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Kultūros pulsas "Draugo" pastogėje

A'

tėliį “Eglutę”. Per eilę metų mes 
su tuo esame taip apsipratę, kad 
atrodo, jog kaipgi kitaip čia ir 
begali būti. Bet jeigu vienų dienų

Šiemet, mūsų laikraščiui mi
nint išeivijos istorijoje ir jos są
lygose ireikšmingų 60 metų gyva
vimo sukaktį, nepamirštinas ir 
visas čionykščio mūsų kultūrinio visi šie leidiniai imtų ir užsidary-
gyvenimo klodas, per dešimtine- tų, tada pamatytume, kokia baisi 
čius susiklostęs “Draugo” pašto- spraga ir tuštuma atsirastų visa- 
gėje. me mūsų išeivijos lietuviškame

I visų šiandienybę žvelgiant, ir kultūriniame bruzdėjime, 
peršasi viena analogija. Kada Ro
mos imperiją ištiko ano meto 
barbarų antplūdis, antikinės Va
karų kultūros daigus gelbėti ir 
juos persodinti naujose sąlygose 
tyžosi vienuolynai. Šių dienų bar
barai — rusiškasis komunizmas, 
pasirodo, yra daug nuožmesni 
negu tautų kraustymosi amžiais 
hunai. Azijatiškas žiaurumas, 
pasitaikinęs marksistinę neapy
kantą ir rusiškąjį imperializmą, 
visa, kas dar spinduliuoja vaka
rietiškos kultūros dvasia, pasiry
žęs sulyginti su žeme, išrauti iš 
žmonių širdžių, išplėšti iš isto
rijos lapų.

Kaip vakarietiškų Lietuvos is
torijos amžių liudininkai ir krikš
čioniškos dabarties bei ateities 
formuotojai, visi vienuolynai tė
vynėje šiandieninės okupacijos 
buvo be atodairos uždaryti. Ta
čiau išeivijoje jie paliko gyvi ir 
veiksmingi. Ištikus tėvynę mo
dernių laikų barbarų antplū
džiui, mūsų vienuolynai bent 
ilki šiol tikrai atliko tų patį, ką 
ir legendariniai knygų perraši
nėtojai savo celėse tautų kraus
tymosi ir ankstybųjų viduramžių 
sąmyšiuose.

Užtenka tik mesti akį į mūsų 
vienuolynų čia Amerikoje lei
džiamus žurnalus bei laikraščius. 
Marijonai leidžia dienraštį 
“Draugą” ir mėnesinį “Laivą”, 
pranciškonai — kultūros žurna
lų “Aidus”, savaitraštį “Darbi
ninką” ir mėnesinį “' 
jėzuitai — religinės ir tautinės 
minties mėnesinį kultūros žur
nalą “Laiškus Lietuviams”,’sese
lės gutnamietės — vaiky laikraš-

Jau tik mūsų vienuolynų lei
džiamų čionykštę spaudų prisi
minus, negali atsikratyti įspū
džio, jog mūsų vienuolynai savo 
tautos nelaimės dienose sėkmin
gai atlieka tai, ką ir ankstybųjų 
amžių, vienuolynai likiminės 
grėsmės atvejuose. Kai krikščio
niškos ir vakarietiškos kultūros 
raidė tėvynėje okupanto yra už
drausta, jos daigus mūsų vienuo
lynai sodina ir saugo tautos atei
čiai svetimose, bet laisvose žemė
se.

Marijonai lietuviškųjų savo 
misijų sėkmingai čia vykdo nuo 
pat 1913 metų. Jų veiklos, jų or
ganizacinio sugebėjimo ir tin
kamų talkininkų pasirinkimo dė
ka, pastaraisiais dešimtmečiais

niam reikalui pasitarnauja dar 
ir “Draugo” pastogėje veikiantis 
lietuviškųjų ir lietuviškomis te
momis kitomis kalbomis parašy
tų leidinių platinimo centras. 
Koks patogumas kur begyvenan
čiam lietuviui: tik pasiimti į ran
kas čia turimų knygų katalogą 

_____ ___ _____ (jis siunčiamas nemokamai) išsi-
Draugo pastogė yra tapusi tik- rinkti sau pageidaujamas knygas 
ru mūsų kultūrinių užmojų in- ” 
kubatorium. Juk jau ir specialis
tas bibliografas turėtų rimtai pa
dirbėti, kol bent metrikas sužy
mėtų visų knygų, kurias nuo 
1947 metų išleido “Draugo” 
Lietuviškos knygos klubas. O kur 
dar “Draugo” vardu paskelbti 
mūsų poezijos, novelės ir roma
no konkursai. Gi tasai antro to
kio analoginio pavyzdžio visoje 
mūsų literatūros raidoje neturin
tis “Draugo” romano konkur
sas, buvo jau čia paskelbtas ir rinio pobūdžio 
įkūnytas be jokios pertraukos knygų pristatymams ir pan. 
dvidešimt vienerius metus. Kon
kursas dešimtmečiais kėlė domė
jimąsi grožine mūsų literatūra, 

‘Varpelį”, palaikė autorių ir skaitytojų li
teratūrinį interesą ir dovanojo 
mūsų literatūrai ne vieną išlie
kančią knygą.

O kiek tam pačiam kultūri-

Poezi ja
Geri krikščionys turėtų saugo

tis matematikų ir visų tų, ku
rie tuščiai pranašauja. Jau yra 
pavojus, kad matematikai sudarė 
su velniais sandarą dvasiai ap
temdyti ir žmogui į pragaro pan
čius įmesti.

šv. Augustinas

Kai mes dabar, naujumų beieško
dami, kartais bažnyčioje maldas pa
keičiant šokiais ir rankų plojimais, 
ši tema gali atrodyti taipgi lyg keis
tenybių ieškojimas Juk “sausos” 
matematikos formulės yra pati prie
šingybė poezijos formų žaismin
gumui, ir matematikos indeferentiš- 
kumas turiniui yra tikra antitezė fi
losofų etikos analizei. Būtų papras
čiau kalbėti apie matematiką gam
tos moksluose ir technologijoj ir pa
likti poeziją ir metafiziką poetamas, 
kritikams ir filsosofams. Amerikos 
filosofas Charles Sanders yra para
šęs įspėjimą matematikams: “Per 
didžiąją filosofijos istorijos dalį išsi
laikė mintis, kad metafizinis svars
tymas turėtų būti panašus į mate
matinį samprotavimą ir netgi labiau 
matematinis, negu jis yra matema
tikoje. Šios minties ypatinga išvada 
buvo ta, kad įvairūs matematikai 
tarėsi esą kvalifikuoti filososfijos te
momis diskutuoti. Tačiau reikėtų 
pasieškoti prastesnės metafizikos, 
negu ta, kuri matematikų parašy
ta”. Šio įspėjimo akivaizdoje že
miau surašytos pastabos taikomos 
pirmoje eilėje matematikai, o ne 
filosofijai ar poezijai.

Matematikos teorema nepanaši į 
eilėraščio posmą, nei geometrijos 
postulatai gali būti lyginami su fi
losofinės sistemos pagrindais. Ta
čiau poezijoj, filosofijoj ir matemati
koj yra bendrų formų ir turinio 
bruožų. Žinoma, matematika nėra 
poezijos žanras, nei poezija nėra 
matematikos šaka. Panašumas tarp 
jų yra daug subtilesnis, negu jų skir
tumai-

Poezijos ritmo ir jos žaismingo

ir paprašyti jas atsiųsti, pride
dant kainoms padengti reikalin
gų čekutj.

Taipgi marijonų ir “Draugo” 
rūpesčiu pokario metais dienraš
čiui pridėtas dargi šeštadieninis 
kultūros priedas, be kurio čio
nykščio mūsų kultūrinio gyveni
mo pulsas vangu ar būtų visuo
menės taip stipriai jaučiamas.

O ir pačios “Draugo” redakci
jos erdvios ir modernios patalpos 
ne kartų yra užleidžiamas kultū- 

simpoziuiųiams,

Visa tai turint mintyje, šieme
tinis “Draugo” 60 metų jubilie
jus vertas visos geros valios, kul
tūringos ir blaiviai lietuviškai 
galvojančios .visuomenės dėmesio, 
o i antrų jį šešiasdešimtmetį per
šokęs darbo baras laukia iš visų 
lai kos ir paramos. k. brd.

ir filosofija matematikoje
C. MASAITIS

žodžio pirmasis tikslas yra atvaiz
duoti jausmą, grožio pajautimą, jo 
ilgesį, kančią ir laimęs akimirkas. 
Matematikos logikoje ir visų jos su
dėtingų išvadų būtinume nėra šių 
jausmų, nei džiaugsmo, nei meilės.

Matematikoje mums vis tiek, ar 
lygtis turi tik vieną šaknį, ar kelias; 
ar funkcija yra periodinė, ar ne. Vi
sai priešingai yra filosofijoje. Čia 
visi teigimai yra susiję su mūsų gi
liausiom emocijom. Mums ne vis 
tiek, ką rinktis: ar prancūzų Sar- 
tre’o žmogaus laisvės vienišumą, be 
jokios atramos j absoliučią amži
nybę, ar mums su lietuvišku Macei
na palikti savo vienatvės trapumą 
ir ištiesti rankas į amžinąjį Pradą, 
kuris nuo savo sosto didybės ateina 
mūsų pasitikti. Mūsų būties pras
mė ir gyvenimo tikslas nėra vien'tik 
abstrakti tiesa, kurios filosofai ieško 
savo pasitenkinimui. Jie yra viso 
mūsų jausmo, pareigos, ir abejonių 
■ilgesys, mūsų laimes ir kančios ne
suvokiamos misterijas esmė, ku
rių mes mylime, dėl kurios sieloja
mės ir dažnai ją pašventinam kanki
nio mirtim.

Tačiau kas numirė už tiesą, kad 
trikampio kampų suma lygi 180- 
čiai laipsnių? Arba, kas jaudintųsi, 
jei sakytume, kad ji didesnė? Iš tik
rųjų, išmokę geometrijoje šią tiesą, 
mes visai nesijaudindami, skaitome 
sferinėje trigonometrijoje, kad tri
kampio kampų suma gali siekti 
540 laipsnių.

Kas sakytų: aš euklidininkas ir 
pripažįstu vienintelę lygiagretę; ar

Nuotr. Leono Kuzmanoffo

ba — aš riemannininkas ir pasisa
kau už daugelį lygiagrečių per vie
nų tašką. O tačiau mes sakome: šis 
yra tomistas ir jis skelbia, kad ap
reiškimas ir tikėjimas papildo ' ir 
atbaigia mūsų žmogišką tiesos ieš
kojimą; ir kad anas yra pozityviz
mo šalininkas, apribojęs savo žino
jimą stebėjimais ir matavimais.

Filosofas klausia, ar yra begalinė 
būtis, ar viskas baigiasi su mūsų 
paskutiniu atodūsiu. Atsakymas į 
šį klausimą sukuria mūsų pasaulė- 
žiūras ir mūsų skirtingas tikėjimas į 
tikrovę kuria skirtingus atsakymus: 
viskas su visa mūsų emocijų jėga 
ir visu atsidavimu.

Ir matematikas klausia taip pat: 
ar yra be galo daug porų pirmi; 
nių skaičių, kurie skiriasi tarpusa
vy tik dviem, kaip pavyzdžiui, trys 
ir penki, vienuolika ir trylika, ar to
kių porų eilė — baigtinė? Bet kuriuo 
atsakymu į šitą klausimą matema
tikas būtų lygiai taip pa patenkin
tas. Galėtume sakyti, kad tai ne šių 
mokslų, o tik mūsų santykių su 
jųjų išvadom skirtumas. Tačiau kas 
yra tiesa, jei nėra kam ja tikėti?1 
Ir kas yra žinojimas, jei hera kam 
žinoti? Mokyklos vadovėliuose sako
ma, kad filosofija yra visuotinis 
mokslas, apimąs Visą ešmę ir kad 
matematika " tėra tik atskiresnis 
mokslas, studijuojąs siaurą žinoji
mo sritį.

Mano išmanymu, filosofija yra 
visuotinė ne tuo, ką ji studijuoja, 
bet todėl, kad jos klausimai liečia vi
są mūsų asmeninę būtį, patį nepa

gaunamos ir absoliutinės tiesos at
spindį mūsų sieloje, o ne vien tik 
mūsų samprotavimo dalį matema
tikoje, arba mūsų santykius su me
džiagine realybe gamtos moksluose. 
Matematikoje aibių ir sąryšių teo
rijų objektai yra visuotini, labiau 
atitraukti, negu patsai buvimas. Ta
čiau tai nepadaro matematikos vi
suotiniu mokslu. Elementas ir aibė 
matematikoje apima ne tik pačią bū
tį, bet net ir buvimo galimumą ir 
nebūtį, potencinę ir absoliutinę be
galybę, net nepabaigiamą begaly
bių rinkinį, kurios viena už kitą 
labiau begalinės. Tačiau matemati
ka nėra labiau visuotinė negu fizi
ka ar astronomija.

Kas yra matematika?

Stabtelėję prie šių skirtumų, pa
žiūrėkime, iš ko susideda matema
tika ir kas joje panašu į poeziją ir 
filosofiją.

Mokyklų vadovėliuose matemati
ka dažnai definuojama kaip moks
las apie dydžius. Tai yra siauras ir 
vienašališkas aptarimas. Matemati
kos pagrindinis objektas nėra dydis 
ar kiekybė. Modernioj^ matematika 
nagrinėja santvarkas, struktūras ir 
sąryšius tarp abstrakčių, elementų, 
aibių ir jų sekų. Dvinarės artimeti- 
kos kūrėjas G.Boole yra pasakęs, kad 
matematinę analizę sudaro simbo
liai' ir tiksliai nustatytos taisyklės 
šių simbolių kombinavimui, kurio 
rezultatai gali būti nuosekliai inter
pretuojami. Toliau jis sako, kad ga
limumas prikergti šiems simboliams 
kiekybes yra grynai atsitiktinis.

Sis apibrėžimas, atrodo, nedaug 
tepasako apie matematiką. Iš tikrų

jų, nelengva apibrėžti tokią plačią 
ir įvairią mokslo šaką, kaip mate
matika. Filosofas Oskar Spengler sa
vo veikale “Vakarų pasaulio žlugi
mas” yra parašęs: “Jei matemhtika 
būtų vien tik mokslas, kaip astro
nomija ar mineralogija, tai tada bū
tų galima apibrėžti jos objektą. Tai 
žmogus dar nėra padaręs ir niekad 
neturėjo galios padaryti”. Tad ne
nuostabu, kad vadovėlinės definici
jos pateikia tiktai siaurą požvilgį į 
matematiką, kuris yrit labai artimas 
bendrai miskoncepcijai, kuriai mate
matikei nelabai kas daugiau kaip 
čekių knygutės subalansavimas ir 
tilto statytojo sijų formos skaičiavi
mas. Tiesa, Friedrichas Gaussas pa
sakė, kad aritmetika yra matemati
kos karalienė. Tačiau reikia turėti 
galvoj, kad aritmetikos objektas nė
ra nei sudėtis, nei daugybos taisyk
lės, nei buchalterių klaidos. Seno
vės Graikijoj aritmetika buvo tas 
pat, kas ji yra ir dabar: skaičių savy
bių mokslas. Praktiško skaičiavimo 
taisykles graikai vadino logistika, 
kurios mokėsi pirkliai ir verteivos 
ir į kurią aristokratai ir filosofai 
žiūrėjo su panieka.

Atrodo, tenka sutikti su Spengle- 
riu, kad matematikos studijų objek
to, taigi ir pačios matematikos, ne
galima apibrėžti, kad ji yra dau
giau negu vien tik mokslas. Todėl 
joje atsispindi kūrybinės veiklos 
bruožai, bendri su kitomis žmogaus 
kūrybos sritimis daug labiau, negu, 
sakykime, fizikoje ar astronomijoje.

Devyniolikto amžiaus pabaigoj 
Harvardo profesorius Benjaminas 
Peirce yra pasakęs: “Matematika yra 
mokslas, kuris daro būtinas išva
das”. Šis apibrėžimas charakterizuo
ja matematikos kaip sistemos užda
rumą: jos išvados sudaro principi
nių prielaidų ir definiejų išvysty
mą, jų detalizavimą ir išaiškinimą, 
nepridedamos nieko esminiai naujo. 
Šita Peirce’o matematikos apibrėži
mo prasmė išryškėja jo sūnaus fi
losofo Karolio apibrėžime, kuris iš
kelia dar ir kitą matematikos už
darumo atžvilgį. Karolius Peirce sa
ko, kad matematikos tikslas yra ty
rinėti dalykų hipotetines būkles. 
Matematika no tik apsiriboja išva
domis, kurios seka iš pastulatų bei 
definicijų, bet taip pat ji nagrinėja 
alternatyvas, kurios išplauktą iš ku
rio nors pastulato paneigimo.

