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LAIMĖJIMO NUOTAIKOSE 
Romas Viesulas apie '"Guggenheimą" ir moderniąją grafiką 

Žinia, kad mūsų ryškusis gra
fikas Romas Viesulas vėl pa-
kar tot inai gauna menininkų pa- i 
šaulyje taip labai vertinamą 
"Guggenheim Fellowship" dau
gelio lietuvių širdis užtvindė 
nuoširdžiu džiaugsmu ir pasidi-
džiavimu. Pirmąjį kar tą R. 
Viesulas šią subsidiją buvo ga
vęs 1958 metais. Tada anas lai- j 
mėjimas įgalino menininką pa
dary t i ciklą litografijų lietuvių 
liaudies dainų temomis. Šiemet 
laimėtosios subsidijos suma yra 
$4,500.00. 

Romas Viesulas, kaip grafi
kas , yra plačiai žinomas ir ver-
t inamas ne vien tik šiame kraš- i 
t e . Jo darbų galima ras t i įvai- j 
riuose pasaulio muziejuose. Dau
geliu atvejų yra laimėjęs aps
čiai dėmesio ver tų premijų ir 
kitokių atžymėjimų. Kai užsie
niuose Amerikai reikia rodytis 
su geriausia savąja grafika, 
reprezentacinėse parodose ne
apsieinama »r be mūsiškio Ro
mo Viesulo darbų. 

Užkalbiname patį R. Viesulą. 
— Besidžiaugiančiai Jūsų lai

mėjimu lietuviškajai visuome
nei, manytume, būtų įdomu su
žinoti, kaip, už ką ir kokia pro
cedūra y ra paskiriama "Gug-
genheim Fellowship": a r rei
k i a pačiam dailininkui savo dar
bą pavyzdžius pristatyti , ar da
romi sprendimai iš surengtųjų 
parodų, a r kaip nors kitaip? 

— "Guggenheim Fellovvship" 
įsteigė buvęs senatorius iš Co-
lorado — Simon Guggenheim 
1925 metais, kada jo sūnus, tik 
ką įstojęs j Harvardo universi
tetą, staiga mirė. Vadovaujan
t is ta mintimi, šios subsidijos 
skiriamos kas metai mokslo ir 
meno srityse. 

Subsidijai gauti reikia kreip
t i s į pačią fundaciją. Pačiam 
prašymui s ta toma sąlyga, kad 
asmuo jau turėtų pripažinimą 
savo srityje, ar tai būtų mokslo 
šakos a r menai — raštas, muzi
ka, choreografija, dailė. Pra
šančiojo amžius pageidaujamas 
ne jaunesnis kaip 30 metų ir iki 
4 0 ; viršutinėj riboj galimos 
išimtys. 

Fundacijai pris tatoma išsami 
informacija apie mokslininko ar 
menininko veiklą bei atsieki-
mus . Reikalaujamos detalės bū
n a labai skrupulingos. Priedas 
— eilė rekomendacijų iš atitin
kamos srities atstovų. 

Mokslininkai pristato taip pat 
detalų planą savo užmanytom 
studijom. Dailininkai čia turi 
didesnę laisvę, nes kaipgi suka-
tegorizuosi kūrybą detaliai. Čia 

pasitenkinama dažniausiai tik 
apybraiža. 

Firmą atranką daro komisi
jos, pagal pateiktą medžiagą. 
Antroje atrankoje mokslo ko
misijos svarsto pateikto plano 
vertę, meno komisijos vertina 
pačius darbus, kuriuos dailinin
kas yra prašomas fundacijai 
pristatyti vėliau. Pr is ta tomas 
nedidelis skaičius darbų paties 
dailininko nuožiūra. 

Kas iš tikro nulemia teigia
mą ar neigiamą sprendimą, nė
ra žinoma. Galimas dalykas, 
kad dailininko praeitis, galimas 
dalykas, kad pateikti darbai, o 
gal ir ateities planai. Taipgi nė-

£ įame numery: 
• Pokalbis su R. Viesulu. 
• Operos akordams nuskam

bėjus. 
• Realybės akivaizdoje. 
• Matematika ir medicina. 
• Anatolijaus Kairio eilėraš

tis. 
• Kodėl Šiluva, ne Aušros 

Var ta i? 
• Lietuvio įnašas į JAV pro

gresą. 
• Pulgis Andriušis krepšinin

kų išvykos proga. 
• D. Brazytės knygos recen

zija. 
• Amerikos lietuviu studijų 

savaitė. 
• Spygliai ir dygliai. 

