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Prieš lietuvių grafiką 
reikia nusiimti kepurę
Pašnekesys su dailininku Romu Viesulu

Ponia Jūrą ir Romą Viesulus 
užklupome jau besipakuojančius 
kelionėn apie pasaulį, kurios ga
le — Romos miestas. Nenorėda
mi ilgiau trukdyti, be jokių įžan
gų, žymiajam grafikui tuoj pat ir 
metame klausimą.

— Kaip amerikiečių spauda 
skelbia, trečią kartą Jums “Gug- 
genheim Fellowship” paskirta už 
užsibrėžtą sukurti grafikos seriją, 
aptariamą žodžiais: “intermedia 
aspects of image and sounds re- 
lationships.” Mūsų skaitytojams 
būtų įdomu plačiau ir detaliau 
sužinoti, kas tai būtų per tema, 
kokias ji estetines bei kitok'as 
problemas keltų ir kokia grafiki- 
ne technika visa tai būtų įkūni
jama?

Šitame amerikiečių spaudos 
aptarime lygiai kaip ir ketinama
me darbe, čia aptariamas dau
giau darbo pobūdis kūrybinių iš
raiškų savybės, negu tema, tikra 
ta žodžio prasme. Taip ir Gug
genheimo Fondacijai temos ne
sakiau, o tik daviau gan detalią 
apybraižą, kokio pobūdžio baig
tasis darbas turėtų būti ir kokius 
techniškus aspektus jis turėtų ap
jungti. Žinoma, kad temą aš tu
riu, ir jos aspektai gali keistis 
kūrybos procese, bet techniškai, 
bent man, intencijos yra aiškios. 
Noriu sukurti ciklą grafikos prie
monėm, kuris irgi apjungtų ir 
garso elementus. Galimas daly
kas, kad ir tridimensinę struktū
rą, galimas dalykas ir judesį. 
Štai čia turime apie ketvertą ele
mentų tam pačiam maiše. Kokį 
zuikį pavyks iš to maišo ištrauk
ti, kokią galutiną formą baigtasis 
darbas įgaus, šiuo momentu dar 
sunku pasakyti. Dar tik užuomi
nos mano galvoj. Kartais darbo ei 
goj dalykai keičiasi radikaliai. Aš 
Jų nevaržau ir leidžiu jiems keis
tis, jei tai išsako tą pačią mintį 
kita priemone ar kitu vaizdu.

— Ar tai nebūtų paliečiama 
ta pati problema prie kurios, 
kaip kai kurie tvirtina, kamavosi 
ir M. K. Čiurlionis, būtent — 
spalvų bei aplamai meno paver
timas muzika ir atvirkščiai?

— Ne. Čia neketinu ko nors pa
versti į ką nors kitą. Panašių 
bandymų yra buvę ir tikriausiai 
jų bus. Mano uždavinys —vie
ną priemonę papildyti kita tam 
pačiam kūrybinės išraiškos tiks
lui, nes kelios išraiškos priemo
nės skirtingais būdais gali ban-
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dyti reikšti tą patį. Tuo bent ti
kimasi “stipresnės”, gal net dau
giau efektyvios kūrybinės komu
nikacijos su žiūrovu. Žinoma, 
čia yra viena iš pažiūrų, kuriai 
nebūtinai visi turi tikėti.

— Kodėl Jūs savo projektui į- 
kūnyti pasirinkote Romą? Kas 
ten Jus traukia? Kiek laiko ten 
pasiliksite? Ar visą laiką ten gy
vensite, ar pasikilnosite po Euro
pą ir kitur?

— Roma yra daugiau sutapimas, 
nei pasirinkimas. Mūsų universi
tetas turi ten savo meno mokyk
los skyrių, į kur buvau siunčia
mas dvejiems metams dėstyti. 
Ten būčiau vykęs ir visai nepri
klausomai nuo Guggenheimo 
premijos. Kartą ten įsikūrus, gal 
normalu būtų tikėtis praleisti 
tenai ir kūrybinį metą. Šiaip Ro
mą, savo skoniu, vadinčiau vie
nu iš patraukliausių Vakarų Eu
ropos miestų. Nors šitai yra dau
giau meno istorija, negu šių die
nų vitališkas miestas. Būnant Eu
ropoj, daugiau laiko žadame pra
leisti vis dėlto pačioje Romoje, 
nes ten būsiu jau įsirengęs studi
ją savo darbams, o žmona žada 
tęsti savąsias studijas. Žinoma, 
dar liks ilgos itališkos vasaros, 
per kurias žadame, įsigiję kokią 
kalamaškę, pavažinėti po Italiją 
ir kitur. Abu tikimės, kad tam 
bus progų. 

— Pasakykite, kas čia yra su 
mūsų žmonėmis? Vos tik kas 
gauna kokią subsidiją, tai tuoj 
vyksta į užsienį. Negi šitame 
krašte trūksta pieštukų ar rašalo?

— Mano galvojimu, priežastys 
yra dvejopos. Pirma, parankiai 
pasitaikiusi suma duoda galimy
bių pakeisti aplinką ir bent ko
kiems metams ar daugiau pabėg
ti nuo kasdieninės rutinos; o ant
ra, yra grynai praktiškų motyvų. 
Tas pats pinigas, pasiliekant šia
me krašte, dvigubai greičiau iš
slystų, nieko nemačius ir niekur 
nekeliavus. Toms vadinamoms 
“inspiracijoms” aš turiu ribotą 
tikėjimą — jei jų turi, tai turėsi, 
ir baloj sėdėdamas, gi jei jų nė
ra, tai nubėgimas į kokias Balea- 
rų salas ar į Grenadą mažai ką 
padės- Žinoma, nėra abejonės, 
kad kiekviena kelionė yra pamo
ka arba informacija, jei taip no
rėtumėt sakyti. Gal būt, kad žmo
gus tuo ir užsikreti. Pasėdėjus 
metą kitą ramiai, ima nieštėti 
padai.

— Kaip aplamai žiūrite į gra
fikos situaciją šiandieninio meno 
raidoje? Kokia įmatote grafikos 
ateitį ir kur ir kokie, Jūsų many
mu, yra dar nepaliestieji jos plo
tai?
— Grafikos pozicija dabartiniam 

meno gyvenime, gal būt, ir pa
sauliniu mastu, yra gana kon
servatyvi. Kaip tapyba ir skulp
tūra yra pridariusi geroką pus
šimtį salto mortale kilpų, yra iš- 
sivarčiusi į visus papievius ir iš
laužiusi kone visus pakelės me
dukus, tai tuo tarpu grafika pa
lyginti laikėsi gan ramiai, ir, tur 
būt, galima ją pavadinti “geruo
ju” meno šeimos vaiku. Didžiau
si abstraktinio ekspresionizmo, 
optinio meno ir “pop” sūkuriai 
ją vargiai yra palietę. Jei ir taip, 
tai žgmiu vis dėlto yra labai ue-

daug. O tų visų krypčių atspin
dys grafikoj yra palyginti mažas. 
Tam reiškiniui yra daug gerų 
privalumų. Grafikoje meno ver
tybės per paskutinių kelių de
šimtmečių bėgį pasirodė esančios 
daugiau pastovios. Sakoma, kad 
tapyboje tapytojas yra tik to ver
tas (arba tik tiek “geras”), kiek 
paskutinis jo paveikslas... Skam
ba kaip paradoksas, bet tai yra 
gana žiauri tiesa. Pavyzdžiui, iš 
neseniai prasiautusio abstrakti
nio ekspresionizmo yra užsilikę 
“malonės” stovyje vos keli daili
ninkai, kuriais rimtai domimasi; 
visi kiti, nors fiziškai gyvi, bet, 
taip vadinamame, meno katile 
yra vaikščiojantys lavonai. Ne
maža jų, vėjams pasikeitus, šoko 
kabintis ir desperatiškai keistis į 
naujas kryptis. Labai nedauge
liui tai pavyko. Yra keistas šio 
krašto meno gyvenimas: senų vil
kų nieks nenori. Grafikoj situaci
ja yra visai kita. Ji neturėjo to
kių staigių pražydimų, kaip, pa
vyzdžiui, tapybos kryptis, bet ne
turėjo ir tokių nuosmukių. Per 
paskutinius dešimt metų yra 
tėjęs visai naujas prieauglis, 
šitam miške matyti daug ir 
nų vilkų.

a- 
bet 
se-

Kituose pasaulio kraštuose 
tuacija gal nebūtų visai ta pati, 
ir reikia manyti, kad tos atmai
nos ten yra mažiau impulsyvios 
ir staigios- Nors mano įspūdžiu, 
yra tiesa, kad JAV meno gyveni
mo įtaka yra gana užkrečian
ti ir kitiems. Tos seismografi- 
nės bangos pasiekia tik kitus kraš 
tus vėliau. Čia man prisimena 
Pulgio Andriušio posakis: Kai 
tikrenybėj amerikiečiai yra jau 
seniai išvaryti iš Šiaurinio Viet
namo, pagal Australijoj gautus 
laikraščius, jie dar vis žygiuoja

tarpis, kuriame mes dabar gyve
name, turi daug talentų. Šis yra 
mokslininkų etapas. Pradžios 
šimtmečio meno galiūnai bai
gia išmirti ir turim būrių būrius 
ir samčių samčius nykštukų, špil-

Romas Viesulas

Romas Viesulas Autoportretas lyg bulvė (Nuotrauka Albert R. Carlisle)

Klausiate, kokia grafikos atei
tis ir jos dar nepaliestieji plotai? 
J šitą klausimą reiktų atsakyti ki
tu klausimu: Kokia aplamai yra 

a"' meno ateitis? Ogi dievai žino. 
Viena, kas yra aišku, ir labai aiš
ku, kad stovime prieš absoliu
čiai neribotų galimybių periodą. 
Tur būt, nėra nei tos minties, 
nei to techniško aspekto kas me
nui būtų negalima arba “nelie
čiama”. Galimybės yra fantastiš
kos. Aš nemanau, kad šis laiko- 

tarp atskirų technikų, kaip ta
pybos, skulptūros, grafikos ir iš
pildomų menų (vienkartinių 
menų — estrados, scenos, kon
certo) tolygiai nyks ir šalia gry
nų meno formų, tradicine pras
me, bus daugybė daugiaformių 
meno išraiškų.

žmonės, mano galvosena, yra 
daugiau ieškotojai nei kūrėjai. O 
galimas dalykas į šimtmečio galą 
turėsime keletą genijų, kurie, tas 
pačias atrastas priemones paė
mę, sudrebins, pasaulį- Bet aš ta
da, tur būt, turėsiu astmą, lum
bago ir būsiu sunkaus girdėjimo. 
Bet mūsų būsima karta jau galė
tų būt liudininkė didelių įvykių 
plastiniame mene, gal būt, ir 
muzikoj. Dar vienas aspektas a- 
pie menų ateitį: apibrėžtos ribos

— Kaip vertintumėte mūsų 
lietuviškosios grafikos kelią pra
eityje ir dabar? Kur randate jos 
stiprybę ir silpnybę? Ar galima 
būtų priskirti jai kokį specifiškai 
lietuviškąjį bruožą? Kokia apskri
tai dabartinė jos situacija laisva
jame pasauly ir nūdieninėje Lie
tuvoje?

— Apie lietuvišką grafiką, kaipo 
grupę ar kryptį, mano manymu, 
galima tik kalbėti apie Lietuvoj 
esančią grafiką. Čia svetur mes 
esam daugiau pavieniai, paskiri 
meno individai, negu grupė ko
kia nors prasme. Kiek tų bend
rų bruožų buvo, jie ištirpo, mums 
augant paskiruose svieto kampuo 
se. Ir esam daugiau “grafikai lie
tuviai” negu “lietuvių grafikai”. 
Čia skamba kaip žodžių žaidimas, 
bet jame yra daug tiesos. Mes vi
si išlikom sąmoningi lietuviai, 
bet kiek mūsuose to ypatingo lie
tuviško bruožo yra, tai jau ki
tas klausimas.

Grafika Lietuvoj, manyčiau, 
turi savo dar užsilaikiusį bruožą. 
Gal jis nėra absoliučiai išskirti
nis ir vienkartinis, nes toj grafi
koj atsispindi geografiniai-etno- 
grafinis aspektas: Šiaurės Rytų 
Europa. Bet ji yra nors konser
vatyvi, bet kietai, beveik užsispy
rusiai sava: prisirišusi prie savo 
žemės, jos miestų, jos legendų. 
Kaip tapyba Lietuvoj bando bū- 
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MOKSLO IR KŪRYBOS 
DIENAS PLANUOJANT

Stebint šiandieninę lietuviš
kos išeivijos raidą, matomas 
džiugus reiškinys: vis daugiau 
ir daugiau mūsiškių, ypač čia 
išsimokslinusios jaunosios kar
tos, pasiekia gana aukštas 
mokslo, švietimo ir kitokio kul 
tūrinio klodo pozicijas. Ne vie
no lietuvio reiškimasis šiose 
srityse toli prašoka lietuviško
sios bendruomenės ribas. Ta
čiau ne vienam jų, savo specia
lybėje dirbančiam, reikia gy
venti, grynai geografine pras
me, atokiai nuo kompaktiškų 
lietuvių kolonijų. Pagaliau ir 
organizuotai bendruomenei ak
centuojant savo gyvatoje la
biau visuomeninę veiklą, moks
linių bei kūrybinių sričių spe
cialistui nėra jau pirmos eilės 
interesas reikšta kaip visuome 
nininkui. Ir tai yra savaime su
prantama, nedarant čia kam 
nors kokių priekaištų. Bet tai 
drauge yra ir pavojus intelek
tualui atkristi nuo savo etniš
kojo kamieno.

Vis dėlto, turint nemažą ir 
vis didėjantį skaičių čionykščių 
lietuvių intelektualų, būtų klai
da bendruomenei prieš juos už
simerkti, būtų taipgi skaudu, 
jei intelektualai nuo savo lietu
viškųjų pagrindų visai atšoktų. 
Atvirkščiai, mums dabar kaip 
tik yra ir gal tokia vienintelė 
proga sukurti šakotą lietuviš
kąją išeiviją, kurios specifinis 
bruožas nebūtų vien tik neįta
kingo paprasto darbininko, bet 
ir plačiai pripažinto intelektua
lo, mokslininko, kūrėjo tipas. 
Pagaliau būtina jau kiekvie
nam įsisąmoninti, kad moder
niuos laikuos lietuvių tauta pa
saulinį pripažinimą išsikovojo 
it gali dar stipriau išalkovot 

ne ginklu ir ne milijoniniu savo 
gausumu, o tik intelektualiniu 
ir kūrybiniu pajėgumu.

Reikia atsiminti, kad šitai 
kažkaip intuityviai suvokė jau 
nuo 19-to amžaus Vidurio pa
prastas lietuvis žemdirbys, vi
somis išgalėmis siųsdamas sa
vo vaikus į mokslą, be kurių 
vargu ar būtų pabudęs mūsų 
tautinis atgimimas ir nepri
klausomoji Lietuva.