Šitie matematikos apibrėžimai pri
mena maždaug prieš pusšimtį me
tų vokiečių matematiko Karolio 
Gustavo Jakobi definiciją, pagal ku
rią matematika yra mokslas apie 
savaime aiškius dalykus. Tatai be
veik kaip Sokrato dialogai: tik klau- 
sinėk savo mokinį, ir jis pats atęas 

• savaime aiškias filosofines tiesas.
Jakobi’o defincija pabrėžia tauto- 

loginį matematikos charakterį ir 
jos tikslą tiesiogiai išreikšti tas 
postulatų išvadas, kurios postulatų 
yra netiesiogiai suponuojamos. Tą 
patį kiek kitais žodžiais išreiškia ir 
Yale universiteto filosofijos profeso
rius C. Hempel, kuris sako, kad ma
tematika yra aksiomatizuota deduk
cinė sistema. Dar kitą požiūrį i ak- 
siomatinj matematikos charakterį 
galima išskaityti matematiko Ray- 
mund’o Wilder’io knygoje “Jvadas į 
matematikos pagrindus”, kurioje jis 
rašo: “Matematika plėtojosi tokia 
kryptimi, kuri neišvengiamai prive
dė prie'metodų, apimančių vienuo
se rėmuose neapibrėžtus terminus 
ir pagrindinius teigimus apie juos, 
kaip, pavyzdžiui, apie grupę, ab
strakčią erdvę ir- t. t. Šios sąvokos 
randamos matematikos šakose, tarp 
kurių, atrodo, nėra jokio sąryšio. 
Iš šių pastangų išplaukianti eko
nomija yra vienas iš charakteringų

(Nukelta j 2 pal.)
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moderniosios matematikos bruo
žų.” ši pastaba pakartoja aksioma- 
tinį matematikos charakterį ir kartu 
pabrėžia dvi matematinių sąvokų 
ir teigimų ypatybes, būtent — jų 
universalumą ir kartu jų besikei
čiantį turinį, kuris priklauso nuo 
lyginės struktūros sistemoje, kurio
je šios sąvokos ir teigimai naudo
jami.

Šitas matematinių teigimų turi
nio įvairumas, arba, tiksliau sakant, 
turinio nebuvimas dar labiau išryš
kintas britų filosofo ir matematiko 
Bertrand’o Russel’io beveik aforiz
mu virtusiu pasakymu, kad mate
matika yra mokslas, kuriame mes 
niekad nežinome, apie ką kalbame, 
nei nežinome ar tai, ką sakome y- 
ra tiesa ar ne. Čia pabrėžtos dvi 
labai svarbios matematikos mokslo 
savybės. Matematikoje mes iš tikrų
jų nežinome, apie ką kalbame, nes 
modernioji matematika viską suve
da į nedefinuotas sąvokas, kurioms 
neskiriama jokios prasmės. Russel’- 
io teigimas, kad mes nežinome, ar 
matematikos išvados sako tiesą, dar 
kartą pabrėžia, kad teoremos yra są
lyginės, kad jos yra tik tiek teisin
gos, kiek teisingos yra prielaidos, 
kuriomis jos remiasi. Matematiniai 
teigimai, tur būt, dėl to ir yra ab
soliučiai tikri, kad jie netvirtina ab
soliučios tiesos ir nesiekia atsakyti 
į klausimus “kas?” ir “kodėl?”

Russel’io iškeltą matematikos a- 
bejingumą jos teigimų turiniui iš
skaitome taip pat H. Poincare žo
džiuose, kurie sako: “Taigi, turime 
suprasti, kad teoremos įrodymui ne
reikia ir net nenaudinga žinoti, ką 
ta teorema reiškia". Dėl šios mate
matinių teigimų abstrakcijos, jų 
turinio kintamumo, ar tiesiog to 
turinio nebuvimo neįmanoma api
brėžti matematikos studijų abjek- 
to, o todėl sunku rasti tinkamą de
finiciją ir pačiai matematikai.

Prisimindamas britų matematiko 
Godrey’o Hardy pasakymą, kad 
kiekvienas, kuris aptaria matemati
ką, iš tikrųjų definuoja save patį, 
manau, kad prie čia suminėtų api
brėžimų ir man leistina pridurti sa
vo pažiūras apie šj mokslą.

Sekdamas definicijų taisykles, tu
rėčiau išvardinti matematikos “genus 
proximus” ir “diferentia specifi- 
ca”. Kadangi matematika yra mū
sų pažinimo dalis, tai pagal šią 
eilę pirmas mūsų klausimas: kas y- 
ra žinojimas? Ar žinojimo mes pa
siekiame, kaip šventasis Augustinas, 
ieškodami tiesos antgamtinės švie
sos nuskaidrintu protu, ar jį susi
lipdome indukcijos klijais iš jusli
nės patirties, o, gal, kartu su šios 
gadynės nuotaika mes atrandame ži
nojimą savo individuliam vieni
šume? Mes turime visą epistamolo- 
giją pažinimui studijuoti ir jos su
kurtą ilgą skirtingų nuomonių ska
lę-

Jei mes žinotume, kas yra žino
jimas, argi turėtume apie jį skirtin
gas nuomones? Argi kas nors nesu
taria, kad rausvos žvaigždės yra di
desnės už gelsvas, arba kad ramu
nės žiedlapiai balti?

Mes nežinome žinojimo, nes jį ži
noti būtų tas pats kaip ir save pa
kelti už ausų. Juk niekas druska 
nesūdo druskos ir savo žingsniu ne
matuoja žingsnio ilgio. Jei mes i- 
mamės matuoti savo matą pačiu 
matu, mes susiduriame su senovės 
graiko Eubulido melagiu, kuris pa
sakė: “Aš visada meluoju”. Kaip ži
nome, daug prirašyta, nagrinėjant 
ar šis posakis yra tiesa ar ne,besisten
giant išmatuoti teisingumą tuo pa
čiu posakiu: jei šis posakis yra tiesa, 
tai melagis iš tikro visada meluoja 
fr todėl ši tiesa yra melas. Taigi, ar 
norėtume matuoti šį melą tuo pa
čiu melu? Taip ir žinojimui mes tu
rime turėti kitą matą — tikėjimą. 
Mes arba tikime, kad transcenden
cinės šviesos žvaigždė yra mums 
kelrodis į žinojimą, arba mes ma
tome, kad mūsų juslės, slysdamos 
žiedų kvepėjimo pačiu paviršium ir 
vaivorykščių spalvų miražais, at
skleidžia mums tiesą apie gyvybę, 
šviesą, priežastį ir mūsų tikslą.

Kiekvieno mūsų kitoks yra tikė
jimas, kitom spalvom dažytas, ki
tais mūsų jausmų akordais išgyven-

tas. Todėl ir mūsų pasirinktas žino
jimo matas kiekvieno yra kitoks, ir 
mūsų santykis su betarpiškai mus 
supančiu pasauliu, su idėjomis, su 
pačia būtim ir begalybe kiekvieno 
savas; kiekvienų mūsų realybė vei
kia pagal savo esmę, bet taip pat ir 
pagal mūsų sielos struktūrą, lygiai 
taip, kaip ta pati liepsna sudegina 
medį, išgarina vandenį ir suminkš
tina raudonai įkaitusią geležį. To
dėl visa būtis, apčiuopiama, tikima 
ir svajojama, kiekvienam mums už
deda kitokį supratimo ir galvojimo 
antspaudą, kiekvienam ntitapo kito
kį fizinės ir transcendencinės realy
bės atvaizdą. Sis atspaudas ir yra 
mūsų žinojimas. Dalį to . atvaizdo 
mes susirenkam po vieną mozaikos 
akmenuką iš savo patirties, studijų, 
iš svajonių ir ieškojimo, iš meilės, 
kančios ir ilgesio. Kita gi žinojimo 
dalis yra mūsų kraitis, kurį rjies ga
vome kartu su gyvybe. Si antroji 
dalis įbrėžta Visatos Kūrėjo į mū
sų sielos struktūros detales, kaip į 
sudėtingo mechanizmo planą. Arba 
gal ši dalis įrašyta į mūsų genų 
šifrą mūsų protėvių per tūkstan
čius metų sukrauto patyrimo. O gal 
ji yra ir viena ir kita — ir mūsų 
stelos esmė, ir visų mūsų protėvių 
brangus palikimas. Tačiau ši pažini
mo dalis yra mumyse ir ji neatjun
giama nuo viso mūsų žinojimo. Ga
lima kartu su Kantu vadinti ją gry
nuoju protu ar Platono formomis, 
su kuriom mūsų siela yra suaugu
si, bet ji yra reali, vis tiek ar em- 
pirizmas ją neigia ar ne.

Mes negalime išmatuoti, kurią 
savo žinojimo dalį susilipdome iš sa
vo patirties mažų skeveldrų ir 
kiek to žinojimo atsinešam kartu 
su gyvybe, įspausta į mūsų sielą, 
tačiau ar tas negalėjimas paneigia 
atsineštos dalies buvimą?

Mes matome, kaip maža bitutė, 
nesimokiusi geometrijos, nei dirbu
si gizeliu pas kuriuos meisterius, 
moka sulipdyti šešiakampes vaško 
kamarėles. Mes stebime inkubatori- 
je išperėtus ir namie išaugintus lau
kinius paukščius, skrendančius vėly
vą rudenį tais pačiais keliais, kuriais 
anksčiau iškeliavo j pietus laisvėje 
išaugę jų bendrininkai. Mes sutin
kame, kad mokėjimas lipdyti korį ir

Jonas Kelečius Kompozicija (akrilika)
Iš "Dailės’’ grupės parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Chieagoj, šiandien 7 vai. vak. Paroda tęsis iki ge
gužės 21 d.

kurioje keičias jų prasmė tūkstan-. 
čiais niuansų, taip kaip devyni nu-1 
liai, vienas ir kablelis gali reikšti 
neaprėpiamą milijardą ar tik ma
žiausią bilijoninę dalelytę.

Matematika yra šio simbolių ir 
žodžių mirgančio bangayimo dalis. 
Jai mes išrenkam tik kelis žodžius, 
nuvalom juos nuo bei kurios pras- , 
mės,' kad liktų tiktai simbolių 
skambėjimas. Iš tų kelių bepras
mių žodžių kuriam matematiką, 

j Pavyzdžiui, pasirinkę tris žodžius 
“Vienas”, “skaičius” ir “sekau tis”, 
be to dar, tris logines svokas: ‘priklau 
so’, “yra”, ir “jei-tai” ir penkis pos
tulatus, išreikštus šiais šešiais sim
boliais, mes išvystome visą algebrą 
ir analizį, kurie apima beveik visą 1

, moderniąją matematiką. Šioj siste- 
: moj “vienas”, kaip ir kitos pa- 

grindinsė sąvokos, neturi jokios pras
mės, išskyrus ta, kuri išplaukia iš 
jo santykių su kitais beprasmiais žo
džiais. Tai yra matematika. Tai yra, 
ką Russel’is turėjo galvoj, sakyda
mas, kad matematikoje mes nežino
me apie ką kalbame. Mes įrodo- 
me šimtus teoremų apie vieną ir 
apie skaičių, bet mes vis tiek ne- 
atrandam, kas yra vieno, nei kas yra 
skaičiaus esmė.

Kyla klausimas, 
definuoti vieno ir 
metiką naudingą 
skaičiuoti? O,

. kaip tai padaryti! Juk vienam

(Nukelta į 5 pusi.)

kodėl mitms ne
nepadaryti arit- 

bent skeptikams 
jei mes žinotume, 

u

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėtnt

OR. EDMUND L GIARa 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
Tel. GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir pentad 
10—4: šeštad 10—2 vai.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Uuo 

2817 VVest 7Lst Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofa. tel. 785-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

žinojimas, kur skristi, šalčiams artė
jant, vabzdžio ir paukščio kartu su 
gyvybe yra atsinešti j šj pasaulį. 
Kodėl tad mes neigtume, kad mūsų 
galia klasifikuoti ir daryti logines iš
vadas, skirti blogi ir gėrį, ieškoti to
bulumo ir amžinybės nėra taip pat 
esminiai mūsų sielai, kaip lakštin
galai yra jos giedojimas, kurio ji ne
simokė itališkoj konservatorijoj?

Argi mūsų instinktas, intuicija ir 
pasąmonė neegzistuoja vien dėl to, 
kad jie yra daug sudėtingesni ir 
subtilesni, negu rudens darganoj va
saros ieškančio paukščio skridimas? 
Argi sakysime, kad viltis yra mūsų 
patirties indukcija; viltis, kuri gyva 
kiekvieno kankinio širdy net ir ta
da, kai jis kacete žengia jau per 
dujų kameros slenkstį? Argi mūsų 
tikėjimas, kad naujo pavasario vė
jas vėl pažadins naują vyšnių žydė
jimą, nėra tos pačios vilties kita ap
sireiškimo forma? Argi mūsų atei
ties pajautimas, savęs ekstrapoliacija

Raminta Baukytė Stulpai (audinys)
Iš' 'Dailės' grupės■ parodos Čiurlionio.galerijoje, Chieagoj

į dar niekad nepergyventą rytojų 
nėra vilties sruvenimas mūsų gyvy
bėje? Tačiau juk ekstrapoliacija yra 
abstrakcijos ir klasifikacijos esmė ir 
pagrindas. Tiktai iš savęs, iš savo 
riboto patyrimo, mes sukuriam ho- 
mo sapiens klasę ir teigiame, kad 
kiekvienas gyvas šios klasės elemen
tas nešioja savyje žemiškos būties 
trapumą, ilgesį, skausmą ir meilę, 
nors mes niekad nematėm jo mirš
tant ir niekad savo sieloje negirdė
jome jo ilgesio aido.

Juk klasifikacija ir klasių skaičia
vimas sudaro Aristotelio logikos pa
grindą. Tad argi to pagrindo pagrin
das, kuris kartais prasiveržia kanki
nio viltim, kartais — naujo pavasa
rio tikėjimu, o vėl kartais apibendri
nimų abstrakcijomis, argi jis nėra 
mūsų sielos pačios esmės sparnai, 
kuriais pažinimas kyla virš patirties 
ir apčiuopiamos realybės?

Argi mes galėtume įrodyti, kad 
išmokstame vilties ir apibendrini
mų iš patyrimo ir knygų? Jei ne, 
tai ar galime neigti tikėjimą, kad 
mes, kaip paukščiai ir kaip bitės, 
gimstam su žinojimo užuomazgom, 
tik nepalyginamai sudėtingesnėm, 
negu vabzdžio ar varnos. Todėl, ieš
kodami žinojimui mato, mes turėtu
me įjungti visus tikėjimo niuansus, 
taip kaip matematikoje mes svarsto
me visas alternatyvas lyginiu būdu.

Pavyzdžiui, matematikoje mes 
nagrinėjame Abelio grupes, kuriose 
2 plūs 3 yra tas pats kaip 3 plūs 
2f Tačiau mes taip pat kuriame ne- 
abelines grupes, kuriose suma pri
klauso nuo dėmenų eilės.
Atrodo, reikia klausti ne ar yra ži

nojimas, kitas, negu mūsų betarpi- 
nė patritis, bet ar yra žmonių, ku
rių žinojimui skirtas tikėjimo matas 
didesnis už mūsų juslių prokrusti- 
nę lovą.

Taigi, aš manau, kad yra dvi 
žinojimo dalys — esminė ir surink
toji. Visai kaip Kanto grynasis pro
tas ir Hume’o juslinės patirties į- 
spaudos, arba kaip šventojo Tomo 
veiksmingo intelekto pirmieji prin
cipai ir pagal tuos principus suvokia
ma patirtis.

Abi šios žinojimo dalys tėra tik 
tikrovės atspindys, kurio tikrumą 
mes galime sverti vien tiktai tikėji
mu. Tur būt, kaip nespalvotoj foto
grafijoj, savo žinojimu mes nepagau- 
name fizinės tikrovės visų spalvų, 
nei jos reljefo. Tur būt, ištisa realy
bės niuansų skalė atsispindi mūsų 
žinojime tuo pačiu šešėliu, nes tik
rovės subtilaus įvairumo gausumas 
yra daug didesnis už mūsų ribo
tą žinojimą. Jei mūsų žinojime su
tilptų visa tikrovė, mes turėtume 
suvokti kiekvieno atomo virpėjimą. 
Tačiau net septyniems milijonams 
spalvų, kurias gali skirti mūsų a- 
kis, mes teturime vos kelis vardus 
savo žinojime.

Taigi, žinojimas yra mūsų atsi
neštas atspaudas ir surinkti gyveni
mo atspindžiai. Visa tai yra grynai

mūsų asmeninis pergyvenimas, 
mūsų subjektyvus santykis su rea
lybe, kurio konkreti forma gali būti 
elęktros pulsai neuronuose, aksonų 
tinklo organizacija, metabolinės re
akcijos ir kiti žinomi ir nežinomi 
fiziniai, cheminiai, biologiniai ir 
psichologiniai reiškiniai. Objektyvi 
pažinimo forma yra antros eilės re
alybės transformacija, kuri atvaiz
duoja subjektyvų žinojimą simbo
liais, žodžiais ir sąvokom. Tik šitą 
du kartu transformuotą realybę, pir
mą kartą į mūsų subjektyvų paži
nimą ir antrą kartą iš subjektyvaus 
žinojimo j simbolių sistemą, mes ga
lime tarpusavy dalintis ir krauti iš 
kartos į kartą į savo mokslo loby
ną. Nei mūsų tikėjimas ar abejo-' 
nė absoliučia tiesa, nei saulėlydžio 
spalvom atausto mūsų ilgesio per
gyvenimas negali būti kitiems per
duotas ir kitų taip pat kaip mūsų 
išgyventas, nors mes kalbėtume a- 
pie savo tikėjimą tūkstančiais Jo
nų auksaburnių arba su šimtais 
brazdžionių dainuotume kaip su 
mūsų ilgesiu “nubėga požemiu rug
sėjo saulės paskutiniai spinduliai”. 
Vis tiek mūsų kalba tebūtų tik pa
mokslas ir mūs daina tiktai įmant
rūs ritmo žodžiai. Žinojimas, ku
riuo mes galime dalytis, tėra tik kal
ba, tik simboliai, ženklai ir žodžiai, 
jų nuostabi semantika ir sintaksė,

Rezid. TeL — GI 8-0873
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tkl 8 vai. Trečlad. ir Šeštad. uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
.PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street 
___  kasdien 10—12 vai. ir' 7—9 v. 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus!

