvų perykla Lie NAMŲ TAISYMO DARBAI
tuvoje. Su T. Ivanausku įkūrė Staliaus, dažymo ir visus kitus
Gamtos tyrimo stotį. Nuo 1923m. darbus atlieka lietuvis — labai
buvo pakviestas 'miškininkystės prieinama kaina.
SKAMBINTI RE 7-9615
katedros vedėju Kauno univer
sitete. Perkėlus tą šaką į Dotnu
vą, Matulionis buvo išrinktas
pirmuoju Žemės ūkio akademiJ jos rektoriumi.

Kan. Kozmiano ir “Aušros”
įtakoje prof. Matulionis nuo jau-

AG. GIEDRAITIS
Patarlės, mūsų kaimo žmonių
supratimu, yra tokie trumpi vaiz
dingi posakiai, iš kurių suvo
kiama patariamoji — pamoko
moji prasmė. Pavyzdžiui:
1. Maži vaikai motinai kelius
spaudžia, užaugę — širdį.
2. Visų dantys balti, o kas už
dantų, nežinai.
3. Karvelio plunksna už kepu
rės, o vilko dantys nasruose.
4. Ko aklas verktų, kad kelią
matytų.
5. Devyni vyrai vieną gaidį
piovė.
6. Ar ilgam šun dešra po kak
lu!
7. Kas pakels šuniui uodegą,
jei pat nepasikels!
8. Mirė meška, padėk ir dūdas.
9. Diena — vakarop, metai—
galop.

je ir mintyse, nežinai.
Karvelio plunksna už kepurės...
Tai žmogus, kurs taikiu, geru ap
simeta, o iš tikro — piktas kaip
vilkas. Labai gražiai, meniškai
išreikšta patarlė.

džiovintų baravykų Štai ir jums
(vaikams), atseinas, atnešiau.
.Ar tu, vaikeli... tajy ... buvai
užmigęs, kad savo aveles... tajy..
į mano pievą suleidai?
Tas audimas, vaikuži, jau per
ilgai užsibuvo staklėse.
Tai, vaikine, smagu maudytis
po šilto lietaus!
Kai aš, vyreli, buvau jaunas,
niekas man buvo pūrą žirnių ant
pečių užsimesti
Geriau, mergele, su ja nė ne
kalbėk: juk ji — ragana, merge
le, burtininkė!

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

MARQUETTE PROTO
SUPA LY

Manufacturers

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
Ko aklas verktų... Neverkjų reikmenis. Pasinaudokite pa
tum, nedejuotum, jei galėtum,
togiu planu atidedant pasirink
ko negali, kad turėtum, ko netu
tus reikmenis ypatingai progai
ri ir negali turėti. Taip žmogus
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
kartais pasiguodžia, negalėda
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
mas savo norų ar troškimų pa
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
tenkinti.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
Devyni vyrai... Kokį niekdarių
3314 West 63rd Street
ir skelbimams, rėmai — metalu
keli puola daryti, kai net ir vieno
aplieti
rėmai.
Chicago, Illinois 60629
per daug. Pašiepianti patarlė.
Petras ne tavo nosiai, brol: tu 2400 So., Oakley Avė., Chicago
Bet yra ir kita prasmė: ateisiąs jo (jam) neprilygsi!
Telef PRospect 6-8998
Tel. VIrginia 7-7258 • 50
toks laikas, kad devyni vyrai vie
Kaip pasiklosi, taip išmiegosi,
ną gaidį piausią — tokie būsią anot to.
maži ir menki žmonės.
Bala nemato, kaip čia gražu!
Šeštoji patarlė taria apie vien
RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR
Iš pateiktųjų pavyzdžių maty
OLYMPIA
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO
dienį žmogų ar vaiką, kuris kokio ti, kad priežodžiai lyg ir be rei
Pirmoji patarlė—maži vaikai... daikto nesaugo, nepalaiko. Įspė
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.
ROYAL
Kas nežino, kad motina savo ma jamoji ar net baramoji (vaikui) kalo įterpiami į sakinį, tarytum
beprasmiai žodžiai. Bet ir ne vi
GRUNDIG
žutėlius ant rankų nešioja, ant patarlė
sai taip. Priežodžiai kalboje atsi
kelių sodinąs, supa, myluoja! O
ZENITH
Septintoji patarlė apie tokį, ku
tie motinos keliai labiausiai nu ris pats save giria, savo darbais randa, kai kalbėtojas yra linkęs
kai kur stabtelėti, lyg užsikerta
SPARTA
sėdėti, nuspausti: ir valgydinant, didžiuojas.
X L.Giedroitls
kalbėdamas, tarytum norėtų pair guodžiant, ir drabužėlį velkant.
10 Barry Drlve
Mirė meška (lokys)... Ko esi sigalvoti, ypač kai priežodis jau
E. Northport, N.Y. 11731
G ir užaugę vaikai nedingsta iš
Tel. (516) 757 0055
motinos rūpesčių: kiek kartų ne- netekęs, ką praradęs, jau tuo ir įprastas. Antai priežodis tajy gir
Chicago 476 7399 vakare
geru savo elgesiu arba savo ne- nesigirk, nesididžiuok, jau to ir dėtas iš lėto žmogaus, kuriam
pasisekimais ir nelaimėmis už- nesigailėk. Patarlė, atrodo, iš tų vis, rodės, reikėjo stabtelėti, kad
laikų, kai meškininkai (lokinirt- pasigalvotų, ką toliau sakyti, ar
duoda motinai širdį!..
kai) • vaikščiojo po žmones su
Antroji patarlė sako, kad kal dresiruotais (Smurgainyse) lo ba kad ko nereikia, nepasakytų.
bėdami ir šypsodamiesi daug kas kiais ir išdarinėjo visokius pokš Tačiau daugeliui žmonių prie
žodis tėra tik įprotis. O kiti ir
baltus dantis rodo, o ką jie mano, tus, dūdomis padūduodami.
be
priežodžių pakalba.
H
kas toliau už dantų, kas jų galvoDevintoji patarlė... Pasigalvok,
Pagaliau palyginkime patarlę(
— Kur paruoši savo gail. se žmogau, kaip greit bėga laikas. ir priežodį Priežodis, kaip ką tik
seris, panele Christie — ar Da- O ką nuveiki per dieną, per me matėme, kone be reikalo kalbė
* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
STASĖ SEMĖNIENĖ
tus? Kažin ko laukiančiam — tojo įterpiamas į sakinį ir vis tas
chau?!!! —
* Portretūra
Scott yra vienas pačių ge prabėgo diena, prabėgs ir metai... pats karotjamas per visą kalbėji
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patamaviTnai
kuriai reikia, moteriai atlieka riausių aktorių (gavęs Oskarą Priežodžiai yra tam tikri pa mo laiką. Patarlė pasakoma tik
Telef. — HY 7 - 4677
už gen. Patton rolę), o šioji jo rankūs žodžiai, kalbančiojo įter vieną kartą. Patarlės paryškina,
ma stambi operacija!
piami
į
sakinius,
pvz.:
vadinas,
422
MENAHAN
STREET
— RIDGEWOOD, N. Y. 11287
rolė yra dar vienas jo talentin
pagyvina kalbą, padaro ją vaizNe vien tik dienraščių pus Šie naujieji filmai lyg nori sa gumo įrodymas. Viso filmo es vadnas, vanseit,, atseinas, tajy dingesnę, o priežodžiai, ypač daž
lapiuose, mūsų kasdieniniame kyti, kad amerikiečių ligoninės, mė yra jo charaktery': prislėg (tąjį), vaikuži, vaikine, vyreli, nai kartojami, kalbą tik apsunki
gyvenime, bet ir filmų pasauly prigrūstos medicinos personalo tas, nuvargęs, senstąs, nepajė mergele, brol, anot to, bala ne na.
1972 m. gali palikti atmintini ir gydytojų, susidomėjusių dau- gus vyras, kuris paliko savo mato ir kt. Štai kaip jie atrodo
Įgiau golfo rezultatais, negu tul
kaip ligoninių metai!
1 žmoną, išmetė iš namų gauruo- sakinyje:
Otto Preminger pastatytame žimis, yra vietos, kuriose žu- Įtais karčiais sūnų “Maoistą” ir Tu šiandien, vadinas, laimin
WAGNER & SONS
“Such Good Friends'i” vienas doma, užuot pagydžius.
i įsikibo j stikliuką. Jis mirtinai gas žmogus.
Typewrlters — Addlng Machines
Checkwriters
vyras nueina į Manhattan iš_ ” yra
___nepapras......
_ neatbukintų
_ _
‘The Hospital
j bijo, kad
dar vie- Kai aš, vadnas, tarnavau kara Nuomoja —
Parduoda — Taiso
liaus
gvardijoje,
tai
turėjau
tokį
NAUJOS
NAUDOTOS
taigingą privačią kliniką nusi- taj pikta satyra modernios Ii-' nos aštrios briaunos, giliai rėVirš
50
m.
patikimas
patarnavimas
kratyti apgamo. Už dienos ki- gOninės ir medicinos tipų gy- žiančios, paskutinios jam pali arklį, vadnas, kokio tu nė nepa
NAUJOJE VIETOJE
sapnuosi,
vadnas.
tos turėtų iš jos išeiti, bet dėl venjmo. Filmas prasideda, kaip kusios : savo profesionališko
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