Komas Viesulas 
(Nuotr, G. Peniko) 

ra žinoma, kas sudaro jury ko
misiją. Ju ry komisijos sąstatas 
paskelbiamas tik po "Guggen
heim Fellovvship" paskyrimų. 

Nepaisant tokios gan vargi

nančios procedūros, prašymų 
kasmet suplaukia tūkstančiai 
visų universitetų visame kraš
te, ta ip pat iš menininkų, nesu
rištų su jokia įstaiga. Taip, pa
vyzdžiui, šįmet grafikoje "Fel-
lovvship"' paski r ta po viena į 
Yale, Iovvą, Temple universite
tus i r Rhode Island "School of 
Design". 

Skaitytojas gali paklausti, 
kam čia tokia kamšatis prie tos 
Guggenheim fundacijos? Viena, 
tai nemaža suma, kuri skiriama, 
kuri gali mokslininką ar meni
ninką įgalinti apie metus gyven
ti ir atsiduoti tik savo darbui. 
Antra, fundacija šią sumą labai 
sunkiai skiria, bet paskyrus, jo
kios atskaitomybės iš asmens 
nereikalaujama. Subsidija yra 
dovana. I r ją gavęs asmuo gali 
pinigus sunaudoti, kaip išmano 
geriausiai savo pašaukimui. 

Yra buvę atvejų, kai dailinin
kas, gavęs "Felovvship", nubėgo 
ir paliko visą sumą - 'morgičiui". 
Na. ką gi, jei ta i būtina jo ger
būviui ar kūrybai, kodėl ne?.. 

Trečias motyvas — tai pripa
žinimas, kurį ''Fellovvship" im
plikuoja. Tarp menininkų vaikš
to gandas, kad žinomas ameri
kiečių dailininkas Stuart Davis 
"Fellovvship" y ra prašęs 10 me
tų iš eilės, kol jam buvo pini
gas paskirtas 1952 metais. Ar 
tai tiesa, gali ir jo žmona neži
noti, o ką čia bekalbėti apie 
gandonešius. 

— Kiek atsimename, pirmąjį 
laimėtą Guggenheimą Jūs su
naudojote padaryti puikiąsias 
litografijas lietuvių liaudies dai
nų temomis, š i a antrąja Gug-
genheimo pa rama žadate reali- į 
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Romas Viesulas šile gege kukavo. 
Gražiai galvą šukavo: 

Graži mano galvele. 
Kaip vasaros dienelr 

zuoti ciklą kūriniu viduramžių 
manuskriptų dvasioje, rišda
mas vaizdą su muzika. Smalsu 
būtų sužinoti detaliau apie šitą 
•Jūsų užmojį: kokia grafikos 
technika planuojate jį įkūnyti 
ir kokia būtų jo pagrindinė te-} 
ma bei nuotaika? 

— Labai sunku kalbėti apie 
tai, ką ketini daryti . Didžiaus-
sią "išsipasakojimą" reikia pa

likti pačiam darbui, nes jei 
daug investuosi energijos debe
siui sukurti, lietui jos gali likti 
labai mažai... 

Viena, ką galima pasakyti, 
tai bus vėl serijos litografijoje. 
Vengiant nesusipratimų, jau 
pradžioje reiktų pasakyti, kad. 
kaip Jūs sakot, "rišimas vaizdo 
su muzika-', tai nėra noras at-

(Nukelta į 2 psl.) 

Paskutiniam operos akordui nuskambėjus 
Dramatiškoji "Tosca" pasaulyje ir lietuviškuosiuos pastatymuos Chicagoje 

Operos menas mūsų tremties 
ir kraustymosi laikais nebuvo 
ir nėra įprastinis dalykas. To
dėl Chicagos Lietuvių operos 

JUOZAS STKOLIA 

stoti ties šiuo klaustuku. XVI-

one: a i.gus .ai^us 
kolektyvo kasmet paruošiamieji j jo amžiaus pabaigoje Florenci-
operos spektakliai visuomet su- j joje 
traukia daug lietuviškos publi
kos ir dalį kitataučių. 