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Vai.:

REZID. TEL. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
)el neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios Ir Californla 
Valandos pagal susitarimą:

Pirmad., antrad, ketvirtad. nuo 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 8:80 vai. 
Trečlad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON 

inkstų ir Slapumo takų 
CHIRURGIJA

Tek — 695-0533
VALLEY MEDICAL CENTER 

860 Summlt Street
Route 58 — Elgin. Illinois

FOX

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 1ht Street
VaL: pirm. ketv. 1 Iki 7 poplot 
antr., penkt., 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street
(7 Įsi Ir Campbell Avė. kampas) 

Pirmad... antrad., ketvlrtad. Ir penkt. 
nuo 3 vak popiet Iki 7 vai. valė 
Ketvirtad. Ir SeStad. nuo 9 v. rytr 

Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-514S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses” 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800! Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69 h Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuc 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; .rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-4110 
Rez. GRovehill 8-0617 

Valandos: pirm, ir ket .nuo 12 vai 
antr. Ir peTikt. nuo 12 iki 2 vai p. p. 
Ir vakarais pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. Ir' ikT 2 vaL pT p. ir nuo 7 1W vak
šeštad. tik susitarus. r

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8. vai. vak. 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai: pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p 6—8 
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečlad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČELIŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė.

Tel. VVA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
antrad., ketvirt. ir penkt.Pirmad.,

nuo 11 vai. iki’l vai. p. p. Ir nuo
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11

vai. vakare.
vai. ryto Iki 1 vai. p. p. Šeštad

11 vai. ryto Iki 2 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rezid. tel. 239-2919

Remkite tuos oiznierius, ku 
rie skelbiasi dienr. "Drauge*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 2750 VV. 71st Street
TEL. — 925-8296

Valandos. 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto. 2—8 vai vak. šeštad. 1 iki 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta.

Rezid. tei. VVA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe
Ofisas Ir rez., 2652 VV. 59tb St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 Ikkl 4 vai. tr nuo 8 tkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2128. Namu GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7Ist Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-4 tr 6-8. Treč. Ir šeštad. uždaryta.

TEL. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR 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
8107 West 7lst 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. Namu 636-4856
Vai. pirm , antr., ketv. 3—5 Ir 8—8, 
penkt. 2—I. leMtfl. pagal auaitarim*.



šeštadienis, 1972 m. gegužės mėn. 13 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. US (19) — ps! 3

Kazimiero Banaičio „Jūrate ir Kastytis" scenoje
Iš letarginio miego prisikėlė ir scenoje užgimė nauja lietuviška opera

VLADAS JAKUBENAS

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Finale.

lėšos, 
kloi- 
kad 

tolygus 
operos.
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dar-

Operos atsiradimo istorija

“Jūratė ir Kastytis” yra 1963 
m. Brooklyne N. Y. mirusio mū
sų žymaus kompozitoriaus Kazi
miero Viktoro Banaičio Ameriko
je užbaigta komponuoti opera. 
Platesnis susidomėjimas šiuo fak
tu visuomenėje atsirado, pradė
jus iškilti Chicagos Lietuvių ope
rai. Sėkmingai statant pasauli
nius operinius šedevrus, pajusta 
reikalas ką nors nuveikti ir lie
tuviškai muzikai. Dirigentas A. 
Kučiūnas, atsilankęs pas itin kuk
liose sąlygose gyvenantį kompo
zitorių, susipažino ir susižavėjo 
jau baigiamos rašyti operos frag
mentais. Pasiteiravus operos val
dybai dėl galimumo “Jūratę ir 
Kastytį” pastatyti Chicagoje, bu
vo susidurta su nepalaužiamu ir 
tvirtu K. V. Banaičio nusistaty
mu. Jam nebuvo aktualus jo vei
kalo pastatymas scenoje; orkest
rinių kūrinių anksčiau nerašęs, 
jis neskubėjo nė pradėti didelio 
orkestracijos darbo. K. V. Banai
čio reikalavimas buvo: operos 
klavyrą išleisti, aprūpinant jį 
anglišku ir vokišku vertimu. Jo 
valia buvo vykdoma; sudarytas 
M. Rudienės vadovaujamas ko
mitetas ir pradėtos telkti 
Mūsų visuomenė gyveno 
dingai suprasta mintimi, 
klavyro išleidimas bus 
jau pastatymui pačios
Visa tai pamažu atslūgo. Klavy
ro išleidimo darbas ilgai užsitęsė, 
nuodugniau susipažinus su pačia 
opera, atsirado abejonių dėl jos 
pastatymo. Spaudai raginant au
koti klavyro išleidimui, buvo pa
minėtas, berods, kaip sponsoriaus 
dirigento V. Marijošiaus vardas, 
kuris šitai dementavo, pareikš
damas, jog nepritariąs tam rei
kalui. Tekdavo girdėti, kad ir 
maestro A. Kučiūnas pramatąs 
“nenugalimų kliūčių” šiam pa
statymui įvykdyti, nepaisant kū
rinio muzikos vertingumo. I

Klavyro išleidimas, suaukojus 
nemažai lėšų, vis dėlto įsikūnijo. 
Poetas Nadas Rastenis parūpino 
puikų anglišką vertimą; nuo vo
kiško teko atsisakyti dėl praktiš
kų sumetimų. 1970 m. J. Zda
niui užbaigus įgraviravimo dar
bą, man teko korektoriaus parei
gos, drauge nuodugniau susipa
žįstant su K. V. Banaičio veikalu. 
Jame buvo daug aukštos vertės 
muzikinės medžiagos, ypač cho
rų srityje. Operos libreto nebuvo 
sceningas, statiško pobūdžio. 
Akompanimento muzika parašy
ta grynai fortepijoniškai. Jo fak
tūra kai kur rodė K. V. Banaičiui 
netipingo primityvizmo. Dauge
lyje vietų, ypač operos eigai rei
kalinguose pasikalbėjimuose, jau
tėsi lyg ryšio trūkumas tarp atski
rų epizodų. Operą statant, šalia 
milžiniško orkestracijos darbo, 
kuriam klavyro medžiaga daug 
kur teiktų tik kuklius rėmus, pra
matyta nemažai kliūčių efektin
gam sceniškam apipavidalini
mui.

Gyvenimas slinko toliau. Po 
vienkartinės dirigento V. Marijo
šiaus gastrolės Chicagos Lietu
vių operoje su puikiu G. Verdi 
“Likimo galios” pastatymu į 
Chicagą vėl sugrįžo pastoviam 
apsigyvenimui dirigentas A. Ku
čiūnas, perimdamas savo ligšio

lines Chicago Lietuvių operos 
meno vadovo pareigas. Po per
nykščio blankesnio “Traviatos” 
pakartojimo kilo pasiryžimas nu
veikti ką nors stambaus ir ypa
tingo. Buvo nutarta ir įvykdyta 
tai, kas atrodė “negalima”. Per 
metus laiko buvo iš “suspenduo
tos gyvybės” stovio išjudinta ir 
scenoje įkūnyta K. V. Banaičio 
Operą “Jūratė ir Kastytis”. Įdo
mu, kad šiam žygiui apsispren-

dus, maždaug tuo pačiu laiku — 
pernai vasarą — į viešumą išėjo 
gražiai atspausdintas šios 
ros kiavyras.

Kupiūros
Greitu tempu vykdomas

bas neapsiėjo be sunkumų ir be 
aukų. Opera buvo dirigento-re- 
daktoriaus A. Kučiūno gerokai 
apkarpyta — grynos muzikos be
liko apie pusantros valandos. At
rodo, kad norėta pirmon eilėn su
mažinti operos statiškumą ir pa
didinti sceniškumą; tai daryta, 
net neatsižvelgiant į kūrinio teks
to tęstinumą. Daugumas įvykdy
tų smulkių sutrumpinimų yra 
pateisinami ir suprantami: buvo 
išleisti besikartoją ar gan pana
šūs epizodai. Tai daryti iš dalies 
skatino ir K. V. Banaičio kūry
bos stilius, kuris ir kituose, pvz. 
kameriniuose, jo kūriniuose dau
giau linkęs į rafinuotą miniatiū
rų mozaiką negu į platesnės a- 
pimties vystymo liniją. Kai kur 
tačiau nukentėjo Bronės Buivy- 
daitės dramatinis ryšys. Pirmame 
veiksme buvo išleistas pirmas 
Rūtelės išėjimas su linksma, liau
diška melodija, pristatančia ją vi
sai kontrastuojančioje šviesoje, 
negu Jūratė, o taipgi ir po to se
kanti scena, kur nusiminusi Rū
telė randa Kastytį visai pasikei
tusį, Jūratės sužavėtą. Ypač daug 
•pakeitimų ir praleidimų padary
ta antrame veiksme. Visai panai
kinta Kastyčio tėvo rolė, kurios 
galę Kastytis yra prakeikiamas. 
Charakteringa Kastyčio solo ari- 
ja-barkarolė, kurioje jis pagal 
klavyrą atsako į žvejų ir šeimos 
klausimą, ką jis beveikiąs, pats 
vienas išplaukęs jūron — tuo bū
du atsidūrė antrojo veiksmo ga
le; ji pateikta lyg Rūtelei pasi
rodanti vizija. Si vizija (t.y. Kas
tytis) išnyksta, nuskambėjus už 
scenos Jūratės šauksmui; Rūtelė, 
be jokio dramatinio veiksmo pa
silieka scenos priekyje. Šių per
tvarkymų išdava —opera žymiai 
sutrumpėjo; Kasyčio barkarolė- 
vizija gal suteikia tam tikrą sce
nos efektą. Bet visas siužetas ne- 
beišryškino pagrindinio tragedi
jos bruožo: kad jūros deivė Jū
ratė, užburdama Kastytį, jį iš
rauna iš šeimos tarpo ir atitrau
kia nuo “žemiškos” mergelės. 
Klavyiro originalo atitinkamos 
scenos, tiek su Kastyčio tėvu, 
tiek su Rūtele ir Jūrate galėjo 
būti sutrumpintos, ar skirtingai 
perredaguotos, tačiau ar buvo 
pateisinami dviejų valandų ilgio 
(įskaitant vieną pertrauką) ope
roje tie drastiški praleidimai, ku
rių dėka, kai kurie epizodai ne
teko savitarpio ryšio ir įgijo

i

“deus ex machina” pobūdžio? Ir 
ar tuo būdu pasiekta didesnio tų 
veiksmų sceningumo?

Paskutiniojo, šiaip sceningo 
veiksmo pabaigoje, dievui Perkū
nui sugriovus gintarinius rūmus, 
Kastytis, prikaltas prie uolos, 
miršta ar apalpsta, beskambant 
tolimai žvejų dainai. Klavyro ori
ginale jis dar dainuoja neilgą 
dramatinį prasiveržimą dėl am
žinai prarastos Jūratės. Dabarti
nis operos galas veikia įspūdin
gai; bet... keleto skausmingo te
noro gaidų prieš paskutinius tra
giškus operos akordus gal never
tėjo praleisti?

Iš viso darytina išvada, kad 
kupiūrų buvo per daug ir jos ne 
visos buvo pateisinamos. Orikest- 
racijos išlaidos kiekvienu atveju 
buvo ir būtų buvusios didelės. 
Veiksmo eigą ardančių praleidi
mų grąžinimas ateities pastaty
muose, kurių ši opera tikrai yra 
verta, sudarytų nemažą proble
mą; tai pareikalautų atitinka
mų papildymų ne tik orkestro 
partitūroje, bet ir kiekvieno inst
rumento balsuose. O kai kas šiuo 
atžvilgiu būtų vis dėlto darytina.

Orkestracija

Orkestracijos darbą atliko ame
rikietis muzikas James T. Kilcran. 
Orkestracija yra tikrai gera, 
spalvinga, mokanti papildyti 
šykščią klavyro medžiagą. Čia 
turėjo būti daug bendradarbiau
ta su dirigentu ir redaktorium A.

Kučiūnu, jam nurodant 
turinio momentus ir projektuo
jant orkestro spalvų pasirinkimą. 
Orkestro sąstatas parinktas gan 
savotiškas: gausūs stygininkai, 
savyje užbaigta medinių grupė; 
iš varinių pučiamųjų tik 2 valto- 
rinės (French Horn). Masyviai 
dinamiškiems efektams sukelti 
vartotas elektroniškai suspalvin-1 
tas “vibrofonas” bei mušamieji, j 
Švelniai K. V. Banaičio muzikai' 
tai tiko; vibrofono garsai gal kai 
kur skambėjo “nelietuviškai”; 
bet toks orkestras buvo šiuo at
veju tinkamesnis negu mūsų ope
ros paprastai vartotas sumažintas 
“pilnas” simfoninis sąstatas.

Apie K.V. Banaičio muzikos 
ypatybes

Kaip įvertinti K. V. Banaičio 
operą? Visų pirma tai yra ver
tingas, individualaus pobūdžio 
kūrinys, kitoks negu įprastinės 
operos. Iš Chicagoj •( o gal net ir 
Lietuvoje?) statytų lietuvių kom
pozitorių operų “Jūratė ir Kasty
tis” bus bene lietuviškiausia. Jos 
stipriausia pusė yra chorai, kurie 
pasižymi mūsų liaudies dainoms 
artima melodika ir yra kai kur ; 
tikrai nuostabaus grožio. Mūsų 
operos choras, tiek vyrai, tiek 
moterys, tiek ir visi kartu skam
bėjo gražiai, vietomis tiesiog 
žavėtinai. K. V. Banaičio muzika 
— ryškiai liaudiškos melodikos, 
santūriai naujoviška, stipriai 
“modalinė”, senoviškas, kiek eg
zotiškai skambančias tonacijas 
vartojanti. Instrumentiniuose 
epizoduose pasitaiko impresionis
tinio atspalvio “sveikų tonų” 
(whole tone) harmonijų, kurios, 
kai kur, pvz. paskutiniame veiks
me, gal net per gausiai vartoja
mos, suteikiant itin savotišką, bet 
kiek monotonišką atspalvį. Savo
tiška, stambesniuose veikaluose 
nepalankiai veikianti K. V. Ba
naičio muzikinės minties ypaty
bė (sakytume, nė? maniera) yra 
dažni sustojimai, su “ritardan- 
do” ir fermatomis. Lietuvoje, II 
pasauliniam karui artėjant, teko 
išstudijuoti K. V. Banaičio vio
lončelės sonatas ir su gabiu vo
kiečių violončelistu, mūsų tuo
metiniu radiofono koncertmeiste
riu, dažnai atlikti šį vertingą vei
kalą ne tik Kaune, bet ir Suomi- i 
joje, Estijoje bei Latvijoje. Bestu
dijuojant, abiejų atlikėjų nuomo
nėms sutapus, buvo išbraukta : 
dauguma “ritartando” ir ferma- j 
tų. Sonatos autorius, tai patyręs, ■ 
pradžioje supyko; vėliau, pasi- i 
klausęs salėje savo veikalo, pri- - 
pažino, kad “taip esą vis dėlto : 
geriau”. Dirigentas A. Kučiūnas ; 
K. V. Banaičio operoje sąžinin- t 
gai vykdė visus autoriaus pažy- ' 
riiėtus sustojimus bei sulėtinimus. <

operos;.Jų bent dalinai nepaisant ar 
suliedinat (elizijos būdu) 
dencijas, pirmųjų dviejų veiksmų 
eiga tikrai būtų pagyvėjusi. Šiaip 
jie, nepaisant jaukios ir daug kur 
ryškios muzikos, pasiliko gan ne
judrūs ir nesceniški. Trečias 
verksmas iš esmės yra sceniškas, 
panašiausias į “tikrąją” operą.

I Jo ryškius fragmentus man teko 
: matyti ir perskambinti pas K. V. 
! Banaitį dar Kaune.

Solistai
Solistai titulinių rolių — Jūra

tės ir Kastyčio — atlikėjai: mūsų 
žymiausi solistai Dana Stankaity- 
tė ir Stasys Baras atsidūrė šį kar
tą gan savotiškoje būklėje. Juo
du abudu atliko puikiai 
stambias ir nelengvas roles su 
daugeliu aukštų gaidų. Operos 
eigoje jie tačiau neiškilo aukš
čiau visko, kaip tai esti “Aidoje”, 
“Toscoje” ar kituose pasauliniuo
se operiniuose šedevruose. K. V. 
Banaičio operoje jie buvo kiek 
nustelbti kūrybiškai ryškių ir 
puikiai skambėjusių chorų, o kai
kur, kaip paskutiniame veiksme, 
ir fantastinės sceninės aplinku
mos. Vis dėlto, paskutiniojo veiks
mo juodviejų triumfuojančios 
meilės dialogas buvo įspūdingas; 
įspūdingesnis negu laipsniško su
sižavėjimo scenos ankstyvesniuo
se veiksmuose. Tetn buvo gražios, 
aistringos melodikos, bet trūko 
glaudesnio ryšio įtampos apogė
jui pasiekti. Čia bus kaltas K. V. 
Banaičio muzikos epizodišku-
mas, kurio nepajėgė pilnai užpil
dyti nei redaktorius, nei orkest- 
ratorius, nei patys solistai. Da
na Stankaitytė, jos figūrai pri
taikintame kostiume, atrodė kaip 
tikra valdovė, gal artimesnė ger
maniškų sagų deivei, negu lietu
viškai jūros bangų dievaitei. 
Šiaip gražūs jos rūbai irgi neatro
dė šia kryptimi suprojektuoti. 
D. Stankaitytės puikus vokalas 
skambėjo jai priderančiam lygy. 
St. Baras premjeroje nebuvo pil
noje formoje ir perdėm grynoje 
intonacijoje, bet jau antrame 
spektaklyje jis grįžo į savo įpras
tinį lygį.

