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BRONĖS JAMEIKIENĖS
VITRAŽU PARODOS

Į. DAINAUSKAS APREIŠKIMO DIEVAS

Chicagos viešosios bibliotekos 
meno skyriaus skaitykloje š.m. 
birželio mėnesį buvo išstatyti dai
lininkės Bronės Jameikienės sep
tyni skaldyto stiklo vitražai: 1. 
Pavasaris (Spring), 2. Veronikos 
skara (Veronica’s Veil), 3. Rytie 
tiškoji Madonna (Oriental Ma
donna), 4. Vaivorykštės šokėjai 
(The Rainbow Dancers), 5.Trys 
Išminčiai (The Three Magi), 6. 
"... ir aš karalius!..” (The Roos- 
ter) ir 7. Angelas Sargas (The 
Guardian Angel). Paroda buvo 
surengta bibliotekos vadovybės. 
Lankytojams taip pat buvo pa
teiktos trumpos biografinės dai
lininkės žinios bei josios pasisa
kymai apie meną apskritai ir vit- tingi, kad jie yra persunkti lietu- 
ražinės kūrybęs bei technikos 
klausimais.

“Stone Brandel Center” meno 
galerijos atstovai, susidomėję ta 
paroda, pakvietė dailininkę 
anuos savo kūrinius išstatyti ir 
jųjų galerijoje: 1439 So. Michi
gan Avenue. Šioje galerijoje Br. 
Jameikienės kūrinių paroda bu
vo atidaryta š.m. liepos mėn. 29 
d. ir tęsis iki š.m. rugpiūčio 30 
d. Greta ankščiau išvardintų sep
tynių vitražų, naujoje parodoje 
randame dar tris piešinius pro
jekto vitražui ”... ir aš karalius!”, 
pora drobinių audinių tautiniais 
motyvais, audinį, pavadintą “Pie 
ta” ir kilimą — “Iečių šokis” 
(Dance of Spears), charakteri
zuojančius Bronės Jameikienės 
kūrybinius polinkius.

Dailininkės pasisakymu, kūry
binis vitražų darbas jai yra ne 
tik transcendentinės, mistiškos 
šviesos šaltiniui bet ir savitai ne
paprastu junginiu, šviesos bei 
spalvos simfonija. Jai meno kū
rinys turįs būti gražus ne vien 
tik subjektyvine prasme, bet ir 
savo objektyvinėmis normomis, 
savo rafinuotumu ir estetiškumu. 
Vis dėlto tai negali riboti daili
ninko kūrybinio individualumo 
laisvės, jo asmens savitumų, iš
raiškos išskirtinumo, savitų for
mų bei priemonių panaudojimo. 
Savo kūryba dailininkė siekianti 
pirmon eilėn, išreikšti ne tai, ką 
ji mato, bet tai, ką ji jaučia, ma
tydama tą ar kitą vaizdą, užtat 
ji savo darbuos negalinti išveng
ti ir abstraktinių elementų, ri
šant juos su forma bei spalva.

Vitražas savo pagrindiniais ele 
mentais artimai siejasi su misti
ka. Viduramžiais išbujojęs, jis ir 
šiandien yra aktuali meno for
ma, pirmučiausia ne tik savo 
spalvų deriniu, bet ir piešiniu pa

Šiame numery:

Apreiškimo Dievas.
Bronės Jameikienės vitražų 
parodos.
Pasternako laiškai.
Vizitas rašytojui Švaistui.
Ispanų poeto žodis apie lietuvių 
poeziją.
Manuel Blanco - Gonzaiez eilė 
raštis.
Kamerinio koncerto proga.
Naujas filmas ir naujas žmogus. 
Dar kartą Perugijoje.
Aldona Stempužienė amerikiečių 
spaudoje.

• Rašytojų kova prieš cenzūrą.
• Melburno “Aušra”.
• Dr. A. Maceina apie bendravimą 

su kraštu.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrinė kronika. 

brėždamas žmogaus veržimąsi 
aukštyn. Jis žiūrovą traukia ne 
vien tik savo tiesioginiu tekstu, 
bet ir potekste, t.y. tuo, ko dai
lininkas įsakmiai gal ir nėra pa
sakęs, bet užtat užuominomis 
duodamas laisvę žiūrovo vaizduo 
tei kurti sau artimiausią to kūri
nio esmės vaizdą. Pažymėtina, 
jog darbas su skaldytu stiklu ir 
fiziškai nėra lengvas, reikalaująs 
mokėti tiksliai operuoti plaktuku.

Br. Jameikienės vitražai, nors 
jie būtų ir ne pirmą kartą ma
tyti, neleidžia žiūrovui praeiti 
pro juos abejingai, jeigu temati
ka asmeniškai ir nebūtų įdomi. 
Mums tie vitražai dar ir tuo ver- 

vių liaudies meno motyvais, liau 
dies kūrybinės išraiškos formo
mis, kurias spalvotas skaldytas 
stiklas itin leidžia pabrėžti. Br. 
Jameikienės vitražai rodo, jog to
ji meninės kūrybos forma esan
ti artimiausia mūsų liaudies me
no kūrybos elementams, ir tai ne 
vien tematikos plotmėje. Skaldy
to stiklo paveikslas, savo taria
mai primityviomis formomis ne
abejotinai priartėja ir prie mū
sų dievdirbių kūrybos.

“Gaidžio” vitražo projektai,

Bronė Jairucikiene Gaidys (skaldytas stiklas).

Bronė Jauneikienė Vaivos šokis (skaldytas stiklas)
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nors ir labai spalvingi, negali 
duoti tokių spalvų, kokias paže
ria skaldytas stiklas. Tikrai — 
spalvingų plunksnų, su raudona 
skiautere ir puošnia, aukso spal
vos uodega vitražo gaidys yra 
tiesiog girdimas. Atrodo, kad jis, 
pasišokėjęs ant žalumu spindin
čios tvoros, tuojau pat atidarys 
savo kakarinę, kad visam kie
mui skardžiai ir išdidžiai sušuk
tų: “... ir aš karalius!..” “Rytie
tiškoji Madonna” ir “Trys išmin 
čiai”, su savo raudonos ir gels
vos ugnies spindinčiomis spalvo
mis, neatsitiktinai buvo premi
juoti (ankstyvesnėse parodose). 
Iš jųjų ir “Veronikos skaros” vit
ražų tikrai dvelkia viduramžių 
gotikos misticizmas, vaizduojan
tis tai, ką žmogus jaučia, galvo
damas apie tų vitražų motyvus.

Abi tos parodos buvo gana gau 
šiai žiūrovų lankomos. Tų paro
dų vietos savaime nulemia, kad 
jomis grožisi daugiausia nelietu
viai, daugumoje kasdieniniai bib

Rubensas Lietuvoje
— Didžiojo flamandų dailinin 

ko Rubenso kūrinių yra ir Lietu
voje. Du iš jų Vilniaus paveiks
lų galerijoje ir trys Kauno M.K. 
Čiurlionio vardo muziejuj. Kaip 
žinia, Rubensas yra nutapęs Lie 
tuvos bei Lenkijos karalių Žygi
manto III Vazos ir Vladislovo IV 
portretus, kurie išlikę užsienio 
muziejuose. Yra žinių, kad Ru
bensas bus iliustravęs Vilniaus 
akademijos profesoriaus M.K. 
Sarbievijaus knygas, jų tarpe 16- 
32 metais išleistas jo “Lyrikos 
knygas”, nes kairiajame puslapio 
kampe, po Apolono koja, yra į- 
rašas: “Pet. Paul. Rubens pin- 
xit” (Peteris Paulius Rubensas 
piešė). Vienas šios knygos egz. 
buvęs ir Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto bibliotekoje, deja, 
neatpažintas ir neiškeltas. Tik po 
II pas. karo jis buvo “atrastas” 
ir perduotas Vilniaus universite
to mokslinei bibliotekai, b. k. 

liotekos bei įvairių meno galeri
jų lankytojai. Būdinga, jog ir la
bai materialistinėje aplinkoje, 
kokia iš viso esanti Amerika, me
nu domisi net gana daug žmo
nių. Tad ir mūsų dailininkams 
svarbu, kad jų kūrybos parodos 
būtų tokiose salėse, galerijose, ku 
rios esančios labiau prieinamos 
platesnei viso krašto visuomenei.

Paroda nėra gausi savo kūri
niais, bet gausa ir nesiriša su vit
ražų esme. Juk jau nemaža Br. 
Jameikienės vitražų puošia įvai
rias bažnyčias ar kitokius viešuo
sius pastatus, iš kurių juos paim 
ti kokiai parodai iš viso neįma- 
nu. Tad gerai, kad nors ir tiek 
galima jų pamatyti dar tebevyks- 
tančioje parodoje.

Bronė Jameikienė, dailininkė, kurios vitražą .kilimų ir projektų darbai 
dabar išstatyti “Stone-Barel Centre” įmeno galerijoje, 1439 So. Mi
chigan Aven., Chiagoj. Birželio mėn. jos darbų paroda vyko Chicagos 
viešosios bibliotekos centrinių rūmų meno skyriuje.

Nuotr. Raymond M. Šato

Daug yra būdų Dievui ko- 
munikuotis su žmogumi. Su
tverdamas žmogų, Dievas ko- 
munikuojasi su juo kaip Kū
rėjas su kūriniu. Išlaikydamas 
jį — kaip Apvaizda su globoti
niu. Teikdamas žmogui malo
nes — kaip Atpirkėjas su nu
sidėjėliu. Apreikšdamas reika
lingas žinoti išganymo tiesas 
— kaip Mokytojas su mokiniu. 
Gilesnis žvilgsnis į pastarųjį 
būdų ir yra šio mąstymo tiks
las.

Plačia prasme apreiškimas 
reiškia bet kuriuo būdu Dievo 
atsiskleidimą žmogui. Anks
čiau minėtas (Draugas, liepos 
27, kultūr. pried.) intuicijos 
Dievas ir yra Dievo sųlytis su 
žmogaus siela, kuris iš pasą
monės iškyla sąmonėn ir tam
pa pažintu Dievu.

Jonas Dunskotas (šv. Tomo 
bendralaikis) savo didžiuliame 
teologijos veikale, įsigilinęs į 
žmogaus proto pažinimo pa
slaptis, mano, kad Dievo iš
mintis skleidžiasi pasaulyje 
spinduliavimo būdu, kurių pa
galba žmogiškasis protas gali 
pažinti pirmines tiesas, kurios 
yra pirm patirties, kaip, pa
vyzdžiui, tapatybės, prieštara
vimo, lygybės loginiai dėsniai. 
Tokiu būdu Dievas apsireiškia 
kiekviename normaliame žmo
guje. Žmogiškasis protas yra 
tarsi susijęs su dieviškuoju 
protu, ir šiuo pagrindu jis iš
silaiko.

Tačiau griežta prasme ap
reiškimas, kaip sako šv. To
mas Akvinietis: “Tikėjimo ap
reiškimas yra dieviškų tiesų 
perteikimas žmogiškam paži
nimui” (2,2,qlal). Tokiu bū 
du pirmasis tikėjimo tiesų pa
žinimo šaltinis yra pats 
vas. Žmogus, anot Tomo, 
dojasi tomis tiesomis, 
priemonėmis (mediis).

Toks yra principinis apreiš

Die- 
nau- 
kaip

kimo apibūdinimas. Dievas yra 
pirminis šaltinis. Tačiau, kon
krečiai imant, apreišktų tiesų 
perteikime dalyvauja ir žmo
gus su savo įnašu.

Pirmiausia, apreiškimas nė
ra izoliuotas nuo aplinkos, 
grynas teoretinis tikėjimo 
mokslas. Jį iššaukė pats gyve
nimas. Kai žmogus savo gy
venimu nusisuko nuo Kūrėjo 
ir atsigręžė į tvarinius, Dievas 
prabilo jį įspėdamas, atitinka
mai nubausdamas, bet kartu 
ir apreikšdamas būsimo atpir
kimo viltį. Žydų tautos istorija 
yra ne kas kita, kaip Dievo 
nuolatinis įsiterpimas į žmo
gaus gyvenimo reikalus. Gyve
nimas iššaukia Dievo įsikišimų 
į išrinktosios tautos išlaikymų 
tikėjimo kelyje, ir Dievo duo
ti Izraeliui pamokymai for
muoja tautos gyvenimų. Taigi 
apreiškimas nėra vienpusiškas 
teoretinis Dievo bylojimas. Jis 
yra reciprokinis, tai yra žmo
gaus gyvenimas išprovokuoja 
Dievo atsivėrimų ir, iš antros 
pusės, Dievo kaip aukščiausio 
autoriteto įtakingas žodis for
muoja žmogaus gyvenimų.

Antra, Dievas apreikšdamas 
žmogui tam tikras tikėjimo, ar 
moralės tiesas, jas išreiškia idė 
jomis, kurios betarpiškai palie
čia žmogaus protų ir kaipo to
kios yra suvokiamos. Tačiau 
žmogus, suvokęs jam apreikš
tas tikėjimo tiesų ir moralės 
dėsnių idėjas, turi jas išreikš
ti (tam tikru būdu, kad galėtų 
jas komunikuoti gyvenamojo 
laikotarpio bendrijai. Gavėjas 
turi apreikštas idėjas išreikšti 
savo tautos gyvųja kalba ir 
tuo būdu idėjas konkretinti 
gyvosios kalbos pavidaluos. 
Jis turi apreikštoms idėjoms 
suprasti ieškoti vaizdžių bū
dų: figūrų, palyginimų, meta
forų, alegorijų. Jis turi panau
doti tam tikrų išreiškimo for
mų: prozų, poezijų. Apreiški
mo gavėjas gali reikštis savi
tu individualiu būdu: vienas 
kalba istoriniu metodu, kitas 
beletristiniu, dar kitas filoso
finiu (Išminties ir Patarlių 
knygose). Tuo būdu grynas 
apreiškimas tampa įjungitas į 
kultūrinius gyvenamo laikotar 
pio rėmus. Jis tampa sukonk
retintas pagal žmogaus kalbė
jimo būdų, pagal gavėjo imlu
mo talentų, pagal bendrijos 
mokslinį lygį, pagal pasaulė- 
vaizdinę gyvenamo laikotarpio 
sampratų (saulė mažesnė už 
žemę, saulė sukas, žemė sto
vi). Apreiškimas įgauna to lai
kotarpio bendrijos būdingas 
žymes. Jis tampa bendrijos 
nuosavybe. Dėl to žydų (tauta 
Dievo duotų apreiškimų sutau- 
tino iki jų bendrijos ribų, pa
vadindama Dievo duotų visai 
žmonijai apreiškimų tik Mozės 
religija, arba Izraelio religija.

Senasis Testamentas išaugo 
iš izraelitų tautos istorijos. Ja
me Dievo duotas grynasis ap
reiškimas tapo sužydintas ita 
prasme, kad rodos Dievas tam
pa tokiu siauru — tik vienos 
tautos globėju, o visus kita
taučius persekioja, neapkenčia 
ir net prakeikia (psalmisto lū
pomis). Skaitant Senų Testa-

(Nukelta į 2 psl.)
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PASTERNAKO LAIŠKAI
Jo kančia dėl nužudytų draugų. Ką jis rašė moterims 
ir apie moteris ’

JUOZAS PRUNSKIS

Nobelio premija apvainikuotą
jį Borisą Pasternaką mes pažįs
tame iš jo romano “Dr. Živago”, 
daugelis būsime matę pagal tą 
veikalą susuktą filmą ir literatū
ros mėgėjai bus skaitę Pasternako 
poezijos.

Dabar turime progos iš asme
niškų Pasternako laiškų, rašytų 
gruzinams rašytojams, su kuriais 
jis susipažino, susidraugavo, ku
rių nelaimę, kenčiant dėl komu
nistinės priespaudos, jis pergyve 
no, pažinti jį kaip nuoširdų kū
rybingą žmonių bičiulį. Tie laiš
kai yra išspausdinti tik balandžio 
24 d. iš spaudos išėjusioje knygo
je “Letters to Georgian Friends”. 
Laiškus iš rusų kalbos išvertė ir 
įvadą apie Gruzijos rašytojus pa
rūpino David Magarshak (išlei
do Harcoutr, Brace and World, 
Ine., New York, 190 pusi., $4.75).

Ryšiai su Gruzijos rašytojais

Šie laiškai apima Pasternako di 
džiosios įtampos metus, bręstant 
jo konfliktui su komunistine tiro
nija. Jis 1931 m., ieškodamas išsi
blaškymo, . buvo nuvykęs į Gru
ziją. Jį priglaudė poetas Jašvili ir 
jo žmona Zinaida savo namuose 
Tiflise. Susipažino su eile to kraš 
to poetų ir palaikė ryšį su jais su
sirašinėdamas. Paskutinį kartą į 
Gruziją nuvyko 1959 m., kilus 
audrai dėl “Dr. Živago”. Tada vie 
Sėjo pas komunistų likviduoto ra
šytojo Tabidzės žmoną Niną.

Pasternakas buvo sužavėtas lais 
viau besireiškiančiu literatūriniu 
gyvenimu Gruzijoje, ėmė versti 
jų poeziją ir paruošė keletą jos 
leidinių. Didieji Pasternako drau 
gai rašytojai — Paolo Jašvili ir 
Titian Tabidze — žuvo kaip ko
munistų priespaudos aukos. Šia
me laiškų rinkinyje yra jautrių 
susirašinėjimų su nužudytųjų ra
šytojų šeimomis. Aišku, šitoksai 
laiškų rinkinys Sovietų Sąjungo
je negalėjo pasirodyti. Jis išėjo už
sienyje, kaip visa eilė kitų pro ge
ležinę uždangą slapčia išgabentų 
veikalų.