šiemetinės operos pobūdis 
Operos vadovybė, ligi šiol pub 

likai davusi daugiausia Verdi 
melodines operas, šį sykį mums 
pateikė skirtingo žanro kūrinį 
— italų kompozitoriaus Puccini 
operą "Tosca". Šioje operoje nė
ra uvertiūros, nėra baleto ir be
veik nėra chorų (išskyrus I-jo 
veiksmo užbaigai įterptąjį him
ną "Te Deum"). o arijose nėra 
teksto kartojimų, būdingu Ba
lini. Donizetti. Mozarto ir kitu 
ankstybesnės epochos kompozi
torių operoms. 

Nors ši opera turi ir melodin
gų arijų, tačiau ji nevadinama 
melodine opera. Savo turiniu 
"Tosca" y ra veristinės krypties 
muzikinė drama, artima Wag-
nerio operoms su būdingais leit
motyvais ir perkrauta polifoni
ja. Taigi, šios rūšies operose 
svarbiausia vieta tenka ne vien 
visus kitus operos efemeotOfl 
į antrąjį planą nustūmusiai mu
zikai, bet lygiagrečiai ir grama
tiniam veiksmui. 

Žvilgsnis operų raidon 
Paminėjus nj<'Vi>> vcris'inę 

kryptį, del aiškumo tariu stt* 

vaizdavo Olimpo dievus ir ki
tus graikų mitologijos asmenis. 
o vėliau — Karalius. pasaKų 
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didvyrius bei nykštukus. Nau
jos XVIII-jo amžiaus politinių 
ir socialinių laisvių idėjos rado 
savo atgarsį ir operos mene. 
Visuomenei sudemokratėjus, šal 
tas klasicizmas, istorinės aris
tokratinės temos ir romantinės 
fantazijos pradėjo nustoti savo 
reikšmės ir turėjo užleisti vie
tą kitai, gyvenimui artimesnei, 
operos krypčiai, vadinamai ve-
rizmu (iš lotynų veritas — tei
sybė, tikrovė). Šios krypties 
operose Olimpo dievus, kara
lius, aristokratiją, jų rūmų iš
taigingumą ir romantinį lyriz
mą pamažu pakeitė tikri, nepa
gražinti kasdieninio gyvenimo 
vaizdai su jų paprasta, o kar
tais net labai skurdžia aplinku
ma ir pan. 

Žiūrovų įspūdžiui sustiprinti 
šios krypties operų kūrėjai ėmė 
vartoti sutirštintas muzikos 
priemones. Tačiau nemanykime. 
kad šias naujos krypties operas 
visuomenė sutiko su laurais9 

Anaiptol; Konservatyvi to me
to kritika sutiko jas su keiks
mažodžiais, o operų lankytojai 
palydėjo jas švilpimu. Taip bu
vo nušvilpta Bizet opera "Car-
men" Paryžiuje. Puccini opera 
"Madame Butterfly" Romoje ir 
kitos. O Rarcelonos teatre į ope-

! ros spektaklį buvo mesta bom
ba, užmušusi keletą žmonių ir 
nutraukusi operos spektaklį. 
Tai įvyko prieš pat pirmąjį 

(Nukelta į 2 psl.) 

SKAUDŽIOS REALYBĖS 
AKIVAIZDOJE 

Trečdalis jubiliejinių Done
laičio metų j au praeityje. Se
nu papročiu reikėtų pasi
džiaugti keturių mėnesių kul
tūrinės ir visuomeninės veiklos 
laimėjimais, gal būt, ne t pri
mygtinai jų ieškant, jų reikš
mę ir jų kokybę patempiant i r 
pagražinant. Žinoma, šiuose 
mėnesiuose ras tume vieną kitą 
faktą, kuris , i r pabrėžtinai ne
ieškant, kr in ta akysna ir džiu
gina širdį. 

Tačiau dienai po dienos, mė
nesiams ir metams praeinant 
ir pelną bei nuostolį seikėjant, 
mus jau ima gąsdinti kaip tik 
nuostolio svoris, nuostolio, ku
rio sumažinimas a r padidini
mas dažnu atveju ir geroka 
dalimi y ra jau ne mūsų valioj. 