Negalėtume pasakyti, kad 
mokslui ir kultūrai yra abejin
ga ir šiandieninė laisvoji mūsų 
išeivija. Ne kartą šviesiai tai 
liudija pavienės ir organizuotos 
visuomenės šios krypties ap
raiškos. Tai liudija ir laika nuo 
laiko šaukiami Kultūros kon
gresai. Tačiau Kultūros kon
gresai vyksta gana atokiais 
tarpais. Todėl jau ne kartą bu
vo ir spaudoje keliamos min
tys, kad tarpus tarp Kultūros 
kongresų reikia užpildyti ko
kiomis nors mokslo ir kūrybos 
dienomis bei šiaip intelektuali
nių pajėgų susibėgimu vienon 
vieton pastudijuoti ir pasvars
tyti kultūrinės mūsų situacijos, 
susitikti, susipažinti, pasikeisti 
nuomonėms, pasijusti vienos 
tautos vaikais, apsijungti ir ry
šio nenutraukti.

Ir atrodo, kad tai šiemet jau 
bus ir įkūnyta. Spaudoje pasi
rodė žinia, jog tokios Mokslo 
ir kūrybos dienos, iniciato
riams palaikant ryšį su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba, šiemet lapkričio 26— 
30 dienomis įvyks Chcagoje. 
Kaip informacija skelbia, pa
grindiniai šių Mokslo ir kūry
bos dienų tikslai yra keturi: 
“Pirma, sudaryti sąlygas moks-
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ti vakarietiška, kartais net milži
niška pastanga, turint galvoj 
Lietuvos izoliavimą nuo Vaka
rų, į kur, gal būt, lyg pro bačkos 
plyšį, prasisikverbia koks nors vė
jelis iš platesnio pasaulio, taip 
grafika lyg ir nenorėtų tos sveti
mos duonos, laikosi savo krašto 
šaltinių ir, reikia nukelti kepu
rę labai žemai, tai daro su lyg 
kokiu misionierišku tikėjimu. Ne
turėkime klaidingų iliuzijų, Lie
tuvos grafika labai stipri savame 
sektoriuje. Neabejoju, kad ji vie
na stipriausių visoje Sovietų Są
jungoj.

Kažkur buvau užtikęs vienos 
Lietuvos meno kritikės vertini
mą. Jei neklystu, ji teigė, kad 
lietuviškoji grafika yra atsilikusi 
ir, berods, gyrė estus, už jų dau
giau avangardines pastangas. 
Mano informacija yra grynai 
nuotrupinė, bet kiek man teko 
matyti estų grafikos darbų, tai 
buvo tik antraeiliai, o gal ir tre
čiaeiliai Vakarų ęuropietiškos gal 
vosenos sekimai, neparodę nei 
lašo savęs ar ko nors specifinio 
savam kraštui. Tokių grafikos 
lakštų gali priraiškyti, kaip cibu
lių, kiekvienas gabesnis penkto 
kurso studentas Europos Vaka
ruose- O Gibavičiaus, Skirutytės 
ar Makūnaitės Vakarai duoti ne
gali. Tam reikia savo žemės.

Žinoma, čia ir yra žmogiškasis 
aspektas. Kas sėdi bačkoj ir už
darume, tas nori iš jos išeiti. Bet 
kartą išėję į plačius vėjus, daro
mės tokie, kaip ir visi kiti. Tai 
yra viena iš labiausiai slegiančių 
dabartinio laikotarpio proble
mų. Pasidairius po didžiąsias me
no bienales, ar tai būtų Veneci

Partijos kanceliarija kul tūrininkij suvažiavime
Kultūrinių mainų idėja, kiek 

ji bebūtų buvusi dabartiniuose 
Lietuvos kultūriniuose sluoks
niuose puoselėta, susilaukė pri
trenkiančio smūgio. Tai įvyko šio 
mėnesio pradžioj, Vilniuje su
šauktame kultūrininkų suvažiavi 
me. Smūgis krito iš komunistų 
partijos kanceliarijos, kur lemia
mą žodį tuose reikaluose turin
tieji ortodoksai sutaisė neva su
važiavimo laišką partijos centro 
komitetui. Laiškas, parašytas ti
pišku partijos kanceliariniu sti
liumi, viešai paskelbtas, kaip su
važiavimo dievažijimasis partijos 
šventajam Leninui ir jo žyniams 
Kremliuje.

A. Skirutj tė Laivai (kartono raižinys)

ja, Sao Paulo ar Pitsburghas, 
visi darosi panašūs į visus kitus.

Grįžtant vėl prie lietuvių gra
fikos, negalima sakyti, kad ji vi
sa tik regionalinė. Antai Gibavi- 
čius laimėjo Krokuvos grafikos 
bienalėj viena iš tarptautinių 
premijų su Vilniaus peizažu, ku
ris ir labai lietuviškas, pilnas tra
dicinės medžio raižybos aspektų 
ir labai modemus, tarptautinis. 
Didelį respektą reikėtų skirti tam 
žmogui už paprastumą ir jėgą.

— Prisimena čia ir kadaise su
kurta Jūsų litografijų serija lietu
vių liaudies dainų temomis. Ar! 
nežadate kada nors vėl grįžti, 
prie vienokia ar kitokia prasme 
kokios nors lietuviškosios temos?

— Taip- Nors čia esam gerokai 
atitrūkę nuo mūsų folkloro, ne
žiūrint, kad pradžioj, čia atvy
kę, laukdavom lietuviškas dainas 
naktų naktimis, baidydami airius 
kaimynus, rėkdavome tuos pa
čius posmus, važiuodami slidinė
ti į kalnus. O dabar pagalvojus, 
net nebeprisimenu, kada paskuti
nį kartą dainavau. Civilizacija. 
Pagaliau, išėjęs vakarais ant 
gonkų, nesubliausi “Šėriau žirge
lį”. Policija atbėgs. Čia tau ne 
klonių kloniai ir pamiškės (Ka
žin, ar dabartiniuose kolchozuo
se dar bedainuojama vakarais?) 
Bet kai neseniai teko užtikti lie
tuviškų liaudies dainų antologiją 
plokštelėse, labai susijaudinau. 
Kažkas palietė vėl tą patį, kas 
neišdildoma- Taip. Prie folkloro 
grįšiu vėl kada nors.

— Anksčiau minėjote, kad 
žmona žada tęsti savo studijas. 
Kaip tai?
— Kadangi Temple universitetas 
chemijos skyriaus Romoje neturi,

• •

Laiške Lietuvos kultūrininkų 
vardu priesaikaujama, kad kas 
tik doro kultūros srityje Lietuvoj 
laimėta, tai tik komunistų parti
jos globoje. “Kultūra”, sako, “res 
publikoje vystėsi marksizmo-leni 
nizmo pagrindu, rėmėsi revoliu
cinėmis ir demokratinėmis liau
dies tradicijomis, glaudžiai bend
radarbiaujant su kitomis broliš
komis tarybinėmis kultūromis.”

Toliau dar gražiau:
“Komunistų partijos išauklėti 

tarybiniai rašytojai, meno ir kul
tūros veikėjai kuria politiškai 
brandžius, meniškai meistriškus 
kūrinius. Aštrioje ideologinėje 
kovoje, kuri vyksta pasaulyje, jie

Paulius Augius Malda (įmedžio raižinys)

tai, žinoma, žmona turės daug 
laisvo laiko. Nuo seniai ji nepa
meta minties apie studijų tęsi
mą, siekiant doktorato. Anksčiau 
visuomeninė veikla, o dabar šei
ma, ir pagaliau dėstymas tuos ke
tinimus vis nustumdavo tolyn. 
Mes abu galvojame, kad Roma 
dabar viskam yra puiki proga.

k. br.

užima principinę marksistinę-Ie- 
nininę poziciją, moka duoti tei
singą partinį įvertinimą sudėtin
giems pasaulinės kultūrds reiški
niams- Visa savo kūryba Lietu
vos kultūrinio fronto veikėjai iš
tikimai tarnauja partijai, padeda 
auklėti plačiąsias darbo žmonių 
mases klasinio solidarumo, nesu
taikomos kovos prieš imperializ
mą, buržuazinę ideologiją dva
sia, siekia deramai prisidėti prie 
TSKP kovos už tarptautinio dar
bininkų judėjimo vienybę ir su
sitelkimą marksizmo-leninizmo 
pagrindu.”

“Komunistinis partiškumas, 
liaudiškumas, lenininis nesutai- 

komumas su bet kokiais buržua
zinės ideologijos pasireiškimais 
buvo, yra ir bus pagrindiniai 
kultūrinės statybos ir meninės 
kūrybos principai.”

“Visas kultūros - švietimo į- 
staigų darbo turinys nukreiptas į 
tai, kad būtų stiprinami1 komtiniš 
tiniai moralės principai,! formuo
jama darbo žmonių mokslinė - 
materialistinė pasaulėžiūra, kad' 
jaunimas, darbinitikai, kolūkie
čiai, inteligentija būtų auklėjami 
tautų draugystės, proletarinio 
internacionalizmo, nesitaiksty
mo su bet kokiais buržuazinio 
nacionalizmo pasireiškimais dva
sia”...

Negana to. Partijos kanceliari
ja sutaisė suvažiavimui ir “krei
pimąsi” į visus kitus kultūrinin
kus Lietuvoj, kurių suvažiavime 
nebuvo. Ten sako: kiekvieno 
rašytojo, meno darbuotojo parei
ga — savo talento geriausias kū
rybines jėgas skirti būtent komu
nistinės visuomenės sukūrimui. 
Tai ypač svarbu nepamiršti šain- 
dien, paaštrėjusios ideologinės 
kovos sąlygomis, kai buržuazinės 
ideologijos atstovai atkakliai ieš
ko spragų, kuriomis pasinaudoję, 
galėtų vykdyti ideologines diver
sijas. Tarybų Lietuvos kultūros 

darbuotojų suvažiavimo daly
viai, atstovaują respublikos me
no bei kultūros darbuotojams, 
tvirtai pareškia: mūsų kelias — 
su liaudim, su komunistų parti
ja, ir nėra tokios jėgos, kuri ga
lėtų mus iškreipti iš pasirinktojo 
kelio”...

Tai yra nedviprasmiškas įspė
jimas, kad bet kokie kultūrinių 
mainų sumanymai turi būti ne
atidėliojant pamiršti, jeigu kas ir 
būtų tokių sumanymų turėjęs. 
Kadangi visi kultūros vertybių 
kūrėjai prigrasomi kurti tik tai, 
kas jokiems mainams netinka, ir 
prigrasomi saugotis nuo visko, 
kas ne komunistų partijos globoj 
sukurta...

Tiesa, jokioj srity, taip pat, o 
(Nukelta į 5 psl.).

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
/ai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
• ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
ilenj uždaryta Ligoniai priimami su 
iltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Libertj Street

Route 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 VVest 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Rezid.: 3241 VVest 6flth Place 

Tel.: REpublic 7-7868
DR. S. BIEŽIS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč, ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJ A

2751 VVest olst Street
Valandos: antradieniais, penktame 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

(Atkelta iš 1 psl.) 
linj darbą dirbantiems lietu
viams, mokslininkams ir pro
fesionalams tarpusavio žinių ir 
nuomonių pasikeitimui moksli
nėje bei kultūrinėje srityse. 
Antra, supažindinti lietuvių vi
suomenę, ypač jaunjąją kartą, 
su išeivijos lietuvių moksliniu 
bei profesiniu pajėgumu ir 
mokslininkų bei profesionalų at 
siekimais. Trečia, visuomenei 
duoti vertingų ir įdomių pa-

' ’r Ant Rudoko kabinete perčn. 
ontbmet ristas

OR. EDMUND E. ClfiRfl
2709 VV 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DE6KYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYB® — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarime

Rez. Te) GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

VknirrOa Ir moterų Ilgos 
Ginekologini Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
Šeštad, nuo 1 Iki 4 vai,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th Street. Cicero 
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
doitadieniabs 12 iki 4 popiet

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Iii. 
Diathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.

Tel. FR 6-3085 arba GR 6-5500

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad antrad ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vai iki i vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai Zakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. šeštad 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

r Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—S vai., 
antra Ir penkt 1—4 vaL 

Pritmln«ja tik susitarus. 

skaitų iš mokslo bei kultūros 
pasaulio. Ketvirta, apsvarstyti 
Pasaulio Lietuvių mokslo drau
gijos steigimo galimybes”.

Tokiu užmoju turėtume visi 
tik džiaugtis, juo domėtis ir jį 
remti, kad lietuviškosios Moks
lo ir kūrybos dienos virstų kas 
metine tradicija, padedančia 
mūsų išeivijai formuotis į to
kio laipsnio bendruomenę, ku
rios šių dienų pasaulinė aplin
ka negalėtų nevertinti ir ne
matyti. k. brd.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybč vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas: 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius h
“contact lenses”. 

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 Sv. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. I. 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarime

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

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Strev. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. vy penktad. 10—13 
v. r 2-8 v. vak. Šeštad 1-4 v. va 
karo Sekmad. Ir trečlad uždaryta 

Rezid, tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir fieštad. uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albauy Avenue

Vai.: nlrm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS n? CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. r

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



R. Gibavičius Domininkonų bažnyčia Vilniuje (medžio raižinys)

Ar reikalinga remonto 
Santvaro Dana?

Vladas Šlaitas
ŽOLYNĖLIS

Esu žolynėlis,
pervežtas iš savo krašto
į svetimo krašto žemę, 
ir už tai man sunku siūbuoti be savo žemės, 
ii- už tai man sunku siūbuoti be savo krašto.

AMŽINAM ATMINIMUI

Vyšnios peržydi greitai.
Bet jų žydėjimas 
toks stiprus )r svaiginantis, 
kad jo užtenka man iki sekančio vyšnių žydėjimo. 
Ir tavo meilė
buvo trumpesnė už vyšnių žydėjimą, 
bei ji liko širdy amžinam ir šviesiam atminimui.

UKMERGIŠKIS DANGUS

Smulkmenų 
neprisimenu.
Tik žinau, kad jisai, 
ukmergiškis dangus, 
buvo tūkstanti kartų platesnis už mano gyvenimą. 
Ypač tas ukmergiškis dangus, 
kuris vasaros naktį
tyliai plaukė virš seno ir snaudžiančio miesto sodo. 
Tai jisai,
ukmergiškis dangus, 
šviesią vasaros naktį 
man įdėjo širdin didžiai platų aukštaičio mostą.

PAVASARI

Tai ne žali debesėliai danguj.
Tai lapai.
Tai pavasar’o medžių lapai danguj siūbuoja.
Būtų gera sudėti širdį j vieną lapą 
ir daugiau nebegrįžti.

AGUONŲ GAISRAS

Tos aguonėlės perdegė ir dingo.
Bet širdy
paliko vasaros graudus prisiminimas:
aguonos supasi 
ir vasaros danguj 
liepsnoja didelis aguonų gaisras.