s
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ligoninės apsileidimo patenka į tikras farsas. Pradžioje, gal ko- spindėjimo kaip gydytojas.
Šitas kelias, vanseit, perdaug
kovodama* dėlskia ketvirta dalis filmo, yra la Dr. Bock yra vidutinio am vingiuotas: jį reikia, vansei, ištie
savo gyvybės.
PETE’S AUTO REPAIR
ibai gryna ir nežmoniškai juo žiaus vyras, kuris įsimyli į sinti.
v
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS.
Stanley Kubrick pagaminta kinga juoda komedija. Greitai “hippie”’ mergaitę iš Meksikos
Einu per girią, atseinas, ogi Transmisijas
Starterius, Alternatome “A Clackwork Orange” pa j besivystanti ir įnirtusi komedi (besistengiančią išlaviruoti savo žiūriu, atseinas, — voverė bara rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus.
PETRAS PIŠNYS, sov.,
cientas pabunda nuo garsų..., o ja apie tragediją — nedovano- nevykusioje rolėje Diana Rigg). vykus bedžiovinanti. Aš jai da 6211 - 15 South Damen Avenue
gailestingoji sesuo ne vien su 1 tinas klaidas, kurios dažnai en Mergaitė nori su juo pabėgti. viau riešutų, atseinas, o ji man TEL. 787 - 3988
sirūpinusi pacientų temperatū gia amerikiečių viešą mediciną Jis svarsto ir... tebūnie filmo
— baigiasi gan lėkšta ir gerokai pabaiga neišduota skaitytojui,
ra...
Gi “The Hospital” filme, ku kvaila drama apie nieką ypa norinčiam filmą pamatyti.
HISTORY OF LITHUANIA
riame tekstą parašė Paddy tingo. Pakely tik pasitaiko is Jei tas nykus, mažas pusiau
Ką tik išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga
Chayefsky, neleistina medici teriškų juokų, keletas nusvilu- 1 romansėlis būtų buvęs išmes
"History of Lithuania” skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
nos„ ...praktika,
atrodo,
_ ____ ,___
‘-‘J,yra
' ligo-1 šių idėjų ir viena
1 i nuostabiai tas, šis filmas galėjo būti vi
ninės specialybė. Ten, per vie-j puiki vaidyba (George C. sai efektingas. Gamintojų ski
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi
ną dieną, ir duodama suprasti Scott, gavusio už tai nominaci- riamas visokio amžiaus žiūro
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius
ne tipingą dieną, ne tam pa- ją akademinei premijai). Dr. vams (vaikams su tėvų pritariyra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J. A. V. Lietuvių
cientui duodamas mirtinos do- Bock, vyr. chirurgo rolėje, I' mu), vargiai ar tinkamas ma
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama “Drauge’
žės insulino švirkštas, kitas pa- Scott, išgirdęs apie baisius nu- šiesiems, kai ligoninės persona4545 W. 63 st, Chicago, St 60629.
liekamas mirti nuo širdies prie- ■ tikimus ligoninėje, griaustiniu las krenta vienas po kito, kaip
tai,'užrėkia
bacilos peniciline.
puolio laukiamajame, o ne tai,
užrėkia ant vyr. sesers:

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEtVICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas až dTiejn Metu f vrtificatŲ sąskaitai
Minimum $5,000.00

Naujas aukAtas din(lendąs mokamas ui
invesiavimo Mpškaitas.