Suprantama, laiškai buvo adre 
satams siunčiami paštu. Taigi ra
šyti atsargiai. Bet ir jie atsklei
džia Pasternako išgyvenimus, 
nuoširdumą Gruzijos kūrėjams, jo 
gilius pergyvenimus raudonie
siems diktatoriams likvidavus kū 
rybinguosius žmones. Iš viso Šie 
laiškai apima 28 metų laikotarpį. 
Rinkiny yra 67 laiškai, kurių 28 
adresuoti nužudytojo poeto Tabi
dzės žmonai.

Režimo priespauda

įžangoje Pasternako laiškų ver 
tėjas suglaudintai, bet išsamiai su 
pažindina su Pasternako gyveni
mu, jo kūryba, su Gruzijos rašy
tojais. Iš čia sužinome, kad, pa
skyrus Pasternakui Nobelio pre
miją, jau 1958 m. spalio 27 d. jis 
buvo išmestas iš Sovietų rašyto
jų sąjungos. Režimo nemalonėn 
patekusio autoriaus knygų leidyk 
los baiminosi leisti, o gyventojai 
— pirkti. Pasternakas pergyveno 
keletą širdies atakų, kol paga
liau 1960 m. gegužės 30 d. ir mi
rė.

Širdies žodis teroro aukos našlei
Patyręs, kad totalitarinio reži- 

o persekiojamo P. Jašvili ner
vai nebeišlaikė ir jis nusišovė, jo 
žmonai 1937 m. rugp. 28 d. Pas
ternakas rašo: “Mano Brangi, Var 
gše Tamara, kai man pranešė 
šią žinią, pirmu kartu nepatikė
jau... Žinia tiesiog užėmė man 
gerklę. Buvau jos parblokštas ir 
tokiuo tebesu... Kai aš vėl ir vėl 
suvokiu, kad jau daugiau nieka
da nebepamatysiu to nuostabaus 
veido su jo aukšta, išmintinga 
kakta, nei tų linksmų akių ir nie
kada negirdėsiu balso, kurio gar
sas buvo taip žavus dėl tokio gau
sumo patrauklių idėjų, aš paplūs
tu ašaromis, aš blaškausi kančio- 

Pasternakas apie moteris
Įdomus jo pareiškimas Ninai 

Tabidzei apie moteris. Laiške, ra
šytame 1953 m. rūgs. 30 d., jis sa
ko:

“Nuo pat vaikystės brandinau 
savyje bailų pagarbos jausmą mo
teriai; visą gyvenimą pasilikau ap 
stulbintas ir nustebintas jos gro- __ .. r___ _________ 7.™
žio, jos vaidmens gyvenime, o taip! ir kad per visą gyvenimą mane pa 

ruošei šiai nakčiai. Ir aš nudžiu
gę ir niekur negaliu rasti sau vie-lmo ir baimės jai. Esu aš realistas gau ir verkiau iš džiaugsmo.”

tos. Su tūkstančiais gerai atmin
ty išsilaikiusių detalių mano atmi 
ntis jį parodo besikeičiančiose ap
linkybėse, kada mes buvome drau 
gėj keletos miestų gatvėse, ekskur- 
suodami jūra ir kalnuose... Atmi
nimas mane sužeidžia, ir gailes
čio skausmas neša į beprotybę, 
prieš akis iškeldamas priekaištą: 
ką gi aš padariau, kad esu amži
nai nubaustas šiuo persiskyrimu”. 
Ir toliau laiške Pasternakas mez
ga jo gyvenimo ryšį su Dievybe.

Giliai atjaustas skausmas

Lygiai jautrus jo laiškas kitai 
raudonojo režimo aukos našlei: 
Ninai Tabidzei, patyrus, kad nu
žudytas jos vyras. Pasternakas Ni 
nai Tabidzei 1938 m. rašė: “Per
eitą žiemą, kai viskas rišosi su 
baisybėmis ir kančia, aš tarpais 
nubusdavau ašarose, galvodamas, 
jei kas sukelia man skausmą, tai 
ne mano paties kančia, bet kad 
aš pasidariau dalimi Jūsų baisio
jo sukrėtimo ir dalimi Jūsų pa
čios. Štai dėl ko tas skausmas taip 
stiprus...” Sekančiais metais tai p 
čiai Ninai Tabidzei Pasternakas 
rašė: “Mano gyvenime tai iššau
kė tokį būvį, kad po to įvyko ne
bebus mielas man joks džiaugs
mas, nes nebeturėsiu su kuo juo 
dalintis. Aš mėgau mąstyti, kad 
gyvenu dėl jo, o jis dėl manęs...”

Pasternakas giliai užjautė nu
žudytojo rašytojo našlę, 1940 m. 
lapkr. 24 d. laiške jai tvirtinda
mas: “Mielai aš atiduočiau dalį 
savo paties gyvenimo, kad tik ga
lėčiau padaryti Jūsų gyvenimą lai 
mingesniū”. Gi sekantį mėnesį tai 
pačiai Tabidžėi rašydamas Nau
jų Metų sveikinimus, Pasternakas 
laišką pradėjo žodžiais: ‘“Myliu 
Jūs labai, ir jeigu Jūs mano laiš
kuose beužtinkate to bruožų, tai 
tik todėl, kad jie rašyti pervar- 
gus,: giliame nusiminime ir be
skubant...”

Slapta parama
Norėdamas nors kiek palengvin 

ti jos skausmą, jis 1’45 m. rašė 
Gruzijos rašytojų dr-jos pirm. CHi 
kovani, kad kai tik susidarys jam 
honoraro avansas, pusę tų pini

Bonsas Pasternakas

gų teperduoda Ninai Tabidzei, bet 
suradęs kokį nors būdą, kad ji ne
žinotų, jog tie pinigai ateina iš Pa 
stemako. 1950 metais rašytojas 
skundėsi Tabidzei, kad jo knygos 
tampa draudžiamos, bet taipgi 
guodėsi, kad gyvena, nenusilerik- 
damas prievartai. Tai jį daro lai 
mingu. Ir už tai, jis sakosi, “esu 
pasiryžęs apmokėti savo gyvasti
mi.” Kitame laiške vėl pasakoja
si, kaip jis įvairias skausmo ir de
presijos atakas nugali darbu.

vuivuuviu vviumv, yj L<x*p i 
pat ir mano jaučiamo pasigailėji- 

> mo ir baimės iai. Esu aš realistas

Gruzinų rašytojos ir rašytojų žmonos: Marija šanšiasvili, Tamara 
Gašvlli, Nina Tabidzeir Euphemija Leonidze.

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkės valdyba, va
dovaujama pirm. inž. M. Kevalai 
čio, aplankė Lietuvių rašytojų 
draugijos 1968 m. literatūros pre 
mijoš laimėtoją rašytoją Juozą 
Švaistą, gyvenantį Ramiojo van
denyno pašonėj—Santa NJoni- 
cos mieste.

Pasveikinę rašytoją su literatu 
rimais laimėjimais“ ir pasidžiaugę 
Švaistų-Balčiūr.ų gražiai kulti
vuojamų dekoratyvinių ir vaisi
nių medžių sodu, svečiai nufilma 
Vo rašytojo gyvenvietę ir į juostė 
lę įrašė pasikalbėjimą su laurea
tu literatūrinėmis temomis.

Rašytojas Švaistas svečiams pa 
pasakojo apie savo literatūrinės 
veiklos pradžią, reiškė nuomonę 
apie dabartinius rašytojus išeivi
joje ir pavergtoje Lietuvoje, kalbė 
jo apie literatūros konkursus ir 
Jiteratūroą premijas-
Anot paties autoriaus, jaunys

tėje jis pirmiausia susipažinęs su 
rusų literatūra ir joje subren
dęs. Pradžioje lietuviškai mintis 
dėstyti buvę sunku. Tada daręs 
vertimus iš rusų kalbos į lietuvių. 
Grįžęs iš Rusijos į Lietuvą, susi
dūręs su Žemaitės, Šatrijos Raga
nos, Kudirkos, Vienuolio raštais. 
Jie visi darę įtakos ir jo paties 
literatūrinei kūrybai.

Savo pirmąją knygą labai stip
riai prisimenąs, nes, jai pasiro- 
clžius, jam buvę pasiūlyti išeiti 
iš k'ariudrhenės.

Apie dabartinę literatūrinę kū 
rybą tremtyje rašytojas Švaistas 
atsiliepė be didelio entuziazmo. 
Ji autoriui atrodo gana plokščia: 
“Perskaitai ir pamiršti”. Iš vyrės 
niųjų neišsiskiria ir jaunesnieji, 

ir gerai pažįstu žemę. Ne dėl to, 
kad aš, kaip koks Don Žuanas, bū 
čiau turėjęs daug smagumų su mo 
terimi ant žemės, bet todėl, kad 
nuo pat vaikystės aš stengiausi 
nurankioti akmenėlius nuo tako, 
kuriuo moteris vaikščiojo”.

Pasternako jausmas paskutinį 
gyvenimo momentą

Tabidzei jis labai atviras. 1953 
m. sausio 17 d. Pasternakas, po 
širdies atakos, atrodo, iš ligoni
nės rašė: “Tą momentą, kuris at
rodė bus paskutinis mano gyveni
mo momentas, aš norėjau labiau 
kaip bet kada kitados, kalbėtis su 
Dievu... Viešpatie, aš šnabždė
jau, dėkoju, kad gyvenimą ir mir
tį padarei tokius majestotiškus, 
kad padarei manė kūrėju, kad kū
rybos darbą padarei savo mokykla 

kurią avangardinę, modernią ar 
absurdinę literatūrą. Gerus eilėra 
ščius rašąs Aistis. Bet Švaistui, 
kaip vyresniam, artimesnis Braz
džionis. Lietuvoje pasirodė geras 
Avyžiaus romanas “Kaimas kryž
kelėj”.

Paklaustas apie literatūrinius 
konkursus, Švaistas atsakė, kad 
jie gal labai naudingi pradedan
tiesiems. Iš vyresniųjų juose ne
daug kas dalyvaująs. Be to, ko

Juozas Švaistas ■ Balčiūnas

didesniam 
susikaupti.

rašytojams

misijoms, .Švaistui atrodo, trūks
ta objektyvumo.

Pats rašytojas Švaistas dėl silp
nos sveikatos sakosi 
veikalui nebepajėgiąs 
Rašąs noveles.

Pabaigoje visiems 
Švaistas palinkėjo išlikti tikrais 
žmonėmis.

į juostelę įrašytą pasikalbėji
mą LB Santa Monicos apylinkės 
valdyba numačiusi perduoti Pa
saulio lietuvių archyvui. Rašyto
ją J. Švaistą vizitavo šie valdybos 
nariai: M. Kevalaitis — pirm., 
Edm. Arbas — vicepirm., St. Pau 
tienienė — kultūrinių reikalų 
dovė, L. Zaikienė — sekret. 
Ad. Jocas — ižd.

va
ir

J.

• Liublino Katalikų univer
siteto sukaktis. “L'Osservatore 
Romano” rugpiūčio 10 dienos 
numeryje mini Liublino Katali
kų universiteto 50-ties metų su
kaktį. Lenkai katalikai tą sukak
tį atžymės ateinančio spalio mė
nesį. “Deo et Patriae” — buvo 
programinis šūkis to didžiausio 
Lenkijos katalikų kultūros cen
tro, kurį įrašė jo ^teigėjas. kun, 
Radziszevvski. Šiuo metu Liubli
no Katalikų universitete yra 4 fa 
kultetai: teologijos, literatūros, fi 
losofijos j r bažnytinės teisės. Su 
universitetu yra taipgi susijusios 
dar kelios mokslo institucijos bei 
draugijos. I

KRONIKA i
' • Prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
dabar profesoriaująs Bonnos uni 
versitete Vokietijoje, ruošiasi atei 
nančių mokslo metų naujam se
mestrui. Skaitys paskaitas stu
dentams apie Vokiečių ordiną, 
jo santykius su Lietuva ir Lenki
ja, o pratybose bus nagrinėjami 
Ordino santykiai su Vytautu ir 
Jogaila. Atliekamu laiku istorik. 
renka medžiagą ir ruošia plates
nę istorinę studiją apie 1926 m. 
gruodžio 17 dienos perversmą 
Lietuvoje. Profesorius vasaros a- 
tostogų metu aplankė Romą, vė
liau dalyvavo Europos lietuvių 
studijų savaitėje^

• AJonetų lobiai Lietuvos že
mėje. Paslėptų pinigų ir kitokių 

| šerių vertybių lobių po Ii pasau
linio karo, įvedus kolchozus ir 
traktoriais giliau ariant žemę, bu 
vo apsčiai rasta Lietuvos žemėje. 
Vien tiktai Istorijos — etnogra
fijos muziejuje yra 37 monetų lo
biai; iŠ jų trys rasti prieš karą, 
gi 34 pokario metais. Visuose 
Šiuose lobiuose priskaičiuojama 
apie 22,000 monetų. Iš viso šio 
muziejaus numizmatikos rinki
niai siekia 42,000 monetų. O kur 
daf kiti muziejai ir jų rinkiniai? 
Visa tai rodo, kad senoji Lietu
va nebuvo atsilikęs kraštas, at
virkščiai, ekonomiškai labai pro
gresyvus, gal būt, pralenkiąs ki
tus kraštus. Rastųjų monetų tar
pe yra nemaža Romos imperijos, 
arabų kraštų monetų. Jų radi
niai rodo, kad jau Kristaus lai
kais lietuviai palaikė prekybinius 
ryšius su tų laikų kultūringais 
kraštais. Pirmieji Lietuvos pini
gai (metalo lydiniai —■_ pailgie
ji) atsirado XI amžiuje; jie išsi
laikė ligi XV amžiaus. XIV a. II 
pusėje pasirodė pirmosios Lietu
vos kaltinės monetos, išstūmusios 
metalo lydinius. 1955 metais ras
tame Alovės lobyje, buvo aptik
ti Jietuviški lydiniai. Lietuvos pi
nigų kalyklos (Vilniuje, Kaune, 
Gardine) intensyviai veikę XVI 
— XVIII amžiuose. Kiek vėles
niuose radiniuose gausiai randa
ma lenkiškų, Čekiškų (Prahos), 
olandų, vokiečių, rusų ir kitų 
kraštų monetų bei talerių, b.k.

Rezid. Tel. 339-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligoniu* pagal susitarimą, 
jei n bateli lupia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—0 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su 
altarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rea. telef. IVAlbrook 5-5078.

Ofisas 3148 IVest 83rd Street 
Tel.: PRoeoect 8-1717 

Res. M41 IVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7888 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 IVest 88rd Street 
Kampas 68-Stos tr California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

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

Tel. 695-0533 — Elgln
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5843. res. 888-2333

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-3 
antr., penkta<I. I—5 treč ir šešt. tik 
su-sitania.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 Wmt 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal sualtarlm*.

PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.)

mentą, gaunasi įspūdis, kad 
Dievas yra taip sužmogintas, 
jog jis ne tik panašus į žmo
gų savo kaip senio išvaizda, 
bet jis turi net žmogiškų aist
rų : jis pyksta, keršija, jies nėr 
vinasi, jaudinasi kaip žmogus, 
jis džiaugiasi.

Seno Testamento Dievas mū
sų laikams yra labai nedieviš- 
kas, o greičiau žmogiškas. Tai 
įvyko per apreiškimo išsireiš
kimą žydų tautos kultūriniuo
se rėmuose. Todėl, skaitant Se

Or Ant Rudoko kabinėta perėmf 
optometriBtas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W 51st Street
Tel - GR 6-2400

Vai. pagal sueita rimą: Pirm . antr.. 
Ketv 2—5. 7—9 vai. Penkt. 2—5 Ir 
šeštad. 10—8 vai.

ASSOOIATE OPTOMETRIHTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT
3424 W. 6Srd St, GR 6-7044 

Tikrina akla. Pritaiko akinius to 
"contact lensee”.

/ , Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofa 735-4477, Rez. PR 8-8380
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA TR CHIRURG®
RPECIALYBF — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
ORA1VFORD MEDICAL BIDG 

8443 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7687 

5159 So. Danteli Avenue 
Valandos: 2—9 vai p p 

Išskyrus trečiad.tani

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Akušerija tr moterų ligos
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue 

Vai., plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 
šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm, nuo 6 lkl 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto tr 
nuo 6-8 v. v..; penkt. nuo 9 lkl 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2200
Ofiso tel. PR 8-2230

Namy — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKšEVIiMUS

GYDYTOJA m CHIRURG®
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest OSrd Street 
Pirmad., antrad. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 6 tkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—-5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6780
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 1 iki 9 v. v.; 
šeši nuo 9 iki 13 vai.: arba susi
tarus. - SU

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, ID 

Kabineto tel. 687 2020 
Nataiy tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimu

Ofs. PQ 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adresas: 4255 VV - 68rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-441.0
Rez.. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso ir butu tel. OLymplo 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 16-1'2 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad- tik susitarus fe

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 3750 W. 71M Street 

Telefonas 926-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—18 
v. r„ 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va* 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099
Tel. — REtiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai,: plrmad., antrad^. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 13-4 vai. p. p., 6<8 
vai vak. šeštad 12-1 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA ER MOTERŲ 
IJGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t 
Tel. PRospect 8-1223

Oflao vai.: Pirm., antr., Tred b 
penkt. nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 6 lkl 4 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tei. ofiso ' ir buto OLymplC 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—3 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. e. Ir 6—8 v. vak.