(Iš spaudai paruošto eilėraščių rinkinio 
Aguonų gaisras)
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Nuotrauka Vytauto Maželio

Keletas pastabų dėl operos libreto
VYTAUTAS ALANTAS

Kodėl ne? Galima kalbėti a- 
pie operos muziį^libretą, deko
racijas ir t. t., tačiau, kalbant 
apie operos spektaklį, vis dėlto 
pirmon galvon kreipiamas dė
mesys į muziką, o libretas kaž
kaip dingsta už kompozitoriaus, 
dekoratoriaus ir solistų nugaros. 
Daug yra operos mėgėjų, bet ar 
daug iš jų žino apie libretų auto
rius? Aš esu daug kartų matęs 
Faustą, Carmen, Traviatą, bet 
man niekad neatėjo į galvą min
tis domėtis jų libretais. Opera y- 
ra ne dramos, o muzikos kūri
nys. Ir galų gale rašytojui, ra
šančiam libretą, dėl operos pri
gimties nėra įmanu išvystyti ko
kių ypatingų charakterių, nei 
kažkokių intrigų sugalvoti. Libre
tas yra išdainuojamas, o neiškal
bamas, o dainuojant, teksto rei
kia nedaug.

Stasys Liepas “Draugo” kultū
riniame priede rašydamas apie

Stasio Santvaro libretą literatū-
rinės vertės klaustuke” (Drau
gas, gegužės 31 d. 1969 m.) sa
ko, kad jis rašąs savo straipsnį 
“šią operą jau išvydusiems”. Tai
gi, aš tą operą “išvydau” ir per 
visą spektaklį tepagavau iš viso 
libreto tik vieną kitą solistų ir 
choro žodį, o visą kitą nusinešė 
muzika. Kitaip sakant, kone vi
sas libretas man, eiliniam klau- 
sovui, dingo muzikos garsuose. 
Aš tuo nenoriu pasakyti, kad dėl 
to rašytojas nesistengtų parašyti 
gerą libretą, aš tik noriu pasaky
ti, kad praktiškai žiūrovas eina į 
teatrą pasigėrėti operos muzika, 
o ne nustatinėti libreto “literatū
rinės vertės”- Pagaliau jis to ir 
negalėtų padaryti, jei ir norėtų, 
nes, kaip aukščiau pastebėjau, so
listai ir choras dainuoja taip, 
kad klausovas tesugauna tik vie
ną kitą žodį,—taip būdavo Kau-' 
no Valstybės operoje, taip buvo 

per šio pavasario gastroles Det
roite Metropolitan operos spek
takliuose, taip buvo ir per “Da
nos” premjerą.

Be abejo, libretas dar nėra 
vien tik žodžiai: čia dar yra in
triga, charakteriai, konfliktai, is
torinis ar šių laikų fonas, vieto
vė ir t. t., tačiau, imant griež
tai dramatiniu požiūriu, operos 
libretas nėra dramatinis veikalas, 
o tik dramatinio veikalo griau
čiai. Jokia opera neturi ir negali 
turėti smulkmeniškai išvystytų 
charakterių: operų charakteriai 
tėra tik charakterių schemos. 
Faustas yra nusivylęs mokslinin
kas fantastas, Mefistofelis blo
gio ir klastos idėjos įkūnijimas, 
Margarita naivi, sentimentali 
miesčionėlė, Traviata susibankrū 
tijusi sentimentali kurtizanė, Car- 
mencita sveika, temperamentin
ga, vyrus kolekcionuojanti mer
ga, Butterfly — šeimos židinio ir 

ištikimybės simbolis ir t. t. Čia 
paminėtos operų didvyrės gar
sios ne dėl to, kad libretų rašyto
jai jas tokias sukūrė, bet dėl to, 
kad kompozitoriai išgarsino jas 
muzikos garsais. Goethės Faus
tas ir kitų operų didvyriai yra ži
nomi ir literatūroje, bet vargu ar 
jie būtų taip plačiai žinomi, jei 
kompozitoriai nebūtų jiems “pri
klijavę” muzikinių sparnelių?..

Į tą muzikinių didvyrių tarpą 
įsirikiuoja ir Santvaro “Dana”. 
Aišku, ji dar nėra tokia garsi, 
kaip, sakysime, Carmencita, 
Margarita ar net ir mūsiškė Gra
žina, — koks bus jos likimas, kas 
žino? — tačiau jau ir šiandien 
jos garsas sklinda greičiau Gai
delio muzikos sparnais negu lib
reto rašytojo rašomosios mašinė-! 
lės tarškėjimu. Dažniausiai mu
zikiniai didvyriai greičiau užka
riauja publikos dėmesį, kaip kad 
“rašytiniai” personažai.

Išieškotu ir, sakyčiau, preten
zingu stiliumi Stasys Liepas sten
giasi nudrėksti nuo Danos muzi
kinį apdarą ir parodyti Draugo

rinių laikų apibūdinimus, tvir
tindamas, kad “skerdybiniame 
žmogaus gyvybės ir visų jo ver
tybių košmare” atsiskleidęs nau
jas “psichologinis, sociologinis 
ir filosofinis klimatas”, kurį jis 
vadina “mirties numylėtinių 
generacijos” realizmu ir da
ro išvadą, kad dramaturgo me
ninis instinktas “būtinai turėtų 
sunerimti ilgesiu, išsimušti iš į- 
prastinio melodraminių priemo
nių šablono ir atitinkamai revo- 
liucionuoti savo stilistinę amu
niciją”.

Ką gi, kaip matome, Liepas 
vartoja sunkiąją “amuniciją” 
Danai sunaikinti. Jis reikalauja, 
kad Santvaras, grįžęs į tremtinių 
stovyklą, turėjo “sunerimti”, su
sprogdinti ten atominę bombą ir 
tuo būdu revoliucionizavęs savo 
“stilistinę amuniciją” išsimušti 
iš “melodraminių šablonų”. Jei 
taip Santvaras būtų padaręs, tai 
jis savo Danoje būtų atskleidęs 
pokarinį “skerdybinį... košmarą” 
ir “psichologinį, sociologinį ir 
filosofinį klimatą”.

skaitytojams kaip ji atrodo, jo 
nuomone, paleista nuo Santvaro 
rašomojo stalo. Ir man atrodo 
truputį juokinga, kai Liepas la
bai rimtai imasi sunkaus uždavi
nio pamokyti Santvarą kaip rašy
ti libretus. Ar jam kartais neatei
na į galvą tokia paprasta minte
lė, kad gal truputį per vėlu so
dinti Santvarą į savo mokyklos 
suolelį? Štai, mes tremtyje jau 
gyvename daugiau kaip 20 metų, 
ir per tą laiką turėjome ir šian
dien tebeturime didžiai kvalifi
kuotų slapyvardžiais ir tikromis 
pavardėmis pasirašinėjančių “ob
jektyvių” kritikų, bet man dar 
neteko nugirsti, kad jie būtų pa- 
gimdę genijų...

Aš nemanau, kad Santvaras 
laikytų save tobulybe — joks rim
tas rašytojas neatsisakys išklausy
ti rimtų patarimų iš šalies — ta
čiau kai, kalbant apie musę, i- 
mama kalbėti apie dramblį, tai 
tokia ekskursija literatūros vado
vėliuose vadinama nukrypimu 
nuo temos- Kažkodėl straipsnio 
autorius metasi į plačius poka-1

Knūpdamas ir keldamasis 
skaitytojas skaito tas aukštos Lie
pos erudicijos prisisunkusias ei
lutes ir kažkaip savaime jam at
eina galvon mintis, kad jei Lie
pas būtų rašęs “Danos” libretą, 
tai jo didvyrė būtų išėjusi kažko
kia viso pokarinio “klimato” į- 
kūnytoja, kažkokia “antmoteris”. 
Bet kas iš tikrųjų Dana buvo? Ji 
menininkė dainininkė, ji myli 
savo vyrą, bet karo audrose pasi
meta ir nežino jo likimo. Ilgą 
laiką ji dar lieka jam ištikima, 
kovoja su pagundomis, bet galų 
gale pasiduoda įkalbama ir tam
pa kito vyro meiluže. Staiga grįž
ta vyras, ir štai problema: koks 
jos tolesnis likimas? Liepas kalti
na Santvarą, kam jis pasidavęs 
“šablonui” ir Daną lengvapėdiš
kai nužudęs. Bet kaip autorius tu
rėjo pasielgti, Liepas nepasako.

Be abejo, buvo labai daug iš
eičių. Lengvapėdei, palaidu sijo
nu moterėlei nebūtų buvę jokios 
problemos: ji būtų puolusi vyrui 
į glėbį, gal jie būtų išsikėlę į ki-

1 Nukelta J 4 ųal. i

Laukimas
JORGE LUIS BORGES

Vežimas jį paliko prie numerio keturi 
tūkstančiai keturi šioje šiaurės vakarų gatvė
je. Dar nebuvo išmušę devynių ryto. Žmogus 
pritariančiai pažiūrėjo į dėmėm nusėtus ba
nanų medžius, keturkampi žemės plotą kiek
vieno jų papėdėje, padorius namus su bal
konėliais, prie jų prisišliejusią vaistinę, išblė
susias dažų bei geležų krautuvių iškabas. Il

Jorge Luis Borges, argentinietis rašyto
jas, jau kelis kartus minėtas, kaip kandida
tas Nobelio premijai. Čia spausdinama jo 
novelė yra labai charakteringa visai Bor
ges kūrybai, nes keliuose puslapiuose su
glaudina daugelį jo temų: mirties baimę, 
kriminalinę persekiojimo techniką, sapnų 
pasaulį, žmogaus “nužmoginimą”, neduo
dant jam net vardo, sujungdama beveik 
pašaipų toną su gilesniais apmąstymais ir 
net literatūriniais komentarais.

Rašytojas gimęs 1899 Buenos Aires, 
1914 išvyksta su tėvais į Europą, karą pra
leidžia Šveicarioje, po to tiek Prancūzijoje, 

ga, be langų ligoninės siena tiesėsi pagal ša
ligatvį priešais, o toliau šiltamedžiuose spin
dėjo saulė. Žmogus pagalvojo, kad šie dalykai 
(dabar atrodantys pripuolami ir neriboti, pa
našiai, kaip juos matom sapnuodami) laikui 
bėgant, jei tokia bus Dievo valia, pavirs ne
kintamais, įprastais ir reikalingais. Vaistinės 
lange galima buvo perskaityt išdėstytą kera- 
mikinėm raidėm vardą Breslauer: žydai jau 
vertė iš čia išsikraustyti italus, taip kaip šie 
kadaise buvo išstūmę kreolus. Geriau taip: 
žmogus nenorėjo užmegzti ryšio su savo gen
ties žmonėmis.

Vežikas jam padėjo nukelti skrynią; išsi
blaškiusi ar pavargusi moteris pagaliau atvė
rė duris. Jau nuo pasostės vežikas jam grą
žino vieną iš monetų: orientališką dvidešimt

tiek Ispanijoje įsijungia į revoliucinius lite
ratūrinius ratelius. Iš karto rašo tik poezi
ją, paskui ima kultivuoti “ensayo”, ir tik 
1935 pasirodo pirmasis jo apysakų rinki
nys “Historia universal de la infamia”. Ant
rasis, “EI jardin de senderos que se bifur- 
can” 1941 jį išgarsina jau ir už Argentinos 
sienų. Po to seka “Ficciones” 1944, “EI 
Aleph” 1949, “La muerte y la brujula” 19- 
51. Rašo daug straipsnių. Prieš metus bu
vo pakviestas į Harvard’o universitetą kaip 
“sitting professor”. Jau prieš eilę metų apa
ko, ir nuo to laiko neberašo apysakų, nes 
♦virtiną, kad joms reikia matyti tikrovę. Pa
skutiniu laiku vėl grįžo prie poezijos. 

centų, kuri buvo patekus jo kišenėn aną nak
tį Melo viešbutyje. Žmogus jam padavė ketu
riasdešimt ir tuoj pat pagalvojo: “Reikia elg
tis taip, kad visi mane užmirštų. Padariau 
dvi klaidas: padaviau kito krašto monetą ir 
parodžiau, kad man nemalonu dėl šio apsi
rikimo”.

Sekdamas moterį, jis perėjo per kiemą, 
per pirmąjį patio. Laimei, jam rezervuotas 
kambarys išėjo į antrąjį.

Lova buvo geležinė, ir ją dirbusysis buvo 
išraitęs geležį fantastiškais vingiais, sukurd 
mas šakas ir vynuogių kekes. Buvo ten ir 
aukšta pušinė spinta, staliukas su lempa prie 
lovos, prie žemės priplota lentyna su kny
gom, dvi nevienodos kėdės ir komoda su du
beniu, ąsočiu, muiline ir nepermatomo stik
lo karafa. Sienas puošė Buenos Aires apskri
ties žemėlapis ir kryžius; tapetai buvo raudo 
nos spalvos, ir juose kartojosi dideli, išskėstom 
uodegom povai. Vienintelės durys vedė į pa
tio. Reikėjo perstatyti kėdes, norint įtalpinti 
skrynią. Gyventojas, viskam pritarė. Kai mo
teriškė paklausė jo pavardės, jis ištarė: Vll- 
lari — ne kaip tylų iššaukimą dvikovon, o 
kaip norą sumažinti pažeminimo jausmui, 
kurio iš tiesų nejautė, tik todėl, kad to pavardė 
jį visą užpildė ir buvo neįmanoma pagalvot 
apie kitą. Galiu užtikrint, kad jam neatėjo 
į galvą literatūroj padaroma klaida: pasinau 
doti priešo pavarde kaip ginklu.

15 pradžių ponas Villari niekad neišėjo iš 
namų. Po kelių savaičių pradėjo išeidinėti 

valandėlei temstant. Vieną kitą vakarą nu 
ėjo į kiną, kuris buvo už trijų kvartalų. Nie
kad neatsisėdo arčiau, negu paskutinėje eilė
je. . Visad pakildavo truputį anksčiau, negu 
baigėsi filmas. Matė tragiškas miesto padug
nių istorijas; kai kurios tikriausiai buvo ne
teisingos; kitos tikriausiai rodė vaizdus, ku
rie atitiko jo pirmykštį gyvenimą. Villari to 
nepastebėjo, nes mintis apie meno ir tikro
vės sutapimą jam buvo svetima. Jis nuolan
kiai stengėsi, kad jam daiktai patiktų, norėjo 
atspėti tikslą ir mintis tų, kurie anuos jam ro
dė. Priešingai tokiems, kurie skaito romanus, 
niekad nežiūrėjo į save kaip į meno sukurtą 
personažą.

Niekad jam neatėjo joks laiškas, net nei 
koks biuletenis ar skelbimas, bet su neaiškia 
viltimi kasdien jisai skaitė vieną laikraščio 
skiltį. Popiečiais išsinešdavo prieš duris kėdę 
ir su visu rimtumu ruošdavo “mate” (Ar
gentinoj vartojama žolių arbata), įbedęs akis 
į priešais esančio namo sieną gaubiantį vijok
lį. Metų metai vienumoje jį buvo išmokę, kad 
visos dienos, jas prisimenant, atrodo vieno
dos, bet kad nėra dienos, net kalėjime ar 
ligoninėj, kuri neatneštų staigmenos, kuri, 
žiūrint prieš šviesą, neparodytų mažyčių staig
menų tinklo. Kitų panašių užsidarymų me
tu buvo pasidavęs pagundai skaičiuoti dienas 
ir valandas, bet šis atvejis buvo kitoks, nes 
jam nebuvo galo — išskyrus, kad vieną rytą 
laikrašytje atrastų žinutę apie Alejandro Vil
lari mirtį. Buvo betgi ir galimybė, kad Vil

lari jau būtų miręs: tokiu atveju šis gyveni
mas buvo sapnas. Ši galimybė jį neramino, 
nes nesugalvojo, ar tai būtų palengvinimas, 
ar nelaimė; pagaliau sau pasakė, kad tai ab
surdas, ir ją atmetė. Kadaise, seniai — seniai 
ne laiko mastu, o dėl kelių nebeatšaukiamų 
faktų — jis ilgėjosi daugelio dalykų, mylėjo 
be skrupulų; ta tvirta valia, kuri buvo iš
šaukusi neapykantą vyruose ir meilę keliose 
moteryse, jau nebetroško nieko konkretaus. 
Vienintelis jo troškimas dabar buvo tęsti, ne
užbaigti. Skonis “mate” žolės, skonis juodo 
tabako, besiplečiantis lankas šešėlio, vis la
biau užpildančio patio, buvo jam užtektinu 
akstinu.