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

VALANDOS:

PIRMAD Ir KETVIRTAD
ANTRAD Ir PENKTAD. . .
SEfiTAD. D v. r. lkl IS ▼. d-

• v. i. lkl i ». ».
» v. r. lkl 5 ▼. v.
Trečlad. uMaryta.

■*
■■
■■
■
■■

i
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dymas mielai laukiamas ir enPasirodo, kad populiariausia, gas, manoma, palengvins folktuziastingai priimamas.
lietuvių liaudies daina vaizduo-: loristams parengti sistematinį
ja tėviškėn parskrendančių ge- liaudies dainų leidinį. Surinkti)
Artimiausioj ateity, š. m. ba- gute pavirtusią, martelę. Šios lietuvių liaudies dainų ligi šiol
landžio 15 d*, .pianistė kartu su dainos lig šiol užrašyta beveik paskelbta tik nedidelė dalis —
operos solistu Kazių Yakučiu 1,500 variantų. Išleistas katalo- apie 5 proc.
(ELTA)
atliks programą ateitininkų
ruošiamame koncerte Philadel
phijoje.

Parengtas lietuvių liaudies
dainų katalogas

Velykinės Kortelės

RUSTCRAFT IR NORCROSS gamybos
Lietuvoje dirbą lietuvių kal
Kiekvienai giminei ir draugams
J
bos ir literatūros instituto folk
DENNISON’S VELYKŲ PAPUOŠIMAI IR
loristai, pasinaudodami lietuvių
DOVANŲ ĮPAKAVIMAI
tautosakos rankraštynu, sudarė
VELYKINES
KORTELES SVETIMOMIS
lietuvių liaudies dainų katalogą.
KALBOMIS
Šiemetinį “Antro kailmo” spektaklių sezoną Chicagoje pasitinkant. Jis, pasak “Komj. Tiesos” (nr.
Ka>s daroma, kad tiems pa- direktorius P. Stauskas, V. Čiur- Jadvyga: Partie, kad jūs lietuviai, tai tik kariauti ir kariauti... ya’’ 4, vas. 27) liudija, kokius poeDIRMAVONES ir KOMUNIJOS KORTELES
negražu necivilizuota, panie... (Lydija Koklytė ir Rimas Cinką — “Jo
veikslams negrėstų pavojus, visiš- lionytė-Karužienė ir kt.).
zijos turtus yra sukūrusi lietu
gaila Krokuvoje’’)
kai sunykti? Jau žinoma, kad
Susipažinusi su Čiurlionio pavių tauta.
Maskvos “Literatumaja Gazeta” į vei,kgių būkle, komisijai
priėjo
5
Katalogas apima apie 400,000
^1971 metais_lapkričio 11d. buvo takių išvadų; kūrinių dabartinė
“THE SHOP U-NEEK”
“THE SHOP U-NEED”
įdėjusi kultūros ir meno darbuo- būklė esanti gera ir esančios ge“
Miss
Kepalaite
’
s
playing
dain
4 užrašymų. Atsakoma į
vavimo ir restauravimo komisi
tojų (daugiausia lietuvių) laiš- __
ros___
laikymo
sąlygos.
was sensitive and intelligent daugelį mokslininkus ^prakti___________
Pavojaus ją ir restauratorių grupę.
Tel. PR 6-9102
6305-07 So. Kedzie
ką. Jie pasiūlė, pirmiausia, už dėl pačių dažų nesą. Spalvas pa
kus dominančių klausimų. Daįdomu, kad Lietuvos restaura and the moods were softened
Dovanos,
Kortelės,
Knygos,
Rašt.
Reikmenys
ir Dennison Prekės
fiksuoti
dabartinę
paveikslų keitė ir jas prislopino popieriaus
įbar jau nustatyta, kad pvz.
torių darbai aukštai įvertinti ir by a charming ingenuosness” i
būklę, po to - kai kuriuos pa pageltimas. Didžiausias pavojus
| darbo įdainų Lietuvoje sukurta
pripažinta, kad Čiurlionio paliki — N. Y. Times.
veikslus konservuoti ir restau grėsęs tiems kūriniams, kurie dar
!
—
“Lithuanians can be 904, rinkėjai yra užrašę dau
restauruoti
ruoti. Svarbiausias
rūpestis - 1924 m. buvę užklijuoti ant blo mą konservuoti ir
“galima drąsiai patikėti LTSR proud; Americans grateful” — giau kaip 20,000 jų variantų ir
paveikslams kenkia spalvų ir po gos kokybės kartono. Pripažinta,
4,026 melodijas. Kataloge už
Dailės muziejaus restaurato The Christian Science Monitor.
pieriaus, ant kurio jie tapyti, ko kad' reikia skubiai sudaryti pa
fiksuota daugiau kaip 2,500
riams, kurie pripažinti visoje
kybė, paveikslai blunka ir daug stovią Čiurlionio kūrinių konservestuvinių, daugiau kaip 1,000
Ir
lietuviškoji
visuomenė
ne