Rūtelė (Margarita Momkie- 
nė) ir motina (Aldona Stempu- 
žienė) pateko į neproporcingai 
eksponuotą padėtį, turėdamas ne
sunkias ir dėkingas partijas. M. 
Momkienė turi malonaus tembro 
sopraną ir aiškų muzikalumą; ne
paisant keleto nelaisvų aukštų 
gaidų, ji, kaip dainininkė, verta 
didesnio dėmesio. Beje, A. Stem- 
pužienės gražiai atlikta motinos 
rolė, nepaisant savo trumpumo, 
yra bene savyje užbaigčiausia vi
soje operoje; kartu buvo tai bene 
vienintelis momentas, kuriame 
atsispindėjo Kastytį ir jo šeimą

net 
ka-
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Vietnamo motina

Iš vietnamiečių poezijos
GIO LINH KAIMELIO MOTINA

PHAM DUY

Senoji motulė kasa žemę sodinti bulvėms,
Maitinti savo sūnų, kuris dieną naktį kovoja prieš įsibrovėlius. 
Jos pačios drabužiai virsta skarmalais ir nėra ko valgyti.
Priešai sudegino mūsų namą, ir mes patys planuojam su jais 

atsiteisti.

Motina džiaugiasi, kad jos sūnus geras karys.
Ji dirba labai, labai kietai. Sūnus gi išeina karau.
Senoji motulė teturi tik vieną sūnų, bet jos meilė savo kraštui 

nemažesnė už kurio nors kito.
Naktimis, klausydamasi kauty nių gaudimo, ji meldžiasi už sūnų.

Senoji motulė laistė daržoves, kai išgirdo kaimynų šauksmą: 
Priešas pagavo jos sūnų. Jie veda jį į rinką, ten kirs jo galvą. 
Motina be žado. Ji slenka atsiimti sūnaus galvos.
Pakeliui į kaimą yra pagoda, ir jos varpas taip sunkiai suskamba. 
Motina į savo rankas paima savo sūnaus galvą, o jos akys tvinsta 

ašaromis.
Ji žiūri į jį; baltuosius jo plaukus draiko vėjelis.
“Ach, myliu aš sūnų. Nors jo burna kruvina, jo veide šypsena ir 

akys žiūri į mane”.

Kas vakarą motulė paruošia arbatą, laukdama ko nors... 
Patrankos dunda tolumoj, o našlaičiai ir našlės taip liūdni. 
Kasdien ateinu aplankyti senąją motulę, pasėdėti prie židinio. 
Ji verda bulvių puodą, ir dūmai kyla kaip smilkalai 
Ji taip ilgisi sūnaus, bet dabar ji turi tiek daug įsūnytųjų...
“O, mano sūnūs, baikite savo arbatos puoduką ir dažnai ateikit 

manęs aplankyt”.
Vertė Juozas Prunskis

■ m

M. K. Čiurlionis

Režisūra, dekoracijos, 
baletas ir kt.

■ >9

1*11 am Duy — Vietnamo poetas, gimęs maždaug prieš 35 m. 
šiaurinėj tos šalies daly. Modernaus trubadūro stiliumi dainuo
damas patriotines dainas, jis dalyvavo rezistencijoje prieš pran
cūzus, būdamas šiauriečių trupėje. Tačiau 1954 m. jis paliko gim
tuosius namus ir persikėlė į Pietų Vietnamą. Jo dainos, atspindė
damos praeitį, išsako ir dabarties meilę, darbą, ilgus ir karčius 
karo metus. Pham Duy surinko senas Šiaurės Vietnamo dainas ir 
jų motyvus panaudojo savo dabarties lyrikai, kuri tapo popu
liari tarp Vietnamo studentų ir muzikų. Šis jo poezijos gabalė
lis paskelbtas Vietname 22 metus išbuvusio prancūzų korespon
dento Francois Sully rinkiny - knygoje: “We the Vietnamese”. 
Nelaimei, pats Sully 1971 m. tragiškai žuvo Vietnamo kare.

J. Pr.

ištikusi tragedija.
Perkūno — žaibų ir griausti

nio dievo pasirodymas buvo la
biau epizodinis, patenkinamai at-1 
liktas Jaunučio Puodžiūno.

Akivaizdoje tiek didelių išlai
dų ir darbo, vargu ar būtinai rei
kėjo laikytis to paties solistų sąs
tato visuos keturiuos spektak-Į 
Ii uos.

Operos režisūra buvo kruopš
čiose Zitos Kevalaitytės rankose. 
Šį kartą nesijautė tokio vienin
go jos pastangų antspaudo, kurį 
nesenaiai matėme “Sidabrinės 
dienos” pastatyme. Sudėtingą, iš 
esmės nesceningą veikalą “iŠ nie
ko” bestatant, natūralu, kad ir 
dirigentas A, Kučiūnas galėjo tu-

rėti savo režisūrinių idėjų. Šių 
i visų pastangų rezultatas buvo 
patenkinamas, nors atskiri solis
tai galėjo būti ir geriau išmankš
tinti. Scenovaizdis buvo kiek per
krautas; to vargu ar įmanoma iš
vengti, žinant veikalo pobūdį ir 
Salės bei scenos išmieras- Aldo
nos Valeišaitės studijos pateikti 
šokiai tiko veikalo dvasiai ir daug 
prisidėjo prie spektaklio pagyvi
nimo. Ypač ryškūs jie buvo pa
skutiniame veiksme; įdomios bu
vo solo šokėjos Kristina Gintau- 
tienė ir Danutę Bruškytė.

Adlf. Valeškos dekoracijos žė
rėjo fantastinėmis ir įdomiomis 
spalvomis. Dėl jų girdėjosi viso
kių nuomonių; kai kas laukė “ki
tokio jūros dugno”. Pirmuosė 
dviejuose veiksmuose viskas vyk -

(Nukelta Į 6 pusi.)
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A. Kašubienės naujoji kūryba—„erdvės buveinės"
Nuo keramikos ligi “erdvinių 

buveinių” Aleksandra Fledžins- 
kaitė-Kašubienė, įgimusi Šiauliuo
se, yra ne eilinė menininkė. Ji 
šiame krašte, ne tik New Yorke, 
vis labiau garsėja. Jos vyras — 
Vytautas — pasižymėjęs švino 
medžiagos skulptorius. Jie abu 
JAV-se gyvena nuo 1946 metų, gi 
meno centre — New Yorke nuo 
1963 metų, taigi devyneri metai. 
Šį kartą — apie Aleksandrą, jos 
darbą, pasiekimus, laimėjimus, 
jos pačios pažiūras bei kitų pri
pažinimą.

Dar nepr. Lietuvoje Kašubienė 
buvo pasižymėjusi originaliais ke
ramikos darbais/Laikui slenkant, 
menininkė — darbšti, veržli, ir 
energinga— ėmėsi naujų ieškoji
mų kūryboje. Nuo 1962 m., jau 
Amerikoje, ji susidomėjo mozai
ka. Nuo 1970 m. pavasario Ka
šubienė susipažino su naujomis 
medžiagomis ir po pusmečio jau 
atsirado vadinamos “erdvės bu
veinės” — apie tai žemiau.
“Pastoviai dirbu su architektais”

“Draugo” atstovas, nuvykęs į 
aukštutinę Mainhattano, New 
Yorko, dalį— 90 gatvę, tuoj susi
dūrė su neįprasta aplinka. Jis 
pateka.. į “erdvės buveinę”.

Vis dėlto jam rūpėjo dar kiek 
pasikalbėti su menininke, nes gi 
ji — ne tik “buveinės” įkūrėja, pa
traukusi ne tik spaudos, bet ir 
mokslininkų dėmesį.

— Ar Tamstai tenka dirbti 
mozaikų srity, ar ir dar kitose 
srityse? — klausėme.

— Jau 10 metų pastoviai dir
bu su architektais. Gaunu užsa
kymus suprojektuoti architektūri
nes sienas universitetams, ban
kams, mokykloms ir pan. Šios sie
nas išaugo iš mano ankstyves
niųjų mozaikų. Mėgstu naudoti 
vienos spalvos medžiagą, ir daž
niausiai pasirenku tokią, .kuri jau 
yra naudojama pastato apipavi
dalinime — kaip statybinė plyta, 
marmuras, cementas ir panašiai.

Nuo praėjusio rudens New 
Yorko aukštojoj meno mokykloj
— School of Visual Arts dėstau 
“Kūrybinius procesus”.

Kašubienė dar pridūrė, kad 
prieš porą metų ji pradėjusi įves
ti reljefą sienose. Vienas jos dar
bas buvo sužadinęs norą matyti 
paviršiaus judėjimą. Ir ne tik ant 
sienos, bet ir trijose dimensijose.

Darbai pritaikinti įvairiose 
valstijose

Į klausimą, kur jos darbai pri
taikinti, Kašubienė atsakė:

— Neseniai baigta 4-toji plytų 
siena, Rochesterio, N. Y. Techno
logijos institute. Mano darbo 
marmuro sienos yra Portlande, 
Oregone, San Francisco mies
tuose (abi — Bank of Califor
nia naujuose pastatuose), dar yra 
ir Chicagoje —baltojo carrara 
marmuro sienos Container Cor- 
poration of America centrinėje 
įstaigoje. (Čia dar pridursime: 
Kašubienė dekoravo ir Hilton- 
Statler viešbučio New Yorke vie
ną kambarį).

O kas toji “erdvės buveinė”?
Taip, lankytojas atsilankęs į 

Kašubų niekuo nepasižyminčius, 
iš .paviršiaus, mūrinius namus 43 
West 90 gatvėje, viduje nustem
ba. Jis nemato nei sienų, nei kė
džių, nei stalų, nei paveikslų, tik
— nylono medžiagą. Matyti per
matomos nylono “sienos”. Lan
kytojas stebi ir laukia paaiškini
mų. Pati kūrėja pasakoja:

8 Erdvės buveinė — tai in
terjero aplinka, padaryta iš elas- 
tiškos nylono medžiagos, kuri 
praleidžia orą, sugeria garsus ir 
vienodai paskitsto šviesos spindu
lius. Tokia erdvė įgalina priva- 
tiškumą — individas jaučiasi ne
matomas iš lauko, tačiau gali 
bendrauti su kitais asmenimis, ki
tose buto erdvėse.

O kodėl naudojamas nylonas?
— Kadangi 90 laipsnių kam

po vertikalumas ir horizon
talumas bei plokščių paviršių 
neutralumas slopina įgimtą po-

Kaip A. Kašubienė panaudojo nylon medžiagą labai suprastinto ateities gyvenimo 
būdui pavaizduoti. — Ji pati pasakoja ap e naujas galimybes jos kūryboje.

jūčių veiklą, todėl buveinės po
jūčiams sukurtas be stačių kam
pų. Dėl to ir naudojama nylono 
.medžiaga, kuri, ištempta tarp 
grindų ir lubų, įgauna lenktas 
linijas. Buveinėse siaurėjančios ir 
platėjančios erdvės yra sujung
tos švelniai kylančiu ir nusilei
džiančiu grindų paviršiumi. Be
sikeičianti šviesa apipavidalina 
formų apvalumus, išryškina sie
nų permatomumą ir sudaro nuo
lat kintančias situacijas, palan
kias pojūčiams nevaržomai veik
ti-

Gėlynas, šeši kvapai, 
Tibeto kilimas...

Dailininkė tą buveinę sukūrė 
viename namo aukšte (juk vi
siškai nieko nesugadinau ir ne
sugrioviau — ji aiškina). Plotas
— 750 kv. p., 12 su puse pėdų 
aukščio. Ir tame plote ji supro
jektavo septynias tokias erdvių 
buveines — pirmiausia matome 
gėlyną. Toliau seka bene įdo
miausia “buveinė” — kylančiom 
grindim spiralinė kolona, kurios 
viduje yra refleksinės dimensijos
— įjos primena vandens gylį (gir
dimi kompozitoriaus Emauel 
Ghent sukurti garsai..,), netoli ir 
šeši spektro spalvų kvapai — 
juos sukūrė chemikė Danutė Pa- 
jaujytė-Anonienė. Patenkame į 
trečiąją “buveinę” —jos vidaus 
įrengimas, tai kilimas, trijų di
mensijų, kurį rankomis išaudė 
Urban Jupena iš Detroito.

Ketvirtoji “buveinė” — kylan
tis aukštyn ir siaurėjantis perėji
mas, vedąs į pasikalbėjimų ar 
vaišių vietą, penktoji — miega
mas gurbas, su lova, gi plastikos 
ir medžio dalys čia padengtos ya- 
ko (iš Tibeto) plaukų apskriti
mais, kuriuos išmezgė Silvia 
Heyden iš North Carolinos, pa
galiau, stebime erdvę darbo sta
lui ir vietą rašymui. A- Kašubie
nė čia gyvena ir dirba, ir tik ji 
pati tomis erdvėmis naudojasi.

Darbas vyko keturis mėnesius
— Betgi ne tik jūs viena su

kūrėte tas buveines? — teiravau
si.

— Jau minėjau keturis spe-

VYT. ALSEIKA

cialistus. Žinoma, praktiškas 
įvykdymas tebuvo galimas dėl 
mano vyro, skulptoriaus Vytau
to geros valios, jo sugebėjimų- 
Vyras įvykdė visus medžio konst
rukcijos darbus. Darbas buvo 
pradėtas apie 1970 m. Kalėdas ir 
buvo baigtas 1971 m. kovo mėn., 
taigi vyko keturis mėnesius. Vie
na visai aišku — ji teigia — tą 
planą tegalėjau įvykdyti tik savo 
namuose.
Kaip ji tempė nylono medžiagą...

— Gerbiamoji, sakykit, kaip iš 
viso kilo jūsų mintis įrengti tas 
“buveines”? Kada buvo pati min
ties užuomazga.

— Žinote, su gaubtomis lini
jomis dirbu jau seniai. Tad man 
pereiti į trečiąją dimensiją buvo 
visai natūralu .1969 m- jau bu
vau padariusi du modelius susi
pažinti su galimais efektais. 1970 
m. pavasarį buvau pakviesta da
lyvauti “Mąstymo erdvių” (Con- 
templative Environements) paro
doje New Yorke. Man suprojek
tavus skulptūrinę erdvę, aš bu
vau tiesiog priversta susipažinti 
su naujomis medžiagomis. Ir 
taip susidūriau su tempiama ny
lono medžiaga ir toj parądoj ją 
panaudojau pirmą kartą. Po tos 
parodos tempiau formas dar du 
kart — vieno architekto bute ir 
dar kitoje parodoje. Taigi, susipa
žinusi su tos medžiagos galimy
bėmis ir norėdama jas rimtai pa
studijuoti, neturėjau kitos išei
ties, kaip statyti “buveines’’ -mū
sų pačių namuose.. Tad štai ko
kia jų kilmė...

Neįprastas JAV spaudos, 
visuomenės dėmesys

— Jau žinoma, kad pernai, ge
gužės 11 d. “The New York Ti- 
mes” Tamstos “buveinėms” pa
skyrė netoli puslapio, įdėjo tris 
nuotraukas. Tai juk nebuvo pats 
pirmasis atgarsis JAV spaudoje?

— Taip — atsakė A. Kašubie
nė —dar pačiai statybai mūsų 
namuose vykstant, susidomėjo ja 
Allied Chemical bendrovė, ji pa

rūpino grindims kilimus ir apmo
kėjo jų įrengimą. Du žurnalai — 
“Architectural Forum”” (1971, 
kovas) ir “Architectural Record” 
(1971, balandis) įdėjo modelio 
nuotraukas, aprašymus, gi pa
starasis mano erdvės buveines 
pristatė kaip vidaus architektūrą.

Man itin džiugu, kad mano 
darbas nėra vertinamas kaip bu
to dekoracija, tai yra esamos erd
vės papuošimas, bet kaip naujas 
erdvės apvaldymas, turįs bendro 
su pačia architektūra, o ne su jau 
egzistuojančios architektūros pa
gražinimu.

Susidomėjo ir televizijos 
keli kanalai

Išsamūs aprašymai — tęsia 
Kašubienė — su nuotraukomis, 
dar buvo įdėti visoje eilėje kitų 
žurnalų, leidinių, kaip Interiors, 
dar kartą Archit. Record (1971, 
rugpjūtis), House Beautiful 
(1971, lapkritis,) Craft Horizons, 

i The New Yorker, The Designer 
ir kt. Be to, mano darbas buvo ra-į 
dytas trijuose New Yorko televi
zijos kanaluose ir vienoje tų pro
gramų diskusijų dalyviai tą dar
bą diskutavo kaip vieną iš atei
ties gyvenimo būdų. Sis pasikal
bėjimas buiyo perduotas šių me
tų sausio 9 d.

Dar galiu pridurti, kad mano 
darbų aprašymai su spalvotomis 
nuotraukomis buvo įdėti ir Euro
pos žurnaluose.

Mokslininkai ten vykdo 
eksperimentus

— Girdeli, kad' mokslininkai, 
studentai čid lankosi būriais. Koks 
to lankymosi tikslas?