Name buvo vilkinis šuo, jau pasenęs. Vil
lari su juo susidraugavo. Kalbėjo jam ispa
niškai, itališkai ir keliais žodžiais, kuriuos dar 
prisiminė iš vaikystės tarmės kaime. Villari 
stengėsi gyventi tik dabartyje, be atsiminimų 
ir be pramatymų; atsiminimai jam buvo dar 
mažiau svarbūs, negu ateities spėliojimai. 
Jam atrodė, kad jis neaiškiai nujaučia, jog 
praeitis yra medžiaga, iš kurios padarytas lai
kas: dėl to jis tuoj pat pavirsta praeitimi. Jo 
vargas kai kuriom dienom buvo panašus į 
laimę: tokiais akimirksniais jis nebuvo daug 
sudėtingesnis už šunį.

Vieną naktį jį nustebino ir išgąsdino stai
gus _r smarkus skausmas burnos gilumoje. 
Tas baisus stebuklas pasikartojo už poros mi
nučių, ir dar kartą beauštant. Sekančią dieną
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Drobė, bronza ir daina
JURGIS GLIAUDĄ

Kada kur nors parapija rengia 
savo šventę, ta šventė išlieka įvy
kiu parapijos gyvenime. Ka
da Šv. Kazimiero parapija An
gelų mieste rengia savo šventę, pa 
rapija pagrįstai vadina tą šven
tę Lietuvių Dieha. Dar tiksliau 
galima tą dieną vadinti lietuvių 
meno diena. Taip birželio 15 d- 
surengta šventė buvo su kaupu 
pilnutėlė daugialypio meno. Jei
gu jūs pageidautumėte ta proga 
aplankyti dailės parodą, klebo
nas prel. Jonas Kučingis pasiūlo 
jums dvi dailės parodas: dviejų 
dailininkių — skulptorės Elenos 
Kepalaitės ir dail. Ilonos Peterie- 
nės. Jeigu jūs norėtumėt išgirsti 
chorą su solistu, šventės rengėjas 
klebonas prelatas pasiūlo jums 
tris solistus: viešnią sopraną Dai
va Mongirdaitę, tenorą Antaną 
Pavasarį, baritoną Rimtautą 
Dabšį. Dar subtilią pianistę (čia 
akompaniatorę) Raimondą Apei- 
kytę. Dar chorą, muziko-kompo- 
zitoriaus Broniaus Budriūno va
dovaujamą. Ir meistrišką tos di
džiulės scenos rikiavimą prof. ir 
poetės dr. Elenos, Tumienės pla
navime.

Tos visos meno pajėgos, su
koncentruotos spektakliui ir eks
pozicijai parapijos šventę iškelia 
iš eilinio įvykio rėmų ir nukelia 
į mūsų meno įvykių rubriką. To
dėl sumesti bent trumpas pasta
bas apie tai, su probėginiais į- 
vertinimais, nes tai dienraščio 
skilčių diktatas, yra ir apžvalgi
ninko pareigą, ir tikras malo
numas, nes ne visada meno pa
rodas apžvelgti ir išgirsti koncer
to sueina tokia tūkstantinė lietu
vių minia.

kampą, kuris dažnai netikėtas, 
dažnai nekasdienis ir dažniausiai 
dvelkia lengvu sopuliu. Tai, gal 
būt, pastangos išbalansuoti kovą 
tarp saulės ir pritemdytų realy
bės kontūrų.

Estrada
Daiva Mongirdaitė, familiariš- 

ka Chicagai, jau antrą kartą prie 
Pacifiko. Kas kartą ji yra mums 
atradimas. Ji žymiai pažengė pir
myn. Atiduodama tradicinę 
duoklę programos trafaretui, ji 
pateikė pluoštą J. Gruodžio ir 
dar K. Kavecko ir Klovos daly
kų. Tačiau tai nėra lengvai joja
mas žirgas. Iš esmės Mongirdaitė 
yra operinė jėga. Tas akademiš- 
kumas, su kuriuo ji nugalėjo mū
sų kompozitorių repertuaro iššū
kį, gal būt nėra dar išdainuotų 
pasažų tikslumas- Lietuvių kom
pozitoriai labai reiklūs daugeliui 
dalykų, visai svetimų bei canto 
balsui- Galima net prileisti, kad 
mezzo-sopranui tas repertuaras 
yra tinkamiausią sfera.

Mongirdaitė labai gera operos 
dalykų repertuare. Čia daug tal
kina “auksiniai sparnai” melodi
joje, suvestas į ritmą ir išraišką 
išgyvenimas, talkina pati operos 
dvasia, kurios esmės kupinas kiek
vienas jos fragmentas, ir ko nėra 

, lietuvių kompozitorių veikaluo- 
| se, esančiuose vis atskiru pasau
liu savyje. Mongirdaitės aukšto 
registro tonai yra puikūs.

Viktoras Petravičius Santuoka ('medžio raižinys)
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tipo. Mes labai norėtumėm, ka
da kantata bus baigta, nerasti jo
je didaktikos, palietusios kantatą 
mokytojui, nei protesto, kuo gy
va “Protėvių žemė”.
Choras, akompanuotojo ir 
programos vedėja

Dabar gerai išbalansuotas tarp

Parodos

Eleną Kepalaitę ypatingai pa
lankiai įvertino jau ir meno pa
saulio milžinas Jacųues Lipchitz 
ir mūsų Vytautas K. Jonynas. 
Tad juo labiau intrigavo proga 
pamatyti dailininkės darbus. Jos 
mažosios bronzos implikuoja 
keista junginį afrikietiško meno 
su bronzinėn transkripcijon per
keltu Fernandu Legeru. Nors 
skulptūroms duoti realūs vardai, 
tačiau traktavimas, tolimas nuo 
temos konkretumo, suartina kū
rinį su stebėtojo virš-suvokimu, 
artimu absoliučiam abstraktui-

Kepalaitės drobės išgyventos 
minorinėse nuotaikose. Subti
lus nunėrimas į blyškiuosius to
nus, į nekontrdstuojančias spal
vas leidžia jausti kūrinį kaip te
mą, neišmestą į išgyvenimo for- ■ 
te.

Antanas Pavasaris yra familia- 
riškas operinių arijų sferoje. Jo 
tenoras lengvai praeina pro 
Gounoud ir Mascagni partitūrą. 
Pavasaris ir Mongirdaitė sudarė 
puikų duetą ir jų sutartinės ne
prigesino pajėgaus choro akor
dai. Jie vedė užtikrintai, jėgingai 
ir impulsingai.

Rimtautas Dabšys, pasirodęs 
B. Budriūno kantatoje “Gintaro 
kraštas”, yra jau graži jėga mūsų 
vokalistų šeimoj. Jo baritonas ge
rai išneša tuos pavojingus bosui- 
baritonui pasažus, kur žemos ak- 
tavos turi būti išdainuotos pilnu 
kvėpavimu.

Ilona Peterienė savo drobėmis 
sukelia iki tam tikro laipsnio iš
balansuotą neramumą. Jos 
paukščiai savo skridy netenka 
kontūrų ir jos lūšnos švelnėja iki 
fokuso praradimo linzėje. Pete- 
rienėje jūs blyškiai sugaunate po- 
impresionistus, tačiau labai re
flektuojančius ir kontrastuojan
čius vieną kitą ryškiai papildan
čių dažų pomėgį. Jos temoms 
jau galima taikinti realius var
dus. Jos temos rėmuose užlietos 
stiprios saulės, bet jos stebėjimo 
linzės nustumtos nuo fokuso, ir 
stebėjimo posūkis turi tam tikrą

Tai vis dar nebaigtoji Bro
niaus Budriūno kantata, rašoma 
poetės Elenos Tumienės libretui. 
Pats libreto tekstas yra poema, 
labai gaivalingos prigimties, įdo
miai suvoktam simboliui, tau
tos gyvatai personifikuoti mitolo-' 
giniais, lietuviškais tautosakiniais; 
asmenimis. Libreto vyksmas su
stojo riboj, kur jūra ir žemė su-, 
sitinka, kur elementų kova yra 
nesibaigianti gyvybė, nesibaL 
giantis chaosas ir neišsenkanti' 
tautos jėga. Juk tai nekoks nors, 
“Gintaro kraštas”. B. Budriūnas 
meistriškai operuoja esminiais 
savo reiškimosi elementais: nos
talgija, protestu ir lyrika. Regis, 
kad šiai ypatingo mitologinio 
subtilumo kantatai reikės ir mi
tologinės misterijos ir pasakos 
primityvumo ir finalinių pra
našystės akordų- Tai arsenalas, 
kurio ginklai nėra paslankūs ir 
lengvi. Mums atrodo, kad viena 
iš tų kantatos arijų, kurią teko 
pažinti, artėja prie deklaracinio

kaluose. Okupuotoje Lietuvoje 
mielai įsigyvenusi Ant. Budriūno 
daina “Vilnius” čia suskambėjo 
švaria polifonija. Broniaus 
Budriūno premijuotoji “Lietuvio 
giesmė” ir tradicinė “Mano pro
tėvių žemė” ne tiek polifoniški, 
kiek gaivalingai veržlūs, dažnos 
bravūros pilni, yra ypač nusise
kę paties kompozitoriaus veda
mame chore.
Pianistė Raimonda Apeikytė tu

ri nuostabų talentą pianinu ly
dėti įvairiausių, dažnai kontras
tingų kompozitorių ir nuotaikų 
veikalus. Jos dėmesys solistui yra 
didžiulė talka kūriniui ir inter
pretatoriui.

Poetė Elena Tumienė, šios pro 
gramos vedėja, praturtino jos tū
rį savo poetiškais kreipiniais, su
teikdama estradai nenupigintus 
rėmus.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 28 d. 1
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tą stovyklą ir laimingai nugyve
nę savo amžių. Kitokio būdo Da
na, kaip kad vaizdavo Santvaras, 
galėjo stoti į vienuolyną ir atgai
lauti už savo nuodėmes, galėjo 
ji viską prisipažinti vyrui ir at
siduoti jo sprendimui: jei jis bū
tų jai dovanojęs, gerai, jei ne — 
ji galėjo su juo persiskirti, galė
jo tapti gyvnašle arba ištekėti 
už kito. Galėjo ji pabėgti ir su sa
vo meilužiu arba ir nepabėgusi

• “Žuvinto rezervatas” — to- lčia pat su juo gyventi. Juk ar nė
ra moterų akiplėšų? Pagaliau ga
lėjo ji dingti be žinios. Kažin ku
rią atomazgą Liepas pasiūlytų 
autoriui?

kiu pavadinimu Vilniuje išleista 
' mosografija apie vieną didžiau- 
. šių ir įdomiausių okup. Lietuvos 
ežerų ir pelkes. Tai kolektyvinis 
darbas, kuriame pateikti šių au
torių straipsniai: K. Bieliuko, T. 
Ivanausko, Pr. Šivickio, A. Ga- 
runkščio, M. Kabailienės, A- 
Seibučio, K. Brundzos, I. Šarki- 
nienės, O. Malakauskienės, A. 
Budriūno, G. Jankavičiūtės, P- 
Zajančkausko ir kt. Iš knygos aiš
kėja, kad Žuvintas gausus sa
vo augalija, nes jos priskai- 
tyta 437 įvairios rūšys. Suregist-moterų ir vyrų choras, B. Budriū

no vadovaujamas, pasiekė re- ruota daugiau kaip 1000 įvairių 
tą gero įsidainavimo laipsnį, smulkių gyvulių rūšys Apie Žu- 
Choras lengvai išvarė gana leng- vinto paukščius daug įdomios 
vus operinio choro partijų nu- medžiagos pateikė prof. T. Iva- 
merius. Bet choras buvo labai nauskas. Knygos pabaigoje pridė- 
geras ir nelengvuose Antano Bud ta ir Žuvinto apylinkės vietovar- 
riūno ir Broniaus Budriūno vei- džių sąrašas.

Man rodos, kad, jei Santvaras 
būtų pasirinkęs bet kurį iš visų 
galimų atomazgų, vis tiek dar a- 
tominės bombos nebūtų susprog
dinęs, nes galų gale mūsų tos 
atominės bombos ir nebestebina. 
Kai pagalvoji, daugelis klasiki
nių operų didvyrių miršta: mirš
ta Carmenicita, Margarita, Tra
viata, Gražina, miršta ir Dana- 
Gal būt, Santvaras ir pasidavė 
mirštančiųjų primadonų tradici
jai, bet ar Danai parengta kito
kia atomazga būtų buvusi geres
nė už tradicinę, kas gali pasaky
ti?

Danos spektaklis publikai pa

liko ko geriausią įspūdį. Tos ope
ros parašymas ir pastatymas yra 
didelis mūsų tremties kultūrinis 
laimėjimas. Ar Santvaras liepė 
savo didvyrei nusižudyti, ar jis 
ją būtų pasiuntęs į vienuolyną, 
ar paleidęs į gatvę valkatauti, 
koks skirtumas? Turint galvoje 
Santvaro įsivaizduotą Danos cha 
rakterį, atrodo, kad ta moteris su 
savo nuodėme gyventi nebegalė
jo. Jo “meninis instinktas” jam 
padiktavo, kad ji turinti iš gyve
nimo pasitraukti. Atrodo, kad 
Liepo instinktas kitaip diktuoja. 
Good for him, kaip sako ameri
konai. Tik nežinau, ar nėra tuš
čias laiko eikvojimas guldyti au
torių ant operacinio stalo ir re
montuoti jo “meninius instink
tus”? Gal Liepas ir yra operų bei 
libretų meistras, tačiau šįkart ne
atrodo, kad savo dirbtuvėlėje 
jam būtų pavykę tinkamai pa
remontuoti Santvarą, Daną ir jo 
libretą... Bereikalingos pastan
gos.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

“Gintaro kraštas”

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
I

Holo

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 West 6»th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor 
įrengiu naujus ii- perstatau se
nus visi; rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air-condltionlng — i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI. 
4444 S. IVestern, Chicago 9, 111. 