Tarybų šalyje”. Net ir rusai pri
kas jau nebepataisoma.
meilės, apie 1,000 karinių istori
mažiau
šiltai
nutinka
jos
kon

pažinę, kad Čiurlionio kūrybą
nių
dainų su jų variantais.
certus.
Kiekvienas
jos
pasiro

gelbėti turį patys lietuviai, nes
Dail. Pr. Gudynas, Čiurlionio
MARQUETTE FUNERAL HOME
jie geriausiai jaučia Čiurlionio
kūrinių konservavimo ir restau
— TĖVAS IR SŪNUS —
kūrybos dvasią ir vertę.
ravimo komisijos
viršininkas
t
1
Gudynas toliau aiškino; kad
“Tiesoje” plačiai (vas. 5) dėstė,
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
jau sudaryta nuolatinė komisija,
kas būtent, daroma padėčiai gel
2533 West 71 st St.
Telef. GRovehill 6-2345-6
į kurią, šalia naujų žmonių, įėjo
bėti.
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ir visi minėtos pirmos komisijos
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09 į
Jis, kaip ir pridera... pirmoje
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.
nariai (taigi, ir rusai bei len
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
J
eilėje iškėlė komunistų nuopel
kas...), o konservavimo bei resJis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas j Lietuvą, tą darbą sėk
nus Čiurlionio kūrybai apsaugo
i taura torių grupei vadovauja che mingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet
ti. Esą, paveikslams būnant Rusi
mikė G. Drėmaitė. Jau paruošti vyksta sklandžiai.
joje, net ir Leninas pritaręs juos
visi planai ir, esą, jei reikės, tai
Dar turime vietų sekančiose ekskursijose:
Perkelti į saugesnes patalpas
ne tik pasitarti, bet ir pačiam CHICAGA - NEW YORK RUGSĖJO MEN 11d.—
'poeto J. Baltrušaičio bute. 1920
I darbui būsią kviečiami specialis
iš New Yorko $860 4- tax, iš Chicagos $960 + tax*
'im. paveikslai atvežti į Lietuvą.
tai ir vėl... iš Maskvos, Lenin
20 dienų kelionė, sustoja Leningrade ir Helsinkyje
Vilniuje veikianti “Kultūros
grado, Varšuvos ir iš užsienio.
CHICAGA - NEW YORK SPALIO MEN. 2 d.—
ministerija” sudarė specialią ko
(ELTA)
iš New Yorko $610 + tax, iš Chicagos $710 + tax*
15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje
misiją - iš 13 specialistų, kurių
Pianiste Aldona Kepalaitė CHICAGA - NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. —
'tarpe keturi rusai iš Maskvos,
Leningrado, vienas lenkas ir 8
iš New Yorko $610 4- tax, iš Chicagos $710 + tax*
Aldona Kepalaitė
ir solistas Kazys Yakutis
14 dienų kelionė, Kalėdinė ekskursija
lietuviai (pirmininkas - Pr.
Nuotr. Whitestone
Philadelphijoje
Gudynas, Čiurlionio muziejaus |
Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, registruo
Pianistė Aldona Kepalaitė, kitės j gruodžio mėnesio ekskursiją.
gyvenanti New Yorke ir lietu♦Totai tour prices are subject to airline agreemen) and government
I viškai visuomenei pažįstama approval.
.o:
..
, ,
pirmaeilė pianistė,. studijavusi
Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
pianą Muencheno Aukštojoje
muzikos mokykloje ir baigusi
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Manhattanville kolegiją New
Yorke, dalyvauja lietuvių ir
9727 So. Western Avė., Chicago, III. 60643
amerikiečių rengiamuose kon
(312) 238-9787
TELEFONAS
certuose ir ypač pagarsėjo ame|< DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
į rikiečių
visuomenėj savo indi
Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
f
Laidotuviy Direktoriai
vidualiais rečitaliais Camegie
Taip pat Daruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame
£ T r y s Moderniškos Koplyčios
Kecital Hali ir Tovvn Hali New
informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėk
Yorke, Jordan Hali Bostone ir
C
4330 South California Avenue
tuvų bilietus ir reikalingas vizas.
kaip solistė - pianistė su orkest
<A^ <1
f
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
rais visoje eilėje simfoninių
ff 4605-07 South Hermitage Avenue
koncertų.
<
Telefoias — YArds 7-1741-2
Štai keletas didžiosios spau
dos atsiliepimų apie mūsų ta
• MOTERIS, 1972 m. sau monėmis gerokai atsilikusi nuo lentingąją menininkę:
sio — vasario mėn. Nr. 2 Lietu pastaraisiais dešimtmečiais mū
— “Hers was a vibbrant pervių moterų dvimėnesinis žurna suose pasiektosios šio žanro rai formance, full of poetry and
las. Redakcinė kolegija: Nora dos. Linkėtina “Moters” žurna control”. — The Boston Herald.
Per
PAID OUARTERLY
Kulpavičienė (redaktorė), Zuza lui atkreipti dėmesį į pačias jau
/C' Annum
Annum
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—“She played in the grand
na Daugvainienė (kalbos taisyto niausias mūsų poetes, kurių kur manner, with command .and
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
— ATja), Zita Didžbalienė (korektorė). kas geresnių eilėraščių laiks nuo sensitivity” — Musical AmeriPassbook
$5000 or more
Accounts
Skyrius veda (A. Yčienė, I. Kai laiko pasirodo įvairioj kitoj mū ca.
Certificates
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
rienė, E. Krikščiūnienė, L. Mu sų spaudoje.
2 year min.
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VTrginia 7-6672
rauskienė, Administratorė - Bro • Naujų knygų skyriuje recen
2424 W. 69th STREET
Tel. REpubllc 7-1213
nį Pabedinskienė. Leidžia Kana zuojama: Juozės Augustaitytės — Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, O
11028 Southwest Hightvay, Palos Hllls BĮ.
Tel. 974-4410
dos Lietuvių katalikių moterų dr- Vaičiūnienės poezijos rinkinys FM. sielovados darbai”; kun. dr.
SAVINGS & LOAN ASS’H
F.
Gutauskas
"Parapija
kaip
reli
ja. Redakcijos ir administr. ad “Rūpestis” (Pr. Naujokaitis) ir
PETRAS BIELIŪNAS
HIGHEST RESERVES
resas: 1011 College St., Toronto E. Cekienės publicistinių straips ginė bendruomenė”; prel. V. Bal
4348
S.
CALIFORNIA
AVĖ
Tel LAfavette 3-3572
4, Ont., Canada. Prenumerata nių rinkinys “Kad ji būtų gy čiūnas “Liturgija parapijoje”; ku
nigas
dr.
Antanas
Juška
“
Popie