Taigi šiandien mintis kryps
ta į ta i , apie ką žydinčio ir 
saulėn besiveržiančio gegužio 
dienomis, rodos, turė tume ma
žiausiai kalbėti. Tačiau kont
rastų su s t a tymas greta , gal 
būt. t ik da r labiau pabrėš mū
sų nūdieninės realybės baisu
mą ir būtiną reikalą į visa tai 
žiūrėti a tviromis akimis ir da
ryti a t i t inkamas išvadas. 

Gi t a s baisusis pastarųjų ke
turių mėnesių mūsų taut inei 
gyvybei ir mūsų kultūrinei bei 
visuomeninei veiklai likimo 
primestas nuostolis y ra visos 
virtinės neeilinių žmonių mir
tis. Juk t ik nuo praėjusių Ka
lėdų lig šiandien laisvojo pa
saulio lietuviai netekome šių 
mūsų tau t inės bendruomenės 
pulsui būtinai reikalingų žmo
nių: Kazimiero V. Banaičio, 
Fausto Kiršos, Kleopo Jurge-
lionio, Jul iaus Kaupo. Viktoro 
Biržiškos, An tano Tr imako, 
Stepono Sodeikos, Stepono Ko
lupailos, Alberto Tarulio. Ir 
toks p r a r ad imas tik keturių 
mėnesių laikotarpyje. Tau ta 
žaibiškai neteko asmenybių, 
kurių darbu bei kūrybinėmis 
pastangomis didžiavosi, palai
kydama jų pavyzdžiais ne tik 
savo taut inę gyvybę, bet jų 
pėdsakais pati kopdama į kū
rybines aukš tumas . 

Toks s ta igus jų netekimas 
dabar ne vienam jausminges-
niam tiesiog kelia siaubą, stu
mia dvasią nusiminiman, ne-
pasitikėjiman savo jėgomis ir 
savo pas tangomis . Vargu ar 
susidarytų šitokia psichologinė 
nuotaika, jei gyventume savo 
žemėje, normaliose laisvos tau
tos sąlygose. J u k mirtis yra 
natūrali ir neišvengiama rea
lybė. Lietuvos padangėje ir po 
tokio, s aky tume , masinio vy
resniųjų ats iskyrimo, nejaus
tume bauginančios tuštumos, 
nes ją užpildytų į savo tau tos 
problema:; visomis šaknimis 
įaugusi, gyveniman ir kūrybon 
besiveržianti jaunesnioji kar
ta 

Tačiau išeivijos sąlygose 
yra kitaip. Dažnu mirties at
veju skaudžiai jaučiame, kad 
nuostoliui padengti pakaitalo 
trūksta, kad jaunojoje kar to
jo per maža subręs ta asmeny

bių, kurios galėtų stoti pasi
traukusiųjų vieton. Ir šitokia
me kontekste gimsta priekaiš
tai jaunimui, priekaištai, &une 
padėties ne tik nepagerina, bet 
neretu atveju dar ją pablogi
na. 

Vis dėlto šitoje čionykštėje 
situacijoje yra geroka dalis 
ir vyresniųjų kaltės. Tam tik
ros mūsų jaunimo dalies nuby
rėjimą ir jos susitelkimą tik 
ties asmeniškais savo reikalais 
mes linkę prisegti visam mū
sų jaunimui. O ir nepriklau
somybės laikais argi visu šim
tu procentų mūsų jaunimas 
buvo idealistinio nusiteikimo 
savo tau tos reikalų ir pasiau
kojimo jiems atžvilgiu. Nebū
kime naivūs praeities ideali-
zuotojai ir nesakykime, kad 
tenai nebuvo tokių, kuriems 
pirmoje eilėje rūpėjo tik sa
vas, asmeniškas reikalas, pro
fesinė a r valdininkiškoji kar
jera. O ką jau bekalbėti da
bar, kai sąlygos ir visa aplin
ka pasikeitė, pasvirdamos dar 
blogesnėn pusėn. 