Telefonas VI 7-3447

H I G H R A T E S

4.75%
PER ANNUM 

ON'REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1.000 MIN

INSURED

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 0003? LA 8-8248

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL, 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERI.IOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

Standard Federal pays 51/4% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarterly on all accounts.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

10% — 20% — 30% pigiau mokSsIt 
už apdraudę nuo ugnies Ir autrnno 
bilio pas

F R A N K Z A POLIS
3208 Va VVest 95th Street 

Chicago. Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4332

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARQUETTE GIFT PAROKI. SERV. 
2008 09th St.
2501 09th St. 
3333 So. Halsted St.
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 

į E. Ir V. ŽUKAUSKAI

Tel. WA 5-2787
Tel. WA 5-2737

Tel. 254-3320

STANDARD 
FEDERA
Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than twice the legal reųuirements) 
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. Sat. 9 A.M. - 12 Noon Wed.—No Business Transacted

M O V i N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882



Partija 
kultūrininku 
suvažiavime

(Atkelta iš 2 psl.) 
gal net dar labiau, ir kultūros 
srity toli gražu ne viskas dedasi 
taip, kaip partijos kanceliarijoj 
suplanuojama. Pastaraisiais me
tais yra Lietuvoj pasirodę meno 
kūrinių ar mokslo darbų (pvz., 
Lietuvos kultūros istorijos srity
je), vertingų ir kitais, negu par
tijos reikalaujamais požiūriais. 
Net ir partijos ortodoksai, prie- 
saikaudami visiškų ištikimybę 
aukštiesiems partijos žyniams, 
vietiniam vartojimui skirtuose 
skatinimuose palieka pravirą lan 
geli, pro kurį į kultūrinės kūry
bos atmosferą gali būti bent kiek 
įsileista ir ne taip tvankaus oro. 
Pavyzdžiui, “kreipimesi” į Lietu
vos kultūrininkus pripažįsta, kad ! 
“... ir gražiausios pastangos (kū-: 
ryboj vadovautis tik marksizmo- ' 
leninizmo idėjomis- E.) prarastų 
didžią dalį prasmės, jeigu lygia-1 
grečiai nebūtų sistemingai dirba-' 
mas plačiųjų visuomenės masių į 
estetinio auklėjimo darbas”. Ar- i 
ba, kalbant apie kultūros namus, j 
sakoma, kad juose reiktų darbą: 
orientuoti taip, “kad kiekvienas i 
— jaunas ir senas, paprastas dar
bininkas, kolūkietis ir aukštos 
kvalifikacijos specialistas, — atė
jęs čia rastų jaukią aplinką, kul
tūros atmosferą ir, svarbiausia, 
tai, kas jį asmeniškai galėtų su
dominti ir praturtinti”.

Vargu net ir šimtanuošimti- 
niai partijos ortodoksai yra tiek 
naivūs, kad tikėtų, jog visi — 
jauni ir seni, paprasti darbinin
kai ir kvalifikuoti specialistai — 
šiandien būtų sudominti ir jaus
tųsi praturtinti, jei būtų maitina
mi tik tokiu marksizmo-leniniz
mo, proletarinio internacionaliz
mo bei “tautų draugystės” pro
pagandos viralu, kokį jie priža
dėjo rusiškajam komunistų parti
jos centro komit^tMi“ (ELTA)

• Dr. Domas Jasaitis, gyv. 
New Yorko apylinkėse, renka 
medžiagą ir ruošia mokslinę stu
diją apie bolševikų ir vokiškų na
cių okupacijas Lietuvoje. Auto
rius ruošiasi iškelti žydų tauty
bės gyventojų likvidavimo klau
simą ir nurodyti, kiek lietuviai 
yra žydams padėję.

• Esperanto kalbos mokymas 
bus plečiamas okup. Lietuvoje. 
Šiam reikalui buvo suruošti spe
cialūs kursai, kuriuos baigė 80 
asmenų. Jie dirbs įvairiose vieto
se kaip esperanto kalbos mokyto
jai. Kursai veiks prie gimnazijų, 
juos lankys moksleiviai, tačiau 
dalykas nebus privalomas.

A. Makūnaitė Iliustracija Just. Marcinkevičiaus “Baladei apie Ievą (lino raižinys)

Mįnnesotos uryverąitetas skel
bia žinią angliškoje ir lietuviško
je spaudoje, jog jo biblioteka ne
seniai įsigijo Lietuvos išeivių 19 
44-1968 laikotarpyje išleistų pe
riodinių leidinių platų rinkinį— 
tos rūšies, gal būt, didžiausią 
šiame krašte. Rinkinys buvęs su
darytas vieno asmens, tam dar
bui pašvenčiant 25 metus. Uni
versiteto jis buvo įsigytas iš Vla
do Lišausko, prieškariniais lai
kais Lietuvoje buvusio Lietuvos 
Cukraus bendrovės pareigūno, 
dabar gyvenančio Brooklyne, N. 
Y., kuriam priklausanti padėka 
už kooperavimą ir dosnumą, rin
kinį universiteto knygyne patal
pinant. Rinkinyje ypač įdomūs 
komplektai pokario metais sto
vyklose Vokietijoje išleistų leidi

nių, kurių tarpę yra retų sieni
nių laikraščių, ranka rašytų dėl 
popieriaus stokos ant kitos pusės 
kariškų žemėlapių, bankinių for
muliarų ir šaudymo taikinių. U- 
niversiteto nuomone, rinkinys y- 
ra ypatingas dokumentas liudi
jąs žmonių išblaškymą karo me
tuose ir politinės priespaudos iš
davas.

Apie šitą rinkinį ir jo perlei
dimą universitetui dabar patir
ta šitokių smulkmenų. Palikęs 
didelį lietuviškos spaudos (ypač 
periodinių leidinių pirmųjų nu
merių) rinkinį Lietuvoje ir atsi
dūręs svetur, V. Lišauskas ryžo
si komplektuoti lietuviškos pe
riodikos išeivijoje rinkinį, kad jį 
vėliau galėtų padovanoti laisvos 
Lietuvos Mokslų akademijai. 
Rinkinys savu laiku buvęs dar 
didesnis, bet laikas ir aplinkybės 
vis dėlto jį šiek tiek apkarpė. U- 
niversitetui dabar perleistame 
rinkinyje yra apie 500 atskirų pa
vadinimų periodinių leidinių lie- 
lietuvių kalba ir apie 50 pavadi
nimų lituanistinių periodinių lei
dinių svetimomis kalbomis, daug 
jų sudaro pilnus komplektus, iš
leistus 4-riuose kontinentuose, 
20-tyje kraštų, — taigi rinkinys 
tiesiog pasaulinės apimties.

Kai viltys greitai rinkinį per
duoti laisvajai Lietuvai neįsikūni
jo, tada jo savininkas Vladas Li
šauskas nutarė jį tam tikromis 
sąlygomis perleisti Minnesotos 
universiteto bibliotekai, kurioje 
prisiglaudęs taipgi visos Ameri- 

! kos Imigracijos studijų' centro ar
chyvas.

Šitokį sprendimą lėmė faktas, 
kad lietuviškosios institucijos to
kių rinkinių ateitimi mažai besi
rūpina, o dabartyje net nepajė 
gia padaryti juos prieinamus pla
čiai visuomenei. Taipgi turėta 
galvoje faktas, jog tolimesnės a- 
teities perspektyvoje amerikietiš
kos institucijos vis dėlto bus il
gesnio amžiaus negu šio krašto 
lietuviškosios.

Rinkinys Minnesotos universi
tete bus panaudotas ne vien is
toriniam imigracijos iš Rytų Eu
ropos tyrimui, bet jis taipgi tar
naus lietuviškai ir svetimoms 

bęndruoęienėms cjabar ir ateity
je. Tas uždavinys šiam periodi
kos rinkiniui jau iš pat pradžių 
ir buvo pramatytas. Rinkinio 
leidinių pavadinirnai bus paskel
bti Imigracijos archyvo katalo
guose, o jo visi leidiniai palaips
niui arba pagal reikalą bus mik
rofilmuojami ir apsaugoti atei
čiai. Per trumpą ■ laiką jau buvo 
atsitikimų, kad rinkinys suintere
suotų šio krašto akademikų bu
vo panaudotas. Jį naudojantieji 
sumoka tik mikrofilmų kopija
vimo išlaidas, nieko neimant už 
pačių filmų pagaminimą. Tuo 
būdu suinteresuotiems, kur jie 
bebūtų, rinkinio leidinių naudo
jimas bet kada, atseit, ir laisvos 
Lietuvos ateityje, bus prieinamas 
visai lengvomis sąlygomis.

Vieno pasiryžėlio pastangomis, 
surenkant ir išsaugojant lietuviš
kosios periodikos rinkinius už 
Lietuvos ribų, buvo nuveiktas di
delis ir naudingas darbas. Gi Mi- 
nnesotos universiteto dėmesys lie
tuviškai periodikai, tebūna pa-; 
skatas ir čionykštei mūsų studen
tijai labiau domėtis lietuviškai
siais laikraščiais, knyga bei žur
nalais, neapsieiti be jų kasdieni
niame savo gyvenime.

Kp. 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 'Įsų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll>lllllllllllllllllllillllllllllllllllll!lllllllll*

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Ūmi), gyvybės 

automobiliu, 
sveikatos, biz 
nio.
ea tokios Ifoi. 
uiokčiiiuu st 
ligos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

KULTŪRINĖ
• Pora balsų iš kultūrininkų 

suvažiavimo Vilniuje. “Amerikos 
balsas, Vatikano, Romos ir kitos 
radijo stotys ypač meilinasi mū
sų inteligentijai ir jaunimui”, — 
sakė Jonas Januitis, Vilniaus ra
dijo ir televizijos komiteto pirmi
ninkas kultūrininkų suvažiavi
me — “Jie bruka mintis apie 
kultūrinio proceso autonomišku
mą nuo sočiai, problemų, klasi
nės kovos bei politikos. Mūsų ide
ologijos priešai propaguoja pesi
mistines pažiūras į komunisti
nius idealus, nepasitikėjimą 
marksistine leninine pasaulėžiū
ra, bando skiepyti apolitiškumą,

B

Laukimas
(Atkelta iš 3 psl.)

Villari liepė pašaukti vežiką, kuris jį pristatė 
dantisto kabinetan Once kvartale. Ten jam 
ištraukė dantį. Šitam lemtingam akimirksny
je jis neparodė nei daugiau drąsos, nei dau
giau baimės, negu kas kitas.

Kitą vakarą, begrįžtant iš kino, pajuto, 
kad jį kažkas stumia. Su įtūžimu, su pasipik
tinimu, ne neaprašomu palengvinimu apsi
suko ir įsiręžė prieš tą begėdį. Spiovė į jį ne
švankiu keiksmu; tas gi, nustebęs, sušvebel- 
džiojo atsiprašymą. Buvo tai aukštas, jaunas, 
tamsių plaukų vyras, su kuriuo ėjo vokiškai 
atrodanti moteris. Tą naktį Villari sau pri
mygtinai kartojo, kad anie jam nepažįstami. 
Praėjo betgi keturios ar penkios dienos, kol 
jis vėl išėjo į gatvę.

Tarp knygų lentynoje buvo “Dieviškoji 
Komedija” su jau pasenusiais Andreoli ko
mentarais. Mažiau iš smalsumo, negu iš pa
reigos jausmo, Villari pradėjo skaityti šį ka
pitalinį veikalą. Prieš valgydamas, perskaity
davo vieną “canto”, o paskui, tiksliai prisi
laikydamas tvarkos, komentarus. Jam nepasi
rodė nei neįtikėtinos, nei per žiaurios praga
ro kančios, ir nepagalvojo, kad Dantė jį bū 
tų nutrenkęs į paskutinį ratą, kur Ugolino 
dantys be atvangos graužia Ruggieri sprandą.

Raudonų tapetų povai atrodė skirti tarpin- 
ti baisiems košmarams, bet ponas Villari nie-< 
kad nesusapnavo siaubingos aikštės, neišnar
pliojamai pripildytos gyvų paukščių. Beauš

LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ, 
SKELBIA JUBILIEJINĮ VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti metai, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka vi 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis “
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esą- J ITII1 II 11 (į
mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at- LlIUilIlIUu
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, UI. 60690 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųsime šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kane Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje.
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui Kučėnui, LITU

ANUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

PATARNAVIMASTEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ

Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large free park’g lota 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxea

išduodami tūks- 
Mažiausiai turi 

Pelnas mokamas

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz'n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills witb our spec’l 
money order checks.

Chicago Savings
__and Loan Association

1% CertiflkatųĄ Certifikatai
“ tantinėmis.

būti $8000. 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

insured)

KRONIKA
skepticizmą. Buržuazinė propa
ganda veda plačią kovą prieš 
materialistinę tarybinių žmo
nių pasaulėžiūrą, internaciona
lizmą. Todėl mes esame privers
ti daug materialinių ir dvasinių 

■ išteklių nukreipti imperialistų 
propagandai demaskuoti.”

O Lionginas Šepetys, vyriau
sias kultūros reikalų administra
torius Lietuvoj (ministro titulu), 
kalbėjo ne visu šimtu nuošimčių 
ortodoksiškai. Jis sakė, kad “Lie
tuvių nacionalinės kultūros šak
nys siekia labai toli. Net jeigu pa
seksime kiekvieną jų giją, pasie

tant visuomet sapnuodavo sapną su tuo pa
čiu turiniu, nors aplinkybės jame kito. Du 
vyrai ir Villari įsibraudavo su revolveriais į 
jo kambarį ar jį užpuldavo, išeinantį iš kino, 
ar visi trys pavirsdavo tuo nepažįstamuoju, 
kuris jį tada pastūmė, ar jo laukdavo patio 
viduryje, apsimesdami jo nepažįstą. Baigian
tis sapnui, jis išsitraukdavo savo revolverį iš 
staliuko su lempa stalčiaus ir šaudavo į tuos 
vyrus. Šūvio garsas jį pažadindavo, bet tai vi
suomet būdavo sapnas, ir sekančiam sapne 
užpuolimas pasikartodavo, ir dar kitame vėl 
turėdavo juos nušauti.

Vieną apsiniaukusį liepos rytą jį prižadi
no jausmas, kad ten yra nepažįstami žmonės 
(ne durų triukšmas, kai jas atidarė). Kam
bario prieblandoje jie atrodė aukšti, nuosta
biai paprasti toj prieblandoj (baimės sukur
tuose sapnuose jie visuomet aiškiau matėsi), 
atidūs, nejudantys ir kantrūs, su nuleistom, 
lyg ginklų svoris jas spaustų žemyn, akim: 
Alejandro Villari ir vienas nepažįstamas paga 
liau ji susekė. Paprastu mostu jų paprašė, kad 
palauktų, ir apsisuko veidu link sienos, lyg 
norėdamas vėl sugrįžti sapnų karalystėn. Ar 
jis tai padarė, kad sukeltų pasigailėjimą tuose, 
kurie jį nužudė, ar dėl to, kad yra lengviau 
pakelti baisų įvykį, negu jį įsivaizduoti ir 
nuolat jo laukti. O gal — ir, tur būt, tai tik
riausiai — kad žmogžudžiai pavirstų sapnu, 
kuriuo jau buvo buvę tiek kartų toj pačioj 
vietoj, tuo pačiu laiku?

Jis buvo pasinėręs šion magijon, kai ją 
nutraukė šūviai.