4071 Archer Avenue
metams 5.00, garbės prenumera va” (J. Grigaitienė). Kiti apžval
ANTANAS M. PHILLIPS
ginės žurnalo dalies skyriai: Mo žiaus misijos delegatūra lietu
ta 10.00 dol.
3307
S.
LITUANICA
AVĖ.
Tel YArds 7-3401
viams
”
;
apžvalginė
kronika
ir
kt.
Chicago,
III.
60632
terys
pasauly.
Organizacinė
veik

- Tema “Pokalėdinio Betliejaus
Per Annum
Per Annum
. beieškant” rašo T. Placidas Ba la; Madų ir grožio pasaulis; Šei
POVILAS J. RIDIKAS
InveBtment
TEL — LA 3 - 8248
$100(1 or more
rius, O.F.M. Neseniai tragiškai mininkių kampelis.
3354 S. HALSTED STREET
Tel YArd- 7-1911
Bonus
Certificates
Žurnalas ir savo turiniu ir es
automobilio katastrofoje žuvusį
TELEVIZIJOS
(VVest of California .Avenue)
Certificates
1
year
min.
■ rašytoją Juozą Tininį čia prime tetiniu puslapių sutvarkymu da
Spalvotos ir paprastos. Radijai
JURGIS F. RUDMlN
ir stereo.
na jo straipsnis apie sugestiją ir ro maloniai kultūringo leidinio
3819 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-1188-1139
Krautuvė Marųuette Parke
autosugestiją, o taipgi lietuvių įspūdį, gausiai iliustruotas dailės
mmbmi
Pardavimai ir taisymas
■’kalbon jo išverstas graikų poeto darbų ir šiaip nuotraukomis.
VASAITIS — BUTKUS
K'/to Hatzopoulas eilėraštis. A1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL
Tel. OLympic 2-1003
DEŠIMTMETIS---------------MIGLINAS
TV
LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
• LUX CHRISTI, 1972 m. va
pybraižinei beletristikai šį kartą
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00
atstovauja Renė Rasa su “Trum- sario mėn. Nr. 2 Leidžia Ameri 2346 W. 69tn St. — tel. 776-1486
LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUJ*
už keturius lapus (144 lipinukai).
' pa istorija”, S.V. su tikroviniu ap- kos Lietuvių Romos katalikų Ku
649 East 162nd Street South Holland
'rašu “Marti iš kitos parapijos” ir nigų Vienybė. Redaguoja kun. A.
10821 South Michigan Avenue. Chicago
Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
A. Giedrius su “Voverės aplan- Juška, 1515 S. 50 Avė., Cicero, III.
TEL. — CO 4-2228
—
kreiptis
į
LF
būstinę:
2422
W.
Mar■ kymu”. Poezijos duodama šių au 60650. Techniškasis redaktorius Vestuvėms, banketams, laidotuvSma
ųuette Rd., Chicago, Dl. 60629, tel. (321)
fr kitokioms progoms
.'torių: Zentos Tenisonaitės, Emi- kun. P. Cinikas, 4545 W. 63 St
■E
925-6897.
s
BEVERLY HILLS GELINYČIA
, lijots Vydienės, Ados Karvelytės Chicago, III 60629.
1972
W. 63nl Street. Chicago. Illinois
Šio numerio turinys: Kun. Vik- 4443
‘ ir Birutės Vytienės. Šį kartą poe
TH. PR 8-0833 — PR 8-OS34
zija savo poetinės išraiškos prie- toras Gidžiūnas, OFM “Tėvo

pi veikslai galės išlikti?

0

IAMA STATIONERS

PETKUS

I

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 1972 METAIS

EUDEIKIS

HIGH RATES
BRIGHTON

M51

t
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1

s

U.

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
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IR TRADICIJOS
O. ROZNIEKIENĖ