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
KODnan  ̂jb jĮAĮgy ligų

Telefonas — GRovehlU 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IB 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VV’eet 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

MEDICAL BUTLDING
7156 South Western Avenue

Plrmad., ai-trad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 vai: iki 1 vai. p. n. Ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vaL p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Res. teL 389-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

28D Wert 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Oftšo ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-94OO
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Albany Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel PR 8-7773; Rez. FR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 ,West 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. tr penkt. 1—4 vai.
Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3107 VVest 71at Street
Vai.: 8 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v 

Treč. tr šeštad. pagal susitarimu*
Ofiso tel. 767-2141. Namy 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Puiaski Road
Vai. plrmad., antrad., penktad. 1--Į 
ir 6—8 v. v„ ketvlrt G—8 
Šeštadieniai* 12—2 vai. 90914.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ilgos 

2454 Wcet 71at Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien-3—it ryto ir 4—« v: v. 
Šeštad. » y, r, —■ J v. popiet

ną Testamentą, reikia jį su
prasti ne mūsų gyvenamo lai
kotarpio kultūrinėj plotmėj, 
bet žydų tautos istorijos kul
tūrinėj plotmėj.

Dabartinė Dievo, kaip gry
nosios Dvasios, samprata yra 
perdėm skirtinga nuo Seno 
Testamento žydų tautos Dievo 
sampratos. Dievas kaip Dva
sia yra amžinai tas pats ir toks 
pat. Tik jo išreiškimas yra kar
tais labai sužmoginamas pagal 
tam tikro laikotarpio žmonių 
gyvenimo būdą ir papročius. 
Tai žinodami, mokėsime rei
kiamai suvokti ir Seno Testa
mento apreiškimo Dievą.

P. C.



ISPANŲ POETO ŽODIS
APIE LIETUVIŲ POEZIJĄ

Pašnekesys su Manuel Blanco - Gonzalez

Prieš metus pristačiau “Drau
go” skaitytojams Chicagoj pro
fesoriaujantį ispanų poetą bei kri 
tiką Manuel Blanco-Gonzalez. 
Vėliau kilo žingeidumas sužino
ti, ką rašytojas galvoja apie mū
sų tautos poezijos aruodą. Sun
koka buvo surinkti kiek daugiau 
reprezentacinių poezijos vertimų. 
Apsiribojau vien anglų kalba iš
leista antologija “The Green 
Oak”, žurnalu “Literary Review” 
skirtu Pabaltijo tautų literatūrai, 
ir “Lituanus” numeriais. Sutar
tu laiku susitikome ir pokalbį pa 
sukome poezijos kryptimi, nors 
poetas yra ir dailininkas.

— Iš šios negausios medžia
gos, ką radote naujo, išskirtino, 
verto gilesnio dėmesio?

— Man gilų įspūdį padarė jū 
sų dainos , Savo meniška for
ma jos priklauso kur kas senes
niam klodui negu rašytinė litera 
tūra. Jūsų dainos meistriškai iš
reiškia nekomplikuotus, natūra
lius, gaivinančius jausmus. O 
tame paprastume ir yra visas jų 
išradingumas. Savo dvasioje dai 
nos’ atrodo man giminingos pra 
eities romantiškajam šimtmečiui. 
Mano dvasioje jos paliko nepap
rastai malonų skonį. Dainos šiek 
tiek persunktos net pagoniško 
jausmo, įdomios todėl, kad jos 
tokios skaidrios, be apsunkinto 
barokiškumo, be sudėtingo skaus 
mo. Tur būt jos atitiktų Cante 
Jondo ispanų literatūroj.

— Mes, lietuviai, didžiuoja
mės Donelaičio “Metais”: koks 
Jūsų įspūdis? x«« ■
— Perskaičiau tik porą trumpų 

ištraukų. Susidariau nuomonę, 
kad tai išskirtihio grožio poema, 
savotiškas tautinis himnas, net 
su tam tikra politine potekste. 
Stilius didaktiškas su reto gražu
mo žodynu. Gaila, kad ši poema 
kitose tautose plačiau nepažįsta
ma. Bet tai suprantama, nors ir 
apgailėtina. Mes turime irgi pa
našių pavyzdžių mažesniuose is
paniškosios Amerikos kraštuose. 
Jų kultūra žmonijai mažiau pri
einama, tai tuo pačiu ir mažiau 
pažįstama. Kartais prasiveržia 
vienas kitas pirmaeilis rašytojas, 
kaip pvz. Ruben Dario iš Nika- 
rąguos. Sakysim, Urugvajaus li
teratūra irgi mažai kam pažįsta
ma, bet tai nereiškia, kad ten 
dėmesio vertos jos ir nėra. Čia 
jau komuniką|cijos problema. 
Kartais, tik daugeliui metų pras
linkus, atkasamas tas ar kitas li
teratūros šedevras didžiuosiuos pa 
šaulio literatūros centruos vien 
dėl to, kad autorius buvo bolivie- 
tis. Kūrinys tada atrodo lyg ir 
mažiau svarbus. įsivaizduoju, 
kad lietuviams pripažinimo pro
blema yra dar sunkesnė, nes is
paniškos Amerikos kraštus jun
gia dar viena ispanų kalba. Jums 
tenka čia susidurti su milžiniška 
vertimų problema. Ir, deja, ma
ža kas tegali padėti, nes iš vis 
mažai kitataučių kalba lietuviš
kai.

— Ar galvojate, kad turėtu
mėm stengtis gausiai versti lie
tuvių literatūrą į svetimas kal
bas?

— Sunku patarti, ką reikėtų 
daryti. Veikalo pasisekimas ar 
net tautos literatūrinis pasiseki
mas priklauso nuo daug ko. Daž 
nai literatūriniai tos ar kitos tau
tos aukso amžiai istorijoje kaip 
tik sutampa su tautos pirmaeiliu 
atsiskleidimu visose srityse. Be a- 
bęjonės, vertimai į svetimas kal
bąs atkelia būtinus prieinamu
mo vartus.

— Kuris iš lietuvių poetų at
rodė Jums tiek įdomus, kad no
rėtumėt plačiau ir giliau su jo 
Mh-yba susipažinti?

— Maironis. Sužvilgėjo man 
tik jo kūrybos ledo paviršius, bet 
tikrai nuoširdžiai norėčiau jį gir
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pažinti. Susižavėjau jo misi-liau
ja, kūrybos tyru originalumu, jo 
kančia ir jo poezijos tiesioginu- 
mu.

— Vartydami kitų tautų lite
ratūros lapus, ar daug randate 
nelauktų netikėtumų? Ar nuste
bino Jus kuo nors ir lietuviai?

— Labiausiai buvau nustebin 
tas jūsų mitologija: saulė mote
riškame vaidmenyje, o mėnulis 
vyriškame. Tai nepaprastai origi
nalu. Kitas atvejis irgi man la
bai įdomus: ar lietuvių tauta yra 
griežtai puritoniškų pažiūrų?

— Ne. Manau, kad esame tik 
truputį konservatyvūs, tačiau nie 
kad nebūčiau apibūdinus lietu
vių kaip puritonų. Kaip priėjote 
šios išvados?

— Lietuvių poezijos puslapiuo
se pasigedau, taip vadinamos, 
meilės poezijos, erotinės poezijos. 
Ispanų, o ypatingai prancūzų li
teratūroj, šalia mirties, meilė vai
dina pagrindini vaidmenį. Ypa
tingai šio šimtmečio poetai labai 
atvirai rašo apie meilę bei eroti
ką. Tačiau lietuvių rinktinėje po

ezijoje sutikau tik surakintus na
tūralius jausmus, kietai apvaldy
tus, dvelkiančius vėsiom, klasiki
nėm emocijom. Ispanuose ir se
novėj klasikai nesibijojo “poesia 
amorosa”, kaip pvz. Arcipeste de 
Hitą. Lietuvių poezija paliko 
man nekaltumo, tyrumo įspūdį.

— Nepaprastai Įdomi Jūsų pa 
staba. Giliau pagalvojus, tikrai 
esame santūrūs, erotikos aprašy
muose. Net ir dabartiniai auto
riai neišdrįsta prasilenkti su skai
tytojų “cenzūra”. Bet, tai labai 
plati tema. Kaip patiko Jums lie
tuvių poetai modernistai?

— Jie yra nuoseklūs sekėjai 
dabarties tendencijų: simbolistai, 
surrealistai, abstraktistai. Plačiau 
galėčiau pasisakyti apie Putiną 
ir Milašių, kurie paliko man gi
lesnį įspūdį. Taipgi Bradūnas, 
kurį galėčiau apibūdinti kaip re
alistą, aiškiai perduodantį tauti
nį jausmą, patriotinę emociją, 
eilėraščio lygumą ir poetinį iš
baigtumą. Apskritai, visa “The 
Green Oak” antologija palieka 
man malonų prisiminimą.

— Užskleidus šių rinkinių vir 
šelius, koks buvo bendras jaus
mas?

— Bendrybėmis ir tegaliu da-
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lintis, nes per mažai dar esu su
sipažinęs su lietuvių kūryba, kad 
galėčiau būti kritiškas, tai būtų 
nenuoširdu ir net pretenzinga. 
Aplamai, pagrinde jaučiau nesu 
dėtingumą, labiau tradicinį po
lėkį, neradau ypatingai didelės ir 
keistos eksperimentacijos ( kas 
kartais atneša populiarumo), taip 
gi nesutikau Baudelaire ar Rim- 
baud “velniškos” poezijos, nei 
kokio socialinio perversmo tema- 

| tikos. Neminint vien tik praųcū- 
|zų, neradau nieko panašaus į 
Dylan Thomas stilių. Kas gali 
pasakyti, ar šitai yra pozityvu 
ar negatyvu? Atvirai kalbant, 
galvoju, kad iš mūsų bendravi
mo mažiau naudos iš manęs 
Jums, negu mąn.jš Jūsų, nes jau
čiuos praturtėjęs, praplėtęs savo 
literatūrinį akiratį, užgriebęs nau 
ją ir spindintį paviršių. Tačiau 
sunkoka būti kritiškam, giliau le 
do nepralaužus.

.— Kadangi nemažai vertimų 
radote žurtiale “Lituanus”, 
mu kaip vertinat šį leidinį?

indiferentiškas susimąstymas

MANUEL BLANCO-GONZALEZ

save įžvelgdamas tylumoje ir ilgai viename veidrodyje 
matau nurimusį kūną ir išdžiūvusį veidą 
mano pergamentinę odą ir mano kietas akis 
gilias šaltas akis lr be gyvasties 
mirties kaukėje jau įrėžtas 
ženklų beribėmis 
neįmatomas raukšles ir išrikiuotas žaizdas

ar tai kilnus veidas — susimąstau —> 
pakankamai stačiakampis profilis 
rimtos sudėties
kuris taipgi jau rengiasi 
melsvam gipsui ir atminimui?

įžiūrėdamas save mirusiu 
indiferentišku 
kaip be abejonės vieną dieną 
įžengsiu į užmiršimą ir dulkes be praeities

įžiūrėdamas save mirusiu 
įamžintu
kada dar save jaučiu su nustebimu 
kaistanti mėsa gyva ir staigi

įžiūrėdamas save mirusiu 
indiferentišku sau ir savo geismams 
jau be tikslaus skruosto 
jau be akių be skausmo be praeities

tariu šis žmogus vienas žmogus bet koks žmogus 
vienas žmogus tariu be ypatingos šilumos be rūstybės 
kurį nei pažįstu nei suprantu
kas nors kuris tikrumoje man net neįdomus.

Iš ispanų kalbos vertė

Dalia Kučėnienė

KAMERINIO KONCERTO PROGA
Pirmas lietuvių veikalas dvylikatone serijine technika

IZIDORIUS VASYLIŪNAS

kaip tik ir turi pasitarnauti 
palaidavimas nuo tonacijos.

Šios sistemos kūrėju yra

atsi-

Vie-

tervalais ji eina į priešingą pusę: 
kas ėjo žemyn, eina į viršų, kas 
į viršų, žemyn. Angliškai tai va
dinama inversion. Tuo būdu gau 
name visai skirtingą serijos ver
sija, būtent: e-f-fis-h-c-des-g-as- 
es-b-a-d-. Trečia serijos forma y- 
ra atbulinė, angliškai — retro
grade form. Čia serija pradeda
ma nuo galo, paskutiniąja gaida, 
ir baigiama pirmąja. Jos formu
lė atrodo šitaip: fis-h-b-f-c-des-g- 
as-a-d-es-e. Ir ketvirtoji serijos 
forma yra atbulinės apvertimas, 
būtent: d-a-b-es-as-g-des-c-h-fis- 
f-ė.

Ęe šių keturių serijos formų, 
dar yra absoliuti laisvė transpo 
nuoti jas visas keturias į bet ko
kį intervalą žemyn ar aukštyn. 
Dar pridėkim laisvę kartoti kiek
vieną gaidą kiek tik reikia, pasi
rinkti gaidos oktavę pagal norą, 
pasirinkti instrumentą, pasirink
ti kada ir kaip jam seriją paves
ti — ir mes maždaug turėsime 
visas galimybes, kuriose turi vyk
ti kompozitoriaus kūrybinis dar 
bas.

Tačiau mes ir vėl suklysime,

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime yra skirta valanda ir j 
kamerinei lietuvių muzikai. Prog 
ramoje tarp kitų veikalų bus at
liekamas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio kūrinys — trio smui
kui, klarnetui ir fagotui be for- i 
tepijono akompanimento. Tasai nos kompozitorius Arnold Schoe 
trio ypatingas tuo, kad jis para- nberg (1874-1951). O jai įsiga- 
šytas dvylikatone technika ir dar lėti daug padėjo du jo sekėjai, 
gi serijine. Tai bene pirmas vei
kalas mūsuose. Čia norisi kiek 
plačiau apie jį pakalbėti, supa
žindinti muzika besidominčią vi 
suomenę ypač ateinančio kon
certo klausytojus.

Kas yra toji dvylikatone tech
nika? Tai tokia muzikos sistema, 
kuri pagrindan deda visus chro
matinės gamos tonus lygiom tei
sėm, visai paneigiant tonališku- 
mo principą. Tuo pačiu panei
giama ir konsonansinė harmoni 
ja. Užtat pirmon vieton iškelia-! 

nu-Į ma muzikinė išraiška, kuriai

garsūs kompozitoriai Alban Berg 
1(1885-1935) ir Anton Webern
(1883-1945). Serijinė dvylikos to 
nų sistema buvo Schoenbergo iš
rasta jau pačiame jo kūrybos išsi
vystyme. Nagrinėdami Juliaus 
Gaidelio veikalą, mes puikiai su-

įdo-

— Žurnalu esu maloniai 
stebintas. Paliko rimto, akademiš 
ko leidinio reinezentaeinį įspū
dį. Jis man primena Ispanijoj lei 

j džiamą “Revista Occidental”.
Nuostabus man ir “Lituanus' 
tiražo skaičius, nes pvz. mūsų li
teratūriniai žurnalai leidžiami 
daug mažesniais tiražais. Manau, 
kad, turėdami tokį puikų anglų 
kalboj įrankį, turėtumėt stengtis 
intensyviai versti ir jame spaus
dinti kuo daugiau savųjų auto
rių. Būtų nepaprastai įdomu ma
tyti visą žurnalo numerį skirtą, 
sakykim, Maironio kūrybai, kaip 
kad buvo visas numeris skirtas 
Donelaičiui. Be abejo, pageidau-
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tina kuo daugiau paties auto
riaus teksto.

», | Svarbus yra tautinis kūrybinis 
I momentas, bet didelis vaidmuo 
priklauso ir propagandai. Saky
kime, jei toks Picašso būtų pasi
likęs ir užsidaręs vien tik Mala- 

Į goję, vafgu ar jis būtų pasiekęs 
pasaulinio garso. Tai tik vienas 
pavyzdys, kuris turėtų skatinti 
menininkus kuo plačiau būti pa
žintais ir tuo pačiu, laimei pa
dedant, pripažintais. Mažai rašy
tojų pagarsėjo vien tik “regiona
line” kūryba. Gal tik Mistral, ra
šydamas provansališkai, bet jo 
kūriniai taip ir pasiliko be įta
kos literatūros raidai. Kaip ir ma 
žai kas yra susipažinęs su mūsų 
Katalonijos didžiuoju dainium 
Jacinto Verdaguer, kuris parašė 
“La Atlantida”. O šio šedevro li
kimas panašus į Donelaičio “Me
tų”. Donelaitis, nors ir pripažin
tas kūrybos milžinu, liko dau
giau tik savo tautos ribose. Gali
me visi čia pasimokyti iš pran- 

i cūzų, kurie puikiai sugeba savo 
tautos menininkus laiku ir kolo- 
sališku mastu išreklamuoti ir pri- 

: statyti pasaulio literatūros cent- 
I rams.I

Julius Gaidelis
G n-r.

♦
Pokalbyje ilgokai dar poetas 

Manuel Bląnco-Gonzalez domė
josi lietuvių tautos praeitimi, jos 
kultūra ir šių dienų lietuvių ra
šytojų nelengvomis darbo sąlygo
mis bei pasiektais laimėjimais. 
Atsisveikindama jaučiau, kad 
šiam ispanų poetui nebeskam
bės beprasmiškai bei egzotiškai 
žymiųjų lietuvių poetų vardai, o 
jis pats ir toliau domėsis lietu
vių kūrybinėmis pastangomis ir 
.jįi .pasiektais rezultatais..

sipažinsime ir su pačia ta siste
ma.