— Taigi — aiškina kūrėja — 
buvo pastebėta, kad erdvės buvei
nėje žmonės skirtingai elgiasi ir 
jaučia. Tai atkreipė mokslininkų 
dėmesį. Maimonides Medicinos 
centro Brooklyne psichiatrijos 
skyrius čia dirba kas savaitę po 
dvi valandas. Savanoriams pade
dant jie tiria, kaip skirtingas ap
linkos veikia į žmogaus sąmonin
gumą. Šios studijos baigiamos š. 
m. birželio mėn. Vasario mėn. 
pabaigoje buvo pradėta kita stu-

dijų serija —New Yorko miesto 
(city) universiteto Graduate mo
kyklos dekanas H. Prochansky, 
esąs vienas iš pionierių, pritaikęs 
mokslines sistemas žmogaus elge
siui stebėti — čia su savo stu
dentais dirba visą pavasario se
mestrą. Jau čia įvyko vad. En- 
counter Groups ir grupinės tera
pijos sesijos. Visos šios studijos 
bus profesorių aprašytos ir 
atspausdintos atitinkamuose lei
diniuose. Kadangi susidaro daug 
natūralios medžiagos knygai, tai 
“The Designer” žurnalo redak
torė nutarė surinkti šią visą me
džiagą, papildyti ją iliustracijo
mis, darbo eigos aprašymais ir 
pan. Darbas jau įpusėjęs, ir atro
do, kad knyga apie mano erdvės 
buveines galės pasirodyti šių me
tų pabaigoje.

“Suprastinto gyvenimo būdo 
prototipas”

— O kaip žiūrite į tokių įren
gimų pritaikymą ateičiai? —tai 
klausimas, manau, daugeliui įdo
mus.

— Spaudai jau esu pareiškusi, 
kad mano sukurtos buveinės yra 
laikytinos prototipu labai supras
tinto gyvenimo būdo, itin tinkan
čio civilizacijos užguitam ir nuo 
gamtos atitrūkusiam šių dienų 
žmogui. Nors mano projekte 
naudojamos modernios medžia
gos, tačiau čia ryšys su technolo
giniais išradimais ir baigiasi.

Jei kiltų masinės gamybos 
klausimas, tai galiu atsakyti — 
idėja pritaikinti tokiai gamybai 
nėra komplikuota, jau turiu pa
ruošusi planus, projektus. Tuo 
reikalu pas mane lankėsi Du- 
Pont, Allied Chemical ir Bur- 
lington Mills bendrovių atstovai. 
Belieka klausti, kaip greitai pla
čioji visuomenė su panašiomis 
mintimis apsipras. Tai, žinoma, 
tegalės parodyti tik laikas.

— Bėję, ar ir mūsų visuomenė, 
spauda domėjosi jūsų darbu?

— Nepasakyčiau, kad daug 
lietuvių būtų mano buveines ap
žiūrėję. Pernai lankėsi E. Cekienė, 
paskelbusi straipsnį “Dirvoje”, 
buvo dar vieno laikraščio atsto
vas, daugiau dėmesio gal jūs ra
dot (beje, su A. Kašubiene pada
rytas pasikalbėjimas ir Amerikos 
Balsui)- Vilniuje leidžiami “Kul
tūros Barai” 1971 m. gruodžio 
mėn. apie mane ir vyrą Vytautą 
platokai rašė, dėjo nuotraukų, 
tačiau paskelbė ir netikslumų — 
mes nesame dirbę, tas buveines 
įrengdami, net po 14 valandų 
per parą...

Dail. Aleksandra Kašubienė

radarbių, — p. Anonienė paruo
šė šešis kvapus. Koks buvo tiks
las kvapais papildyti jūsų buvei
nes?

— Geriausia pas ją pačią pa- 
siinformuokit — atsakė A. Ka
šubienė. Ir štai ką mums išdėstė 
tų kvapų kūrėja, chemikė Danu
tė Pajaujytė-Anonienė:

— Mano tikslas buvo kvapus 
susieti su spalvom. Čia nėra moks
linių teorijų, tačiau esama teori
jos, kad kvapas yra panašus į 
spalvą- Kaip spalvos gali būti 
tamsios, ryškios, blankios, tas 
pats ir su kvapais — ir jie gali 
būti ryškūs, sultingi. Juk, štai, 
spalvos, jų gradacija sektų tokia 
eile: geltona, toliau raudona, mė
lyna, lilijava, žalia. Panašiai ir 
su kvapais — geltonos spalvos 
kvapas, kaip ir spalva, laikytinas 
aštriu (sharp), raudonas — jau 
sunkesnis, o žalias — lengvesnis 
ir pan. Taigi ir sukūriau p. Ka
šubienės buveinėms vadinamus 
“Elementai odors”, šešis spektro 
kvapus.

Jie pagaminti iš mišinio eteri
nių aliejų ir aromatinių chemika
lų. Tų aliejų kilmė — Singapū-

raę, Toli Rytai., Italija, Prancū
zija. Gi aromatinių chemikalų 
medžiaga buvo gauta iš žolės, 
lapų, šaknų. Pažymiu, tie kva
pai nieko bendro neturi su kve
palais, nes neturi jokio ajkohor 
lio. Juos galėčiau pavadinti kve
palų aliejais — paaiškino D. 
Anonienė, viena A. Kašubienės 
bendradarbių.

Man atsivėrė nenumatytos 
galimybės...

Grįžtame prie A Kašubienės, 
jos darbų ateity. Ką dabar dirba
te ir ką numatote ateity?

— Noriu pabrėžti: tos mano 
erdvės buveinės jau išaugo į žy
miai sudėtingesnes idėjas, ir esu 
jau pradėjusi dirbti naujus archi
tektūrinius modelius, kuriais 
bandysiu pailiustruoti skirtingus 
gyvenimo būdus, pritaikomus 
plačiajai visuomenei. Mat, atme
tus kambario sąvoką, atsivėrė to
kios nenumatytos galimybės, kad 
šiuo metu tik ir belieka jas spręs
ti modeliuose. Šie nauji projektai 
yra artimesni mūšų kaimo socia
linei struktūrai, ne — miesto, ku- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Apie kvapų ir spalvų ryšį
— Beje, buveinės viena bend
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Šeštadienis, 1972 m. gegužės mėn. 13 d.

Lietuviai itališkoje meno
enciklopedijoje

Italijoje, Ankonoje leidykla, starajame gaudama meno isto- 
“Bugatti Edit. — Universitas rijos magistro laipsnį, 1958-61 
Europa”, leidžianti plačiai ži
nomą meno žurnalą “La Rivis- 
ita Intemazionale degli Artis- 
ti”, savo leidinių serijoje “Aspe- 
ti dell’arte contemporanea”, 9- 
ju numeriu, išleido “Enciclope- 
dia Intemazionale degli artisti 
1970-1971”, kurioje autoriai 
Cairlo Emanuelo Bugatti, Puck 
Kroese ir Marzio Bugatti patei
kia enciklopedinių žinių apie vi
są virtinę mūsų laikų įžymiau
sių dailininkų. Tai labai dide
lio, veik plakatinio (48,9 x 34,5 
cm.) dydžio albumas, kur kiek
vienam dailininkui duotas vie
nas puslapis.

m. profesoriavusi Hawaljų uni
versitete (B. Jameikienė dabar 
profesoriauja Hatvajų Meno ins
titute), už savo meno darbus ga
vusi 5 premijas. Dailininkas A. 
Valeška baigęs Meno mokyklą 
Kaune ir meną studijavęs Ber
lyne, Romoje, Paryžiuje, dėstęs 
Vilniuje ir Freiburge. Pirmąją 
premiją už savo darbus gavęs 
1935 m- Pasižymėjęs vitražais ir 
mozaika.

informacinius leidinius (Br. Ja
meikienė nuo 1962 metų taipgi 
yra įtraukta į “Who’s Who in 
American Art”, leidžiamą “The 
American Federation of Arts”).

J. Damauskas

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Poezija ir
matematikoje

i Atkelta iš 2 pusi.) 

skaičiui .pibrėžti mes reik ilingi 
džių, ženklų, ar simbolių. Iš kur 
juos im imc? Aris'otelis y,a paste
bėjęs, kad kiekvienas dedukcinis 
mokslas turi pradėti neįrodomais 
principais, nes kitaip įrodymų seka • 
būtų nepabaigiama. Taip pat ir kiek- I 
vienas definicijų rinkinys turi rem
tis neapibrėžtais terminais. Todėl 
mes ir paliekam “vieną” bei “skai
čių” nedefinuotus.

žo-

Nr. 113 (19) — psL 5

Pratarmėje leidėjai nurodo,! 
kad tą enciklopediją jie pradėjo 
rengti prieš 10 metų, bet josios 
duomenis apie dailininkus jie 
stengėsi surinkti ir suaktualinti 
iki 1971 metų gruodžio mėn. 
pradžios. Buvo surinkta didelė 
archyvinė medžiaga (Br. Jamei- 

(kienei duotas 2633, o A. Valeš- 
kai 2634 numeriai). Į enciklope-

Pradžioje, irgi pasitenkinant 
apie kiekvieną vien trumpomis 
žiniomis, pareiškiama pagarba 
žinomiausiems mūsų laikų daili
ninkams: Pablo Picasso, Carlo 
Carra, Giorgio Maraneli, Felice diją leidėjai pirmučiausia dėjo 
Casorati, Salvadore Dali, Rena
to Guttuso, Lucio Fontaną, Joan 
Miro (kurio darbų paroda š. m. 
balandžio 15 d. atidaryta Chica
gos Meno institute) ir Victor 
Vasarely. Toliau albumas su
skirstytas į dvi dalis: 1) užsienių ri dailininkai pateikti, 
dailininkai (nuo 19 iki 75 pusi., 
viso 56) iir 2) Italijos avangar
distiniai dailininkai (30 daili
ninkų).

tuos mūsų laikų dailininkus, ku
rie jiems atrodė geriausiai rep
rezentuoja mūsų laikų meno 
kryptis ir kurių kūriniai turi tik- į 
rą meninę vertę. Tačiau, sako,' 
enciklopedijos eilė, kuria paski- [ 

rišasi 
vien su leidinio parengimo tech
nika ir neturi jokio ryšio su pri- 
joritetu. Leidinio tikslas grynai 
informacinis.

Apie kiekvieną dailininką yra 
šitokios žinios: enciklopedijos
leidyklos archyvo numeris, 
trumpos biografinės žinios, išei
tas mokslas, kur ir kada daili
ninkas turėjo individualias pa
rodas, kokiose bendrose parodo
se dalyvavo ir kokias gavo pre
mijas, bibliografinės žinios (kur, 
kokiuose leidiniuose galima 
rasti apie pateiktą dailininką pa
pildomų žinių), kokiose meno 
galerijose yra dailininko darbų 
ir kokios kainos buvo sumokėtos 
už tą ar kitą dailininko kūrinį. 
Žinios tik tokio pobūdžio, nes to
ji enciklopedija skirta ne viešam 
pardavinėjimui knygynuose, bet 
vien meno muziejams, meno ga
lerijoms ir meno kūrinių preky
bininkams. Tai savo rūšies tarp
tautinės mūsų laikų menininkų 
kūrinių “biržos” žinynas, api
mantis įvairių specialybių (ta
pytojus, skulptorius, grafikus, vi- 
tražistus ir t- it) dailininkus, ku
rie, enciklopedijos leidėjų many
mu, yra verti tarptautinio dėme
sio.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
ir lietuviai dailininkai vis daž
niau yra įvertinami tarptautinė
je meno pllotmėje ir vis dažniau 
yra įtraukiami į tarptautinius

I
Taip ir išauga visa matemati

ka: kelios nedefinuotos sąvokos, ke
li postulatai ir iš tų postulatų iš
plaukiu nedefinuotų terminų ry
šiai. Tie ryšiai ir yra matematikos 
studijų objektas. Jų yra daugybė 
formų. Paprasčiausias ryšys yra ta
patybė. Ekvivalentiškumas yra pa
našus ryšys į tapatybę. Sudėtis arit
metikoje yra dviejų skaičių ryšys 
su jų suma. Funkcija — dviejų 
aibių ryšys. Diferencijavimas ir in- j 

! tegravimas suriša funkcijų aibes, 
i Bene dominuojantis ryšys moder
nioje matematikoje yra tvarka, dali
nė arba visiška. Šis ryšys sudaro se
kų definicijos pagripdą, kartu su jų 
apibendrintom filtro ir tinklo sąvo
kom, kuriomis remiasi tolydumas, 
topologija ir visa analizė.

I 
I 
t

J

A. K-ašubienė Gurbas miegoti ‘‘erdvės buveinėje”i

dailininkai daugiau gali pasiekti 
tik individualiai dirbdami. Jau
čiu, kad mes, kaip vienetas, ga
lime New Yorke atstovauti vieną 
svarbiųjų mūsų kultūros šakų ir, 
kaip vienetas, galime pasidalinti 
su to didmiesčio visuomene mū
sų bendra patirtimi.

Kaip organizacija, mes gailime 
prisidėti prie mūsų kultūrinio gy
vastingumo ir kultūros lygio pa
kėlimo, kai tuo tarpu paskirai 
veikdami, daugiausia įstengiam 
tik darbais papuošti sales — 
baigė Aleksandra Kašubienė-Fle- 

| džinskaitė.

Renikite “Drauge

CAL-MAR SHOPPE
"SVVING INTO SPRING" 

CAL-MAR — For Ladlcs’, Mctn's and 
ChUdren’s Wear.

CarrylhK a Complete IJne 
of Ladiea' W«ar.

W« Streas High Quallty and 
Peraonal Servioe.

Open Mon. and Thu.ru. untll 9 p.m. 
Ali othor days. lncluding Saturdayn. 

untll 6 p.m.
2809 W. 55th St. — PR 8-1655

A. Kašubienas naujoji kūryba
.'(Atkelta iš 4 pusi.) 

riuose gyventojai yra aklai atskirti 
vienas nuo kito. Tuos modelius 
tikiuos baigti ateinantį rudenį ir 
bandysiu įjuos eksponuoti paro
doje

New Yorlcas — pasaulio 
meno centras...

Užsienio dailininkų tarpe yra 
įvairiausių kraštų atstovai: keli 
amerikiečiai, pora anglų, keli 
belgai, bolivietis, danas, čekas, 
dvi lenkės, pora prancūzų, vie
na rusė, suomis, vengras, vienas 
latvis (įgyvenantis Švedijoje), 
vienas japonas (gyv. JAV) ir... 
du lietuviai: (62 p.) Bronė Alek
sandra Jameikis ir (63 p.) Adol
fas Valeška, vieninteliai vitražis- 
tai toje enciklopedijoje E pa
teiktų žinių matyti, kad daili
ninkė B. A. Jameikienė lankė 
Vilniaus universitetą, Meno mo
kyklą Freiburge, baigė Meno! 
institutą Chicagoje ir universi
tetą Honolulu, Havajuose, pa-

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laxiotuvėmr 

tr kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GELINYČIA
3443 W. SSntl Street. Chicago. Illinois 

TF.L PR 8-0833 — PR 8-0834

MAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Dail. Bronė Jameikienė

Jeigu kam kiltų klausimas, kaip J 
galima iš kelių nedefinuotų sąvo
kų sudaryti tokį platų ir sudėtingą 
mokslą, kaip matematiką, tai aš no
rėčiau priminti, kad iš trisdešimt 
dviejų skirtingų raidžių sudėtas vi
sas Šventas Raštas, o taip pat ir vi
sas spausdintas šlamštas. ' . ,. .

kaip pasaulini meno centrą?
Yra nuomonių skirtumų, ar mes — Šis miestas yra tiek kūrybi- 

sudėstome matematikos primityvias niai gaivališkas ir įdomus, kad 
sąvokas į naujas definicijas, sekda- šiuo metu kitos tokios vietos nė 
mi savo patirties indukcijas,, ar pa- nežinau — pažymėjo A. Kašubie- 
sirenkam definicijas ir postulatus pa- nė. Netenka abejoti, kad pasau- 
gal savo įgimtą žinojimą. Kitaip sa
kant, klausiama, ar mes matemati
ką atrandame, ar ją kuriame; ar ji 
egzistuotų, jei nebūtų matemati
kų, arba gal ji yra tik jų galvoji
mo padaras.

Man atrodo, tikslesnis būtų 
klausimas, kiek ji yra mūsų patirties 
abstrakcija ir kiek mūsų Įgimto pro
to struktūros atspindys. Dar dau
giau. Mes kiekvienas esame skirtin
gas, kitoks, ir kiekvieno mūsų pa
žinimas, kiekvieno mūsų žinojimo 
kita proporcija iš patirties ir kita iš 
mūsų sielos sąrangos. Taigi, ką reiš
kia klausimas, kiek matematikos1 
mes randame gamtoj ir kiek savoj 
intuicijoj? i

(vėl pervertinamos visos etinės 
bei estetinės sąvokos, ir atsiran
dančios naujos formos daug žada.