Vert. B. Ciplijauskaitė

kusią mus nuo Mažvydo ir Do
nelaičio laikų, nuo Vilniaus u- 
niversiteto suklestėjimo ir Žemai
čių romantikų pakilimo metų, 
nacionalinio sąjūdžio ir pirmo
sios lietuvių dailės parodos die
nų, lengvai pastebėsime kiekvie
no kultūros reiškinio ar meninės 
individualybės klasinį aspektą, 
konkrečiuose istorinės raidos eta
puose sutapusį su pažangos ar 
reakcijos tendencijomis. ”—“Dėl 
to lietuvių tarybinės kultūros fon 
du galima laikyti ir tai, kas pa
žangaus, liaudiško buvo sukurta 
buržuazijos valdymo metais. Mes 
turime paimti taip pat ir tai, kas 
gero ir pažangaus yra lietuviško
je emigracijoje”... (E)

i



• DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn, 28 d.

Nauji leidiniai
'• GAUDEAMUS Nr. 3. 19- ( 

69 m. gegužės mėn.
metrikoje jrflšoma, kad tai yra 
studentų ateitininkų sąjungos at- 
sinaujininio metai. Ar studentai 
ateitininkai atsinaujins, dar 
sunku pasakyti, metams tik įpu
sėjus, bet kad sąjungos organas 
‘‘Gaudeamus” atsinaujino, 
paskutinieji leidinio numeriai 
tikrai faktą patvirtina. Kreditus, 
tur būt, už tai reikia atiduoti da
bartiniam “Gaudeamus” redak
toriui Vytautui Klioriui, 1543 
Hohnden Road, South Euclid, 
Ohio 44121.

Kalbant apie pastarąjį — tre
čiąjį šių mokslo metų žurnalo 
numerį, tenka pasakyti, kad jis 
tikrai suredaguotas, turint nema
žą žurnalistinę nuovoką tiek tu
rinio, tiek puslapių estetinio api
pavidalinimo prasme. Visa me
džiaga pateikta skaidriai jau
natviškoj nuotaikoj, aiškiai ir, 
kondensuotai, ar tai būtų straips 
nis, ar ideologinių kursų ir reko
lekcijų aprašai, ar centro valdy
bos draugovinės vizitacijos bei 
įvairi kitokia medžiaga. Pusla
piuos jaunatviška rimtis ne kar
tą paįvairinama išradinga šypse
na, sakysim, kad ir įprastą skyrių 
“Vox populi” šį kartą pavadi
nant “Pox Vopuli”.

Techniškai spauda atlikta pa
vyzdingai, puslapiai niekur nesu
tepti, iliustracijos aiškios, puikūs 
Teresės Idzelytės piešiniai prie 
jau dėmesio vertų eilėraščių ir 
kitur. (Redaktorius tikriausiai ki
tą kartą atras ir novelistą)- Pus
lapiai niekur nepergrūsti, išra
dingai sukomponuoti, balansuo
jant tekstus ir iliustracijas.

Net ir atspausdintų raštų kal
ba, nežiūrint vieno kito reto slys- 
teįėjimo ir žinant bendrąjį mūsų 
čionykščio jaunimo kalbingumą 
ir raštingumą, “Gaudeamus” pus 
lapiuose, palyginti, yra sklandi 
ir švari. Turint po ranka tokį 
kįidinį, net ir kiečiausio pesimis
to veidas turi prašviesėti: yra dar 
jaunimo, kuris dirba, ir svar
biausia —moka dirbti.

• AKIRAČIAI, 1969 m. ba-
Leidinio■ landžio mėn. Nr. 4 (8). Atviro, 

žodžio mėnraštis, metuose išeinąs Į 
10 kartų, išskyrus rugpiūčio iri 
gruodžio mėn. .Šio numerio re
dakcija: D. Bielskus, K. Drunga, 

| R. Mieželis, L. Morkūnas, dr. T- 
Remeikis, dr. Z Rekašius ir dr. 

tai R- Šlfažas. Metinė prenumerata 
j JAV 5.00 dol., kituose kraštuose 
6.00 dol., atskiro numerio kaina 
50 centų. Adresas: 6821 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

Balandžio mėn. “Akiračių”' 
akcentai: Bendruomenės tarybos 
suvažiavimas, Lietuvių fondo su
važiavimas, Trečioji rublio pusė, 
Lituanistinis švietimas Ameriko
je, Susipažinimui: Sigitas Geda, 
Statistika apie statistiką, Kolum- 
nos, Laiškai ir Atgarsiai.

• Sonė Tomarienė, 
NE IR DARBŠTUS.

■?' tos iliustracijos Vinco

TINGI-
Spalvo- 
Vičiaus. 

Serijos “Jaunimo biblioteka” sa
leziečių leidinys R. N. 19. Spaus
dinta saleziečių spaustuvėje, Ita
lijoje. Tiražas 500 egz. Leidinio 
kaina 1.00 dol.,

Tai mokyklinio amžiaus ma
žesniesiems vaikams įdomiai ir 
sklandžiai parašytas pasakoji
mas, pateiktas patraukliai apipa
vidalintoje knygelėje.

• Sonė Toma r lene, PASKEN
DUSI PILIS. Spalvotos iliustraci
jos Sergio Seglie. Serijos “Jauni
mo biblioteka” saleziečių leidi
nys R. N. 20. Tiražas 500 egz. 
Knygutės kaina 1.00 dol.,

Leidinys yra eiliuota legenda 
mažajam skaitytojui-

• Sonė Tomarienė, LAPE 
SNAPĖ. Spalvotos iliustracijos 
dail. Nijolės Jatulytės. Jaunimo 

I bibliotekos leidinys R. N. 21. Ti
ražas 1000 egz. Išleido salezie
čiai. Kaina 1.00 dol.

Tai vaikams skirti, eiliuoti du 
pasakėtiniai nuotykiai: Lapė Ka
minkrėtys ir Lapė Pataikūnė.

WAGNER & SONS

Prieš išvykdama vasaros sezonui dainuoti j Miuncheną, Metropolitan operos solisto Lilija Šukytė pasikal
bėjime per “Laisvės Žiburio“ radiją New Yorke. Iš kairės j dešinę: radijo vedėjas Romas Kezys, solistė 
Lilija Šukytė ir muzikas Vytautas Štrolia. Nuotr. Vytauto Maželio

• Sonė Tomarienė, PELYTE 
GELEŽYTĖ. “Jaunimo bibliote
kos” leidinys R. N. 22. Išleista 
saleziečių. Tiražas 1000 egz. 
Spalvotos iliustracijos Viktorijos 
Bimbaitės ir Laimos Kirlytės. Kai 
na 100 dol.,

Tai gyvai atpasakoti mažos 
pelytės nuotykiai, mažąjį skaity
toją labai patraukiantys.

• Jonas šepetys, A CRITI- 
QUE OF R EI. ATIMTY. Copy- 
right 1968, by Philosophical Lib- 
rary, Ine. East 40 Street, New

York, N.Y. 10016. 3.50 dol. Con- 
tents: Forevvord, I. The Origin 
of the Relativity Theory, 2. Ein- 
st'ein’s Concept of Space and 
Time, 3. The Nature of Space 
and Time.
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• LUX CHRISTI, 1969 m. 
liepos mėn. Nr. 3 (58). Leidžia 
Amerikos Lietuvių Romos kata
likų Kunigų vienybė. Redakto
rius kun. A. Juška, 1515 S. 50th 
Avė., Cicero, III. 60650. Metinė 
prenumerata 5.00 dol. Administ
ratorius kun. P. P. Cinikas, MIC, 
815 Park St., Racine, Wis. 
53403.

Šiame žurnalo numeryje kun. 
A. Juška rašo apie naująjį lietu
vį vyksupą Antaną Deksnį, dr. 
Viktoras Gidžiūnas aptaria lietu
vių tautos ir Lietuvos Bažnyčios 
istorijos padėtį. Duodami pokal
biai aktualiais klausimais su 
prof. St. Yla, redak. J. Prunskiu 
ir’redakt. Pr. Gaida. Titas Narbu
tas! informuoja apie Šv- Kazimie
ro studentų šalpos fondą, kun. R. 
Krasauskas pateikia duomenis, 
rodančius, kiek kunigai remia L. 
K. Mokslo akademiją. Žurnalo 
numeris baigiamas knygų recen
zijomis ir kronika.

• MOTERIS, 1969 m. kovo- 
balandžio mėn. Nr. 2. Lietuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redaktorės: Z. Daug- 
vainienė ir N. Kulpavičienė. Sky
rius veda: I. Kairienė, E. Krikš
čiūnienė, L. Murauskienė, A. Ša- 
rūnienė- Administratorė B. Pa- 
bedinskienė. Žurnalo metinė 
prenumerata 5.00 dol. Redakci
jos ir administracijos adresas: 10- 
H College St., Toronto 173, Ont. 
Canada.
- “Moteris” yra didelio formato, 
gerame popieriuje spausdina
mas, gausiai mūsų ir pasaulinio 
garso dailininkų darbais iliuost- 
rtiotas žurnalas. Turiny: poezija, 
beletristika, straipsniai įvairio
mis moterų pasaulio temomis, 
atitinkamomis iliustracijomis pa
puošti skyriai: Šeima ir mokykla, 
Moterys pasaulyje, Knygų recen
zijos, Madų ir grožio pasaulis, Bu
to įrengimas, Šeimininkių kam
pelis, Organizacinė veikla. Kiek
viena šviesesnė lietuvė moteris 
Be Šio žurnalo, atrodo, negalėtų 
apsieiti.

Typewrlters — Addlng Machlnes — 
Checkvrlters.

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE 

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

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, 61. 60629. Tel. RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturera

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tek Virginia 7-7258 - 59

MARQUETTE 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 proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų j 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. I 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

HENRIKAS MALINAUSKAS, neseniai perė'es dirbti j Franklin Sa
vings Vice-Prezidento ir raštinės reikalų vedėjo pareigoms, praneša 
visiems lietuviams apie jo bendrovės naujai siūlomą’*ypatingai pato
gų taupymo planą.

Dabar Jūsų sutaupos ar indėliai gali pelnyti dividendą nuo jų 
padėjimo iki išėmimo datos ant naujos Franklin Savings dieninio 
dividendo knygelės. Jūs pelnysite 4%% dividendą už skaičių dienų, 
kurias Jūsų pinigai buvo laikomi sąskaitoje: ar tai būtų viena, dvi 
ar betkuris skaičius dienų. Jokio daugiau laukimo iki tolimos di
videndo mokėjimo datos, kad ankstyvesnio išėmimo atveju neprara
dus sukaupto dividendo. Jūs galite išimti pinigus bet kada be jokio 
iš anksto įspėjimo. Dividendai mokami kas metų ketvirtis. Franklin 
Savings yra pirma ir vienintelė taupymo bendrovė Chicagoje šiuo 
metu siūlanti tokį patogų taupymo planą.

Apsilankykite arba skambinkite p. Malinauskui dėl smulkesnių 
informacijų.

Franklin Savings taipgi išduoda:

5.25%
5%

Henrikas Malinauskas
Vice-Prezidentas

Raštinės Reikalų Vedėjas

Taupymo lakštus:
6 ar 12 mėn. — Dividendai metų ketvirčiais

į\ince!884

90 Dienų Taupymo knygeles
Nuo $100 — Papildomi įdėjimai galimi bet kada — Dividendai 

metų ketvirčiais

.Clarkat Madison Chicago 60602 ST 2-6200
"THE CENTER OF THRIFT IN THE CENTER OF THE LOOP"

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL. LIFETIME GUARAN- 
TEE agalnst defeots in work- 
manshlp and moteriais and 
all normai road hazard In- 
juries encountered in every- 
lifeday passenger car ūse for 
the llfe of the original tread 
deslgn in acoordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and baaed on Flreatone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Flrestone adjustment 
prlces are intended to, būt 
may not, represent approx- 
lmate eurrent average sei
liną prlces and are subject 
to change vrithout notice.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.—7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

800 vartofy ir gerame stovyje automobiliu — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

RICHMOND AUTO 
SERVICE 

Kampus Richmond ir 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo 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 <30 vai po pietų.

BERNINA 
NECCHI 
ELNA 
VIKING 
PFAFF 
SINGER

ELECTROLUX 
HOOVER 
EUREKA 
KIRBY
ROYAL
IR KT.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Seuing machines and Vacuum cleaners

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702
Vedėjaa Arvydas M. DIKINIS



Kultūrinė kronika
• V. Krėvės rankraščių ar

chyvas Pennsilvanijos universi
tete. Dr. Vincas Maciūnas, prieš 
keletą metų baigęs redaguoti V. 
Krėvės raštų šešiatomj (išleido 
Liet. Enc. leidykla), ir toliau vi
są laiką renka medžiagą apie šį 
mūsų rašytoją. Yra surinkęs — 
nusikopijavęs daugiau kaip pus
trečio šimto Vinco Krėvės laiškų. 
Pennsilvanijos universiteto bib
liotekoje, kurioje dr. V. Maciū
nas dirba, jis nori sukurti lyg ir 
tam tikrą V. Krėvės archyvėlį, 
fotostatiniu būdu pagamindamas 
ir bibliotekon sutelkdamas liku
sius rašytojo rankraščius ir laiš
kus- Ligi šiol jau pagaminta dau
giau kaip 700 Xerox lapų. Ma
noma, kad netrukus jų skaičius 
pakils ligi tūkstančio ar daugiau 
lapų. Tai labai svarbi medžiaga,

Jaunimo centre, Chicagoje. Ra-į 
Įšytojas savo sutikimą atvykti jau! 
yra davęs, tad čikagiečiams bus Į 
įdomi proga išgirsti gyvąjį Vlado 
Šlaito žodį.

• Kompozitorius Darius La- , 
p'nskas liepos mėn. pradžioje iš-: 
vyksta porai mėnesių į Europą.I 
Kelionės rezultatas, kaip atrodo, į 
vėl gali būti D. Lapinsko instru-, 
mentinės ir vokalinės kūrybos 
plokštelės, įgrotos Stuttgarto sim
foninio orkestro.

• -Juozo Gruodžio “Jūratės ir 
Kastyčio” baletas, kurio spek
taklis >u pasisekimu kompoz. 
Dariaus Lapinsko buvo įkūnytas 
praėjusį pavasarį Chicagoje, Mar 
gučio rūpesčiu žadamas pakarto
ti dar ir ateinančiame sezone. 
Tariamasi dėl baletinių gastrolių 
ir su Detroitu.

Scena iš Juozo Gruodžio baleto “Jūrate ir Kastytis" šiemetinio pastatylmo Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
FREE PARKING SPACEPLENTY OF

1 D.

Mokamas uz Vieny Mė
ty Ortlflcaty sąskaitas 

Minimum $9,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
_ PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 8 v. r. Al »
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. iki 5 .. _

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta -- --------------------- , "

(lendąs mokumas už ; . 
m t estavimo sąskaitas. į

nes, išblaškyta pas pavienius sa
vininkus, ji galėtų dingti.

• Dr. A. Salys, Pensilvani
jos univ. profesorius, gavęs šiai

,v vasarai American Council of 
Leamed Societies kelioninę stipen 
diją, lietuvių kalbos studijų rei
kalais liepos mėn. pradžioje iš
vyksta Vilniun. Keletą savaičių 
ketina padirbėti Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute, taip pat ir 
Vilniaus univ. bibliotekoje- Kar
tu vyksta ir profesoriaus žmona 
aplankyti savo giminių. Šiuo me
tu dr. Salys Fordhamo univ. litu
anistinėje programoje New Yor
ke dėsto lyginamąją baltų kalbo
tyrą. Jam išvykus, šį kursą baigs 
prof. A. Sennas. Jie abu Fordha- 

" mo buvo ir pakviesti pakaitais 
dėstyti.