Tačiau antra vertus, ir čia, 
ir šitose sąlygose, intelektua
liam ir visuomeniškam darbui 
pajėgaus jaunimo dar apsčiai 
tarime. Tik a r vyresnieji pa
kankamai tą jaunimą supran
ta, a r jį kontaktuoja, ar dr įs
ta jam patikėti pirmaeilės 
reikšmės darbų? Gi plačiau 
aplink pasižvalgius, atrodo, 
kad jaunų žmonių, gražiai už
sirekomendavusių ir literatū
roje, ir mene bei muzikoje, ir 
moksle bei visuomeninėje veik
loje dar su žiburiu ieškoti ne
reikia. Tik mes linkę juos pri
laikyti antraeilės veiklos pako
pose, lyg jie vis dar būtų vai
kai ir pasitenkintų jiems vy
resniųjų pakišamu saldainiu, 
o nebūtų pribrendę lietuviš
kojo raugo suraugintam duo
nos kepalui vyriškai riekti . 
Mūsuose lyg ir susidarė lietu
vybės ateičiai kenksmingas 
minčių kompleksas žiūrėti kar 
tais į 30—45 metų žmogų dar 
kaip į nepatikimą jaunuolį, vi
sai užmirštant, kad šitokio 
amžiaus žmonės (taipgi sveti
mų mokyklų auklėtiniai) dide
le dalimi buvo Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarai, 
kad ir milžiniškoji Amerika 
45 metų prezidentui buvo pa
tikėjusi valstybės ir, galima 
sakyti, viso pasaulio vairą. 

Iš viso to išvados mūsų lie
tuviškuoju reikalu galėtų būti 
tokios: ir padažnėjusių šerme
nų atveju mažiau baugiai skai
tykime, kiek dar liko veteranų 
ir vyresniųjų ir ne pagal tą li
kutį lemkime čionykštės lietu
vybės amžių, bet su padvigu
bintu dėmesiu gręžkimės į jau
nąją kartą. labiau pasitikėda
mi ja. kad vyresniųjų mirt is 
nebūtų lietuvybės fakelo užge
simas, o tik jo perdavimas j 
jaunas, darbui ir kūrybai pa
siruošusias rankas. 

k. b. 

• • • 



J DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gegužės mėn. 2 d. 

Akordui nuskambėjus 
(Atkelta iš 1 psl.) 

"Toscos" pastatymą Romoje 
1900 metais. 

Pirmasis "Toscos" pastatymas 
Komoje 

Blogiausia tai, kad "Toscos" 
premjerą turėjo diriguoti tas 
pats prietaringas dirigentas 
Leopoldas Mugnone, kuris bu
vo išgyvenęs aną Barcelonos į 
atentatą. J i s tad ir Romoje lau
kė bombos arba mažiausiai vie
šo skandalo teatre . Tuo atveju 
jis buvo numatęs mesti operą 
ir už t raukt i tautos himną. Ta-1 
čiau iš didelės baimės himną 
jis pamiršo. Operai prasidėjus, į 
pavėlavusios publikos sukeltas 
triukšmas privertė jį tik nuleis-1 
ti uždangą ir laukti, kas bus 
toliau. Bombos niekas nemetė, 
ir "Tosca" nesusilaukė tokio 
fiasco, kokį buvo sulaukusi jo 
o{į'era "Madame Butterfly". Bet I 
spektaklio sut rukdymas neigia
mai paveikė visus operos daly
vius, o komp. Puccini su '"Tos
cos'' premjera įsigijo visą eilę 
naujų priešų, net ir artimų 
draugų ta rpe . 

Pietij saulėje išsirpusi opera 

"Toscos" turinys su plačiu 
staigių meilės, pavydo, neapy
kantos, pamaldaus religingumo, 
o g re t a taip pat brutalumo bei 
žudymo lūžtviniu diapozonu, nė
ra būdinga šiaurės padangės 
žmogui. Tie dalykai yra arti
mesni karš tos saulės įkaitintųjų 
šalių žmonėms, kur bene dar 
ir šiandien tebeveikia vendeta 
ir klesti organizuoto žudymo 
menas. Taigi, prieš akis turint I 
šias aplinkybes, buvo žingeidu, 
kaip šiaurietis ar t is tas išspręs 
visas šias j a m pateiktas prob- į 
lemas. 

"Toscos" Achilo kulnis 

Jautr iausia šios operos spek
taklių Achilo kulnis tebėra jos 
dramatinis veiksmas. Tai parei
na ir nuo to , kad laisvą operos 
art isto iniciatyvą varžo ritmo, 
tempo ir ki t i įstatymai ir ne
permaldaujamas tų įstatymų 
•vykdytojas — dirigentas. Solis
tas savo noru negali truputį 
vėliau arba truputį anksčiau 
pradėti kurią nors vietą dainuo
ti, todėl jis savo vaidybiniuose 
veiksmuose susiduria su sunku
mais, kurių pvz. dramos ar t is
tas neturi . 