— O kaip vertinate New Yorka

lio meno centras jau kuris me
tas — tik čia. Prieš kelerius me
tus pažangesnės mano galerijos 
Paryžiuje užsidarė ir persikėlė į 
New Yorką. Žinoma, negalima 

, pamiršti, kad su tokiu gaivališ
kumu prasiveržia ir mažiau pa
geidautini reiškiniai, t------ ..„
tūrali atranka vyksta ir čia su 
nuoseklumu, ir tai, kas yra ver
tinga, iškyla į paviršių ir išsilai
ko atitinkamoje aukštumoje. Da
bartinį meno laikotarpį nelygin
čiau su kokiu nuosmukiu, bet 
greičiau —su renesansu — juk
;____________________________

Rudenį — lietuvių jubiliejinė 
paroda

—- Miela ponia — esate New I 
Yorko lietuvių dailininkų sąjun- | 
gos valdyboje. Kokie jūsų sąjun- 1 
gus planai? ]

— Taip,.— atsakė A. Kašubie- 1 
nė, — tai džiugus įvykis mūsų 4 
dailininkų New Yorke tarpe, nes 4 
sąjunga. Albinui Elskui pirmi- 1 
ninkaujant, atrodo . tikrai atgijo I 
ir turi naujų sumanymų. Šių me- I 
tų rudenį ruošime jubiliejinę 20 « 
metų parodą, esame numatę pa- ] 
skaitų bei demonstravimų ciklą. 1 
Tuo tarpu turime 14 narių, gi pa- | 
čiam Nev Yorke, tur būt, yra 4 
daugiau kaip 30 lietuvių, dailę j 

tačiau na- praktikuojančių. Tikimės pri- 1 
traukti jaunuosius dailininkus, 
tuos, kurie čia baigę mokyklas. 
Ta prasme busimoji paroda bus 
įdomus bandymas.

Man atrodo, kad bendra nuo
taika yra pasikeitusi — nebėra to 
jausmo, kad išeivijoje susibūrę

Didelės Vertybės 
SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 

-1- 
LIETUVA

Pilnai apmokėti.
Pristatymas nemokamai 
Mūsų specialios prekės yra 
didžiausios vertės jūsų gimi
nėms ir jums.

10 Skarelių $54.90
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ąr mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais ir 5 šilki
nės skarelės, labai spalvin
gos (Vertė apie 250 rublių)
Oro paštu $63.40

5 Didelės Skaros $96.00 
54 x 54 colių, su kutais aplink. 
Gražūs Gėlių raštai. (Vertė 
apie 500 rublių)
Oro paštu $113.00

Dirbinio Kailio Paltas $108.00
Vertingiausia dovana jūsų 
giminėms. Užsakykite šiuos 
liuksusinius, šiltus paltus. 
Fantastiškos vertės. Pasirin
kite iš Minko (paprasto ar 
dryžuoto), Karakulio arba 
Moutan (Vertė apie 500-600 
rublių)
Kombinuotas Specialus 
Siuntinys $169.00
Geriausios kokybės medžia
gos
Nepaprasta vertė
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos vyriškam žiem. paltui 
3 jardai 100% vilnonės me 
džiagos moteriškam žiem. 
paltui
3 >4 jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškam kostiumui
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškai žieminei 
suknelei
2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių užvalkalai
6 turkiški rankšluoščiai 
(Vertė apie 1,500 rublių.) 
Yra dar daug daugiau spe
cialių siuntinių su vertin
giausiais daiktais.
Reikalaukite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktos aukštas

New York, N. Y. 10C10 
Tel. — 982-1530

LABAI SVARBU
Jūsų sutaisyti siuntiniai
Jei norite patys supirkti 
daiktus, siųskite per mus. 
Teikiame patikimiausią ir 
greičiausia garantuotą prista
tymą.

VARTOTI RŪBAI
Mūsų specialybė tvarkyti BE 
MUITO išsiuntimui vartotų 
rūbų ir asmeniškų daiktų pri
klausančių iš USSR besilan
kančių svečių. Prašykite mū
sų Special Bulletin.

Turime 23 metų patyri
mą Siame biznyje ir daug 
tūkstančių patenkintų kli
entų.

DEŠIMTMETIS

Dail. Adolfas Valeška (Bus daugiau)(Liet, foto archyvas)

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00 
už keturius lapua (144 lipinukai).

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, UI. 60629, teL (321) 
925-6897.

*

PER ANNUM PER ANNUM

I

Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Serviee Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ; Lietuvą, tą darbą sėk
mingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar turime vietų sekančiose ekskursijose:

CHICAGA - NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d.—
iš New Yorko $610 + tax, iš Chicagos $710 + tax* 

15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje

CHICAGA - NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. —
iš New Yorko $610 + tax, iš Chicagos $710 + tax* 

14 dienų kelionė, Kalėdinė ekskursija

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, registruo 
kitės j gruodžio mėnesio ekskursiją.

•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestern Rve., Chicago, III 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
lei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame 
Informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėk
tuvų bilietus ir reikalingas vizas.

O F YOUR
INVESTMENT

ir TO

820,000

0N CERTIFICATES 
0F S5000.00 0R MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OFS 1000.00
One Year Maturity

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P .M., Tues. » to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 12:80

Thu.ru
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ta pajūryje; tik Kastyčio vizijo
se scenos gilumoje pasirodo jū
ros gelmės. Tretysis veiksmas gin
tariniuose rūmuose jūros dugne 
irgi vargu ar privalo vaizduoti 
jūros dugną tokį, kokį matome 
televizijoje, narams besidarbuo
jant. Čia dailininko vaizduotė tu
ri visišką laisvę, apribotą, deja, 
scenos mažumu. Žvejų kostiumai 
buvo įdomūs pažiūrėti; dėl jų 
autentiškumo ar lietuviškumo 
tesprendžia žinovai.

Ar tai, ką matėme scenoje, bu
vo tikras K. V. Banaičio veikalas, 
nežiūrint apkarpymų ir perreda- 
gavimų? J tai tenka atsakyti tei
giamai. A. Kučiūno redakcija, 
leidusi apipavidalinti scenoje dar 
“nesančią” K. V. Banaičio operą 
yra patenkinama ir pakankama; 
joje tilpo gražiausia šio veikalo 
muzikinė medžiaga. K. V. Banai
čio kūryba mums buvo parody
ta su kompozitoriaus teigiamais 
ir ryškiais, bet taipgi ir kai ku
riais keistesniais bruožais. Ne 
visiems bus viskas patikę, ypač 
veikalo statiškumas. Tačiau nė
ra abejonės, kad “Jūratė ir Kas
tytis” pasiliks mums miela ir ar
tima, ypač lietuviška, origina
li bei vertinga opera, arba, gal 
būt, muzikinė legenda.

A. Kučiūno redakcija nėra, su
prantama, nei vienintelis, nei 
galutinis galimumas “Jūratei ir 
Kastyčiui” pastatyti. Gal būt, 
buvo dirbama kiek skubotai; bet 
mažai tautai, ypač gi sunkiose 
sąlygose savąją kultūrą kelian
čiai išeivijai, kartais svarbu 
pasiryžti ir privesti darbą iki 
Jo, kol tam yra nuotaika, kol 
užgeso pasiryžimo ugnis.

Iššūkis Vilniaus operai
“Jūratės ir Kastyčio” pastaty

mas yra tikras iššūkis Vilniaus 
Operos teatrui. Operos klavyras 
yra išleistas, visiems prieinamas. 
K, V. Banaitis nesunkiai gali bū-

yra 
ga
nė-

t: perkeltas ir į “didžiųjų kiąsi- 
įęu” tarpą, įąip .tai buvo neganiai 

a. a- Vincu Krėve. "Jūratės ir 
Kustyūio” paslatymui :<ali būli . 
jpajĮiąudpU tenykščiai resursai: | 

n.i-. .miopįnįo. orkestro sąsla- 
i;iž, platus .'iMsiratiuių, režisie
rių ir solistų pasi'iiLeinąs ,
būt', naujieji.ųperps teatro iįiinąi, 
įąų y ųjai sįątuiųi ir dar peųž-. 
baigiami; dabartiniai, kaip tenka 
.girdeli., ntiĮąug tesiskiria nuo 
Cliicagus Marijos Aukštesnio
sios mokyklos salės savo išmiero- 
mis. k

Neeilinis kultūrinis žygis

Me$ ne^inente, ar mpsų pub- ■ 
l ikos masei ‘ J urate i r Kastytis” 
pasiliks atmintyje, kaip išskirti
nio ryškumo pastatymas, palygi
nus su anksčiau Chicagos Lietu- 
vį'iį Operos statytomis 'lietuviško
mis operomis ar pasauliniais šios 
srities šedevrais. Bet ši opera 
yra perdaug jauki, perdaug ar
timai lietuviška, kad ji būtų ne
sužadinusi lietuvių klausytojų 
širdžių.

Mūsų išeivijos kultūrinės veik
los istorijoje šio kūrinio prikėli
mas iš letarginio miego neor- 
kestruoto klavyro pavidale pasi
liks kaip tikrai neeilinis kultūri
nis žygis. Klaidoms padengti dar 
reikės nemažai aukų. Jų atsiras; 
reikalas yra to vertas.

Baigiant neužmirškime pami
nėti, šalia meno vadovų ir solis
tų, ir kuklesnius darbuotojus, ku
rie atliko, kaip ir anksčiau, dide
lį ir atsakingą darbą. Paminėsiu 
ryškiausius, bet ne vienintelius: 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Radžius, dirigento padėjėjas Al
vydas Vasaitiš, chormeisteriai A- 
iice Stephens ir Alfonsas Gečas, 
kostiumų išpildytoja Monika 
Kripkauskienė, scenos reikalų 
vadovas Česlovas Rukuiža, ap
švietėjas Kazys Ctjūnėlis ir daug 
kitų. Suprantama, taip pat pa
gerbkime ir puikiai skambėjusio 
choro dalyvius ir dalyves.

DRAUGAJ — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Elena Kepalaitė Intervalas 3
Iš parodos Phoenix galerijoje, Madison Avė., New Yorke (Nuotr. V. Maželio)

-- r

jama. Prieš žiūrovo akis prabė
ga keletas Vilniaus vaizdų: mies
to panorama, dailės muziejumi 
paversta katedra, tiltas per Ne
rį ir pati upė, bolševikų pasta
tytos statulos jų didvyriams, nau
jai statomi neskoningi kaip dė
žės butai, kur, suprantama, ne
mažai vietos gauna iš Rusijos 
gabenami kolonistai ir kur pir
menybė kitiems okupantų 'patai
kūnams.

Parodamas ir truputėlis už
miesčio, kur naujųjų raudonųjų 
dvarų — kolchozų ar sovchozų 
kumečiai, iš laisvų ūkininkų pa
versti komunistinių dvarų • ber-

nais, savo mažame sklypelyje ka
sa bulves, nuima nuo lysvių dar
žoves, kas rodo, jog filmuota 
vasaros pabaigoje.

Aiškintojas pažymi, kad Lie
tuva yra vienintelis katalikiškas 
kraštas Rusijos imperijoje, gi ru
sai katalikams niekada simpati
jų nerodė. Tuo kalbėtojas lyg no
rėjo paaiškinti tą niūrų vaizdą, 
susidarantį Lietuvoje.

Rygos gatvėse matyti 
besibastančių raudonarmiečių. 
Komentatorius aiškina, kad po
ra latvių susidegino Rygoje pro
testo prieš okupantus ženklan.

Filme niekur nerodoma Krem- 
: ’ n ?. -i.- ■.!
. .................... i 1 -.......... ............

daug

v
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Vilnius amerikiečio filme
STASĖ SEMĖNIENĖ r

ir

Rraeitą trečiadienį, gegužės 10, 
Chicagos publikai pradėtas ro
dyti spalvotas filmas “Russia”, 
kuris eis Chicagos “Esųuire” te
atre pora savaičių.

Kiek anksčiau filmas buvo pa
demonstruotas atskirai specialiai 
laikraštininkams, pakvietus 
“Draugo” filmų recenzentą.

Amerikiečių spauda pasitiko 
filmą Išskėstomis rankomis.

— “Russia”, žibąs ir viską ma
tąs filmas apie Sovietų Rusiją — 
labiausiai atsiskleidžiantis fil
mas, kuris bet 'kada buvo leistas 
sukti Rusijoje, — rašė “Vogue” 

i rn a I o c
“The New York Times”, “Ti

me” žurnalas liaupsino filmo pa
statymą, kaip kažką išskirtinio.

“Amerikiečiai turi eiti pama
tyti “Russia”, — šaukė Forbes 
žurnalas.

O, ABC — TV News, išgirda- 
mas dokumentinę vertę, teigė, 
kad pamatę tą filmą, turės daug 
platesnį Rusijos vaizdą, negu 
dauguma pačių rusų.

, Kokia gi nuotaika pasitinka tą 
filmą mūsų žiūrovas?

Negreitas susižavėti 
“grožybėmis”, pagautas
mento savo kraštui, ypač, 
pats filmo gamintojas telefono 
ragely žada vaizdų iŠ Lietuvos, 
susigundo pamatyti bent ekrane 
savo numylėtą kraštą.

“Russia” yra dokumentinis fil
mas, pirmas prasiskverbęs į va
karus apie Sovietų Rusiją, jos 
necenzūruotas. Su geroku kelio
nėj filmo, ątspąlyių iamg rodo
mas paprastų žmonių kasdieninis

Rusijos 
senti

kei

gyvenimas. I
Filmas buvo susuktas Theodo- ( 

re Holcomb, (kuris buvo filmo J 
režisierius, Fotografas, redakto- j 
rius ir gamintojas 6 menesių lai- I 
kotarpy d

Komentarai gana paprasti, bet- j 
gi kartu moksliški, perduodami ) 
žinomo rašytojo Harrison E. Sa- 3 
lisbury, kuris buvo The New f 
York Times korespondentu Rusi- I 
joje. I j

Filmo pastatymas tęsėsi pus- ’ 
antrų metų. Kaip tvirtinama, fil- I 
muota be sovietų vadovų ar pa- | 
tarėjų. Maskvoje Holcomb buvo , 

i suimtas ir kaltinamas girto žmo- ' 
gaus fotografavimu. Atsisakius I 
jam pasirašyti “išpažintį” — fil- ( 
mas buvo konfiskuotas, tačiau . 
vėliau atiduotas.

Kelionės pabaigoje, Maskvos ’ 
aerodrome KGB (Sovietų slapto- ( 
ji policija) nutarė sunaikinti fil- . 
mą Rentgeno spinduliais. Ta
čiau, laimei, filmas išliko, nes ' 
kaip paprastai, pas rusus įprasta,' I 
Rentgeno spindulių mašina.. I ( 
sugedo. Tik dalis buvo sunaikin
ta.

Beveik 2-jų valandų filmas pra
sideda Leningrado rudeninių 
spalvų liepsnokime. Visa įdomio
ji architektūra yra iš priešrevo
liucinių laikų.

Baltijos kraštai visai neseniai 
buvo atidaryti užsienio lankyto
jams. Filme rodoma pirmą kar
tą kaip atrodo kraštai, seniau bu
vę nepriklausomi, dabar sovietų 
paglemžti.

Lietuva filgĮe, nors ir ne taip 
gausiai, bet vis dėlto pavaizduo-

Į Dažnai minima, kaip visur i Daug vaizdų slenka be aiški- 
kenčiami valdantieji rusai, nau-! nimų, su taktišku nutylėjimu, 
jasis “elitas”, gyvenąs modėrniš- aparatui stebint praslenkančiųjų 
kuose namuose, baisus biurokra
tiškumas ir t. t.

I . Foto aparatu lankomi kapai: 
j Seriabino, poeto Majakovskio, ra- 
, šytojo Čechovo, Stalino nusižu- 
I džiusios žmonos ir apžėlęs No
belio premijos .laureato Boris 
Pasternako, visų labai lankomas.

Stebint įspūdingą grupę cerk- 
i vių (išlikusių iš senovės), suži 

nome, kad apie “vienas ketvir
tadalis gyventojų dar lanko jas” | 
“ir,‘kad” dabar jaunimas domi

esi religija”.

! veidus, kuriuose labai maža gied
ras.

Vaizdai lydimi muzikos, per
sunktos rusiška melancholija ar 
net cerkviniu giedojimu, balalai
kos ir gitaros pritarimu, liūdnu 

į rusišku nusiteikimu, bet nieko 
! komunistinio.

PFTF'S \I;TO REPAIR
Taisau MOTGKiS STA HI>?.IU8.

« f ,iiiMinir Staiiei-hiM. Alternato
• HiK VlotAi J'urjv-un h kitu»- pa

l’I.TKA* PlANYS.
<1211 15 mmiiIi f>Hnien •—

• • • • ^7

HOOStVELT HlCIL'K' 
FRAME COMPANY 

Maiiiifavtnrers n

is

MARQUE1TE PhOTO 
SUPILT
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liaus, nesibazuojama statistika, 
nesigilinama istorijon.

Apie rodomus studentus sako
ma, kad jiems brukamas leniniz
mas, propaganda 'persunktos pa
skaitos, nuo kurių jie bėga... spor
tuoti.

Vienas Sibiro atomų skaldymo 
centro vaizdas palydimas pasta
ba, kad “darbininkai čia džiau
giasi pabėgę nuo valdžios kiši
mosi ir kenčia mažiau nuo nepa
kenčiamos propagandos”.

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 59

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addlng Machines 

Check writers
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 i

Daug sutaupysite ptrkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais Iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef, PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa- į

• i

Prie Juodosios. Jūros kurorto Į 
Soči vaizdai greitai pasikeičia I 
kontrastu, paprastu gyvenimu 
kalnuose, kiek mylių atokiau.

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I

PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išskirtinai įgaliota VNESHPO
SYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ — užsakymus giminėms Lietuvoje ir 
U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DO
VANŲ — užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES - SPECIALIOS PIRME
NYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per 
VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESH
POSYLTORGO krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lie
tuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGO autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101 — $3214.00; MOSKVICH 412-IZH — $3155.00;

MOSKVICH 408-IE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ-968 — $2026.00-
jeigu nebus buvę anksčiau parduoti.

Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

iA-iilžlant LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA buvo įmanoma šiaip taip 
verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekant) tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos Jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIU 
ENCIKIDPIDUOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities, 
štai, to tikslo — prenumeratą padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo 
mėn. kreiiH iius j ENCYKLOPEDIA IJTUANICA prenumeratorius prašy
dami, kad kiekvienas surastų brit vieną naują ENCYCLOPEDIA U'I’lJ. 
ANICA preinumerMorią. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis | 
tįsų lietuvių duris tikėdamiesi, kad gali kiti LIETUVIU ENOIKIDPEDI- 
JOS leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCIAJPEDIA UTUANICA. 

štai, sandėlyje dar turimo įvairių LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniu, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.
1. LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai, kaina $299.00,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............ kaina

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai., kaina

4 K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS 
1862—64 METAIS, 720 psl.......................... kaina

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJA
560 psl....................................................................... kaina

6. B. Raila, DLALO&AS SU LIETUVIAIS
560 pst................ .. ..................................................... kaina

O vienuolika kitų laidinių: 7. w
dainos Amerikoje, J. šešplaūki

$25.00,

$42.00,

$10.00,

$10.00

$7.00

siūlau 

siūlau 

siūlau

siūlau

siūlau

$

$

$

*

$

».....
Lietuvių

siūlau

O vienuolika kitų laidinių: P. Andriušio raštų I t,, J. Balio — _ .
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriūno — Lie
tuvių Kalbos voilesmažodžiu aspektai. St. Santvara — Atidari langai lr 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukštos versta Enfijldfi, 
V. Šlaito—Eilėraščiai, A. Kutkaun—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kalną $38.00, siūlau $................

Vardas Pavardė ... ..................................................................... ...........................

Adresas ......................................................................................................................

šia atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinku* norimą loįdini bei pa
žymėjus siūlomą kalną, atsiųsti leidyklai: LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA, 
395 W, Broadvvay, P. O. Bos 95, So. Boston, Mass. 92127.

Pinigų iš ankstui siųsti nereikia.

i

I H“ IIIU

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

I s
c
5■

i

Mokamas ui dviejų Me- Nauja* aukitaa dlTl-
■ u < erti!icatu sąakaltee dendaa įuokanuM už

Minimum *5,000.00 Investavimo aąalraif ■

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

PIRMAD ir KETVIRTAD........... » v. r. Utį » V. v.
VALANDOS ANTRAD ir PENKTAD 9 v. r. tkl 5 v. v.irSTU- o >k< rt • 1 TraAiad nMaryta I
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Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Didieji rūmai nepriklausomybės melais

Be M. K. Čiurlionio 
neapsieinama

Plačiausiai Amerikoje skaito
mas žurnalas Time gegužės mė
nesio 15 d. laidos meno skyriu
je, daug rašydamas apie Wassi- 
Iy Kandinskj ir jo kūryba, užsi
mena ir mūsų M. K. Čiurlionį ta 
prasme, kad dau<? pretendentų 
yra į pirmąjį abstraktistą nuo 
Picabia iki pas’aptingo lietuvio 
Čiurlionio.

Fotografo Algirdo Grigaičio 
vaizdinis pasakojimas 

amerikiečių žurnale
“Chicago Guide” žurnalas š.m. 

gegužės mėinesio numerio foto 
skyriuje įsidėjo mūsų fotografo 
Algirdo Grigaičio vaizdinį pasa
kojimą (picture story) iš karuse- 
lininkų gyvenimo. Savo nuotrau
kų cikle A. Grigaitis mums pris
tato jautresnius šių pamirštų 
žmonių išgyvenimo momentus.

Grigaičio žingsnis į fotografinio' minalo, buvo 4,896,720 studentų, 
paskojimo sritį. kurie nedalyvavo universiteti

niuose maištuose, ir buvo 201, 
489,710 piliečių, kurie nevartojo 
narkotikų.

Geriausi filmai
Alfabetiniu būdu aptariama

Kolektyvinis veikalas apie Lietuvos universitetą
M «

LIETUVOS UNIVERSITE
TAS 1579 - 1803 - 1922. Reda
gavo Pr. Čepėnas. Leidėjas Lietu
vių profesorių draugija Ameriko
je. Chicago, 1972. VI — 896 
psl.

I ♦

Prof. Palubinsko paskaita 
Europoje

Dr. Feliksas Palubinskas nuo
latos profesoriauja California - 
Statė University, Long Beach. 
Šiais mokslo metais jis yra Ful- 
bright vizituojantis profesorius 
Tarptautinės prekybos institute 
Linzi, Austrijoje.

Balandžio mėn. pabaigoje dr. 
Palubinską buvo pakviestas skai
tyti paskaitų prekybos institutuo
se ir universitetuose: Helsinki, 
Turku ir Tampere, Suomijoje, o 
šiomis dienomis skaito paskaitas 
Novosad ir Suboticoje, Jugosla
vijoje.

Gegužės mėn. pabaigoje 
kalbės Atėnuose, Graikijoje.

Veikalas, kurio 'Rusijoj 
negalėjo išleisti

Viking leidykla neseniai 
spausdino rusų rašytojo Jevgenij į 

kėją, visai atsidavusį savo darbui, jĮ-eJti Rusijoje, bet buvo
t į ar vi^ą pne savęs garsiai žmo- jos kelios laidos Aut0J

National Bank patalpose Chi- nes šaukianti žaidimų vedeją.• r-us yra laisve9nio nusistatymO) 0, 
cagoje (La Šalie ir Adams kam- Tuo tarpu kitoje nuotraukoje A. su raštais neprasi,mušdamas, 
pas) šiuo metu vyksta rinktinių Grigaitis mums parodo žaidimų pro ^^„.5 biurokratus,

\ n i— w. — i. . >pauxųiiu i ūsų lasyivjv jcvgcaij
jono Dovydėno nuotraukos Čia mes matome didžiojo rato su-1 Zamiatin veikalą “We”. Knyga

Chicagos miesto centre

Nereikia stebėtis, kad tokiame 
dideliame darbe galės pasitaiky
ti ir kai kurių netikslumų, nely
gumų. Taip dėl suprantamų 
priežasčių atskirų universiteto fa
kultetų, katedrų ir kitų instituci
jų aprašai nėra lygiaverčiai vie^* 
tos, faktų ir paskelbtų duomenų 
požiūriu. Ypač tai jaučiama, skai
tant studentų organizacijų isto
rinius bei veiklos aprašymus. Pa
sigendama ir didesnio iliustracijų 
skaičiaus, kurios būtų dar labiau 
praturtinusios knygos turinį ir 
kurių buvo galima ir mūsų sąly
gomis nesunkiai pririnkti.

Tačiau visi sužymėti ir nesu
žymėti trūkumai jokiu būdu ne
sumenkina nei didžiulio darbo 
svarbos, nei nuvertina redakto
rių ir bendradarbių darbo. At
virkščiai, knygos pa ruošėjai ir 
leidėjas atliko milžinišką darbą, 
kuri6 gražiai pateisina lietuvių iš
eivių pastangas gyventi ir kurti 
Lietuvai.

Baigiant dar tenka maloniu 
žodžiu prisiminti knygos leidimo 
mecenatus, garbės ir eilinius pre
numeratorius. Jų gausios ir nuo
širdžios aukos sudarė sąlygas 
knygą gražiai išleisti ir pateikti 
visiems, kurie mūsų tautos pra
eitimi ir jos kultūra domisi. My
kolo Morkūno spaustuvė Chica
goje spaudos darbus taip pat gra
žiai atliko.

Knyga apie Lietuvos universi-

Lietuvos žemesniųjų, aukštes
niųjų ir aukštųjų mokyklų tra- 

•'dioijos siekia šimtus metų, tačiau 
jų istorija ligi šių dienų tebėra 
neparašyta, nors tam tikras skai
čius atskirų studijų ir buvo pa
skelbta. Taigi su dideliu malonu
mu šiomis dienomis sutikome 
Lietuvių profesorių draugijos 
(pirm. prof. St. Dirmantas) iš- 

’leLsta. didžiuli, 900 puslapių ap
imties veikalą — Lietuvos uni
versitetas 1579 - 1803 - 1922.

Veikalui paruošti paskatą da
vė artėjanti Lietuvos universite
to 50 metų sukaktis, kurią, kaip 
prisimename, mes atšventėme š. 

J m. vasario 16 d. Mūsų sąlygo
mis, neturint po ranka reikiamų 
archyvų, veikalą paruošti ne
buvo lengva. Tačiau šio darbo 
buvo imtasi ypač turint galvoje 
aplinkybę, kad okupuotoje Lie
tuvoje nėra ir nežada būti sąly
gų objektyviam šios srities dar
bui paruošti ir išleisti.

Šiam reikalui Liet, profesorių 
dr-ja sudarė redakcinę komisiją, į 
kurią buvo pakviesti: vysk. V. 
Brizgys, prof. Pr. Čepėnas, kun. 
P. Dilys, prof. St. Dirmantas, dr. tetą — gražus lietuvių išeivių į- 
P. Jonikas, prof. J. Meškauskas. 
Veikalui medžiagą telkė, ją reda
gavo ir keletą svarbių skyrių pa
rašė prof. Pranas Čepėnas. Kaip 
bendradarbiai savo rašiniais, pa
stabomis ar atsiminimais talki
no keliasdešimt asmenų, beveik 
išimtinai Vytauto D. u-to auk
lėtiniai. .

Visa knygos medžiaga padaly
tu į keturias stambias dalis. Pir
moji — Lietuvos universitetų is
terija (3 - 346 pusi.) paruošta dr. 
Ąntano Rukšos. Antroji knygos 
dalis (349 - 654 pusi.) skirta at
skirų Lietuvos universiteto fakul
tetų veiklos aprašams. Trečiojo
je dalyje (657 - 780 p.) visa ei- 
'le buvusių universiteto profeso
rių ir studentų pateikė daugy- 
bę įdomių atsiminimų. Pagaliau 
paskutinė knygos dalis (781 - 
896 p.) skirta bibliografijai, var
dynui (sudarė Pr. ir Albina Če
pėnai), turiniui anglų kalba, 
baigiamosioms ir leidėjo pasta-1 
boms.

Skaitant šį kapitalinį veikalą, 
skaitytoją stebina knygos bendra
darbių ir redaktorių darbštumas, 
mokėjimas reikiamą medžiagą 
sunkiomis sąlygomis kruopščiai 
surinkti,išnaudoti nelengvai gau
namus rašytus, spaudoje bei at
skirais leidiniais paskelbtus šal
tinius, prisiminimus- Visa doku
mentacija rūpestingai atžymėta 
atitinkamose vietose — išnašose 
ar paskelbtoje bibliografijoje.

Chicagos fotografų paroda, pa- tvarkytoją, kuris, priešingai pir- 
vadinta “New Ground: 14 Chi- majam, meškiukų apsuptas, sėdi 
cago Photographers”. Jų tarpe sukniubęs savo būdoje, visiškai 
yra ir mūsiškio Jono Dovydėno atsiskyręs nuo aplinkos pasaulio, 
nuotraukų. Marshall Rosenthal, nes jau niekas nesidomi jo siū- 
parodą recenzuodamas praėju- lomu žaidimu, čia taip pat ma- 
sio šeštadienio (V.6) Chicago 
Daily News kultūriniame prie
de Panoramoj, ypač išskiria Jo
no Dovydėno nuotraukas, vaiz
duojančias žmonių darbą svai
ginančiame aukštyje, statant di
džiausią Chicagos dangoraižį 
Hanccck Center. Paroda banko 
patalpose tęsis iki birželio 21 d.

Mirė Nobelio laureatas
Dr. E.C. Kendall, kuris buvo 

vienas iš 1950 metų laimėtojų 
medicinos ir fiziologijos Nobelio 
premijos už atradimą kūno me
džiagų, kurių išaiškinimas padė
jo surasti kortizono ir hidrokor
tizono gamybas būdus, mirė 
Princetone, sulaukęs 86 m.

' tome sušalusios, riestainius par
davinėjančios mergaitės profili. 
Kitur gi regim besišypsančius 
smulkiųjų prekių pardavėjus.

Šis vaizdinis pasakojimas pra
dedamas paties A. Grigaičio pa
rašytu įžanginiu žodžiu, o užbai
giamas uždarytų karuselių nuot
rauka rūke.

Tai įdomi ir gili fotografinė 
studija žmonių, pro kuriuos mes, 
nuėję į karuseles pasilinksminti, 
praeiname jų net nepastebėję. A. 
Grigaitis tačiau juos ne tik pas
tebėjo, bet taip pat pajuto jų gy
venimo pulso įvairiu! niuansus 
ir juos dramatiškai perkėlė ant 
fotografinio popieriaus. Tai pir
mas ir tuo pačiu sėkmingas A.

našas Lietuvos aukštojo mokslo
400 metų sukakčiai, kurią minė
sime 1979 metais.

b. kv.

Oskaras Milašius ir veikalai 
apie jį

Ponia Janine Kohler yra apgy
nusi tezę Paryžiaus universitete 
tema — “Thematiąue et signifi- 
cation de l’enfance dans l’oeuvre 
poetiųue de Milosz”, 1971.XII. 18 
d.

Ponia Danielle Kemp, Melbo- 
urno universitete rašo tezę tema 
— “Mysticisme baroųue chez Mi
losz”.

Ponia Suzanne Senez rašo te
zę Aix-en Provence universitete 
—“Le temps chez Milosz”.

Ponia Marie — Danielle 
Blanchelande-Chavatte ruošia 
veikalą apie Milašiaus kūrinius 
tema —“Amour humain, amour 
dlvin dans le theatre de Milosz”.

Milašiaus veikalų leidėjas 
Andrė Silvaire leidžia antrą lai
dą Milašiaus veikalo — “Con- 
tes et Fabliaux de la vieille Lit- 
huanie”.

Milašiaus Bičiulių draugija Mi
lašiaus pagerbimą Fontainebleau 
šiemet ruošia 1972. VI. 4 d.

1,000 filmų knygoje “Dictionary 
of 1,000 Best Films”. Paruošė R. 
A. Pickard, išleido Association, 
486 psl., 12 dol. Vertinami filmai 
nuo TTfie Birth of a "Nation” iki 
“Z”.

HIGH RATES
Per 

rA / ’ Annum

Passbook
Accounts

PAID OUARTERLY
i | Annum

— AT —

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS'N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, IU. 60632
TEL — LA 3 - 8248

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum 
Investment 

Bonus 
Certificates

iš 
desperacijos parašė Stalinui raš
tą, prašydamas leisti jam emig
ruoti iš Rusijos, su teise sugrįžti 
“kai tik bus galima mūsų krašte 
tarnauti didžiosioms literatūros ( 
idėjoms, vergiškai nešhaužio- 
jant prięš mažus žmones”. Visų 
nustebimui, diktatorius Stalinas 
jam leido emigruoti.. Jis 1931 m. 
pasiekė Prancūziją ir, ten gyven- i 
damas, rašė iki savo 'mirties 1937 į 
m. Knyga “We” yra iš dalies ro
manas, iš dalies .mokslinė belet
ristika, vaizduojanti utopišką 
dvidešimtŠeŠto šimtmečio gyve
nimą.

Geroji statistika
Labai daug girdime apie gausų 

nusikaltėlių skaičių, tačiau New 
Yorke" Iftidžiąmšs “Let’s.Be Hu- 
man” biuletenis paduoda ir ki
tos rūšies statistiką: praeitais me
tais JAV-se buvo 196,459,483 pi
liečiai, kurie nepadarė jokio kri-

PETKUS
Per Amnun 

$1000 or more
Certificates
1 year min. (VVest of California Avenue)

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

6845 SO. WESTERN AVĖ.

DRAUGO
SUKAKTUVINIS BANKETAS

šokiais) L

M

(Su programa ir

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMYAIK
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpubllc 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAINIO 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: I.A 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 28 D
MARTINIQUE RESTORANE

2500 West 94th Place

C
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ja Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
1314 W. 2Srd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. Gfrth STREET Tel. REpubllc 7-1213
11023 Southwest Highwaj, Palos HUls (11. Tel. 974-441(1

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA 4 VE Tel. LA f a.v et te 3-357 i

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 8 UTCANICA AVĖ. Tel V Ardu 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel VArdK 7-i«n

JURGIS F. RUDMIN
<310 8. LITl'ANICA AVĖ. Tel VArds 7-11.38-1 l«(

VASAITIS — BUTKUS
(446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003

10321 Sonth Michigan Avenoe Chicagc 
rEV — oo 4-2223

Evergreen Park
Viena kaina (banketui, programai ir šokiams) $12.50 asmeniui

CONARD BUKAUSKAS IR SŪNUJ*
649 Esat 162nd Street Sonth Rolland

DRAUGAS minės 60-ties metų sukaktį nuo to laiko, kai 
yra persikėlęs iš Wilkes Barre, Pa. į Chicagą. Prisiminsime ir 
tuos, kurie lietuviškai spaudai atidavė savo gyvenimo dalį.

Programą išpildys "Žibuoklių" sekstetas iš New Jersey, 
vadovas ir solistas — Liudas Stukas. Spaudos valsas bus gro
jamas Ąžuolo Stelmoko orkestro.

Kokteiliai 5-6 vai. vak.; vakarienė 6 vai. vak.; šokiai 
nuo 8 vai. vak.