• Poetas Vladas šlaitas, gyv. 
Londone, Anglijoj, yra parengęs 
spaudai naują savo eilėraščių rin 
kinį “Aguonų gaisras”. Ir ši 
nauja poeto knyga būtų jau į- 
prastos rašytojui apimties — apie 
70 psl., tai tokia, kurią poezijos 
bičiulis gali vienu sykiu pato- 

'giai perskaityti ir nepavargstan
čiais įspūdžiais gėrėtis.

Tenka priminti, kad ateinantį 
rudenį poetas Vladas Šlaitas Ang 
lijos Lietuvių klubo Chicagoje y- 
ra pakviestas atvykti Amerikon 
ir dalyvauti klubo rengiamam li
teratūros vakare lapkričio 9 d.

Laiškas redaktoriui
v

Maloningasai, gerbiamas 
Redaktoriau,

Tamstos (ir manieji) gerieji 
ketininimai kartais užkliūva ant 
korektūrinių netikėtumų, tad net 
imu spėlioti, jog mūsų spaustuvė
se jau yra užsiveisę išdaigas kre- 
čią aitvarai, kurie parodo raši
niais nepasitenkinimą, tekstą pa
margindami spausdinimo klaido
mis ar net ir turinį paversdami 
tamsiomis mįslėmis.

Toks išdykėlis aitvarėlis, ma- 
.\,tyt, pasidarbavo ir manojo 

(“Draugo” kultūrinis priedas, 
VI. 14) apie Tefą ir Petrą Vaičių 
nūs jausmingo monologo aiškiai 
nenaudai, net septynias atspausto 
teksto eilutes paversdamas neišši
fruojama paslaptimi-

O norėjau, kad sujauktose eilu
tėse būtų:

— Draminiuose (pas T. Vai
čiūnienę) vaidmenyse karšto 
temperamento prasiveržimai; ko
medinėse rolėse — ploni, bet ryš
kiau iškeliami išdaigų atspalviai, 
tirštesnių spalvų apybraižos, sul
tingas vaidmens piešinys.

Apibūdindamas aktorę, turė
čiau prisiimti atsakomybę už vie
šai skelbiamą charakteristiką. 
Tai ir leidžia prašyti atspaustą 
korektūrinę paslaptį paversti, kad 
ir neiškiliomis, bet tikresnėmis 
mano mintimis.

Aiškumo dėlei, atitaisau ir at
spaustą teigimą, kad suartėjimui 

y su P. Vaičiūnu pastūmė jo eilė
raščių tomeliai. Minty turėjau:

— Matyt, pastūmė rusų eilė
raščių tomeliai, kuriuos rinkda
vau, o... Petras Vaičiūnas iš ma
nęs skolindavosi.

(Anuo metu jis dar nebuvo 
išleidęs jokio savo kūrybos rinki
nio.) Atsiprašydamas už vargini
mą, su šiltais Tamstai (ir korek
toriams) linkėjimais, 

pagarbiai
Stasys Pilka

• Šekspyro veikalų festivaliai 
vasaros scenose. Šios vasaros me
tu net aštuoni Amerikos teatrai 
rengia Šekspyro kūrybos festiva
lius. American Shakespeare Fes- 
tival Theatre and Academy nuo 
birželio 17 d- iki rugsėjo 14 d. 
Stratforde, Conn. vaidins kome
diją “Daug triukšmo dėl nieko” 
ir “Enriką Penktąjį”.

Californijos Šekspyro festiva
lis įvyksta Los Gatos, Calif. vie
tovėje nuo VI. 13 iki IX 28 d. 
Statomi keturi veikalai: “Ričar
das III”, “Dvyliktoji naktis”, “Ka 
ralius Lyras” ir ‘Vasarvydžio 
nakties sapnas”.

Champlain Šekspyro festivaly
je, rengiamam Burlington, Ver- 
mont, bus nuo liepos 22 iki rug
piūčio 30 d. rodomi ‘Otelio”, 
“Žiemos pasaka” ir “Ričardas 

I III” pastatymai.
Colorado Šekspyro festivalis 

I Boulder, Colo. vietovėje rugpiū 
čio 1-17 d. pakaitom kiekvieną 
vakarą rodys “Romeo' ir Julija”, 
“Atkakliosios tramdymą” ir 
“Enriko VI” trečiąją dalį.

Minneapolis, Minnesota The
atre Company stato tragediją “Ju 
lijus Cezaris”, New Yorko Šekspy 
ro festivalyje bus rodoma nauja
me pastatyme komedija “Dvylik
toji naktis”.

Nuo liepos 19 d. iki rugpiūčio 
7 d. Oregon Šekspyriniame festi
valyje, Ashland, Oregon mieste, 
bus vaidinami “Audra”, “Romeo 

i ir Julija”, “Dvyliktoji naktis” bei 
“Karalius Džionas”.

Tautiniame Šekspyriniame fes
tivalyje — San Diego, Calif. nuo 
VI. 10 iki IX 14 d. statomos tra
gedijos “Makbetas” ir “Julijus 
Cezaris”, o taip pat ir “Klaidų 
komedija”.

Kanados Stratford, Ont. festi
valyje, kuris tęsis nuo birželio 9 
d. iki spalio 11 d. į šios vasaros 
repertuarą įtraukti “Hamletas” ir 
“Saikas už saiką”.

Garsiosios Britų Kolumbijos 
mugės metu bus statomas “Ham 
lėtas”, ir “Venecijos pirklys”. 
(VII. 11 - VIII -30).

• Lietuvos liaudies meistrų 
darbų kilnojama paroda suorga
nizuota okup. Lietuvoje. 164 
meistrai pateikė daugybę darbų. 
Išskirtini esą B. Milaknio, A. 
Žvirblio, K. Paunksnio medžio 
drožiniai. Daugelis jų esą aukš
tos meninės vertės ir juos įsigijo 
kai kurios įstaigos. Paroda jau 
buvo Dusetose, Utenoje, Ukmer
gėje, Kupiškyje, dabar atkeliavo 
į Rokiškį ir būsianti siunčiama į 
kitas vietoves.

• Naujos knygos Vilniuje.
Tarp naujų VAGOS leidyklos 

Vilniuje išleistų knygų yra skel
biamos šios:

Jadvygos Čiurlionytės “Lietu
vių liaudies dainų melodikos 
bruožai” (334 psl., 2,500 egz.). 
Nagrinėjami lietuvių laiudies dai 
nų teoriniai klausimai: ritmika, 
forma, stilistinės savybės ir kt. 
Darbas apima liet, dainų melo
diką nuo seniauisų laikų iki pir
mojo pasaulinio karo.

Stasio Budrio monografija 
“Bronius Pundzius”. Pasakoja
ma apie 1959 m. mirusio skulpto
riaus gyvenimą ir kūrybą. (126 
psl., 4,000 egz.).

Vienuoliktasis “Literatūros ir 
Meno metraštis” (278 psl., 3000 
egz.). 1968 metų kultūrinio - vi
suomeninio gyvenimo faktų ap
žvalgos viešoji versija.

Šios rūšies leidinių tiražai la
bai kuklūs. Tuo pačiu metu iš-;

leistų Kelių vertimų (iš rusų) ti
ražai po 15,000, o dvi knygelės 
vaikams — po 50,000. (E)

• J. Starkas Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto tary

boje sėkmingai apgynė disertaci
ją medicinos mokslų daktaro 
laipsniui. Jo tema — “Vandens 
tiekimo Lietuvos higieniniai 
klausimai”.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5

------------ -------- --------------- —-------------
FRANK’S TV and RADIO, INC.

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

▼. ▼. 
v. ▼.

MAZHMVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faciltties

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

FREE

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GĖLĖS
V estu Veniu, banketams, laidotu vėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVKRIA’ H.ILLS GCIjINYčIA 

2443 W. «3rd Street, Chicago. illinois 
Tei. PR 8-08X3 — PR 8-0X34

M O V I N G

2047 W. 67th Place — WA 5-8063

š EISENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė.

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5986

LEATHER BILLFOLD

Gaukite nemokamai dovaną — pasirinkite 
— ar gražią “bone” spalvos veliūro odi
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seal grain” 
odinę pinignę. Šios praktiškos odinės pini
ginės yra aovaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES

Metinis nuošimtis už '“passbook' 
sutaupąs

Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat j jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinčiame.

Metinis nuošimtis už certifikatus

Savings certificates su 6 ar 12 mėn. “ma- 
turities" galima gauti su nuošimčiais iš
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda
mi $5,000 minimum sumoje. Certifikėtai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000.00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičjuoja- 
mi “maturity” laiku, arba siunčiami če
kiu, jei reikalausite.

INSURED

UUN/ON FEDERAL SAV/NGS
3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800
Albert J. Aukers, President

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

KRPTEiniS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Reguliarios “passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4%% nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tampa 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai pladėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 
mėnesio pirmos dienos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1063
———--------- ——-------- --- -- ------——--------- -------——................ ——-wr.
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Redaguoja St. Semėnienė, 8507 S. Troy St.. Chicago, DI . 60629
Tel. 925 - 5988

Prof. dr. Vanda Tumėniene 
prisimenant
Gyvenusi ir dirbusi Lietuvos vaikui

K. LEONAITIENĖ

Liet. Mot. klubų federacijos 
Chicagos klubo narių susirinki
me kilo mintis paminėti žymes
nes lietuves moteris, aktyviai dir
busias kultūrinėj ir visuomeninėj 
veikloj. Tuo norima išryškinti 
lietuvės moters įnašą į tą trumpą 
Lietuvos laisvės žydėjimo laiko
tarpį. Vienų vardai yra įamžinti 
ir spaudoj kartais paminimi,' bet 
daugelis gyvenimo dulkių liko 
apnešti ir pamiršti.

Sį kartą bent trumpais bruo
žais perbėgsiu Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorės ir pedi
atrijos pradininkės dr- Vandos 
Tumėnienės-Mingailaitės gyve
nimą. Ji su kaupu atidavė duok
lę savo tėvynei ir kūribingiau- 
sius metus paskyrė Lietuvos vai
kui.

Jaunystės kelias

Vanda Mingailaitė gimė 
Anykščių apylinkėj, Šbavėnų dva
re inteligentų Mingailų šeimoje. 
Aukštąsias mokslų viršūnes pa
siekti Vandai kelias buvo sunkus, 
nes šeima gausi, o ištekliai men
ki.

1898 m. su atsižymėjimu bai
gusi Kauno mergaičių gimnaziją 
grįžta į tėviškę. Namuose tenka 
sugaišti keletą metų ir užsidirbti 
pinigų tolimesnėm studijom. 19- 
02-1905 m. V. Mingailaitė jau 
Petrapily studijuoja Gamtos-Ma
tematikos fakultete. Tuo pat me
tu vakarais ji lanko medicinos 
paskaitas, privačiai mokosi loty
nų kalbos ir ruošiasi medicinos 
studijoms. Materialiai sunkiai 
verčiasi, todėl duoda privačias pa 
mokas, vėliau dirba pastovų pra
džios mokyklos mokytojos darbą, 
bet studijų nenutraukia. “Sustoti 
pusiaukelėje nebuvo mano bū
das”, ji rašo savo atsiminimuose, 
ir šuoliais eina pirmyn.

1906 m. Mingailaitė jau Švei
carijoj garsiam Berno universi
tete bando medicinos fakultetą. 
Pirmaisiais metais vakarais tęsia 
Petrapily pradėtą matematiką ir 
dar filosofijos paskaitas kituose 
fakultetuose. Materialinės są
lygos čia dar sunkesnės, bet ryž
tingai nugali visas kliūtis ir 1911 
m- baigia Berno universitetą me
dicinos daktarės laipsniu. Tais 
pat metais ji grįžta Petrapilin, iš
laiko valstybinius egzaminus ir 
gauna teisę verstis medicinos 
praktika. 1912 m. dr. V. Mingai
laitė grįžta vėl į vakarų Europą 
ir dirba įvairiose vietose: Berno 
univ. vaikų klinikoj, Davow 
vaikų sanatorijoj, Grenoblio mies 
to ligoninėj. Čia ji susitinka Justi
ną Tumėną ir tais pat metais 
už jo išteka.

Gydytojos darbas

1915 m. dr. V. Mingailaitė - 
Tumėnienė dirba Rusijoj: Novgo 
rodė, vyriausia chirurginės karo 
ligoninės vedėja ir 1917 m. Mask
vos miesto ligoninėj chirurgi
niam moterų skyriuj.

Pirmaisiais savo darbo metais 
dr. V. Tumėnienė plačiai susipa
žino ne tik su vakarų Europos, 
bet ir su Rusijos medicinos insti
tucijomis ir įgijo daug patyrimo 
ir žinių įvairiose medicinos sri
tyse.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę 1918 m. dr. Tumėnienė 
grįžta į karo nualintą ir svetimos I 
priespaudos išvargintą tėvynę jau

su plačia patirtimi ir įsijungia į 
sunkų gydytojos darbą. Sakau — 
sunkų, nes tuo metu Lietuvoje 
siautė ligos, epidemijos, atvežtos 
iš Sov- Rusijos grįžtančių pabė
gėlių, o nei vaistų, nei medicinos 
personalo, nei kur guldyti ligo
nis nebuvo.

Visuomeninėj veikloj

V. Tumėnienė 
departamente, 

skyriaus virši- 
m. Bedirbdama

1920 m dr. 
dirba Sveikatos 
kaip sanitarinio 
ninkė ligi 1924 
ten ji mato skurdą, higienos ir
maisto stoką tik atsikuriančiam 
krašte. Ligos plito, žmonės mirė. 
Ypatingai atkreipė jos dėmesį di
delis vaikų mirtingumas, kas, at- ’ 
rodo, ir paskatino ją stoti į ryžtin
gą kovą gelbėti Lietuvos atžaly
ną. Be tarnybinių pareigų dakta- j 
rė įsijungia ir į visuomeninę I # 
veiklą. Ji organizuoja ir aktyviai 
dirba įvairiose moterų dr-jose: 
L.M. baigusių aukštąjį mokslą, 
Lietuvos abolicionistų, Moterų ta
rybą, Motinos ir vaiko sąjungą ir , 
į eilę kitų. Ji ruošia ciklus paskai
tų, rašo straipsnius, leidžia leidi
nius daugiausia vaikų auklėjimo 
ir sveikatos, klausimais. Jos leidi
nys “Tavo kūdikis”’ buvo plačiai 
naudojamas ir daug padėjo mo
tinoms auginti vaikus. Daktarės 
platus akiratis nesiriboja vien pe
diatrija — ji veda kovą ir kitose 
medicinos srityse, kovoja su ; 
alkoholizmu, venerinėm ligom • 
ir beplintančia džiova-
Mokslo srityje

Daug sumanumo ir energijos 
dr. Tumėnienė parodė kurdama 
ir vadovaudama pediatrijos in
stitucijoms Lietuvoje. 1923 m. u- 
niversiteto med. fakulteto tary
bos prašoma ji organizuoja uni
versitete pediatrijos katedrą ir ru
dens semestre pradeda skaityti 
paskaitas. 1924 m. ji steigia valst. 
vaikų ligoninę ir eina direktorės 
pareigas ligi 1940 m. Jos iniciaty
va įsteigta Liet. Vaikų gydytojų 
draugija, kurios tikslas plėsti pe
diatrijos mokslus ir tobulinti pe
diatrijos specialistus Lietuvoje.