Serija, angliškai dar vadinama 
tone row, vokiškai Grundgestalt, 
yra eilė visų dvylikos chromati
nės gamos gaidų, kurių tvarką 
kompozitorius pasirenka pagal 
savo norą. Aš manau, čia yra 
pradžia kūrybinių proceso, nes 
kompozitorius jau turi išjausti, 
ką jis iš tos tonų eilės galės iš
vystyti. Svarbu čia iškelti, kad 
toji gaiejų eilė lieka nepakeičia
ma visą laiką ir nuolat yra kar
tojama: viena serija gaidų praė
jo, kita ją seka, ir taip per vi
są veikalą.

Suklys tas, kuris pamanys 
kokia tai monotonija!Cia tai ir 
yra šuo pakastas. Įvairumo tiek 
daug, kad sunku be galo pačią 
seriją atpažinti. Visų pirma pa
čios sistemos yra nustatyta ketu
rios pagrindinės serijos formos. 
Pirmoji yra kompozitoriaus su
kurta, kaip pavyzdžiui Juliaus 
Gaidelio trio. Ji atrodo šitaip: e- 
es-d-a-ąs-g-^es-c-f-b-h-Eis. Pas 
Gaidelį ji pažymėta atskira eilu
te tuoj po veikalo titulu. Antro
ji serijos formą bus jos apverti
mas. Tai reiškia, tokiais pat in-

I jei pagalvosime, kad kompozito- 
i riui liko tik mechaniškas gaidų 
rinkimo darbas. Muziką sudaro 
trys nedalomi pagrindiniai ele
mentai, tai melodija, ritmas ir 
harmonija. Šios sistemos akivaiz
doje tik melodija yra apribota se 
rijos formulių ribomis. O kadan
gi ir pačią seriją sukuria pats 
kompozitorius, reikia žiūrėti į ją, 
kaip į palengvinimą kūrybinio 
darbo, bet nevaržymą.

Užtat ritmui čia tenka pakel
ti visą įvairumo užduotį. Čia pra 
sideda pats didžiausias kompozi
toriaus darbas ir kūrybingumas. 
Ritmas jam padeda išrasti ar su
kurti puikiausių melodijų, jas 
vystyti, plėtoti bei jungti į bend
rą visumą. Ir nebūtinai visos dvy 
fiĮca gaidų turi sudaryti melodi
jos periodą. Kartais melodijos pe 
riodui užtenka kelių serijos gai
dų. Likusios gaidos pradeda nau
ją periodą.

Tačiau kūrybiniame procese 
svarbi ir harmonija. Jos kūrimas 
tampriai rišasį su visu kūrybinių 
vyksmu, nes keičiant melodijos 
ritmą, savaime keičiasi ir harmo
nija. Norint išgauti pageidauja
mą harmoniją, reikia išrasti ir 
atitinkamą ritmą, serijinę melo
diją pagreitinant ar pristabdant

Beje, pats svarbiausias kūrybi
nio proceso darbas yra visai tai 
išorinei veikalo aprangai įkvėpti 
gyvos dvasios, kad muzika nebū
tų vien tik estetiškas žaisliukas, 
skambaliukais papuoštas, bet pra 
smi ngas. žmogaus sįelos išgyveni - 

(Nukelta j 5 psl.)
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NAUJASIS KINAS IR 
NAUJASIS ŽMOGUS
Stasio Goštauto žurnalistinis žygis ir 

Jono Meko filminės mintys

KULTŪRINĖ KRONIKA

Venecuelos sostinėje Karakase 
išeinąs literatūros ir idėjų žurna
las “Zona Franca”, kurį reda
guoja žymiausias šių dienų vene- 
cueliečių poetas Juan Liscano, 
šių metų balandžio mėnesio nu
merį paskyrė šių dienų JAV ki
nui, muzikai, tapybai ir literatū
rai. Pažymėtina, kad šito specia
laus “Zona Franca” numerio 
paruošimą įgalino redakcijos ak
tyvus bendradarbiavimas su mū 
siškiu Stasiu Goštautu, kuris, 
kaip redakcija pabrėžia, pravedė 
pasikalbėjimus su žymiausiais at 
skirų sričių atstovais, pats para
šė išsamų straipsnį apie Siaurės 
Amerikos naująjį kiną ir parūpi
no žurnalui gausią iliustracinę 
medžiagą.
Žurnalo redaktorius, savo įžan

giniam straipsnyje apie maištin
gumą ir avangardą, pažymi, kad 
amerikiečių avangardas turi stip
rų socialinį pagrindą ir yra lin
kęs į vidinį maištą, į psichinio 
pobūdžio akciją. Maištaudamas 
prieš amerikiečių visuomenę, jis 
pradeda pats keistis, mėgina būti 
skirtingas, sukurti naujus sąly
čius su pasauliu ir su artimu, žo
džiu, stengiasi sukurti naują žmo 
gų-

Vien tik Amerikoje, nepapras
to gyvybingumo ir įvairumo ša
lyje, rašo J. Liscano, tegalėjo pa
plisti atsinaujinimo ir persikeiti
mo judėjimas, daugumoje požiū
rių meninis avangardas, kaip so
cialinis pasipriešinimas. Ameri
koje iškyla ir vystosi prieštarin
giausios idėjos ir laikysenos, per
simetama iš vieno kraštutinumo 
į kitą, nes yra daug Amerikų: 
rasinės neapykantos pietiečiai ir 
visuotinės meilės apaštalai, biz
nieriai ir “hippiai”, Vietnamo ka 
ro šalininkai ir greižčiausi jo prie 
šininkai, puritonai ir ištvirkėliai, 
mašinų ir gamtos dievintojai. Šio 
krašto nuostabus gyvybingumas 
leidžia pasireikšti visiems, ir kai 
tuo tarpu modernusis pasaulis 
dar tik eina jo išmintais takais, 
amerikiečiai jau grįžta. Nors a- 
vangardas ir hippiai kelia maiš
tą prieš tą amerikiečių “way of 
life”, tačiau kaip tik šis gyveni
mo būdas, nuvalytas nuo biznio 
ar politinės propagandos, leidžia 
atsirasti maištaujančiai jaunuo
menei, kuri pasinešusi į kvapą už
imančias naujas menines tenden 
cijas, kurias kaip tik ir aptaria 
šis specialus “Zona Franca” žur
nalo numeris.

Dėl vietos stokos negalėdami 
plačiau pacituoti to itin įdomaus 
straipsnio, staptelsim tik prie jo 
pabaigos, kurioje J. Liscano pa
žymi, kad tuo tarpu, kai komu
nistų ir socialistų pasaulio inte
lektualai ir menininkai buriuoja 
si prie vadų tribūnų ar eina į 
kalėjimus, tuo laiku, kai Euro
pos intelektualai ir menininkai 
plaukia pasroviui, susinaikina ar 
už pinigus skolina kultūrą ir me
ną, kada Lotynų Amerikos ir Af
rikos intelektualai apeina tikras 
problemas ir ieško lygių krantų, 
kuriuos jiems siūlo materialistinė 
pasaulėžiūra, kai Azijos inteligen 
tija plunksną pakeičia į šautuvą 
ir atsisako kūrybinių uždavinių 
— Šiaurės Amerikos intelektua
lai ir menininkai stengiasi per
imti pasaulio sąžinės balsą, kriti
kuoja valdžios veiklą, išlaiko kri
tišką nerimą ir vidiniai bei išo
riniai aiškinasi. Teigimas ir negi- 
mas kovoja juose ir šiuo maištu 
jie įsibrauna į niekieno žemę, ku 
rioje įžvelgia neaiškią, bet origi
nalią išeitį.

Kol nebus suprasta ar įsijaus
ta į to apvalančio avangardinio 
meno jėgą, to ryžto pereiti į kitą 
pusę, nugalint visus pasipriešini
mus, nebus galima jo reikšmės 
tinkamai įvertinti. Toje šalyje, 
kuri visad grįžta, kai kiti dar pra
deda eiti, vystosi didelis atsinau
jinimo judėjimas. Dabartis jan 

pilnumoje priklauso. Tik dar ne
žinia ar priklausys ateitis.

Kaip jau minėjome, St. Goštau 
tas ne tik parašė specialiam.“Zo
na Franca” numeriui straipsnį, 
bet ir pravedė visą eilę pasikal
bėjimų, jų tarpe ir su mūsiškiu 
Jonu Meku. Savo straipsnyje a- 
pie naująjį Š Amerikos kiną ku
rį jis laiko natūralia nepasiten
kinimo išraiška dabartinio Hol- 
lywoodo kino akivaizdoje ir nau
jų kelių ieškojimu sukurti tikram 
kino menui.

Jeigu dar vakar kai kas drįso 
ironiškai juoktis, bežiūrėdamas į 
pirmuosius naujojo meno žings
nius, tai šiandieną, sako S. Goš
tautas, niekas negali ignoruoti 
milžiniškų atmainų, kokias jis 
primetė, panaudodamas techni
kos priemones, sukurdamas nau 
ją estetiką ir išvystydamas pilnu
tinę estetinę išraišką, priešingą 
dar tebevyraujančiam proziniam 
kinui. Naująjį Amerikos kiną au
torius aptaria kaip “atvaizdavi
mą veiksmo, kuriame žmogus pa 
sireiškia veiksmu ar neveiksmu” 
ir jį skirsto į keturias kategori
jas: 1. Abstraktus kinas, kuriame 
filmas neturi figūrinių paveiks
lų arba jie taip deformuoti, kad 
juos vos begalima atpažinti. Šis 
kinas naudoja lipdymus (colla- 
ge), iškarpas iš laikraščių, švie
sos žaidimus, atpjovas, įbrėžimus 
paveikslus ir t.t. Jis yra labora
torijos ir proto gaminys, pilnas 
techninių ir regėjimo efektų ir 
perstatymų. Ritmas, kartais grei
tas, kartais lėtas, turi pagrindinę, 
reikšmę šito kino ieškojimuose. 
Žymiausiu šito kino filmu laiko
mas “Tylos aidai”, sukurtas P.E. 
Goldmano.

2. Dokumentinis kinas vaizduo
ja aktualius įvykius ir šių dienų 
gyvenimo būdus. Šitai grupei pri 
klauso daugelis įvairių naujojo 
kino kūrėjų, jų tarpe Andy War- 
hol ir Jonas Mekas. Tai kinas, 
kuriame spontaniškumas ir im
provizacija gali fiksuoti grynojo 
meno ir poezijos paveikslus, ta
čiau jo darbo medžiaga yra žmo 
gus. Bet koks, nors ir menkiau
sias, įvykis gali būti kameros pa
gautas ir montažo būdu perkeis
tas. Warhol tai daro nepapras
tai lėtai, o Mekas, priešingai, grei 
tu, nelygiu ritmu, tačiau gausiai 
perpindamas “idėjom” bei lyri
niais paveikslais. Svarbiausia jo 
tema — Žmogus ir jo socialinė 
misija.

A. Warhol išgarsėjo savo il
gais montažais: “Miegojimas (6 
vai.). “Keturios žvaigždės (25 
vai.) J. Mekas savo negausiuo
se filmuose didesnę laiko dalį pa
švenčia organizavimui ir kitų ska 
tinimui, tuo užimdamas poeto ir 
moralizuotojo poziciją. Tuo bū
du jo filmai tampa gyvu protes
tu prieš esamą pasauly santvarką, 
jos kaltinimus, kad ji leido įvyk
ti Hiroshimai ir Vietnamui. Sa
vo filme “Medžių šautuvai” jis 
reiškia protestą ir norą pakeisti 
pasaulį.

3. Erotinis kinas (jauslinis, 
nuogybių). Dėl suprantamų prie 
žasčių jis kone populiariausias. 
Beveik kiekvienas amerikiečių 
naujojo kino kūrėjas vienu ar ki
tu būdu panaudoja tą temą. Tuo 
jie priešinasi puritoniškumui, iš 
kūno daro meninės kūrybos te
mą ir aplamai pasiduoda mūsų 
laikų polinkiui į erotiškumą. 
Čia visa rodoma atvirai, be jo
kių priedangų. Amerikos avan
gardas nori žmogų parodyti nuo
gą. Tos krypties neigiamais bruo 
žais laikoma techniškas nerūpes
tingumas, lengva improvizacija, 
blogas skonis ir menki estetiniai 
laimėjimai. Tačiau jų tarpe yra, 
tvirtina S. Goštautas, ir idealinio 
grožio filmų, kaip pvz. Ed. Em- 
shwillerio “Reliatyvumas”.

Lenktynės. Nuotr. Vytauto Maželio

4. Kompiuterio kinas. Iš tikrų
jų, tai nėra jokia nauja kino 
rūšis ar ypatingas stilius, o tik 
įvairių elektroninių aparatų pa
naudojimo išdava. Jis nuolat kei 
čiasi. Tai kontrastas kitų trijų 
grupių statiniam kinui.

Savo įdomaus straipsnio gale 
St. Goštautas pažymi, kad šių die 
nų avangardas esąs ne tapyba, 
ne muzika, ne literatūra, o ki
nas. Dailininkai, muzikai ir po
etai jame randą geriausius išsisa
kymo būdus.

St. Goštauto žurnalo vardu 
pravestam pasikalbėjime su Jo
nu Meku į klausimą, kas yra 
naujas Amerikos kinas, Mekas 
atsako, kad tai esąs natūralus ju
dėjimas prieš seną Hollywoodo 
kiną, natūrali naujos generaci
jos išraiška ir kartu estetinis ju
dėjimas, kartais sąmoningas, kar
tais ir ne. Jis,, užuot rūpinęsis 
ekonominiais reikalais, savo dė
mesį sutelkia į vidinį gyvenimą. 
Menas visad buvo menko dva
sinio avangardo išraiška. Kinas, 
kaip mažiausias iš visų menų pri 
pažįstamas ir tuo pačiu labiausiai 
spontaniškas, mažai Europos kul 
tūros tradicijų veikiamas, pirmas 
pagavo naujojo žmogaus vibravi 
mą. Naujasis Amerikos kinas yra 
to naujojo žmogaus išdava.

Į klausimą, ar naujasis Ameri
kos kinas yra labiau etinis negu 
estetinis judėjimas ir kokie yra 
jo bruožai, J. Mekas atsako, kad 
visa, kas nauja mene, esą mora
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lu. Menas, kuris nėra naujas, kar1 
toja tradiciją, kartoja žmogaus 
dvasios linijas taip, kad josios 
tampa tokios gilios, jog žmogus 
nebegali išeiti iš jų ir pradeda kar 
totis. Prieš penkerius metu mū
sų judėjimas, pastebi J. Mekas, 
buvo pagrindinai etinis. Nepaži
nome mūsų vidaus turinio, todėl 
ir negalėjome jam suteikti este
tinės formos. Tačiau nūdien ši
tam judėjime estetika užėmė eti-1 
kos vietą. Etika reiškia tam tik- Į 
rą pasipriešinimą... sakykime, 
prieš žmogaus diktatoriškus ins
tinktus, prieš jo neišmatuojamą 
ambiciją, prieš jo netikrumą, ko
kius matome didžiose temose, 
kaip pvz. Dr. Živago ar Kleopat
ra, kur svarbiausios problemos 
suvedamos į elementariškiausias. 
Dar neseniai, netgi ir šiandien, 
visas filmo dėmesys buvo sutrau
kiamas į veiksmą. Filme visad

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir ypškuojame visų 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

• Dail. Marija Ambrazaitienė 
su dviem savo paveikslais daly
vavo The Dunes Arts Founda- 
tions meno parodoje Michiana 
Shores, Ind., ir už vieną lito
grafiją laimėjo piniginę premi
ją.

tiek kovota, negalėsiąs išnykti. 
Žmogus turi gilią ir beveik esmi
nę būtinybę išsakyti savo iliuzi
jas, savo mitus ir savo ilgesius. 
Tą jis daro dviem būdais: cha
rakterių ir suasmeninimo pagal
ba ( o tam atvaizduoti reikia tu
rinio pagalbos) ir abstrakštišku- 
mo, kondensavimo, stilizavimo, 
tiedu ašigaliai visad buvo ir liks. 
Jie yra lyg du priešingumai, be
siektą to paties tikslo: savo paties 
išsakymo. Ligi šiol stengėmės 
siekti vieno priešingumo: perso
nažų dramatizavimo. Nūdien no 
rime pasiekti kitą priešingumą: 
vidinio gyvenimo išsakymą.

St. Goštauto ir J. Meko min
tys apie naują kiną ir naują žmo
gų ne tik įdomios, bet ir padeda 
susiorientuoti Amerikos avangar 
do pastangose sukurti naują me
ną ir naują žmogų, išsivaduoti 
iš pasenusių tradicijų ir juos pri
pildyti nauju turiniu.

Į Su pasitenkinimu konstatuoja 
me, kad abu mūsų vyrai tarp-

turėdavo kas nors įvykti: kova, 
peštynės, meilė. Nebuvo galima 
suprasti filmo, kur nieko neįvyk
davo. Tačiau būdavo užmiršta
ma, kad mene ne vien tik di
džioji tema suteikia estetinę ver
tę, bet kaip ši tema, didelė ar ma 
ža, yra traktuojama, išreiškiama, 
kombinuojama ir balansuojama. tautiniu mastu veiksmingai talki

2 Meko manymu, kino ateitis ninkauja to naujo meno ir nau- 
glūdi abstraktiškume. Tačiau ir j0 žmogaus kūryboje, 
turinjo kinas, prieš kurį jų buvo P. Gaučys
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• “Lithuania”, kurią redaga
vo dr. A. Gerutis, ir kurią pa
rašė J. Puzinas, J. Jakštas, Alg. 
Budreckis ir Stasys Lozoraitis, 
leidžia Manyland Books, o lei
dimą finansuoja Lietuvos Ne
priklausomybės fondas, kurio 
pirm. Emilija Čekienė.