Mūsą lietuviškosios "Toscos" 
premjera 

"Toscos" premjera sekmadie
nį, balandžio 19 d. praėjo šven
tadieniškoj nuotaikoj pilnai pri
kimštame Studebakerio teatre, 
tačiau blankiau, negu paskuti
niuos dviejuos spektakliuos, 
įvykusiuos balandžio 25 ir 26 
d. Dėl anksčiau suminėtų ar ku
rių nors ki tų priežasčių prem
jeros pirmajame veiksme mei
lės ir pavydo scena praėjo ne 
visai įtikinančiai. Tosca, kurios 
partiją dainavo Prudencija BiČ-
Idehe, momentais mus nukelda
vo į vėsiąją Lietuvą, kur mer
gaitė, įsimylėjusi bernelį, iš kuk
lumo visą savo gyvenimą neiš
drįsdavo j am to pasakyti, bi
jodavo prie j o prisiglausti. Dai
navime taip pa t jautėsi tam tik
ras susilaikymas, trukdęs ar
tistes balsui turtingiau pasi
reikšti. Antrame veiksme jos 
arija "Vien t ik menui" skambė
jo jau laisviau. 

Balandžio 25—26 d. spektak
liuose Toscos partiją dainavo 
Danutė Stankaitytė . Pirmojo 
veiksmo susitikimo scenoje jos 
fraze "Tu man net plaukus su
darkei** taip pat neturėjo pa
grindo, greit betgi vaizdas pa
sikeitė. Balsas visuose regist
ruose skambėjo tyrai ir laisvai. 
Vaidyboje buvo jaučiama laisvė. 

t ls tros tr i juos spektakliuos 
aukštumoje 

Išskyrus dvi Toscas. kiti ar
tistai visuose operos spektak
liuose buvo tie patys . Jaut raus 

įsimylėjusio ir užsispyrusio re
voliucionieriaus Cavaradossi par 
tiją atliko Stasys Baras. Paskli
dus gandams apie šio daininin
ko balso streiką, buvo maloni 
staigmena ir vėl girdėti tai švel
niai subtilų, tai vėl galingai 
siaudžiantį j o balsą, kuris per 
visus tris spektaklius išliko to
je pat aukštumoje. 

Brazis, Vaznelis, Liorentas, 
Savrimavičius 

Romos policijos vado barono 
Scarpia vaidmenį atliko Algir
das Brazis, kuris su kiekvienu 
nauju spektakliu darėsi vis 
laisvesnis ir įdomesnis. Jis pa
rodė nepalaužiamą valstybės 
pareigūno valią ir išlaikė Ro
mos didžiūnui prideramą oru
mą. Jo dainavimas pilnai atiti
ko jo vaidmenį. Angelotti dai 
navo Valentinas Liorentas. Gri
mas trukdė atpažinti jame Ro
mos aristokratą ir buvusį res-

Kantorijos choras su zakristijonu 
"Tost-os" pirmajame veiksme. 

Jonu Vazneliu (kairėje) 
Nuotr. V. Juknevičiaus 

publ'kos konsulą. Savo dialo
gus su dailininku Cavaradossi 
Liorentas atidainavo sąžiningai, 
akis įbedęs į dirigento lazdelę. 
Gal kiek neįprastas, bet savo
tiškai įdomus buvo ligi komiš
kumo naivus zakristi jonas — 
Jonas Vaznelis, o Jul ius Savri
mavičius įtikinančiai suvaidino 
gamtos nuskriausto ir klastin

go policijos šnipo Spolettos 
vaidmenį. 

Tik neesmines smulkmenos 
Sulinkęs peilis, kuriuo Tosca 

nuduria policijos vadą Scarpią, 1 
neklaužada žvakė, nęsidupdanti 
Toscai užpusti, ir kiti panašūs 
čia aprašomų operos, spektak
lių įvykiai y r a tik neesminės 
smulkmenos, negalinčios paveik

ti meniškojo išpildymo svarsčių. 
Lygiai ir šeštadienio spektaklio 
Toscos rūpestis, kad tik nesu
šlaptų jos suknelė, šokant jai 
į Tiberį, tenka priskirti tik tai 
savybei, apie kurią J. W. Goethe 
kadaise yra pasakęs: "Das ewig 
vveibliche'' (amžinas moterišku
mas). 