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST.. CHICAGO,

Dalia Kučėnienė išvyksta Jaunimo kongreso
Dauig viltingiau mūsų išeivijos tralijos jaunimo
talentingųjų
likimas ir ateitis atrodo, kai mes vardus.
vis protarpiais galime pasi
—Naujiena — Jūsų kelionė
džiaugti iškylančiomis naujomis
į
Pietų
Ameriką. Kokie planai
jėgomis. Viena iš tokių yra ta
ir uždaviniai?
lentinga lietuvė Dalia Kučėnienė. Ji yra duktė Jono Noreikos,'
—Mano pirmas įsipareigojibuvusio Karo mokyklos lekto- mas yra kongreso reikalu — juos
riaus, “Kariūno” redaktoriaus, ten painformuoti, pasitarti su atSaulių apksr. viršininko, partiza i vykstančiais atstovais ir su Chi
nuose veikusio generolo Vėtros cagoje pasirodysiančiais talen
vardu. Naciai jį kankino Štut tais. Visi juk esame susirūpinę
hofo stovykloje, o bolševikai jį i ir siekiame šio svarbaus . tikslo
Vilniuje nužudė.
— kongreso pasisekimo. Lietu
viai, sužinciję, kad atvažiuoju,
Jo duktė Dalia Kučėnienė paprašė taip pat padainuoti
reiškiasi daugeliu talentų. ]"
J* i koncertuose.
stipri solistė, gabi laikraščių ben
- Kokį repertuarą atliksite
dradarbė, Lojolos ir Rooseveflto
universitetuose pasiekusi ispanų P*etU Amerikoje?
literatūros ir kalbos magistro
— Dainuosiu daugiausia lielaipsnį. Jos laimėjimai žinomi tuvių kompozitorių dainas Budne tik JAV-se, bet ir tolimose ko- rjūno, Gruodžio, Jakubėno, Petlonijose. Dabar ji daug rūpinasi rausko> ^paniškų dainų ciklą bei
Jaunimo kongreso reikalais. Tuo Verdi, Mozarto ir Bellinio arijas.
reikalu ji kelioms savaitėms iš
— Esate įvairių talentų mo
vyksta į Pietų Ameriką: į Ko
teris.
Kurioje srityje koncentruolumbiją, Urugvajų, Braziliją ir
sitės
ateityje?
Argentiną, kur yra gausesnės lie
tuvių kolonijos. Patyrę apie jos
—Labai artimi ateities įsipa
atvykimą, anų kraštų lietuviai reigojimai apsprendžia laikinai
mūsų solistę pakvietė koncertuo koncentravimąsi dainavimo link
ti. Išvyks balandžio mėnesį ir me. Gastrolės su Dainavos an
grįš gegužės 7 d. Ji septynerius samblio “Sidabrine diena”. Vėliau
metus yra gyvenusi Buenos Aires — trečias rečitalis Chicagoj. Žmo
mieste ir ten esą išvykos į kon nos ir motinos įsipareigojimai pir
gresą organizatoriai yra jos moje vietoje koncentravimąsi ap
draugai. *
riboja šeimos plotmėje. Savo pa
mėgtoms męno šakoms, kaip iki
Prieš kelionę buvo įdomu su šiol taip ir ateityje, skirsiu kiek
ja vieną kitą žodį sumesti, šį tą galima daugiau atliekamo laiko.
jos paklausinėti:
—Amerikiečių spaudoje daug
— Tiek Jūsų vyras J. Kučėnas, dėmesio skiriama vadinamam
kuris daug dirba “Lituanus” žur Moterų išsilaisvinimo sąjūdžiui.
nalo labui tiek ir Jūs dirbate lietu Ar galvojate, kad toks sąjūdis rei
viškiems reikalams — įdomu iš kalingas lietuvei moteriai?
kur semiatės ryžto, inspiracijos?
— Lietuviškoje spaudoje ne
kartą
jau buvo keltos užuominos
— Kadangi šis klausimas lie
čia mus abu, klausiau Kučėno, šio sąjūdžio pasisakymo linkme.
ką jis atsakytų? Jo atsakymas bu Vienoje vasaros stovykloje, net
vo: “Vienas iš kito”. Nusijuo- planuojama praktiškai tą įgy
kėm, tačiau, tur būt, tuose tri vendinimą išbandyti. Negaliu
juose žodžiuose daugiau tiesos aplamai kalbėti lietuvių moterų
nei kokiuose filosofiniuose išve vardu. Asmeniškai susidariau
bendrą nuotaikų įspūdį, kad mes
džiojimuose.
sąjūdį priimame su šypsniu ir
— Esate įtraukta į II Pasaulio lengvu juokeliu. Kai kurios sąjū
lietuvių jaunimo kongreso dar džio mihtys užgirtinos bei priim
bus, kokia linkme yra planuoja tinos, tačiau sąjūdžio skleidėjos
bei propaguotojos įneša daug as
mas “Kongreso vakaras”?
meniškos žalos bendram moters
— Sutikau rūpintis reprezen vaizdui, todėl, manau, europie
tacinių talentų koncerto suruoši tėm ir tuo pačiu lietuvėm mo
mu. “Kongreso vakaro” pasise terim šis, anų peršamas, moters
kimu rūpinsis dar ir šie komisi portretas nepriimtinas.
jos nariai: L. Ambrosini, Z.
Numgaudaitė, A. Grigas ir V.
Nakas.

Iš visų religinių švenčių gal upę ar tvenkinį arba ratų pro
daugiausia papročių ir tradicijų vėžoje pasivolioti. O Verbų ry
i
turi Velykų šventė.
Vienur tą, niekam nematant, prieš sau
liko daugiau, kitur mažiau jos lės tekėjimą taip pat laibai svei
tiesioginio religinio
elemento. ka esą pasimaudyti.
Įsigalėjus krikščionybei, senojo
Didįjį Penktadienį atgabenta
tikėjimo įtaka tautosakoje suma iš bažnyčios ugnis būdavo apnetais
ILL 60629, TEIJEF 925—598? žėjo, kitur tos senosios religijos šama apie trobesius, kad
žymės sumišo su krikščionybe.! metais jie būtų apsaugoti nuo
Tačiau nemaža jų, šiek tiek pa gaisro ir griaustinio. Tos ugne
kitę, išliko iki mūsų laikų. Iš jų lės niekam nereikią skolinti, nes
mes ir patiriame, kokios mūsų tada ji pasidaro nebešventa. Tą
senolių buvo pažiūros į aplinki dieną dzūkai namų nevalo, nenį pasaulį ir pomirtinį žmogaus dulkina, kad Kristui akių neprigyvenimą. Visa tai« tatsispindi krėstų, taip pat vengia ir bet koreikalais
papročiuose ir tradicijose.
kių sunkesnių darbų, nes gali
Su Velykų švente yra susiję didelės nesėkmės susilaukti. Juk I
pusiau religiniai, pusiau liaudiš didysis valymas ir švarinimasis
ki papročiai Gavėnia . ilgas ir atliekamas D. Ketvirtadienį.
gana nuobodus laikotarpis. PuVelykų rytą visų pakili nuo-'
siaugavėnyje kaimo šeimininkės
taika.
Tą rytą ir saulė tekėdama
kepdavo tam tikras bandeles, ku
džiaugiasi,
rių kiekviena reikšdavo
kokį džiaugiasi, kad
Kac> gimė
gimė Kristus. Ji
mainosi;
nors daiktą: plūgą, arklą, bota-1 įvairiomis^spalvcmis
kyla aukštyn, žemyn, ritinėjasi,
gą ar patį artoją.
i Žmonės keldavosi anksti jos paVelykiniai
prasideda' sižiūrėti. Jau Velykų
veiyKiniai papročiai prasiueua
Velykų naktį
ir
Verbų dieną. Iš pat lyto tėvas Į ryte vaikai ir suaugę vyrai linlkskelia vaikus ir plaka kadugio ša
ša- > mi vaikšto po kaimą, sveikina
kele sakydamas: “Ne aš plaku, Į šeimininkus, sakydami oracijas
verba plaka — tolei muš, kolei ir
kartodami
giesmę: “Iš
suluš”. Verbų sekmadienį po pa džiaugsmo stojos linksmybė”. Jie
maldų ir kiti, jauni ir seni, to gaudavo už tai kiaušinių. Vaikšpaties susilaukia. O kai kur ver tininkai buvo vadinami “lalaubomis smarkiai užkirsdavo per ninkai”.
galvas tiems, kurie tą rytą buvo
VIII a. po Kr. pradėta šven
likę namie. Bažnyčios
įtakoje tinti bažnyčioje sunešti velyki
verbos primena palmes, kurias niai valgiai. Pirmiausia
buvo
klojo minia Kristui po kojomis, šventinama avinėlio mėsa, nes
įžengiant į Jeruzalę. Pašventin tai Kristaus simbolis, turįs ryšio
Dalia Kučėnienė
tos palmės nuveja piktąsias dva- su žydų “passah”. Kiek vėliau jo
Nuotr. V. Noreikos sjas_
vietą
užėmė kumpis,
zuikis,
. ... . ■ ......
p.
Nuo senų laikų vanduo
ir kiaušiniai ir kt. Vaikams Vely
Kokie yra lietuvės mo- Ugn» buvo visokio apsivalymo kų zuikutis labiau patiko • negu
terš uždaviniai, kaip jie atlieka- simbolis, ji turi ^nepaprastos ga- avinėlis, todėl ir dabar jas dau
mi, įgyvendinami?
I lios. Didįjį Ketvirtadienį bažny giau visur mėgiamas.
Jau nuo senų laikų Velykų
čioje pašventintu vandeniu bū
— Gyventi ne vien sau. Mums
davo šlakstomi visi namų kam- simboliu laikomas kiaušinis. Mat,
reikia vieni kitų. Rūpintis ne
I pai. Šeimos nariai tuo vandeniu buvo įsitikinta - kaip iš negyvo
vien savo asmenine gerove,
i plaunasi, geria ir gydosi nuo li sšsirita gyvybė, taip iš negyvo
bet ir bendru lietuvių tautos li
gų. Tą dieną patartina įlįsti į1 kapo išėjo Kristus. Kiaušinių dakimu. Kaip tai ■ atlikti, įgyven
dinti? — manau žinome, reikia
tik noro, susipratimo, geros lietu
viškos valios bei pareigos jausmo.