• Dr. Marijos Gimbutienės 
knygą “Ancient Symbolism ..in 
Lithuanian Folk Art”, išleistą 
angliškai 1958 m. Philadelphijo- 
je, į lietuvių kalbą išvertė Alfon
sas Andriuškevičius, Lietuvos pa
minklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos konsultantas.

• Lenkijos Lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos Varšu
vos skyrius susilaukė naujos val
dybos, kurią sudaro: pirm. inž. 
Zigmas Baltrušaitis, sekr. dail. K. 
Švainauskas, ižd. Alfonsas Luko
šius, nariai — Arturas Matuke- 
vičius, Elena Targonska ir Eleo
nora Pikutytė. Ši lietuvių drau
gija yra komunistinio atspalvio, 
lenkų valdžios legalizuota ir tu
ri savo klubą Varšuvoje.

• Kauno miesto rajonas dar 
išplėstas. Dabar jis apima net 
105 kv. kilometrų plotą ir plo
to atžvilgiu pralenkiąs Paryžių. 
1970 m. projektuojama Kaune 
pastatyti labai didelį Lenino pa
minklą, nors šis rusiško komuniz
mo kūrėjas su Kaunu ir jo augi
mu nieko bendra neturėjo.



Perugijos nakties romantika...

Laiškai iš Italijos

DAR KARTA PERUGIJOJE

tetų Tyšius. Santykiai tarp studen 
tų ir profesorių ten labai nuošir
dūs, ir norintys tikrai studijuo
ti jaučia visur juos lydinčią glo
bą. Tokių tačiau palyginant ne
daug: iš tūkstančio studentų gal 
pora šimtų nutaria įsigyti diplo
mą, o aukščiausio kurso “laurai” 
tenka tik kokiai dešimčiai, nes tie 
vargšai nedaug laiko tegali pa
skirti miesto ar krašto lankymui, 
o sėdi prilipę prie knygų biblio
tekose, kurių taip pat ten nema
žas pasirinkimas.

Malonų įspūdį sugrįžtančiam 
padaro ir tai, kad nežiūrint to, 
jog kąsmet per universitetą per
eina 5-6.000 studentų, kai jis įei
na į auditoriją ar į sekretoriatą, 
tuoj pat kas nors užklausia: “O, 
bet Jūs jau čia ne pirmą kartą... 
Kaip sekėsi atlikti tą darbą, ku
rį buvot pradėjęs?” Ir matyti ta
da, kad tai yra ne užklausimas 
vien tik mandagumui parodyti, 
o tikras “atpažinimas”. Kartais 
klausimas būna ir truputį ki
toks: Jei pasitaiko kalbotyros pro 
fesorius, jis tuoj pasiteirauja, ar 
studentas dar “nepametė” Umb- 
rijos dialekto, aną kartą jam taip 
sodriai prilipusio, ir atsidūsta, sa-

Aldona Stempužienė amerikiečių 
spaudoje

Aldona Stempužienė San Die
go simfoninio orkestro koncerte 
susilaukė išskirtinio pripažinimo. 
Koncertas įvyko rugpiūčio 9 d. 
San Diego valstybinio universite 
to vasaros teatre, kuriame taip 
pat dalyvavo Metropolitan ope
ros bosas-baritonas Louis Sgarro, 
Romos operoje debiutavęs kana
dietis tenoras Pierre DuVal ir

B. CIPLIJAUSKAITL

Perugijos universitetas užsie
niečiam pasižymi ne tik tuo, kad 
jis laikomas geriausiu, su rim
čiausia programa visoj Italijoj, 
bet ir savo sugebėjimu susigrą
žinti į Perugiją jame studijavu
sius. įprasta ten, atvažiavus po 
dviejų ar net penkerių metų, su
tikti žmones, kurie tada tuos pa
čius suolus trynė. O kiek pagy
venę “studentai”, ypač vokiečiai, 
įsitaiso ten sugrįžus kas vasarą 
nors mėnesiui. Universiteto va
dovybė juokauja, kad greit pra
dės dalinti patvarumo medalius. 
Įdomiausia betgi tai, kad žmonės 
grįžta ne tik į patį miestą, bet 
ir vėl į universitetą. Aukščiausio

jo kurso programa išdėstyta devy
niems mėnesiams, ir kasmet pra
dedama kitu laikotarpiu taip, 
kad tik mėnesį tegalintis pašvęs
ti gali džiaugtis perspektyva, ir 
aštuonis metus ten grįždamas, 
vis ką nors naujo išgirsti. O to
kių studentų yra: šįmet teko su
tikti vieną olandę, kuri čia jau 
aštuntą kursą klausė.

Net ir studentams išsivažinė- 
jus iš Perugijos, ryšiai tarp jų ne
nutrūksta. Visuose Europos ir 
daugelyje kitų kraštų įkurti “Pe
rugijos” rateliai, kurie laikas nuo 
laiko “išsirašo” ir kokį profeso
rių iš Perugijos universiteto, ir 
tuo būdu atnaujina su universi-

KAMERINIO KONCERTO PROGA
(Atkelta iš 3 pusi.) 

mo išsisakymas. Kaip tik šia pras 
me labiausiai stebina kompozito 
riaus Juliaus Gaidelio gilus nu
siteikimas savo kūriniuose. Savo 
išraiška jis pakilęs iki dramatiš
kumo, didele dalimi atmiešto liū 
desio, nevilties, nesakyčiau pesi
mizmo, bet savotiško kartumo.

Prisimenu jo pirmuosius smui
ko veikalėlius — “Verpėją” ir 
“Drugelį”. “Verpėja” — vaizdin 
gas kūrinėlis, piešiąs ratelio suki
mąsi, kurio fone skamba puiki, 
artima liaudies charakteriui, pil
na ilgesio melodija. “Drugelis” 
vėl pavaizduoja linksmą druge
lio skraidymą saulėtame vasaros 
ore. Taip pat ir jo pirmasis sty
ginis kvartetas yra pilnas šviesių, 
optimistinių, pakilių varsų. Bet 
jau jo smuiko koncertas, sukur
tas Vokietijoje, atspindi gilią tre
mties tragiką. Ši revoliucija į dra 
matiškumą nuolat auga, stiprėja. 
Tad šiame, jau nauja technika 
pagrįstame veikale, Julius Gaide
lis dar stipriau dramatiškas.

Veikalą sudaro keturi etapai: 
lėtas — Lento, greitas — Alleg- 
ro, lėtas — Lento, greitas — A- 
llegro. Pirmasis lento pradeda
mas tribalsiu kanonu, kurio tre
čiasis balsas veda atbulinę seri
jos formą. Serijos savo ritmine 
struktūra nesikartoja, sudaro vis

primenąs tokį pat iškilimą pirmo 
je dalyje, vietomis yra sarkastiš
kai žaismingų momentų. Allegro 
dalis neužsibaigia, bet staigiai 
nurimsta ir užleidžia vietą antra 
jam Lento.

Antrasis Lento visai skirtingas 
nuo pirmojo. Jis reto, sudėtinio, 
šešių ir devynių aštuntųjų takto. 
Smuikas visą laiką naudoja atbu 
linę seriją, o pagrindinė pavesta 
fagotui. Kitoki ritmai sudaro skir 
tingą melodingumą. Savo turi
niu tai lyg atoslūgis po audros, 
susikaupimas, lyg malda, ruo
šiantis naujiems verpetams. O 
tie vertpetai yra vėl užėjęs Alleg
ro šėlsmas — dalinis pakartoji
mas pirmojo Allegro su atitinka
ma pabaiga.

Toks yra Juliaus Gaidelio trio 
dvylikatone serijine technika, ku 
rį girdėsime kamerinės muzikos 
koncerte Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės III seime New Yorke, 
Statler Hilton Hotel, Schuyl- 
er Room, šių metų rugpiūčio 30 
dieną, 7 vai. 30 min. vakare, 
penktadienį. Šį trio atliks smui
ku Izidorius Vasyliūnas, David 
Mott klarnetu, abu iš\ Bostono, 
Mass. ir Vytautas Rastonis fa
gotu, iš Providence, R.I. 
Somerville, Mass.
1968.VIII.15

kydamas, kad jam yra miela, ka
da keliauja, visur kone rasti sa
vo tėviškę, bet dar mieliau bū
tų, jei girdėtų visai gryną kalbą 
(geriausiai Italijoj kalbama Tos
kanoj).

Grįžtantis visuomet skuba at
naujinti pažintį ir su dviem, iš 

I miesto vardo sau pavardes pa- 
I siskolinusiom, garsenybėm: Raf- 
faelio mokytoju Perugino (Vanu- 
cci,) įr visam pasaulyje iš
garsėjusiu šokoladu Perugina. 
Ir miela matyti, kaip dažnai po 
paskaitų studentų būrys dar už
suka į bažnyčią: ne tiek pasi
melsti, kiek pasidžiaugti jos gro
žiu. Tokių deimančiukų, kaip 
ant pagoniškų šventyklos pama
tų pastatytą apvalią Sant‘ An
gelo, ar Agostino di Duccio iš
margintu fasadu San Bernardi
no, ne visur galima atrasti. Ne
nuostabu tad, kad šeštadieniniai 
vizitai su profesorium kartais 
dviejų valandų laikotarpyje ap
siriboja vienu tik šuliniu (pačiu 
gražiausiu visoj Italijoj), ar 
dviem muziejaus salėm.

Kasmet studentų skaičius Pe- 
rugijoj gausėja, kasmet sunkiau 
atrasti kambarį, jei nenorima kel
tis į modernų priemiestį. Ten gal 
ir patogiau būtų gyventi (važiuo 
jantis į Perugiją turi prisiminti, 
kad ten ir gyvenimas dar pana
šus į Viduramžius), bet kaip at
sisakyti to, tik ten atrandamo 
liuksuso — grįžti po koncerto se
nom, su skoniu apšviestom gat
velėm, penkis — šešis amžius 
skaičiuojančiais laiptais, kai vi
sas miestas jau nutilęs ir palie
kama pilna laisvė vaizduotei? 
Tad jei, ten grįžus, kartais ir jau
čiamas vienoks ar kitoks trūku
mas, kai reikia išvažiuoti, darosi 
gaila palikti tą truputį nuo visos 
civilizacijos nuošaliau likusį kam 
pelį, ir tuoj pat sau pasižadama 
ir vėl ten sugrįžti, vėl užsiregis
truoti naujam kursui, bandyti 
dar geriau suvokti ten matomą 
amžių sąvartą.

Aldona Stempužienė

simfonijos orkestrų bei oratorijų 
solistė sopranas Helen Boat- 
vvright.

“The San Diego Union” dien
raščio kritikoje rašoma: “Kon 
cerio iškiliausi momentai buvo 
Aldonos Stempužienės padainuo
tosios arijos “Mon Coeur” iŠ 
Saint-Saens operos Samsonas ir 
Dalila ir “O don fatale” iš Ver
di’operos Don Carlos. Jos bal- 

Į sas spindėjo šilima ir spalvingu- 99mu.
Kito dienraščio “Evening Tri

būne” kritikas Joseph Thesken 
gėrisi Aldonos Stempužienės ma
loniai skambančiu žemutiniu re
gistru, ypatingai arijose “Una vo 
ce pocco fa” (Sevilijos Kirpėjas) 
ir “Mon Coeur” (Samsonas ir Da 
lila).

Rigoletto kvartetą visi keturi 
solistai atliko ypatingai aukšta
me lygyje.

“The San Diego Union” dar

— Amerikoje šiuo metu išei
na 500 katalikų žurnalų ir laik
raščių.

— T. A. Edison 1891 m. rug
piūčio 24 d. užpatentavo filma
vimo aparatą.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugpiūčio 24 d. 5

priduria: “Operos didingumui vis 
dėlto didžiausią reikšmę turi žmo 
gaus balsas. Jis tikrai gali sukur
ti dramą. Jeigu dainininkas gerai 
nuvokia teatro sceną, jo opereti-' 
nio repertuaro sėkmingas perteiki, 
mas yra galimas vadinamojo to
talinio teatro būdu, paliekant žiū 
rovo individualiai fantazijai sce
novaizdį, kostiumus ir kitą sceni
nę butaforiją.”

Po šio koncerto Aldona Stem 
pužienė grįžta į Clevelandą ruoš 
tis koncertų kelionei į Pietų Ame 
riką.

• Dr. Algimantas Marcinke
vičius, Vilniaus universiteto chi
rurginės katedros vedėjas, pas
taruoju metu ėmė garsėti pavy- 
kusiomis širdies vožtuvų operaci
jomis. Jo nuomone Lietuvoje at-

sirastų išmaningų gydytojų, ku-| 
rie galėtų daryti ir širdies perkė
limo operacijas, tačiau nesą šiam 
reikalui nei specialaus kolekty
vo,.nei sterilių patalpų ir daug ko 
kito. Tačiau artimiausiu laiku 
būsiančios pradėtos daryti inks
tų perkėlimo operacijos.

• Senoviškų lietuviškų ragų 
(indų) komplektą sukūrė kera
mikos gamybos dailininkė Irena 
Lamauskaitė. Jie buvo išdeginti 
Jiesios gamyklos krosnyje. Netru 
kus ragai būsią pradėti gaminti 
.masiniu būdu.

PIRMIAUSIAI PATIKRINKIT 
PAS MUS!

MES TURIME VISA KAS TIK REIKALINGA MOKYKLAI. 
UŽ PRIEINAMAS KAINAS !

* Visų dydžių įrišamoji medž'aga : Portfeliai.
* Tempera 6'etai, 6—12—16 spalvų.
* Post mechaniški braižymo įrankiai.
* Palaidų lapų viršeliai ir įterptiniai lapai.
* Crayons * Pieštukai * Dažai * Rašalas
* Parker, Paper Mate ir kiti plunksnakočiai

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED” “THE SHOP U-NEEK"

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102

10% — 20% — $0% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnie” Ir automo 
hlllo pas
FRANK Z A P O L I s

8208% Wesl 05th Street 
(ihlcago. Illinois

Tel. GA 4-8054 Ir GR 8-4.8.88

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
cadlenlo 10 Iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto Vakarais plrmadte 
nials 7 vai. vakaro

T159 South Maplenood Avenu* 
Chicago. Illinois ao«2»o 

TSQS PROGRAMOS Iš WOPA

Telef. HEmlock 12410
1190 kil AM ir 1021 mg t'M

MOVI NG
Apdraustas perkraustyrnas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS

Dovanos, Kortelės, Knygos, Rast. Reikmenys ir Dennison Prekės

// .....................................1 .. ........... ;
Brolių Sharky Restoranai Ir Cocktail Lounges —

SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636

SHARKO’S EAST, 7840 S. Western Avė.
Teief. — PRospect 6-6644

Abiejuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai Jurgis ir Ger&ldas šarkos 
................  P

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 8-1882

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINANSŲ 
KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS 

TURI SUTELKTI $100,000.00.

Pusė skiriama Vilkui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir 
lietuviškai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.00
Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūkstan- 
tiniukai reti paukščiai, todėl kas gyvas — būkim 
dešimtininkais — kiekvienas aukokime bent po 
10.00 dol.

Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. bendruo
menės apylinkes. Kur jų nėra — per kitas organi
zacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 VVest 57th St., New York, N. Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliam iš 
rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
di <• .ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

I

i
5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST - RUGPIŪČIO MĖN. 22, 23 ir 24 D.D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

CAMUS GRANDE Fine Champagne 
COGNAC

naujas plėtotes, su pakilia kul
minacija bei įvairiu vystymusi. 
Visa dalis labai būdinga savo pa
kiliu,. išraiškingu melodingumu. 
Čia paminėtina, kaip įmantriai 
kompozitorius sudėjo seriją į dvi 
gubas gaidas, kuriomis smulkiu 
tremolo smuikas palydi klarneto 
melodiją.

Staigus Allegro, gyvo, lekian
čio ir neramaus ritmo, galėtų bū
ti lyg ir šokiu. Tačiau jo turinys 
toli išsiveržia iš šokių formos. Jis 
pilnas nesuvaldomo gaivališku
mo. Jo harmonijos, tai despera
tiškas rungimasis su likimo pri
mesta dalia. Techniškai čia nau
dojamos visos keturios serijos for 
mos, pasitaiko ir jų transpozici- 
jų. Visa dalis įrėminta į rondo 
formą, kurios bėgyje pasitaiko 
tam tikrų melodingų! 
atodūsių, dar porą kartų su
blizga kulminacinis momentas,

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

$5.98
MEISTER BRAND V.S.O.P. Imported

GERMAN BRANDY Fifth $/J.,89

Ftfth $4.98GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

S
C1 Mokamas už vienų metų taupy- 
' mo lakštus nuo išdavimo datos

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$500.00)

-f Mokamas už vienų metų taupy- 
° mo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, (dedant po 
$1,000.00)

r

I
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

STOCK IMPORTED
Dry or Svveet VERMOUTH 80 Oz. Bottle $ “j .69

ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof
Imported CANADIAN WHISKY Fifth $/į.69

I
' &

I
I
I
I

LEME, ORANGE, WILI) CHEKKY or
CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2.98

CUSENIER Imported Cherry, Blackberry
or Apricot Liųueur Fifth $3-49

SKIP’S LONDON DRY GIN or VODKA
80 Proof i/2 Gal.$g.49

IIAMM’S BEER
Case of 24—12 oz. Throvv Avvay Bottles $3.69



RAŠYTOJU KOVA PRIEŠ
CENZŪRA

Rusų, rašytojai reikalauja laisvo žodžio

GEDIMINAS GALVA

Rusai rašytojai sudrumstė klai šmeižiam Pasternaką, Solženici- 
kią, slegiančią ir nerimą kelian- i ną, Voznesenskj, Jevtušenką. Me 
čią tylą Sovietuose. Vakarus pa-'luojame, kad jie ne patriotai, 
siekė tik kelių rašytojų aštrūs bal Mes meluojame, nes jau esame 
sai, reikalaujantys panaikinti | seniai įpratę meluoti. Melagyste 
varžtus, kompartijos įvesta cen
zūrą.