Tačiau, apskritai kalbant, vi

si t rys "Toscos" spektakliai Į 
praėjo geriau, negu buvo tikė-
tąsi. Du paskutiniai spektakliai į 
buvo geresni už premjerą. I r j 
tai savaime suprantama, nes [ 
premjeroje visi operos dalyviai 
dar tebegyveno vos vienos vie-1 
nmtelės su orkestru atliktos re- i 
peticijos suvaržymais. 

Reikšmingas darbas, jubiliejų 
nešvenciant 

Pastatymas šios nedėkingos 
ir kontroversiniai kaprizingos 
operos parodė, kiek rimtai yra 
dirbamas šis meno kultūros 
darbas. Sveikintina, kad solis
ta i yra atkreipę dėmesį ne vien 
į jų atstovaujamą muzikos vo
kalizmą, bet ir į dainuojamųjų • 

žodžių ištarimo aiškumą. Kad 
šios operos pastatymuose mes 
matėme ryškius tipingus perso
nažus ir kad dramatinė spek
taklių pusė buvo žymiai pagerė
jusi, tai nuopelnas bus, tur būt, 
svečio režisūros patarėjo Mr. 
Lloyd Harris . O didžiausias 
nuopelnas tai priklauso dirigen
tui Aleksandrui Kučiūnui, ku
ris kukliai, be jokios autorekla-
mos, jokių sukakčių, nei išgal
votų jubiliejų nešvęsdamas, su
geba suburti apie save žmones 
ir dirbti muzikinės kultūros dar
bus, kurių čia už mus net aps
tesnės tautos nepajėgia atlikti. 
Todėl ir gausi publika nuošir
džiai jam ir artistams atsidė
kojo. 

Laimėjimo nuotaikose 
(Atkelta iš 1 psl.) 

vaizduoti muziką vaizde. Tai 
greičiau būtų bandymas pateik
ti vaizdą ir garsą ( a r tai būtų 
balsas, instrumentas a r rečita-
vimas), paraleliai su matomu 
grafikos vaizdu. Kitaip sakant, 
tai būtų eilė, sakyčiau, pynė 
darbų, kuriuos galima būtų 
prieš auditoriją atlikti. 

Bet čia dar tik planai, kurie 
gali susitraukti arba, kaip smė
lio bokštai, sugriūti... I r gal ge
riau kalbėti, kai j au žvirblis 
rankoj . O dabar — j is dar an t 
šakos. O, be to, vietoj žvirblio 
gali susičiupti pelėdą, ir visos 
dabarties šnektos t ada būtų 
veltui. 

— I r anuo pirmuoju atveju 
(lietuvių liaudies damų ciklas) 
ir šiuo antruoju (viduramžiniai 
manuskriptai) , atrodo, rinkotės 
temas, susietas su kultūros 
pulsu praeities dienose. Kodėl 
toks pasirinkimas? Kodėl nepa
sirinktos temos iš amerikinės 
šių dienų tikrovės arba, apla
mai, iš šio raketinio žmonijos 
laikmečio? 

— Gal pilnai nesutikčiau su 
pirmuoju Jūsų klausimu. Nema
nyčiau, kad visai tikslu būtų 
sakyti, jog, pavyzdžiui, mūsų 
liaudies dainos — tai tik pra
eities pulso tema. Esu įsitikinęs, 
kad tai praeities, dabarties 
(juk, tikiu, mūsų dainos dainuo
jamos ir dabar) ir, jei mūsų 
kalba išliks, išliks ir dainos atei
čiai. Tautosaka turi didelį tą
sumą. Jo nebus, jei t au ta būtų 
išnaikinta. Taigi, praeitis dai
nose yra lygiai aktuali dabar. 

Po "Dainų" serijos sekė k i ta 
— "Toro Desconocido" 1960 
metais. Tiesa, tai buvo padary
ta po kelionės Ispanijoje ir ki
tur. Nors šitoji tema išviršiniai, 
rodos, ribojosi tik bulių kauty
nėm, bet esmėje ten buvo indi
vido kova ir jo žuvimas nežino
mybėj. Metaforoje mes matome 
ten save pačius. O kas suskai
tytų mūsiškius, žuvusius neži
nomybėj ? 