Kviečiame Jus ir Jūsų organizacijų atstovus dalyvauti šia
me minėjime ir pabuvoti vieną vakarą su spaudos žmonėmis 
DRAUGO SUKAKTUVINIAME BANKETE.

ADMINISTRACIJA
— Ir — 

REDAKCIJA



DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA ėeėtadienis, 1072 m. gegužės mėn. 13 d.

REDAGUOJA ST. SKMRNIENC, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, IIL. 60629, TELEF. 925—598*

Mali Jurma, Liet, moterų katali
kių Pasaulio katalikių sąjungos 
— A. Šlepetytė-Janačienė, ukrai
niečių moterų vardu kalbėjo 
Dušnik, priminusi Lietuvos ir 
Ukrainos bendrą likimą, dar kal
bėjo Women in Exile Sąjungos 
vardu jos pirm. Detar ir eilė ki
tų. R Žymantaitė pristatė vieną 
LMK fed. steigėjų, pirmūnių — 
Sofiją Jasaitienę.

LIETUVIU MOTERŲ KLUBU FEDERACIJA
MINĖJO 25 METU SUKAKTI

. V. ALSEIKA
mūsų spec. korespondentas 

Nevv Yorke
I 
I

Kelių tautybių svečiai minėji-| 
me

New York. — Lietuvių Mote
rų klubų Federacija, kurios būs
tinė — New Yorke, š. m. balan
džio'29 d. iškilmingai paminėjo 
25 veiklos sukakti. Posėdis vyko 
Plaza viešbuty.

J minėjimą buvo atvykusios 
Federacijos klubų atstovės iš Chi
cagos, Washingtono, PhHadUphi- 
jos, New Haven, Waterburio, 
Stamfordo ir Hartfordo, žinoma, 
ir iš New Yorko klubo. Lietuves 
moteris pasveikinti buvo atvyku
sios ir estų, latvių, ukrainiečių 
moterų organizacijų atstovės. Mi
nėjimo garbės viešnia buvo busi
moji General Federation of Wo- 
men’s Clubs pirmininkė Mrs. 
Kermit V. Haugan. Iš lietuvių 
dalyvavo Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, Vliko Pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
ACEN (PET Seimo) vicepirmi
ninkas ir Lietuvos Laisvės Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas ir eilė 
kitų.

Į.

Pasaulis jau geriau 
painformuotas...

LMKF pirmininkei Vincei Jo- 
nuškaitei-Leskaitienei atidarius 
iškilmingą posėdį, Sal. Nasvyty
tė-Valiukienė (iš New Haven) 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus, Tėvas L. Andriekus, OFM 
sukalbėjo atitinkąmą invokaciją.

Pirmininkė V. Leskaitienė ilgo
je kalboje anglų kalba nurodė į 
Lietuvos moterų veiklą, 'jų .pasi
žymėjimą ir buvusiais šimtme
čiais, atpasakojo Federacijas įsi
kūrimą, jos buvusią bei dabarti
nę veiklą, ta proga palietė ir Lie
tuvos okupaciją. Lietuvės mote
rys, Federacijoje susibūrusios, 
daug kartų kreipėsi memorandu
mais, protestais į JAV preziden
tus, kitus žymius asmenis, taip 
pat ir į Jungt. Tautas- Jos pro
testavo, kai prieš kelerius me
tus tose J. Tautose Lietuvos var
du dalyvavusi L. Diržinskaitė- 
Piliušenka. Pirmininkė, teigė, 
kad dėl LKMK Federacijos bei 'ki
tų mūsų organizcijų žygių pašau 
lis, dabar esąs jau žymiai geriau 
painformuotas apie Lietuvą, jot 
laisvinimo bylą, jos dabartinę pa
dėtį, kolonizavimą ir kt,.

Po V. Leskaitienės kalbos, to
liau programą vedė jaunosios kar 
tos atstovė Regina Rūta Kyman
taitė.

Kovos priemonė — šauktis 
į pasaulį

Lietuvos gen. konsulas New 
Yonke A. Simutis sveikinime , a- 
žymZljo: mums dabar beliko vie
nintelė kovos priemonė — šauk
tis į pasaulį. Jis džiaugėsi, kad 
Liet moterų klubų federacija 
(ji įeina, kaip narys, į 11 mil. na
rių turinčią General Fed. of Wo- 
men’s Clubs) vaidina reikšmin
gą rolę, nes retas įvykis praeina 
Federacijos vadovybės nepastebė
tas. Federacija nuolat dalyvauja 
GFWC suvažiavimuose ir nepra-

I

Lietuvių moterų klubų federacijos New Yorko klubo valdyba su prele
gentu V. K. Jonynu, kalbėjusiu tema “Menas ir visuomenė” klubo parengi
me Kultūros židiny, New Yorke: J. Vytuvienė, M. Noreikienė, G. Kulpie- 
nė, pirm. P. Ivašauskienė, Šileikienė, Legeckienė, Rutenienė, gilumoj, aukš
čiau Skobeikienė ir dail. V. K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio

Svarbus šen. J. Buckley 
sveikinimas

JAV Prezidento žmona Patri- 
cia Nixon ilgame sveikinime nu
rodė į Federacijos veiklą ir ry
šius su kitais, teigdama, kad tai 
naudinga ne tik Federacijos na-! 
rems, bet ir visam kraštui.

New Yorko valst. senatorius 
James L. Buckley sveikinime — 
telegramoje nurodė, jog JAV 
niekuomet 'nebuvo pripažinusios. 
sovietų įvykdytos Baltijos valsty-j 
bių okupacijos ir teigė: “aš tai; 
sveikinu, nes JAV neturėtų net ir 
simboliškai pritarti sovietų įsivy
ravimui (dominavimui) tuose 
kraštuose. Tuo metu — toliau 
pažymėjo Buckley — kai atsiran
da žmonių, siekiančių užkirsti 
kelią laisvojo pasaulio informaci
jos skleidimui gyvenantiems ne
pakeliamoje komunistų priespau
doje, aš dėkoju už jūsų pastan
gas savo tautiečių labui ir drau
ge su jumis jungiuos maldoje už 
greitą Lietuvos nepriklausomybės 
atsataymą”.

Šen Buckley, atrodo, turėjo gal
voje šen. Fulbright siekimus pa
kenkti laisvojo žodžio per radiją 
sklidimui anapus geležinės už
dangos.

Po poros dienų, kaip jau skelb
ta, pavojus sustabdyti Amer. Bal
so transliacijas lietuvių kalba 
jau buvo praėjęs.

Nuotrauka V. MaželioMočiutė f

MOTINOS 
DIENOS 
REIKŠME

Tiktai atsiskyrėlis, gyvenąs dy
kumose, nepastebėtų perkrautų 
vitrinų ir rėkiančių reklamų, sa
kančių kad rytoj yra 
Diena!

Motinos

Kaip viena motina 
kietė sykį išsitarė,

MOČIUTE
DAIVA KARUŽAITĖ

kraštų atstovus dar gyviau veik
ti politikoj visuose kraštuose, kur 
jų gyvenama.

V. Sidzikauskas sveikinime pa
žymėjo: jūs esate dalyvės visų 
mūsų kovos už laisvę. Aš di
džiuojuos jūsų pasišventimu, lin
kiu stiprinti kovą prieš pačią 
brutaliausių nežmoniško režimo 
formą. Linkiu kitą sukaktį at
švęsti laisvoje Lietuvoje.

Estės, latvės rr kt. atstovės 
sveikino

Iš kitų sveikintojų pažymėti-

leidžia progos priminti ten Lie
tuvos kančias. Konsulas kalbėjo 
ir anglų kalba, ta proga iškėlęs ir 
V. Jonuškaitės-Leskai’tienės vaid
menį, veiklą, priminęs jos — šiais 
metais — 70 m. amžiaus sukak
tį. A. Simutis pasveikino ir Lietu
vos atstovo J. Rajecko ir ponios 
vardu-

Dr. Valiūnas apie reiškimąsi 
politikoje

Vliko Pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas teigė: lietuviai didžiuojasi 
jūsų, mielas Federacijos veikėjos,
ligšioline veikla. Jis ragine ne tik nos: Baltijos Moterų tarybos var- 
moteris, bet ir visus Baltijos du sveikino jos pirmininkė estė

Sveikino min. St. Lozoraitis ir kt.
Lietuvos diplomatijos šefas 

St. Lozoraitis sveikinimo laiške 
dzi a u gūsi, kad LMK Federacija 
dalyvauja veikloje, siekiant atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę, 
kad ji sauganti šeimas kaip lie
tuvybės židinius.

Iš raštu sveikinusių dar minė
tini: Lietuvos konsulės Chicagoje 
J. Daužvardienės, Lietuvos kon
sulo Kanadoje J. Žmuidzino, po
nių: viceprezidento žmonos Ag- 
new, Rockefeller, buv. preziden
to žmonos Johnson, šen. Humph- 
rey žmonos, visos eilės lietuvių 
organizacijų bei paskirų asmenų.

Trumpai pasveikino viešnia iš 
Washingtono Mrs. Haugan. 
Perskaitytas laiškas Meyerio, ku
rio žmona, Marion Preminger, 
dūdelė Baltijos tautų bičiulė, ne
tikėtai mirė vos savaitę prieš Fe
deracijos sukaktį. Preminger at
mintis, Leskaitienei pasiūlius, 
buvo pagerbta atsistojimu.

Po posėdžio dalyviai apžiūrė
jo gi nta ro parodą, surengtą d r. 
M. Žukauskienės rūpesčiu, ir kito
je salėje dalyvavo priešpiečiuo
se. Čia ilgesnę kalbą pasakė Mrs, 
Haugan. buvo pristatytos sukak
ties viešnios, delegatės. Meno 
dalyje gerai pasirodė J. Matulai
tienės vadovaujamos New Yorko

Tu dažnai vaikščioji,
Kai saulė, kaip metalinis sviedinys, leidžiasi. 
Ir tavo šešėlis krenta
Nuo peilio aštrumo horizonto, 
Juodas prie mano veido.

Močiutė, močiute, 
Aš noriu verkti.
Tik palaikyk mane ant kelty.
Tamsus šešėlis,
Skraido kaip viesulas 
Ir krenta staigiai, 
Dengdamas žemę.

Močiute, nupaišiau
Tau paveikslą.
Čia saulė kyla. Ir čia
Juoda ponia stovi.
Žiūrėk kokios didelės jos akys...

Abidvi juokdavomės.

šešėlis dabar išdidus, 
Vaikšto pirmyn ir atgal. 
Nematau nei akių, 
Nei ramios kūno spalvos, 
Tik juodas rūbas, 
Vėjo glostomas.

t

Lietuvos gen. konsulės 
J. Daužvardienės

Pasaulio Lietuvių moterų klubų fedetacjos sukaktuv'n's 25-riu metų suvažiavimas New Yorke. Plaza Hotel, 
1972. IV. 28-29 d. Nuotraukoje; P. L. moterų klubų federacijos pirmininkė V. Leskaitienė. Lietuvos gener. kon- 
sultas A. Simutis, N. Y., Europos Pavergtųjų Tautų komiteto vicepirm. V. Sidzikauskas, ponia Sidzikauskienė, 
lietuvių ir kitataučių moterų klubų atstovės, kviestinių moterų organ’zadjų atstovės, klubo narės. Dešinėje ma
tomas ir žurnalistas Vytautas Alseika, "Draugo” atstovas New Yorke., Nuotr, ,Y< .V. Maželio

tautinių šokių grupės šokėjai, at
likę penkis šokius.

Išrinkta nauja valdyba

Balandžio 30 d. darbo posėdžio 
metu buvo išrinkta nauja LMK 
Federacijos valdyba, ir vėl New 
Yorke. Išrinktos: Irena B anai tie- ■ 
nė, Viktorija Cečetienė, Aldona 
Noakaitė-Cekienė, Elena Legec- Juzei Daužvardienei pagerbti 
kienė, Malvina Klivečkienė, dr. priėmimas buvo suruoštas Balze- 
Marija Kregždienė, Margarita ko Liet, kultūros muziejaus mo- 
Samatienė, Sofija Skobeikienė ir terų vieneto muziejaus pa- 
Salcmėja Valiukienė. Naują re- talpose. Jame dalyvavo per 400 
vizijos komisiją sudarė: Alesand- į kviestų asmenų, jų tarpe užsienio 
ra Kazickienė, Valerija Sileikie- konsulai, kongreso atstovas R. 
nė ir dr. Jadvyga Vytuvienė. Vai- PucinSki, Chicagos miesto ir įvai- 
dyba atskiram posėdy pasiskirs- į rių lietuvių organizacijų atstovai.

Pirmame aukšte vaišių stalas, 
papuoštas lietuvišku kryžiumi, 
pilnas įvairių skanumynų; antra
me aukšte —vaisių gėrimas gai
vino atsilankiusius svečius.

Trumputę oficialią programą 
pradėjo vieneto pirm. Adelė Zū
nienė. Ji, pasveikinusi visus daly
vius, pristatė parengimo komite
to pirm. Ireną Norbutienę, kuri 
išdėstė gen. kons. J. Daužvardie
nės biografijos metmenis.

Marija Krauchūnienė, buv. vie
neto pirm., palygino Lietuvos

tys pareigom. Darbo posėdžiui 
reikliai, ryžtingai pirmininkavo 
Chicagos klubo atstovė Zuzana 
Juškevičienė.

MOTERIS VYSKUPIJOS 
MOKYKLŲ SUPERINTEN

DENTE

Sesuo Liurdas Sheenan, 37m., 
paskirta Richmondo, Virg vys
kupijos mokyklų superintenden
te?

pagerbimas
Lietuvos generalinei konsulei 

pagerbti

— ameri- 
stebėdama 

neskoningai lange išstatytą skel
bimą, siūlantį motinai nupirkti 
baltinių eilutę “Jos dienoje”: — 
Anna Jarvis tikriausiai vartosi 
karste tai matydama! —

A. Jarvis buvo pati pirmoji, ku
ri pasiūlė Filadelphijoje išrūpin
ti visoms motinoms pagerbti die
ną. Ji parinko antrąjį sekmadie
nį gegužės mėn.

1908 m. gegužės 10 d. yra 
Motinos Dienos gimimo data 
JAV-ėse. Panelė Jarvis galvojo, 
kaip būtų gražu, kad žmonės 

■ tą dieną prisimintų mintyse sa- 
i vo motinas, pagerbtų jas, suteik- 
I darni džiaugsmo. Ji net sugalvojo, 
kad, prisimindami savo mielas 
motules, kokiu nors ženklu žmo
nės parodytų jų brangų atsimi
nimą, prisisegdami raudoną 
gvazdiką gyvų motinų pagerbi
mui aiba baltą iškeliavusiai iš 
šio pasaulio prisiminimui.

Motinos dienos šventimas pa
plito po visą pasaulį. Atsikūrus 
nepriklausomai Lietuvai, nuo 
1929 m. kovo 24 d. Lietuvos or
ganizacijų atstovų nutarta Moti
nos dieną švęsti ir minėjimus 
rengti pirmą gegužės sekmadien- 
nį.

Daug vandenų nuplaukė nuo 
to laiko, pasikeitė žmonės ir jų 
papročiai.

Jautresniam asmeniui, stebint 
iš vėžių išėjusį komercinį Kalė
dų šventimą arba chaotišką da
bartinį mūsų Motinos dienos ger
bimą, darosi liūdna, kad visiškai 
pasimetama tų gražių ir pras
mingų švenčių paskirtyje, jų pa
grindinėje reikšmėje.

Gal kartais ir mes pačios mo
tinos priimame tą šventę sau už 
dievišką teisę.

O moters gyvenime yra tiek 
daug motinos dienų:

Kai išgirsti savo klykiančio kū
dikio riksmą ir žinai, kad jis yra 
sveikas ir siunti tylią padėkos 
maldą į dangų;

Kai matai 2-3 metų vaikutį, 
kaip sviedinį riedantį per žolę, 
kurią jis vos siekia kojytėmis;

Kai mažytės, purvinos ranky
tės tiesiamos į tave, brukdamos 
Ištėpliotą, savu “menu” išdailin
tą atvirutę, kurioje kreivai iške
verzota: “Mamytei nuo jos ma
žo angelėlio”;

Krikštynos, sutvirtinimai, mo
kyklų baigimai, vestuvės...;

Sekmadienio rytas zoologijos 
sode su pirmuoju vaikaičiu, ste
binčiu plačiai išplėstomis akutė
mis jam įdomų pasaulį, ir staiga 
užplūsta suvokimas, kad tas vi
sas gražus, nuostabus ratas suka
si vėl iš naujo...

konsulatą su uosto švyturiu, o 
J. Daužvardienę — jo šviesos 
saugotoja, vaidilute.

Gen. konsulės J. Daužvardie- 
nės padėka už suruoštą priėmi
mą ir jai įteiktą dovaną —gin
taro žiedą užbaigė trumpą kalbu 
dalį. Liucijai Buivydaitei-Amb- 
rosini ir Živilei Numgaudaitei 
paįvairinant popietę lietuviško
mis dainomis, viešnios ir svečiai 
ilgai džiaugėsi jaukioje viešnagė
je.

Priėmimo komitetą sudarė: Ire
na Norbutienė, Adelė Zūnienė, 
Irena Balzeklenė, Marija Krau- 
chūnienė, Evelyn Norbutienė, 
Felicija Juškienė, Margi Monkie- 
nė, Izabelė Baltramaitienė, Ele
na Pijūtė ir Judita Stoen.

m. k.
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