Rašytojas Grigorij Svirskis kal
bėjo sovietiniame rašytojų suva
žiavime drąsiai ir atvirai’ “Žiau
ri ir akla cenzūra, kaip potvy
nis, praryja literatūrą. Rašytojų 
draugija bandė gelbėti tik kai ku 
rių rašytojų — Solženicino, Be- 
cko ir kitų raštus. Ir kas gi? Ko
lektyvinė rašytojų nuomonė So
vietuose yra bereikšmė. Rašyto
jų draugija buvo paskandinta, 
kaip Kitežo m-tas, kurio tik bok 
Štai kyšo iš vandens. Šiandieną 
gali Spręsti kolūkių žemdirbiai 
ką sėti. Ūkinė reforma įgyvendi
nama pramonės įmonėse. Tik 
rašytojams uždrausta būti savi
mi ir kitiems pasakyti, ką jie jau
čia jr galvoja. Kiekvienas rašy- 
tojąs turi sąžinę ir atsakomybės 
jausmą. Jis atsako ką parašė. Ta
čiau jų pagrindinė teisė perteik
ti skaitytojui, ką jis jaučia ir gal
voja, šiandieną užgniaužta. Rašy 
tojas, socialiniu požiūriu, yra tik 
antros ar trečios rūšies pilietis. 
Jį slegia būtis be teisės, slegia 
pirmykštė, bet kovinga laisvos 
minties sargyba”.

Kai šie Svirskio žodžiai nuai
dėjo, jis buvo pašalintas iš rašy
tojų draugijos, kurios vardas už
tikrina gerą pragyvenimą jos na
riams.

Pašaipa cenzūrai
G. Svirskis tyčiojasi iš sovieti

nės cenzūros. Leningrade buvo 
uždrausta pjesė “Dionaso”, o Mas 
kvoje leista. Filmas “Prieš isto
rijos teismą” buvo leistas Mask
voje ir Leningrade, bet draudžia
mas Gorkio mieste. Solženicino 
vardas buvo išbrauktas net lite
ratūriniame aptarime, kuris bu
vo siunčiamas į užsienį.

Jis be pasigailėjimo čaižo rašy
tojus, kurie Staliną garbino ir 
kuo metu yra vyriausybės pa
gerbiami už šauksmą: atstatyti 
Stalino paminkiusi Juk jie taip 
jau artimi Svetlanai Aleliujavai, 
atsidūrusiai JAV ir bandančiai 
neišmanėlius mulkinti: mano 
tėvas buvo šventuolėlis. Tik a- 
nuometinė santvarka buvusi kal
ta. Kai Aksionova ir Ginzbur
gas užsienyje pravėrė tiesos krai
telę, jie užsklęsti kalėjimo celėje.

Besitaikstantys cenzūrai ir jos 
ponams pvz. Zakrutkinas, Cue- 
vas ir kiti šaukia: nelieskite pra
eities žaizdų, palikite praeitį ra
mybėje. Tokį pat kvailinimo ke
lią pasirinko ir S. Aleliujeva Ir 
jai vakariečių kvailinimas geriam 
pavyko, kaip sovietiniams rašyto
jam, ulbantiem: Stalinas tevyg-

siekiame, kad ir rašytojai meluo
tų. Ar Lenino bendradarbė Dra- 
bkina yra anarchiste, kaip kas 
norėtų tvirtinti, kad jos atsimi
nimai įstrigo?”

Kaverino smerkimas
Veniamin Kaverinas, žinomas 

mąstytojas ir rašytojas, lyg mal
dai rankas sudėjęs, norėtų dės
tyti mintis be pykčio ir pagie
žos. Jis rašo laišką savo senam 
bičiuliui, sovietinių rašytojų drau 
pjijoA pirmininkui Konstantinui 
Fedinui: “Kostia, mes jau 48 me
tus vienas kitą pažįstame. Jau
nystėje mes buvome draugai. 
Mes turime teisę vienas apie ki
tą spręsti. Jūsų buvę draugai ste
bisi, kas vertė save išprievartau
ti, sąžinės balsą nutildyti ir būti 
klusniu valdininku. Kas neatsi
mena Pasternako raštų tragedi
jos? Jūs su Pasternaku drauga
vote 23 m. Kai jis mirė, tūks
tančiai jį nešė virš galvų, o jūs 
viso to nepastebėjote, nors tai vy 
ko jūsiškėje palangėje”.

Griežtas reikalavimas

“Aš daug kuo nesistebiu, — 
tęsia Kaverinas. Nesistebiu jūsiš
kiu trukdymu Išleisti literatūros 
antologiją, nedalyvavimu Paus- 
"tovskio pagerbime ir jūsiškiu 
draudimu paskelbti Solženicino 
“Vėžio kamerą”, kai “Novij 
Mir” leidykla buvo pasiruošus ją 
spausdinti. Nėra ko stebėtis, kad 
A. Bekui buvo duotas leidimas 
spausdinti, o vėliau atšauktas. 
Juk ir K. Semionovo dienoraštis 
tebelaukia stalčiuje skaidresnės 
dienos. Retas rašytojas neturi raš 
tų, kurie praturtintų literatūrą, 
bet tebelaukia...”

“Turbūt, ir jūs galvojate, kad 
reikia nubausti tuos, kurie savo 
raštus pasiuntė į užsienį. .Šis žy
gis tik įspraus ginklą į mūsų prie
šininkų rankas. Jūs turite atsaky
ti ir už šį sprendimą. Net nenu
manydamas, tampate blogos va
lios reiškėju, kuris jau yra sulau 
kęs paniekos ir pažeminimo ra
šytojų bendruomenėje. Jūsų nu
sikaltimai gali būti dovanoti, jei 
turėtumėte drąsos ir tvirtybės at
šaukti ankstesnius sprendimus. 
Jūs numanote, kaip man buvo 
sunku šį laišką rašyti. Tačiau aš 
neturiu teisės tylėti”.

Šis laiškas, rašytas sausio 25 d. 
pasiekė Vakarus tik po kelių mė 
nėšių. V. Kaverinas jau neturė
jo ko nustoti, išskyrus galvą, nes 
anksčiau buvo pakankamai per-

I sekiotas.

M. Ivanauskas Mano motinos laidotuvės
Iš liepsnos tapybos parodos, šiandien 7 vai. vak. atidaromos 50th Avė. ir 15th Street, Cicero, III.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ

Keista pora į
Keistoji pora filme “The Odd 

Couple” yra Oscar (Walter Mat 
thau) ir Felix (Jack Lemmon), 
dvejetas “šiaudinių našlių”, be
sistengiančių vargais negalais a- 
peiti namų apyvoką Oscaro aš- 
tuonių kambarių bute New Yor
ke. Neil Simon visa tai pritai
kė ekranui iš savo paties labai 
sėkmingai pastatyto vaidinimo 
Broadway scenoje. Filme iškeltoji 
naminė situacija iš juokingosios 
pusės sudaro šios pirmos klasės 
satyros turinį ir atskleidžia vedu
sių žmonių gyv. būdą. “Keis
tosios poros” įpročiai yra smar
kiai išpūsti, bet, paremiant ap
gaulingai paprasto pasakojimo 
pagrindinę mintį, svarbiausia pa 
brėžiama tai, kad, nors vedybos 
yra sukuriamos danguje, tačiau 
jos yra tikrai sutvirtinamos ir iš
laikomos žemėje.

Kai Felix, apglušintas naujie
nos, kad jam ruošiamos skyry
bos, atsiranda Oscaro bute įpras
tam kas penktadienio vakarą kor 
tų lošimui, butas yra tikra pra
žūties scena. Jis vaizduoja bega
linį apsileidimą, kurį sudribęs, 
stuksenantis, bambantis Oscar 
išvystė ir gina, lyg puikiausią gy 
venimo tradiciją. Jau teisėtai per 
skirtas, jis gerokai atsiliko sumo
kėti jam priteistus išmokėjimus 
vien dėl to, kad turi valgyti res

dė Lenino valią.
G. Svirskio kalba buvo nu

traukta. Nežiūrint kliūčių, jis tę
sė vitriolinę kalbą, kuri spaudo
je buvo nutylėta, bet jos žodžiai 
sklido iš lūpų į ausis. Nereikia 
stebėtis, kad ir šios eilutės pasie
kia skaitytojus tik dabar, nors 
Svirskis kalbėjo sausio 16 d.

Jis tęsė: “Leninas mokė net 
priešams nemeluoti, o mes šmei- 
žiame draugus. Mes niekinam ir

Sovietuose yra apgaulinga le
dinė tyluma. Didysis šaltis — 
kompartijos diktatūra gali ku
riam metui užgniaužti žadą, jė
ga tvarkyti jaunimą, kuris tyli, 
baimės genamas, bet niekas ne
pajėgs numarinti minties.

Illllllllllllllllllliiillllliiilliilllllllllllllllll

SIUVIMO Masinos

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

* ELNA
* BERNLNA
* NECCHI
* V1KING
* PFAFF
* SINGEB

šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

*

I

Rankomis Išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Verginiai 7-7258 50

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUT1NG CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60082, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
U!UllUI!!l!li!!!l!!lli!!!l!ll!l!l!!!l!!lll!l!!!ll

toranuose ir išleisti tam daug pi
nigų.

Tuo tarpu Felix, hipochondriš 
kas, apsigimęs švaros mėgėjas, 
taupus pirkėjas ir virėjas, dėkin
gas draugui už priėmimą kartu 
gyventi, atsikrausto į jo butą ir 
iš pagrindų jį perdirba. Tačiau, 
švelniai tariant, negauna nė ačiū 
už tai! Oscar net prikiša, kad šva 
ra viską sugadino! Susitvarkęs su 
išmokėjimais, jis maloniai pasi
kalba su buvusia žmona, kuri 
paskambina jam telefonu. Vil
ties švieselė gimsta, kad jo ir 
Felikso vedybos gali susitvarkyti.

Režisierius stengiasi pabėgti 
nuo nuolatinio vaizdavimo tarp 
keturių sienų. Todėl užgriebia
mos scenos mieste, viešbutyje, ru 
tūlio žaidimo Scilėje, maisto par-

TV REPAIRS
Many times we c^n tell what’s wrong 
with a TV by thė symptoms. Call us 
giving type of, and age and we 
will give you an idea of what’s wrong 
ind an approx. * price. Guarantoed.

ARJAY ELECTRONICS
TEL. — 586-0011 (18 years exper.)

W A G N E R & S O N S
Typewrlters — Adding Machines — 

ChepfcivTiters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS * NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski R<1., Tel. 581-4111

duotuvėje, susidūrime su polici
jos mašina, netgi Shea stadijone, 
kur Oscar, sporto rašytojas, apra
šo “beisbolo” žaidimą, dalyvau
jant tikrame gyvenime žino
miems sportininkams, kaip Hey- 
wood Hale Brown, dėvinčiam sa 
vo tradicini languotą švarką. Ta 
čiau tokios sauvališkos ekskursi 
jos, nors ir labai juokingos nėra 
jau labai esminės, nes pats cen- 

i 'trinia drmesys vis tiek krypsta 
i butan. Daug komiškų nuotrupų 
išsivysto, besirutuliuojant dialo 
gui tarp tų dviejų draugų.

Nepasakytume, kad paties Si-

mon sukurtas dialogas būtų juo 
kingas, tačiau įdėtas į lūpas taip 
gabių komiškų aktorių, kaip Ma 
ithau (šis ypatingai geras šioje 
rolėj) ir Lemmon, jis kopia nuo 
juokingo Egi begaliniai juokin
go. Matthau pats save viršija vei
do išraiška ir viso kūno “kalba”, 
kurio nenukonkuruotų mažesnis 

/aktorius su daug juokingesniu 
dialogu. Lemmon sukurtasis ti
pas yra tragiškai nervingas.

Gene Saks režisūra puiki, ša
lutiniai aktoriai neatsilieka nuo 
pagrindinių, ypač geros Monica 
Evans ir Carole Shelley, kikenan 

. čios kaimynės. Filmas — neblo- 
| ga pramoga suaugusiems.

MALDOS U2 TAIKĄ
Pietų Vietnamo katalikų Baž 

nyčia skelbė maldos už taiką sa 
j vaitę nuo rugpiūčio 13 iki 21 d. 
Tai pranešė Saigono arkiv. 
Nguyen Van Binh. Parapijų ku 
nigai skatinti kuo rūpestingiau 
šiai tei gražiausiai pravesti 
maldos savaitę. Kviečiami vi
si katalikai melstis kartu su 
skaudžiai kenčiąnčiais vietna
miečiais.

MOVING
perkrausto baidu/, iš arti ir toli.

A. BtHIULlS
Chicago, 111. 60629, Tel. BE 7-7083• •

B
MARŲUETTE PHOTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

LIETUVIŲ 'STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blok ! | rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimes - gaisro, Artesian restorane.

* ’ %

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

%

PIRMAD ir KETVIRTAD............ 9 v. r. lkl 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

..........................

VALANDOS:

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237
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Mes mokame 51 ant visų taupymo 
certifikatų

MINIMUM SUMA $5,000 00

4040 Archer Avė.
Chicago. III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS 

President

per annum

MIDLAND 
SAVINGS

MDLĄNiTŠAvTNGs



MELBURNO „AUŠRA”
Anatolijaus Kairio "Viščiukų ūkis" Australijos lietuvių 
scenoje

kronika

Melburno Lietuvių teatras 
“Aušra” š.m. liepos 14 d., Mel

burno lietuvių namų salėje, su
vaidino Anatolijaus Kairio 3 v. 
komediją “Viščiukų ūkis”. Vai
dino: Pijų Sakalą — Vyt. Mi
liauskas, jo žmoną Agotą — Aid. 
Vyšniauskienė, jų sūnų Arūną— 
R. Žitkevičius, jų dukterį Giedrę 
—M. Gylytė, Arūno žmoną Ni

jolę — Aid. Butkutė, Giedrė su
žadėtinį Andrių — Alg. Šimkus 
Jr diplomatą —B. Steponavi
čius. Veikalą režisavo Monika 
Gylytė, apšvietimą tvarkė L. Bra- 
niška, muziką pritaikė Algis Gy
lys, rež. padėjėja ir “Aušros” te
atro vadovė Viltis Kružienė.

Vaidinimas gerai pasisekė. Sa
lė buvo pilna žmonių. Pastaty
mą gražiai ir plačiai aprašė abu 
Australijos lietuvių laikšračiai 
“Mūsų Pastogė” ir “Tėviškės Ai- 

*das” savo liepos mėn. pabaigos 
laidose. Ypač įdomus ir išsamus 
Marsiliaus straipsnis “Mūsų Pa
stogėje”, užvardintas “Nenorė
čiau daug kalbėti”... Štai būdin
gesnės ištraukos iš minėto straips
nio. “Tad nieko nuostabaus, kad 
savojo teatro premjerai jau reikė
jo pristatinėti kėdes, nes atėjom 
urmui O pasižiūrėti buvo ko! Te
atras, matyt, nenorėjo palikti jo
kios spragos, todėl pati vadovė p. 
V. Kružienė, prieš uždangai pa
kylant, visas šešias minutes išnau 
dojo pabrėždama vęikalo naujo
viškumą, vaizdą, jo idėjas ir visą 
kontraversiją, atpasakojo veikalo 
turinį, nušvietė atskirus charak
terius, išanalizavo kiekvieno reak 
cijas į tam tikrus įvykius —sa
tyrines ir alegorines situacijas. 
Vaidinimas prasideda. Muzika 
nutyla. Šviesos taškė stovi armo
nikėlę pūtęs inkubatoriaus me
chanikas Andrius ir kukliai pa

reiškia —r “nenorėčiau *daug kal- 
■ bėti”. Tai žodžiai, kurie pasiekė 

klausytojų ne tik ausis, bet ir lū
pas. Su kiekvieno akto užbaiga, 
užsidegus salėje šviesoms, matė
me šviesėjantį ne tik teatro va
dovės veidą, bet ir visų žiūrovų. 
Ergo — nenorėčiau daug kalbė
ti... Aišku, patiko!”

“Kai visas “Viščiukų ūkis” jau 
buvo perėjęs per sceną, plačiai 
atvėrėme akis ir viskas atrodė aiš 

, ku. Net ir p. Kružienės rūpestis, 
kad reikia iš anksto išaiškinti tu
rinį, nušviesti idėjas, taip ir nu
sirito nuo scenos, kaip nereika
lingas akmuo. O jeigu mus, ne- 
apsiviįkųsius jokiais kailiniais, 
privertė valandėlėmis pasivartyti 
kėdėse, suraukti nosį ir jaustis 
nepatogiai — reiškia, aktoriai 
perdavė idėjas, nors ir pirštų ga
lais buvo pasiekta mūsų sąžinė, 
pagal autoriaus pasakymą, veiks 
mas ir turėjęs vykti.”

“Ir tas salės aptamsinimas, ir 
rolių paskirstymas, ir ta muzika, 
ir vaidmenų interpretacija pasi- 

x teisino. Kokiomis akimis žiūrėsi
me, tą matysime. Tobulieji, ku
rie pageidauja, kad baltas turįs 
būti baltesnis už baltą, mėgino 
sakyti, kad mergaičių roles bū
tų galima sukeisti. Velniu pava
dintą (motinos) cirko diplomatą, 
girdi, gal dar padaryti velniškes- 
nį, su ragais, žiaurų rėksnį...