Plečia etninį švietimą
Philadelphijoje
nusistatyta
vykdyti masinio švietimo pro
gramą. Iniciatyvos ėmėsi len
kų studijų ir kultūros centro
direktorius prel. W. Ziemba.
Norima lenkų etninę grupę nu
teikti atitinkamon perspektyvon kaip sudėtinę Amerikos
tautų mozaikos grupę. Paul’s
Kitchen bendrovė tam užmojui
vykdyti paskyrė pusę milijono
dolerių.

SUNKUMAI PRIVAČIOMS
KOLEGIJOMS

St. Louis universiteto prezi
dentas ir JAV kolegijų sąjun
gos pirmininkas kun. P. Reinert-, SJ, pareiškė, kad dabar
1,500 privačių kolegijjų ir uni
versitetų šiame krašte auklėja
apie ketvirtadalį visų studentų,
bet daugelis tų kolegijų dėl fi
nansinių sunkumų gyvuoja pas
kutiniuosius metus.

Toks pasaulio lietuvių jauni
mo talentų skerspiūvinis vakaras
yra pirmas, keliąs smalsumą ne
man vienai. Sunku išpranašau-'
ti jo pasisekimą ar jo menišką
lygį. Talentų registracija baigia- i
si gegužės 15 dieną. Po termino
I
galėsim konkrečiau pasisakyti.
Kiekvienu atveju “Kongreso va
karo” programoje atsispindės da
barties talentų inventorius. Jau
nimą pasiekiame įvairiais būdais:
laiškais, gyvuoju žodžiu, reko
mendacijomis, tiesioginiu ryšiu.
Pvz. sol. St. Baras, gastroliuoda
mas įvairiuose Australijos mies Motinėlė Aloyza ir Magdalena Galdikienė Putnamo seselių sodyboje.
tuose, prižadėjo atlikti ryšininko Putnamo seselių rėmėjų vakarienė Įvyks balandžio 9 d. Jaunimo centre,
misiją, parvežant komisijai Aus- Chicagoje, Atvyks ir seselės.

Nuotr. kun. J, Venckaus, S; J:

r

Lietuvių velykinio stalo detalė

žymo paprotys, kilęs Europoje,
yra labai senas. Jo pėdsakų ap
tikta net IV a. po Kr. Vokietijo
je, prie Vormso, viename kapi
Klausimas: Kai padavėjas res
nyne buvo rasta mergaitės kape torane palieka kavos puodą ant
du išmarginti žąsies kiaušiniai. stalo, įpylęs pirmąjį puoduką,
Vėliau ir kitur aptikta pėdsakų, tiksliau yra vyrui ar moteriai pri
liudijančių kiaušinių marginimo sipilti sekančius puodelius?
paprotį. Lietuvoje margučio var
Atsakymas: Pora gali pati sau i
das pirmą kartą paminėtas XVI
įsipilti
kavą. Paprastai vyras pa
a. viename M. Mažvydo rašte,
sisiūlo
patarnauti,
tačiau tai ne
kuriame jis (Mažvydas) 1549 m.
sudaro
jokios didesnės reikšmės.
vietoj velykinio margučio kaž
kam dovanojęs naują lietuvišką
Dirbtinės gėlės
knygą. ,
Kaip dabar, taip ir seniau Ve
Klausimas: Ar yra visai teisin
lykų rytą pusryčiai pradedami ga paisiųsti dirbtines gėles laido
“susidaužymu” kiaušiniais. Bet tuvėms į koplyčią ar ligoniui J
senovėje dar būta ir kito papro ligoninę?
čio, kai visa šeima atsikąsdami
M. P-tė iš Ohio
dalindavusi vienu ir tuo pačiu
Atsakymas: Tikėkimės, kad to
velykiniu kiaušiniu.
pati
nedarote, malonioji paklauNeužmiršta ir mirusiųjų vė
sėja.
Kad ir pati paprasčiausia
lių. Jos išeinančios iš skaistyk
puokštelė
tikrų gėlių ar mažas
los ir vaikšto po pasaulį. Velykų
augalėlis
vazone
būtų kur kas
rytą reikia po stalu nupilti tris
geriau.
šaukštus valgio toms
vėlėms,
kurių niekas neprisimena. O ka
Lėkščių išdėstymas
pinėse ant vaikų kapų reikia pa
dėti kiaušinių, nes aniems
jų
Klausimas: Aš paprastai pade
neatneša Velykinė (Velykų bobu du salotoms lėkštę iš dešinės,
tė) ir nepradžiugina, kaip gy nes kairėje būną per daug pri
vuosius, kurie prie savo lovyčių grūsta lėkštelių su duona
ir
tą rytą randa margučių ar kito sviestu, todėl salotų siekti darosi
kių dovanėlių.
neparanku. Neseniąi viena vieš
Antra Velykų diena . pramo nia perkėlė lėkštę į kairę. Man
gų diena. Jaunimas supasi sū tai atrodė užgaulu. Kodėl sapuoklėse, žaidžia
margučiais, lotoms lėkštė turi būti iš kairės?
kaip ir pirmąją dieną.
R. P-nė
Atvelykis ir visa savaitė po Ve
Atsakymas: Salotoms lėkštė de
Dalia Babelienė ir Nijolė Baronienė dalinasi įspūdžiais “Draugo” su lykų viduramžiais buvo vadina
ruoštose vaišėse apie nepaprastai kultūringą solisto Kazio Yakučio ma “Velykų juokai”, nes tą sa dama kairėje, nes normaliose ap- ,
koncertą
vaitę kunigai savo pamoksluose linkybėse gėrimams stiklai sta
irgi reikšdavo džiaugsmą, Kris tomi dešinėje, tuoj už peilio vir
tui užgimus, pasakodavo links šūnės. Iš dešinės nėra nei kiek
kad artimiausiose savo kelionėse mus anekdotus, juokingus nuo- lengviau valgyti, kaip iš kairės.
ir tarptautiniuose pasitarimuose tykius, įpindami į juos ir religi- Gal ir minimoji draugė pakeitė
Iaikytųsi teisingos linijos ir jokiu ines tiesas. Tačiau XVIII a. šis lėkštę greičiau iš įpratimo, o ne
būdu nepripažintų
Pabaltijo paprotys buvo uždraustas.
noro užgauti šeimininkę. Darant
Taip apytikriai atsispindi mū visa tai Jūsų papročiu, gali vis
okupacijos. Toliau kiek
ilgiau
Lietuvių Moterų fed-jos, Chi- tartasi artėjančios velykinės po sų liaudies kūryboj, apeiginėse kilti nesusipratimų. Gal tada rei
cagos skyriaus narių susirinki pietės .reikalais. Š. m. balandžio tradicijose Velykos - didžiausia kėtų Jums tai išspręsti kitokiu
mas š. m. kovo mėn. 19 d. Jau mėn. 9 d. Tautiniuose namuose ir seniausia bažnytinė šventė būdu ir salotas paduoti pirmuo
ju patiekalu, kaip dabar dažnai
nimo centre praėjo dabai rimtoj pirmą kartą Chicagoje bus de krikščionijoje.
daroma.
ir darbingoj nuotaikoj. Į labai monstruojamas velykinis stalas
Daiva Dobilienė
gausiai susirinkusias nares pir toks, kokį mūsų močiutės ir ma JUNGTINĖS PASTANGOS
miausia prabilo pirm. K. Leonai- mytės paruošdavo Velykų šven
PRIEŠ PORNOGRAFIJĄ
tienė, pakvietusi O. Rozniekienę tėse. Bus bandoma sugrąžinti se
Jėzuito Imn. M. Hill ir žydų
pravesti susirinkimą. Pirm negu nas tradicijas, kai stalas padeng rabino J. Neumann bendromis
• Irena Langytė, Illinois unlbuvo paskaityta dienotvarkė, bu tas sniego baltumo staltiese, pa pastangomis gegužės mėnuo
pavasario skelbiamas susižinojimo priemovo pagerbtas rimties minute Do puoštas pirmaisiais
gavusi daktarės laips
mas Velička, pedagogas visuo žiedais, kuo įvairiausiai išmar- nių švaros mėnesiu. Tą mėnesį nį iš rinkų srities ir pastoviai
menės veikėjas,
kultūrininkas, gintais margučiais, saldžiais ir bus pravedama akcija prieš apsigyvenusi Kalifornijoje, kur
taurus lietuvis, staiga miręs prieš mėsos kepsniais džiugindavo ir pornografiją.
dėsto Kalifornijos valstybinėję
jauną ir seną, primindamas Dikeletą dienų Chicagoje.
PAGERBE DARBININKŲ i kolegijoje Fullertono mieste,
Po labai kruopščiai parašyto dyjį Prisikėlimą.
LAIKRAŠTININKŲ
svečio teisėmis yra pakviesta j
ir sekr. Songinienės paskaityto
Toliau sekė I. Sprindienės paNotre Dame universitetas šių Suomiją Helsinkio Prekybos ir
protokolo buvo ilgiau kalbama skaita apie veido priežiūrą
ir
si,
diskutuojama
labiausiai kosmetikos naudojimą. Ji
yra metų Laetare medali paskyrė ekonomijos institute dėstyti
šiandien rūpimais
klausimais, kompetentinga tuo
klausimu Katalikų sąjūdžio ir jų laikraš tarptautinės prekybos kursą.
politiniais ir kultūriniais. Su dė kalbėti, nes 17 m. dirba šioje čio steigėjai Dorothy Day. Ji
Suomijoje gaudama “Draugą”,
mesiu aptarta peticija, kuria no srityje. Po susirinkimo buvo yra iš marksizmo atsivertusi į
džiaugiasi. Su motina
rima kreiptis į JAV prezidentą nuoširdūs pašnekesiai prie sta-1 katalikybę, kelių knygų auto-1 Juo
Irė, dabar sulaukusi 74 m. am-'rengiasi lankyti įžymiąsias Suo
Nixoną, kad jis remtų ir toliau ■liukų ir kavos.
free Europe radijo veikimą ir
lu B. Ižiaus.
mijos vietas.

Prasmingas
susirinkimas