1930 m. univ. med. fak. tary-Įnai savo iniciatyva, savo lėšomis 
ba, įvertindama dr. Tumėnienėsį ją įkūrė ir jai vadovavo ligi 1944

D. Tarabild eilė Pirmoji mokykla (lino raižinys)

mokslo nuopelnus Lietuvoje, su- m Tai buvo sanatorijos žydėji-; suomenės nariu. Savo gyvenimo 
teikia jai ekstraordinarinės prof. mo laikotarpis. Per ją pereidavo saulėlydį ji paskyrė kūrybai. Pa
laipsnį ir 1941 m. ordinari- per metus šimtai silpnesnių Lie-1 staruoju metu ji yra 
nį. Be pagrindinių uždavinių sa
vam krašte, prof- Tumėnienė at
stovauja Lietuvą užsieny. Tarp
tautiniam ped. kongrese Stock- 
holme, Vichy ir Romoj, kaip o- 
ficiali Lietuvos atstovė. Kiekvie
na proga būdama užsieny lanko' 
garsiausias Europos universitetų 
vaikų klinikas Berlyne, Romoj, 
Zueriche, Paryžiuj, taip pat ir žy
mesnių profesorių paskaitas. Grį
žus su naujausiom medicinos ži
niom ji darydavo pranešimus L. 
V. gydytojų draugijai. Laisvos 
Lietuvos laikotarpy darbo dirva 
buvo plati, prof. Tumėnienės 
uždaviniai atlikti dideli ir palikti 
ryškūs pėdsakai pediatrijos srity- i 
je. “Jaunystėje pasižadėjau aš vi- i 
są savo darbą visas jėgas skirti' 
medicinai”, ji rašo savo atsimini- j 
mų knygoj. Ji tai ištesi. Gimsta 
vis naujos idėjos, vykdomi nau
ji darbai.

1934 m. Panemunės kvapiam 
pušyne Basanavičiaus parko pa
krašty išdygsta nauja moderniai 
įrengta prof. V. Tumėnienės var
do vaikų sanatorija. 1937 m. ji 
praplečiama, patobulinama. Gry

išleidusi: 
tuvos vaikučių. Metai iš metų, j “Mano atsiminimai”, “Vaiko 
profesoriai vadovaujant, pediatri- sveikata” ir “Justinas Tumėnas”, 
jos institucijos plečiamos, vaikų Taip pat mūsų spaudoje dažnai 
mirtingumas, kaip statistika ro- randami jos naudingi ir įdomūs 
do, kas metai mažėja. Čia tenka 
prisiminti ir jos talkininkus dr.
A. Birutienę ir dr. V. Tercijoną, Šiuo metu prof. dr. V. Tumėnie- 
kurie per visą laiką sutartinai dir 
bo valst. vaikų ligoninėj su dide- tyti, tebekuria, tebedirba ir yra 
liu rūpestingumu ir pasišventi
mu Lietuvos vaikams.

straipsniai daugiausiai vaiko svei 
katos ir auklėjimo klausimais.

nė gyvena Chicagoje ir, kaip ma-

dar labai naudingas lietuvių vi
suomenės narys.

Moterystės problemomis
Kokia dabartiniu metu yra 

svarstymų laisvė Bažnyčioje, gali 
būti gyvu liudijimu pasirodymas 
knygos “Contraception: Authori- 
ty and Dissent” (redagavo 
Charles E. Curran, išleido Her- 
der and Herder, New York, N. Y. 
1969 m., 237 psl., 6.50 dol.). 
Kaip jau antraštė sako, knyga y- 
ra skirta gimimų kontrolės klau
simui svarstyti. Knyga paruošta 
jungtinėmis jėgomis. Čia rašo re
ligijos prof. Stanfordo universite
te R. Brovvn, Downside abatijos 
Anglijoje prof- J. Coulson, Al- 
fonsiana (Romoje) akademijos 
moralinės prof. B. Haring, Geor- 
getowno Medicinos mokyklos gi
nekologijos prof. A. Hellegers, 
Šv. Juozapo semin. dogmatinės 
teol. prof. J. Komonchak, JAV 
Katalikų univ. moral. teologijos 
prof. D. Maguire, Californijos u- 
niversiteto teisių mokyklos prof. 
J. T. Noonan, Cornell univ. is
torijos prof B- Tierney. Veikalą 
redagavo JAV Katal. univ. mo
ralinės prof. Ch. Curran. Taigi, 
kaip matome, vis mokslo autori
tetai.

Jie šiame veikale išryškina po
piežiaus autoritetą, bet drauge ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad tuose

dalykuose, kurie nėra dogmos, 
popiežiaus pareiškimai, nors ir y- 
ra svarbūs bei gilaus dėmesio ver 
ti, bet jie neįpareigoja tikinčiųjų 
sąžinės. Todėl ir kas liečia gi
mimų kontrolę, kaip tai yra iš
dėstyta enciklikoje “Humanae 
Vitae”, katalikai savo sąžinės rei 
kaluose gali prieiti išvados, kad 
gimimų kontrolė nėra visada ne
leistina. Knygoje iškeliami fak
tai, kad įvairiais klausimais nau
jos gyvenimo sąlygos įnešė nau
jus sprendimus, pvz. kad ir palū
kanų ėmimo klausimu, kas pir
maisiais krikščionybės amžiais 
buvo draudžiama. Panašiai da
bartinis sprendimas ir Galilėjaus 
klausimu yra kitoks. Knygoje pa
žymimas 650 JAV teologų pareiš
kimas, pagal kurį “yra bendras 
Bažnyčios mokslas, jog katalikai 
gali turėti skirtingą nuomonę 
nuo autoritatyvinio, bet ne ne
klaidingo Bažnyčios magisteri- 
jos mokslo, kai tam yra pakan
kamo pagrindo”.

Klausimas komplikuotas ir 
jautrus, bet kada tą pažiūrą skle- 
bia katalikų aukštosios mokslo į- 
staigos autoritetai, negalime jos 
ignoruoti.

J.Pr.

iš moterų pasaulio
kasmet). Vertimai ir įvairių do
kumentų išdavimai (1800 nuo 
1940 m.). Išdavimas bei prailgi
nimas lietuviškų pasų Lietuvos 
piliečiams, gyv. JAV-ėse arba kur 
nėra lietuviškų konsulatų. Paieš
kojimas giminių bei draugų, re- 
prezentavimas lietuvių teismuo
se. Žodinė ir rašytinė informaci
ja apie Lietuvą. Paskaitos klu
buose, mokyklose, per radiją ir 
televiziją. Straipsniai įvairiems 
laikraščiams, parodos, eksponatų 
skolinimas ir pan. Dalyvavimas 
įvairiuose kultūriniuose parengi-
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Svetimuose kraštuose

Atsidūrus Vokietijoj prof. Tu
mėnienė dirbo savo srityje. Or
ganizuoja Nuernberge Vaikų sa
natoriją ir jai vadovauja. Vėliau 
Heilbronne ligoninėj vadovauja 
taip pat vaikų skyriui-

Jau vyresnio amžiaus likimo 
atblokšta į JAV dar keletą metų 
dirbo Dixon valst. ligoninėje. 19- 
54 m. profesorė galutinai atsiski
ria su savo profesija, su kuria bu
vo suaugus visą savo gyvenimą. 
Neabejotina, kad kurį laiką jai 
buvo sunki ši pilka kasdienybė, 
bet profesorė vadovaujasi savo 
“Credo”. Kol žmogus kuria, dir
ba, jis gyvena ir nesensta. Nesvar 
bu, sako ji, pratęsti gyvenimą il
gai, bet svarbu būti naudingu vi-

Prierašas
Nesijaučiu gerai atlikus užda

vinį, kurį mane įgalino L.M. K. 
Federacijos Chicagos klubo val
dyba, nes nepajėgiau gerai api
būdinti prof. Tumėnienės nu
veiktų darbų. Jų buvo daug. Vy
resnioji karta neabejotinai žino 
jos įnašą Lietuvai, o jaunesnei 
linkėčiau pažinti jos veiklą ir pa
sekti jos ryžtą besiekiant mokslo 
viršūnių. Sustot pusiaukelėj — 
nebuvo jos būdas.

K. L.

knygas ir 
Lietuvoje.

★ Juzė Daužvardienė, garbės 
viešnia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos mo
terų pag. vieneto visuotiname su
sirinkime birželio 1 d. Elenos ir 
inž. Tado Varankų sodyboje Cla- 
rendon Hills, pravedė įdomų pa
sikalbėjimą apie Lietuvos konsu
lo paskirtį ir gen. konsulo veiklą 
Chicagoje. Narėms duodant pa
klausimus, buvo sužinota, kad, 
pavyzdžiui, vien per gegužės mė
nesį gen. konsulas su ponia daly
vavo: mišiose už mirusį Bolivijos 
prezidentą, gen. Mock pagerbi
me, Valonio pagerbimo bankete,. muose ir t- t. 
vakarienėse, pagerbiant Kolum- Į * Dail. Nijolė Banienė paruo- 
bijos gen- konsulą ir Liberijos (šė projektą, pagal kurį buvo at- 
gen. konsulą, Am. medicinos sąj. spausdintos atvirutės su stilinga 
konferencijoje ir pietuose, Chica-, lietuviška antgalve, kviečiant 
go Lawn patriotinės dienos pa-' Am. Liet. inž. ir arch. sąj. Mo- 
rade, Cook apskr. gail. seserų mo- terų pagelbinio vieneto nares į 
kyklos 50 m. sukakties arbatėlė- susirinkimus.
je ir t. t., neskaitant visų lietu-' ★ Chicagos Lietuvių moterų
viškų parengimų (ir išskaityta tik klubo ruošiamame Gintaro balių 
dalis). Intensyvi korespondenci- je šiandien vakare South Shore 
ja su lietuviais ir kitataučiais a- Country klubo salėje devynių 
pie Lietuvą (apie 2500 laiškų (lietuviško laimingo skaičiaus)

I debiutančių pristatyme daly
vaus ir pereitų metų debiutan
tės. Jų būta visas tuzinas: Irena 
Miesevičiūtė-Mitchell, Sandy Ko- 
bey, Joan Kincinaitė, Silvija 
Kudirkaitė-Suwa, Mary Cheryl 
Cernak, Longiną Kutchins, 
Christine Austin, Jacųueline 
Schulmistras, Andrea Gudėnaitė 
-Mazel, Paulette Petroshus ir Jo- 
ann Poshka.

Balzeko muziejaus moterų vieneto narių verbavimo a rbatėlėje dalyvavo (iš dešinės sėdi): A. Rūgytė, Vai- 
tekūnienė, P. Vaitaitienė, S. Džiugienė. Stovi iš kairės: B. Briedienė ir V. Tumasonienė.

Nuotrauka J. Kasakaičio

• Nuomonės apie 
tiražus okupuotoje 
Lietuvos mokyklose kadai varto
tame logikos vadovėlyje buvo 
toks klaidingos išvados pavyzdys: 
“Važiuojant per Belgiją galima 
daug pamatyt. Aš ištisą naktį va
žiavau per Belgiją. Taigi aš daug 
pamačiau”...

Panašia logika prasidėjo spau
dos komiteto pirmininko pava
duotojo M. Požarsko pranešimas 
Vilniuje sušauktam kultūrininkų 
suvažiavimui- “Draugai”, — sa
kė jisai, — “pagal tai, kiek ku
rioje šalyje gyventojų skaito kny
gas, sprendžiama apie to krašto 
kultūrą. Tarybų Sąjunga priklau 
so prie tų šalių, kuriose skaitoma 
daugiausia”...

Požarskas pamiršo, kad kultū
ros mastas glūdi ne tiek knygų 
skaičiuje, kiek jų kokybėje. Jei ko
kybė, kaip naktis, tai skaičius 
nieko gera neįrodo. M. Požars
kas, tačiau, matuoja tik skaičiais. 
Esą, “Niekad Lietuvoje nebuvo 
išleidžiama tiek knygų, kaip da
bar. Kasmet jų išeina apie 2000 
pavadinimų, o tiražas siekia 15,- 
000,000 egzempliorių”.

Vilniaus universiteto docen
tas K. Sinkevičius šiek tiek kritiš- 
kesne akim pažvelgė į tuos skai
čius. Anot jo, “Minties” ir “Va
gos” leidyklos kasmet išleidžia po

I

Eleanore Page, Chicago Tribūne 
‘'Society” redaktorė, bus viešnia 
paskaitininke metiniuose pietuose, 
kuriuos ruošia Balzeko muziejaus 
moterų vienetas. Pietūs bus La 
Tour restorane, 400 E. Randolph, 
12:30. Panelė Page yra gerai ži
noma savo žurnalistiniais suge
bėjimais ir yra laikoma viena vado
vaujančių “society” redaktorių 
šiame krašte.

kelis milijonus egzempliorių lei
dinių, knygų prekybos darbuoto
jų nuomone, paklausa knygoms 
patenkinama tik truputį daugiau 
kaip 50 procentų. Arba dar: daž
nai net su žiburiu ieškoma kny
gos, tuo tarpu 5-7 milijonų biblio 
tekose esančių knygų dar nepa
lietė skaitytojo ranka”.

Dar sakė, kad “vietoj gero ži
nyno neretai išleidžiama 20-50 
menkaverčių knygelių tais pa
čiais klausimais.” Ir — “...kny
gos išsklaidytos po daugybę bib
liotekų, kuriose, kaip sakoma, ko 
paklausi, to negausi”...

• Vaikų muzikos mokyklos 
Lietuvoje. Tenai jų yra pristeigta 
net 60. Tai didelis skaičius, lei
džiąs pasididžiuoti, kad Lietuvoj 
niekad nebuvo taip plačiai mo
koma muzikos... Bet skaičius to
kiems dalykams nepatikimas 
mastas. Muzikas Jonas Švedas 
kultūrininkų suvažiavime tvirti
no, kad tos vaikų muzikos mokyk 
los nesugeba mokinių išmokyti 
muzikos tiek, kad jie tiktų stoti į 
aukštesnes muzikos mokyklas. Be 
to, jose blogai dėstomi bendrojo 
lavinimo dalykai, tad tėvai neno
ri į tokias mokyklas vaikų iš viso 
leisti. Į konservatoriją ir penkias 
vidurines muzikos mokyklas, sa
ko Švedas, stoja labai jau nedaug 
mokinių. Rezultatas — “respub
likoje labai trūksta muzikantų.”

• Giedrė Kaukaitė, vis labiau 
garsėjanti Lietuvos operos solistė, 
buvo nuvykusi į Italiją ir daina
vo dviejuose La Scalos operos 
spektakliuose: dainavo arijas iš 
Verdi “Otelo” ir Puccini “Mada- 
me Butterfly” operų. Kiek 
anksčiau solistė buvo premijuota 
Budapešte.

PAPROČIAMS KEIČIANTIS
Vyresnio amžiaus motinos sa

vo jaunystėje susigėdusios, raus
davo. Dabar jų dukros gėdinasi 
gėdingo nuraudimą
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