— Bet kodėl? — įsiterpė ša
lia stovėjęs jaunuolis: — ar blo
giau mokąs lietuviškai negali bū
ti geresniu lietuviu?

— Ar blogį atpažinti ir su juo 
kovoti nėra sunkiau, kai jis su
kinėjas tarp mūsų, mus vilioja, 

Iš A- Kairio “Viščiukų ūkio” Melburne: kairėje — M Gylytė — Giedrė, 
dešinėje R. Žitkevičius — Arūnas,

kai yra toks pats kaip ir mes, ir 
mes jį priimam kaip svečią?

“Taigi, daug nekalbant, pasi
darė aišku, kad mūsų jaunimui 
šis veikalas ir aiškus, ir supran- 
amas, ir artimas. Todėl atsidė

kodami artistams plojome, plo
jome šypsodamies ir lipome ant 
ccnos su gėlių puokštėmis bei do 
.anomis. (B-nės vardu p. S. Gri 
ncevičius, choro vardu — Bal
čiūnienė su p. Vengriu, Kat. Fe
deracijos — p. Laukaitis). Ir vi
sų mūsų džiaugsmą būtų galima 
usumuoti, suglausti į paskuti

nius p. Grincevičiaus žodžius: e- 
samc linksmi, nes savuose na
muose savas teatras ir savi jauni 
žmonės, kurie mums tą džiaugs
mą štai suteikė.”

“Tėviškės Aidų” bendradarbis 
savo rašte be kitko pastebi: “Vei
kalas prasideda atviroje scenoje. 
Salėje užgesus šviesoms, tamsoje 
į sceną įslenka artistai. Prožek
torium nušviečiama scena, tai 
yra tarsi pakeliama uždanga, ir 
pamatai aktorius. Čia taip pat 
naujumas. Aktorius pradeda po
kalbį su publika arba jos ieško. 
Vėl naujumas”. Toliau “Tėviš
kės Aiduos” rašantysis tęsia:

“Režisūra gera, aktoriai pasisa 
vinę savo charakterius pagal rei

Monika Gylytė, A. Kairio “Viščiu
kų ūkio” Australijoje režisierė.

škiamą ypatybę. Sklandumas 
bendrame veiksme labai geras. 
Sunku net būtų pasakyti, kuris 
artistas buvo geriausias. Visi jie 
išlaikė bendrą darną. Buvo labai 
gražiu ir tiesiog meistriškų scenų, 
tarp Giedrės ir Nijolės. Daugu
mos artistų lietuvių kalba gana 
puiki, net pasigėrėtina artistiškoj 
fonetikoj. Bendrai šio vaidinimo 
suma labai gera. Retai kada čia 
Australijoje teko matyti taip hąr 
moningą scenos veiksmą. Butų 
gera, kad veikalas dar ne vieną 
kartą būtų pakartotas, o ypač 
nuvežtas kur nors kitus”. Taip 
baigia savo straipsnius “Mūsų 
Pastogės” ir “Tėviškės Aidų” ko
respondentai.

Po vaidinimo įvyko svečiams 
ir aktoriams arbatėlė, kurios me
tu gausiai pasikeista sveikinimais 
linkėjimais ir dovanomis.

Didžiausia padėka tenka reikš 
ti rež. Monikai Gylytei ir Auš
ros teatro vadovei V. Kružienei, 
kurios abi įdėjo nepaprastai daug 
darbo ir sielos veikalo paruošime 
ir kalbos dalykuose. Viščiukų ū- 
kį galvojama dar kartą statyti 
Melboume ir išvežti bent į tris 
kitus miestus.

Jaunimas dirbo su dideliu dva 
sios pakilimu, entuziazmu, ener
gija. Su tokiu pat dvasiniu susi
telkimu juos sekė ir sausakimšai 
perpildyta auditorija. Iš džiaug
smo nė klaidų nepastebėjo, o

TAIKOS SALA

FUNERAL HOME

Parking Facilities

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

BALZEKAS MOTOR

IMPERIAL

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėli sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome 
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Taip pat, į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 
dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba 
moteriški megstukai $12 00 , nailoniniai marškiniai vyriški $7.00 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

Dr. Antanas Maceina, žymusis lietuvių filosofas, pasisako naujame “J 
Laisvę” numeryje apie lietuvių vizitus į Lietuvą ir bendravimą su komunistų 
pavergtu kraštu.

• Londone, Anglijos sostinė
je, Sovietų Sąjungos suruoštoje 
pramonės ir prekybos pramonė-

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Pirmoji “Taikos Sala”, įkur
ta Rytų Pakistane Tihang-Huy 
srityje žinomojo domininkono, 
gavusio Nobelio premiją, tėvo

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TELEF. — SHO 8734.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugpiūčio 24 d.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

Tame pačiame “Į Laisvę” žur
nalo numeryje rašo kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC, jaunimo proble
momis. Jaunimo atstovė Lyvia 
Garsienė, skautų veikėja, iš pro
fesijos mokytoja, rašo apie Vaka
rų pasaulio sąmyšį ir kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Ši jaunoji lietu
vių veikėja nepagaili kietesnių žo 
džių ir mūsų jaunimui, kuris bė
ga nuo bet kokios lietuviškos vei
klos. .Šis numeris, kaip ir kiti 
praeityje, nepaprastai įdomus ir 
aktualus. Žurnalą redaguoja Le
onardas Valiukas. Šį žurnalą, iš
einantį tris kartus per metus, ga
lima užsisakyti rašant adminis
tratoriui: Mr. Aleksas Kulnys, 
1510 East Merced Avenue, West 
Covina, California 91790. Pre
numeratos mokestis metams:$5- 
(JAV-se ir Kanadoje), visur ki
tur — $3-.

• Vilniaus universitetas su š. 
m. mokslo metų pradžia tikisi 
sulaukti rekordinio studentų skai 
čiaus — 14,0t)0.

DR. MACEINA APIE 
BENDRAVIMĄ SU KRAŠTU

• Dailininkas vi t ralistas A. 
Stoikus sukūrė naują moderniš
ko stiliaus vitražą “Vilnius”, ku
ris išstatytas šiuo metu vykstan
čioje Sovietų Sąjungos dirbinių 
parodoje Londone.

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat, 
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

diniai filmai. Parodoje esą ir ru 
sų modelisčių; galima buvo pa 
stebėti ir Vilniuje sukurtų suk 
nelių modelių.b.k.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicago, 111.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO. 
TU S AUTOMOBILIUS SUTAUPY 
STTE NUO $500 IKI $1.000

PLYMOUTH * VALIANT

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 686-2820

pastebėjusieji jas atleido... Gied
rė metė šampano stiklą taip smar 
kiai, kad šis nukrito salėje, prie 
žiūrovų kojų... Pirmame veiks
me šampanas buvo “pilstomas” 
iš uždaryto butelio... Sakalas už 
miršo švarką su atkimštuvu... ir 
t.t. Visa tai rodo su kokiu nepap
rastu atsidėjimu buvo vaidinta, 
stengtasi, norėta ištesėti gal net 
geriau, negu reikia. Ir tai priklau 
so prie ano fantazijų pasaulio, 
kurį bandome sukurti, ir kuris 
praturtina mūsų skurdžią rea
lybę.

Geriausios sėkmės Melburno 
teatrui, šiam gražiam, darbščiam 
ir pareigingam jaunų žmonių ko 
lektyvui, “Aušrai”.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
lest 7lst Street Tel. GR 6*2345-6 
i. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09 
AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. ABALL ROOFING C0. 
įsteigta prie* 49 metus.

Dengiame visu rūSlų stogus Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, M- 
oas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me IS lauko. Taisome mūrą—"tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
skambinkite bet kuriuo laiku

\Smcfain 
ftlCHMONO SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių Ir vietinių automobilių 
raisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub Nelaimi, atveju, skambinkite

GR 8-3134 arba GR 8-8383 
Sav. — Juozas (Joel Juraltls

Vasarinis 1968.2.
Pavaaamiam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į^ jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo 
nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarele, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinlų sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

$75 00

Anatolijaus Kairio “Viščiukų ūkis” Melburno lietuvių scenoje. Iš kai 
rėš Į dešinę: M. Gylytė — Giedrė, A. Šimkus — Andrius, V. Miliaus 
kas — Sakalas ir A. Vyšniauskienė — Agota.

TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.

Pasiteiraukite apie naujas
J. MIG L'I N A S 

1549 W. 69 8t„ D aulu PR 6-1068

Pire, prieš Jteletą dienų skau
džiai tuvo paliesta potvynių. 
Žmonių žuvo apie šimtas; su
naikinta didelis skaičius galvi
jų ; labai nukentėjo ligoninė, 
kooperatyvų namai ir kiti pas
tatai. Tėvas Pire su savo ben
dradarbiais deda visas pastan
gas, nešdami skubią pagalbą
Talkos Salos” gyventojams.

Vasarinis 1968.1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 3Vfc 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos, 
3% jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.

$7500

^IRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

5911 West lllth Streei
Didžiausias Paminklams danę 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telet — CEdarcresI 3 - 6335 
Vienas blokas noo kapinių

BALTIC STORES, LTD
( Z . JURAS)

je yra ir lietuviškų dirbinių, iš
statytų Pabaltijo paviljone. Dė
mesį traukią lietuviški baldai bei 
kilimai. Parodos vadovas N. Pa- 
toličevas pabrėžęs, kad Lietuvo
je statomi ir geri laivai. Taip va
dinamoje “Apvaliojo stalo kon
ferencijoje” rusų politrukai papa 
šakoję “apie Lietuvos istoriją ir 
laimėjimus tarybų valdžios me
tais”. Kita proga lietuvių grupė 
su ruošusi koncertą,' kurio metu 
pasirodė valstybės operos ir ba
leto teatro artistai — V. Dauno
ras ir E. Saulevičiūtė. O taip pat 
“Lietuvos” ansamblio kanklinin 
kai. Taip vadinamos “Lietuvių 
dienos” metu kalbėjęs švietimo 
ministro pavaduotojas J. Kava
liauskas, kultūrinių ryšių įstaigos 
vadovas R. Petrauskas ir kiti. Bu
vę rodomi ir lietuviški propagan-

“Prieš kokį dešimtmetį jie mus 
įkalbinėjo grįžti. Negrįžome. Da
bar jie mus įkalbinėja aplanky
ti. Ir aš pats esu gavęs prašymą 
apsilankyti — su visomis “garan
tijomis”, kad galėsiu grįžti atgal 
į Vakarus”, — taip rašo dr. A. 
Maceina naujame “I Laisvę” 
numeryje, kuris išeis rugsėjo mė
nesį. Toliau dr. A. Maceina pa
žymi: “Kodėl visa ši propagan
da? Ko jie siekia? Nejaugi komu
nistai, turį tiek akių bei ausų 
visame pasaulyje, nežinotų, kad 
grįžusieji iš Lietuvos yra nusivy
lę sovietine santvarka ir parsi- 
vežę neigiamų įspūdžių? O jei
gu jie tai žino ir vis dėlto lan
kymąsi skatina, tai čia slypi kaž
koks planas. Koks? Jo turinio ne
žinome, tačiau jo buvimu abe
joti netenka. Viena tik aišku, kad 
šis planas nėra tam, kad sovieti
nei santvarkai pakenktų, bet kad 
jai padėtų bei ją stiprintų. Gali
mas daiktas, kad šis planas yra 
toks platus ir toks ilgametis, jog 
sovietai sutinka tuo tarpu pakelti 
kai kurių psichologinių nuosto
lių, sudarydami blogo įspūdžio 
atsilankusiems. Tačiau, ilgu nuo 
toliu matuodami, komunistai, 
matyt, tikisi šiuos nuostolius at
gauti su kaupu...” Prof. dr. A. 
Maceina nagrinėja detaliai visą 
šį klausimą, atsakydamas į klau
simus — ar tie vizitai (laisvųjų 
lietuvių) yra naudingi tautai ir 
krašte kenčiantiems lietuviams. 
Šį nepaprastai įdomų pasikalbė
jimą su dr. A. Maceina turėtų 
perskaityti visi lietuviai, kurie 
dar sielojasi Lietuvos ir lietuvių 
reikalais.

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUE'PTE GIFT PAROEL SERV. 
3608 89th St, Tel. WA 8-2787
2501 69th St, Tel. WA 5-2737
4333 So. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu IS Ohl- 
cagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džlagų, ltal. lletpalClų Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.
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60 METŲ AMERIKOJE
Vienos lietuvės istorija

Oiioh Navinkienėa erdvūs namai Floridoje, amžinai žaliuojančių pal
mių paunksmėje.

MUMS BŪTINAS MOTERŲ ~
ŽURNALAS

Visos lietuvės skaitykime "Moterį''

N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.

specialybę paga! patraukimą lr 
pajėgumą. Net ginti savo tėvynę 
merginos, pvz. Izraelyje, yra kvie 
čiamos į kariuomenę kartu su 
jaunuoliais.

Tad atrodo, kad ta ponia tei
singai pabrėžė, jog nėra reikalo 
skirtis nuo vyrų ir spaudoje. Ta
čiau taip nėra.

JUOZAS ŽVILBUTIS

Simpatinga solistės Anitos Na
vickaitės - Kams motina Ona Ju- 
telytė — Navickienė jau 60 me
tų išgyveno šiame krašte. Nors 
jau vyresnio amžiaus, bet dar 
energinga, gyva ir labai gerai at
simena praeitį.

Vieną vakarą Miami mieste 
savo šaunioje rezidencijoje, ji il
gai pasakojo atsiminimus. Links
mai ji praleido jaunystę. Nauja
miesty Jutelių namai buvo sma
gių vakarojimų vieta. Onos jau-1 
niausiąs brolis Pranas gerai gro
jo armonika, jam talkindavo po
ra vaikinų smuikais, vienas “ba- 
setlia”. Jų mamytė mylėjo jau
nimą, tai ir rinkdavosi iš apy
linkės kaimų pašokti, padainuo
ti.

Knygnešio Ūdros mokinė

Knygnešys Ūdra su broliu at
gabendavo lietuviškų knygų iš 
Prūsų. Daugelį kartų teko tas 
brangias lietuviškas knygas mesti 
į židinį, žandarams į Onos tėviš
kę atsilankius. Ona troško moks
lo, šviesesnio gyvenimo ir jaunu
tė pasiryžo su drauge išvykti į 
Petrapilį. Gavo tarnybą rusų mo
kykloje pas mokytoją. Palyginus 
su sunkiais ūkio darbais namie, 
gyvenimas Petrapily atrodė lyg 
žaidimas. Gaudavo pragyvenimą 
ir dar 10 rublių mėnesiui. Anuo 
laiku tai buvo gerai.

Atostogos netoli caro rūmų
Jai buvo labai įdomu stebėti 

didžiules Petrapilio gatves ir aik
štes, marmuro statulas, sodus ir 
puošnius namus. Ypač buvo ža
vu, kai visa mokykla išvykdavo 
atostogų į Petropavelskają dačą, 
esančia netoli caro vasaros rū
mų. Atostogas mokyklai apmokė 
davo vyriausybė, nes mokyk
la buvo neturtingųjų. Vaikščio
davo po parkus, supdavosi karu
selėse, klausydavo koncertų, ir 
viskas veltui. Vieną vasarą mo
kyklos sąskaiton galėjo praleisti 
atostogas Suomijoje, kur buvo to 
kie žavūs paplūdimiai.

Petrapily prie Nevos upės bu
vo lenkų bažnyčia, kur sekmadie 
niais buvo lietuviškos pamaldos. 
Jas uoliai lankė ir jaunoji Onu
tė. Eidama pro šalį katalikų baž
nyčios, prie kurios buvo ir lietu
vių kunigų bei klierikų, ji vis su
kalbėdavo maldelę už tėvynę.

Pirmas meilės laiškas —eilėmi s
Kartą buvo surengti šokiai 

mokslą baigusiems studentams 
pagerbti. Dalyvavo ir Onutė. Ją 
gerai šokino vienas lietuvis stu
dentas, kuris vėliau atsiuntė jai 
pirmą jaunystės meilės laišką, su 
rašytą eilėmis, kurias ir dabar te
bemoka. Vienas posmas buvo: 
“Sudiev, Onute, sudiev, pinavija, 
Tu širdy mano žydėk kaip leli
ja”.

Nueidama į operą, ji girdėda
vo dainuojant ir tenorą iš Lietu
vos. Pas jį tarnavusi Onutės drau 
gė pasakojo, kaip jis toliau už 
miesto turėjo vilą, kur vykdavo 
lavintis dainuot. Tvirtai išmokęs 
savo rolę, porą dienų prieš spek
taklį tame namuky ilsėdavosi, 
nei žodžio neištardamas...

Stebėjo carą ir revoliucijos 
šūvius

1903 m. Ona Petrapily ste
bėjo parade važiuojančią visą ca 
ro šeimą. Balti žirgai traukė pa
auksuotą karietą. Minios sveiki
no carą. Kai 1905 m. ėmė poš

kėti revoliucijos šūviai Petrapily, 
Onutė iš antro aukšto stebėjo tą 
baisią dramą.

Susitaupiusi, 1906 m. ji atvy
ko į tėviškę. Giminės ir kaimy
nai negalėjo atsiklausyti jos pa
sakojimų. Gavusi “šipkartę” nuo 
tetos iš Amerikos, Onutė su bro
liu 1907 m. išvyko į JAV. Try
lika dienų plaukė per vandeny
ną. Pora vakarų audra jų laivą 
labai supo. Ona globojo ir pri-

Ona Navickienė

žiūrėjo sergančius keleivius.
Tęsiant kelionę geležinkeliu, 

vienoje stotyje užsibuvus, Onutės 
traukinys nušvilpė, ir jai teko 
nakvoti stotyje.

Savaitėj $3 už 12 vai. darbo 
dieną.

Nukeliavo į Hammondą, Ind., 
ir jau penktą dieną pradėjo dirb
ti Bates maisto gamybos bendro
vėje. Teko dirbti po 11 ir 12 va
landų dienoje, gaunant tik $3 į 
savaitę. Iš to reikėjo užsimokėti 
už kambarį ir maistą. Ne kartą 
sukniubusi į pagalvę verkė, pri
simindama šviesias dienas Petra
pily.

Išgirdusi, kad Chicagoje uždir
bama 4 doleriai savaitėje, persi
kėlė į ten. Čia tada buvo lietu
vaičių trūkumas, ir ji greit ištekė
jo už angliakasio Viktoro Navic
ko. Abudu išsinuomavo kuklią 
krautuvėlę 724 W. 14 pi. Čia 
buvo stambi lietuviška kolonija. 
Mūsų naujakuriai jau įstengė per 
dieną krautuvėje uždirbti $5.00, 
o savaitgaliais net $15 į dieną. 
Už jų krautuvės buvo erdvi sa-

lė. Savaitgaliais pasamdydavo or 
kestrą, susiorganizavo šokiai. Pre 
kybą ėmė dar geriau sektis. Pas 
Navickus įvykdavo daug vestuvi
nių balių.

Lietuvių muzikos mokykla jų 
namuose

Užeiga buvo išpuošta raudon
medžio drožiniais, langai papuoš 
ti gėlėmis. Vienu metu įvyko di
delis sprogimas. Liko nemažai 
žmonių be pastogės. Navickai 
daugelį priėmė pas save, visus ap 
žiūrėjo, guodė. Žmonės kalbėjo, 
kad sprogo didžiulis dujų vamz
dis.

Navickams sekėsi. Jie 1922 m. 
nusipirko dar vieną namą Mel- 
rose Parke. Geroj vietoj. Čia Na
vickai net iki Viktoro mirties, iki 
1940 m., išlaikė valgyklą ir užei
gą. Apylinkėje buvo pramonės 
įmonių, geležinkelio sandėlių, 
žmonės turėjo darbų ir pajamų. 
Verslas sekėsi. Jų namuose bu
vo sukurta savotiška muzikos mo
kykla — iš Chicagos kas savai
tę atvažiuodavo Saboniai jauni
mo mokyti skambinti fortepijo
nu, groti smuiku. Ona galvojo, 
kad jaunimui bus lengvesnis gy
venimas su daina ir muzika šir
dyje. Besimokinančių motinos 
užsiimdavo rankdarbiais, kol pa
mokos pasibaigdavo.

Užpuola gengsteriai 
prohibicijos metu

Prohibicijos metu vieną kartą 
pas Navickus atsilankė gengste
riai ir įsakė, kad pirktų visas pre
kes tik jų. Navickas atsakė, kad 
pirktų, jeigu jų prekės būtų geros, 
bet dabar lankytojai nenori gerti 
jų gėrimo. Už tai gengsteriai į 
Navickų užeigą vieną kartą įme
tė bombą, o kitu kartu atėję kir
viais išdrąskė visą užeigą. Nega
lėjo nei pasiskųsti, nes tuo laiku 
policija ėjo išvien su gengsteriais. 
Vis dėlto Navickai prasigyveno. 
Santaupų banke turėjo $16.000, 
namie — automobilį. Deja, už

gulė depresija, bankai užsidarė ir 
1929 m. dingo visos Navickų 
santaupos.

Mokslas — tai nekilnojamas 
turtas

Bičiulių patariami, Navickai 
daugiau santaupų į banką nebe
nešė. Nusipirko dar vieną namą. 
Nekilnojamas turtas saugiau. Sa 
vo dukrą Anitą leido į mokslus, 
ir ji baigė Northvvestern univer
sitetą. Navickai tikėjo, kad moks 
las tai nekilnojamas turtas. Jau
niausioji duktė Stefanija irgi mo
kėsi.

Džiaugsmo ašaros Lietuvoj
1938 metais Ona turėjo laimės 

su dukra Anita aplankyti Lietu
vą su “Pirmyn” choro ekskursi
ja. Džiaugsmo ašaros liejosi, su
sitikus su broliais ir seserimis Lie
tuvoj. Ona tada pamatė kylančią 
Lietuvos gerovę. Grįžo iš Lietu
vos, atsiveždami amžinus, švie
sius atsiminimus.

Tarp Floridos žiedų

1940 m. ištiko skaudi nelai
mė — vyro mirtis. Antrojo karo 
sunkiu metu Ona viena turėjo 
traukti sunkų šeimos vežimą. Vis 
dėlto ji sugebėjo išlaikyti ketve
rius namus, išauginti šeimą. Kad 
artritas nevargintų, gydytojų pa
tariama ryžosi ieškoti šiltesnio kli 
mato. Keletu kartų apsilankiusi 
Floridoje, susižavėjo Miami Be
ach, kur atrado dailią vilą ir čia 
1950 m. apsigyveno. Florida jai 
atrodė kaip rojus. Mintyse karto
jo dainos žodžius: “Ar žinai ša
lį tą, kur paskendus žieduos?!” 
Gražus, didelis namas, kaip bal
ta gulbė. Šiuose namuose nuolat 
buvo svečių.

Ji visa širdimi dėkinga Visaga-[ 
liui, kad jos sunkus darbas Amer 
rikoje suteikė jai sėkmingą gyve
nimą. Dabar ji su savo koncer
tuose pagarsėjusia dukterimi Ani 
ta Kams planuoja vėl iš Miami 
persikelti į Chicagos apylinkes.

Lietuvių moterų žurnals “Mo
teris” leidžiamas Toronte, Kana
doje, gabiai Z. Daugvainienės ir 
N. Kulpavičienės redaguojamas, 
yra gerai žinomas, gražus, gau
siai iliustruotas leidinys. Jame 
skaitytojos randa jas dominan
čiais klausimais ką paskaityti. 
Puslapiai išmarginti šiomis temo 
mis: vaikų auklėjimas, moterų so 
cialinis gyvenimas, sveikata, bu
to įrengimas, etiketas, mados, 
grožio palaikymas, valgių kepi
mas bei paruošimas ir daug ki
tų dalykų. Žodžiu, žurnalas rū
pinas kiekviena moteriai naudin 
ga problema. Dažnai galima ras
ti vertingų kūrinių mūsų rašyto
jų, kaip Alės Rūtos, Gražinos Tu 
lauskaitės, Krivickienės ir kitų. 

į Atrodo, kad žurnalas savo pa
vadinimu ir turiniu priklauso tik 
, moterims skaitytojoms. Bet jis 
yra tiek įdomus, kad vyrai ne tik 
jį skaito, bet jame ir bendradar

biauja, kaip antai Pranas Alšė- 
nas, P. Gaučys ir kiti.

Gal todėl viena ponia iškėlė 
klausimą: “Ar reikalinga mote- 
tims turėti atskirą žurnalą? Juk 
vis tiek be vyrų pagalbos neap
sieisime”. Tačiau tokią pat tei
sę turi vyrai pasakyti: “Juk be 
moterų mes neapseiname”. Taip 
jau pasaulis sutvarkytas, kitaip 
nebebūtų ir žmonijos.

Seniai praėjo laikai, kada tik 
intymūs santykiai rišdavo vyrus 
su moterimis. Vedusiųjų porelių 
gyvenimo tvarka buvo padalin
ta taip: moterų autoritetas vyra
vo namie šeimoje, o politiniais, 
socialiniais, mokslo ir meno 
klausimais vadovavo tik vyrai.

Didelėmis pastangomis mote
rys pralaužė sau kelią už namų 
ribų į plačius visuomeninės veik 
los barus. Šiandien nėra .jokių 
skirtumų tarp moterų ir vyrų vei 
klos. Visi lygiai pasirenka savo

Žurnalo “Moteris” viršelio antraštinė dalis

Dail. Onos Sablauskienės dovana 
kupiškėną nuotakai

Z. JUŠKEVIČIENĖ, Cicero, III.

Nijolė Manelienė

i

Nijolė Manelienė

KURSAI KONGIEZIAMS
Socialinio paruošimo kursai 

Kongo valstybės įžymesniems 
asmenims ir kaimų vyresnie
siems labai sėkmingai yra veda
mi Baltųjų Tėvų kurie Bukavu 
mieste yra įsteigę Afrikos So
cialinį Institutą. Negrų vadovai 
ypač yra mokomi naujų ūkinin
kavimo metodų.

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Faustina Mackevičienė ga

vo iš Julie Nixon malonų laiš
ką, kuriame ji rašo: “Mieloji Po
nia Mackeviečiene, Jūs buvote 
taip dosni ir maloni, dovanoda
ma man gražiuosius gintaro ka
rolius. Mano tėvai buvo beveik 
tiek pat sujaudinti, kaip aš pati. 
Karoliai yra tokie puikūs, ir aš 
mėgstu gintaro spalvą.

Jūs savo taip šiltu draugišku
mo veiksmu tikrai davėte pajus
ti mano seseriai, Dovydui ir man 
lyg mes būtumėme lietuvių ben
druomenės dalimi.

įvertindama, 
nuoširdžiai,

Julie Nixon”

★ Nijolė Manelienė, kurios 
kaip modeliuotojos, nuotrauka^ 
dedame šiame skyriuje, buvo pla 
čiai aprašyta “Chicago’s Ameri
can” dienraštyje kitų dviejų mo
deliuotojų tarpe: iš Peru ir Da
nijos, kurios visos trys gyvena da 
bar Chicagoje. Nijolė, kuri savo 
profesijoj težinoma Nijolės var
du, aprašoma pirmoje eilėje, pa
minint, kad ji esanti viena iški
liausių modeliuotojų, labai liek
na, nurodomas josios nueitas ke
lias į pasisekimą nuo pat atvy
kimo į- JAV. Nurodoma, kas pa
skatino ją, diplomuotą biologę, 
pasukti šiuo žavesniu modeliavi-

Dail. Ona Šablauskienė

lietuviškas vestuves. Tose vestu
vėse gailiai rauda nuotaka, klega 
piršlys melagis, traukia grau
džias dainas mergvakario mergi 
nos ir t. t. Veiksmas palydimas 
tarmiška aukštaičių kalba. Šis 
vestuvinis vaidinimas pasiekė Ka 
nadą juostoje. Montrealiečių kul 
tūrininkų grupė įgrojo jį į plokš
telę. Apie plokštelės turinį pla
čiau čia nerašysiu, nes tai jau 
buvo spaudoje padaryta kitų. 
Šio rašinio paskirtis pristatyti 
skaitytojams Lietuviškų vestuvių 
plokštelės viršelį, dail. Onos Šab-

Išeivijos kultūros bare pasiro
dė nauja plokštelė, tai “Lietuviš 
kos vestuvės” — kupiškėnų vestu 
vės. Plokštelė — įdomus, pa
trauklus lietuviškojo folkloro lo 
bis.

Kaip jau iš tautosakos ir litera 
tūros žinome, senovės lietuvių 
vestuvės buvo puošnios, links
mos — graudžios ir ilgos. Čia mi
nimos plokštelės atveju, Rytų 
Lietuvos entnografinis kupiškė
nų kolektyvas suvaidino-pristatė

Plokštelės “Lietuviškos vestuvės” 
aplanko viršelis, pieštas Onos Šab- 
lauskienės.

mo keliu, kuris reikalauja daug 
darbo ir energijos.
★ Irena Balzekienė yra šių 

metų Chicagos konsularinio ba
liaus komiteto valdybos narė. 
Šiuo tradiciniu balių, Chicago
je prasid eda taip vadinamas “so
cialinis sezonas”. Balius įvyks 
penktadienį, spalio 4, Drake vieš 
būtyje.

Komitetas suruošė susipažini
mo priešpiečius konsulų žmo
noms praeitą savaitę Saddle and 
Cycle klube, Sheridan Rd., Da
lyvavo Lietuvos gen. konsulo 
žmona J. Daužvardienė ir I. Bai 
zekienė.
★ Adelė Zunienė, gyv. Evan- 

stone, yra Illinois Opera Guild 
narė.

lauskienės kūrybinę dovaną ku
piškėnų nuotakai.

Plokštelės viršelį puošia suges
tyvus, abstraktinis, juoda-balta 
grafikos darbas. Piešinio realybę 
suvokti, temą atspėti dailininkė 
palieka pačiam žiūrovui. Žvel
giant į piešinį, vieną kartą gali
ma matyti: ratu susėdusias, dai
nuojančias, “gerkles plėšiančias” 
mergvakario dalyves, kitu atveju 
galima matyti vien rūtų vaini
ką, net ratu šokančius vestuvi
ninkus. Žodžiu sakant, dailinin
kė sugeba žiūrovui užimponuoti 
ir jį užintriguoti. Na, o jei šis 
jos darbas būtų atliktas tapyba ir 
būtų linksmo kolorito, tai daili
ninkė būtų visai vykusiai išsakiu 
si plokštelės turinį — vestuvių

Kiekvienai mosklo šakai, kaip j 
medicinai, technikai, teisei, me
nui ir kitoms specialybėms yra 
spausdinami specialūs leidiniai, 
kuriuose bendradarbiauja ir 
kuriuos skaito ne tik tų dalykų 
specialistai, vyrai ir moterys, įgi
ję atitinkamas kvalifikacijas, bet 
ir tie, kurie šiaip domisi viena ar 
kita mokslo šaka. Dėl to didesni/ 
dienraščiai taip pat skiria tiems 
dalykams nemažą vietos ir savo ' 
puslapius taip sutvarko, kad bū
tų lengva norimą skyrių rasti.

1
Dienraštis “Draugas” turi sky

rius: sveikatos, sporto, studentų, 
skautų, ateitininkų, vyčių, vaikų, 
na ir gražiai redaguojamą mo
teriškąjį “Moterų gyvenimą”. 
Tas skyrius pasirodo du kartu per 
mėnesį. Jame dažnai parašo taip
gi ir vyrai, kas rodo, jog “Mote- ' 
rų gyvenimo” klausimai liečia 
kiekvieną skaitytoją, nežiūrint jo 
lyties. Tačiau, deja, dviejų pus
lapių per mėnesį neužtenka pa
tenkinti moteris specialiai jas do
minančiais klausimais. Pats gyve 
nimas verčia turėti moterims iš
skirtinį leidinį. Šią spragą užpil
do žurnalas “Moteris”, tikrai 
naudingas ir pageidaujamas lei
dinys. Lieka tik palinkėti jo re
dakcijai ir toliau daug pasiseki
mų šiame darbe, o visoms lie- z 
tuvėms moterims linkėtina žur
nalą tuoj pat užsiprenumeruoti. 
Jo adresas: “Moteris” 1011 Col
lege Str. Toronto 4, Ont. Cana
da. Prenumerata metams $5.00. 
“Moteris” išeina kas du mėnes- 
siai, didelio formato, gausiai ilius 
truota, 30 psl.

nuotaikas, kuriose vis dėlto yra 
daugiau džiaugsmo, nei ašarų...

Tenka pastebėti, kad dail. Ci
ną .Šablauskienė sugeba meniškai 
valdyti netik grafikos plunksne
lę, bet ir teptuką. Yra padariusi 
ir skulptūros darbų, o žiuos jos 
darbus meno kritikai yra teigia
mai įvertinę.

Dail. Ona Šablauskienė meno 
mokslo sėmėsi Kanadoje, kur ji 
ir gyvena, Montrealio muziejuje 
ji lankė skulptūros klasę penke- * 
rius metus. Lankė prancūzų daili 
ninku vedamus kursus—L’Ecole 

| Dės Beaux Arts de Montreal ir 
privačių dailininkų meno studi
jas. Gilindamasi į meno proble
mas, dailininkė nuolat lanko mu 
ziejus, galerijas Kanadoje ir Ame 
rikoje. Dailininkė savo meno kū 
rinius yra parodžiusi visuomenei 
jau daugelį kartų: yra dalyvavusi 
visoje eilėje parodų, rengtų lietu
vių ir kanadiečių dailininkų. Dai 
lininkė yra laukiama su savo kū
ryba ir Chicagoje.

Mes, moterys, sveikiname dai- r 
lininkę Oną Šablauskienę, daly
vaujančią kupiškėnų vestuvėse 
su savo kūrybos dovana — vai
niku skirtu kupiškėnų nuotakai. 
Tad, kupiškiete sese, ir priimk 
šią dovaną iš išeivės sesės, kuri 
šia dovana išsako asmenišką ir 
mūsų visų nemarų meilės jaus
mą tau, sese, ir mūsų brangia
jai tėvynei Lietuvai!

Kodėl kartais moterys 
nesugyvena?

Nieko neįvyksta šiame marga
me pasaulyje be priežasties. Štai, 
astrologai, “išskaitę iš žvaigz- 

’ džių”, pataria nepakviesti į tą pa 
tį pobūvį moterų, gimusių vasa
rio 20 — kovo 20 dienomis ir 
gimusių gegužės 21 — birželio 21 
dienomis. Pasirodo, kurių gimta 
dienis yra vienoje kurių tų die
nų pirmojoje kategorijoje, tos 
moterys yra labai jautrios ir ne
paprastai lengvai dėl menkiausių 
pastabų įsižeidžia, kurios gimu
sios antroje kategorijoje, tos mėgs 
ta juoką ir pramogas.
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