Trečia serija "Hew" (Smū
gis), užbaigta tik praeitą rude
ni, tur i temą, nors tiesioginiai 
ir neminėtą — Meksikos nuga
lėjimą "Conauistos" metu. Gi 

; esmėje tai y ra mažos genties 
( kova ir eventualus sugniužimas 
didelės išorinės persvaros aki-

i vaizdojė. 
šiandien mes esam to paties 

į liudininkai. Ir čia praeitis pi-
: naši su dabartimi. 

Planuojamoji serija ? Taip. 
I forma savo elementuose y r a 

imta iš praeities. Bet tai nėra 
noras pabėgti į minesingerių ar 
trubadūr4 pilaites. 

Kas dėl raketų — ta i jų va
lia. Raketos geras daiktas, bet 
dailei tai menkas brolis. 

— Kaip vertinsite arffcštesnią-
ją ir šiandieninę netuvft? grafi

ką šiapus i r anapus geležinės 
uždangos? 

— Nepriklausomybės metais, 
ypač paskutinių dešimtmečių, 
mūsų grafika ne tik paaugo, bet 
sakyčiau, šokte pašoko. Mane ta
pytojai, t u r būt, primuš, bet no
rėčiau teigti, kad graf ika buvo 
savitesnė negu tapyba. Pažan
gioje tapyboje gal daugiau vy
ravo Vakarų įtakos, gi grafika 
liko ištikimesnė savo regionui. 
Jei ne karas, šiandien Valiai, 
Petravičiai, Jonynai, t u r būt, 
būtų žinomi visoj vakarinėj Eu
ropoj. Karo maišatis pakir to 
viską pačiame daige. 

Dabar Lietuvoje grafikų prie
auglis taipgi didelis. Kiek lais
va jų išraiška, ta i j au kitas 
klausimas. Nepaisant visko, ir 
dabar matome mūsiškius, tiesa 
— vežiojamus Sovietų Sąjungos 
rėmuose, toli nuo Lietuvos. Ma

li. Viesulas Šokanti gyvate 

kūnaitę, Demkutę, Janonį, Jur
kūną galima užtikti parodose 
Šveicarijoje, Jugoslavijoje, JAV 
ir kitur. Vis tiek, kokiu mastu 
bematuotum, jie turi būti gero 
lygio. Kas įdomiausia, daug kas 
iš jųjų laikosi atkakliai savo 
tautosakos ir tautodailės tradi
cijų. 

Užjūriuose lietuvių grafikų 
yra apstu. Va, sakysime Henri
kas Šalkauskas y ra vienas iš 
žymiausių grafiku Australijoje, 
jau senokai perlipęs pačios 
Australijos sienas. 

Valius su savo darbais keliau
ja skersai ir išilgai per visą Ka
nadą. Neretai ir čia "susitin
kam" vietinėse amerikiečių pa
rodose. Jo netrūksta ta ip pat 
Europoj, kur jis dažnai pa-
skrajoja. 

Kur beeitum, vis gali užklupti 
Dargį. ar tai galerijoje, ar ko
lekcijoje. Žinoma, prabėgom 
nėra įmanoma nė visų išvardin
ti, nei žinoti apie visų veiklą. 
Kiti. va. kaip aš. mėgsta pa
triukšmauti savais pasisekimais. 
Kiti kuklesni. Dirba patyliukais. 

Vienok mūsų pačių tarpe, o 
taip pa t ir amerikiečių tarpe, 
atrodo, kad tapytojai aktyves
ni. Manyčiau, tačiau, kad mūsų 
grafikos potencialas y ra toli 
gražu da r pilnai neišnaudotas. 
Sakysim, va — Petravičius. 
Prieš kelerius metus, bene drau
gų įkalbėtas, suruošė savo gra
fikos parodą. Aukšto lygio pa
roda susilaukė didelio dėmesio. 
Būtų pasijudinęs, nemaži mū
rai būtų išgriuvę (čia nekalbu 
apie lokalines saviveiklos paro
das, bet aplamai viso šio kraš
to lygyje), bet tiek ir tebuvo. 
Gyvenimas ? Galimas dalykas, 
jis ne vieną prispaudžia. O gal 
mūsų lietuviškasis kuklumas? 

Čia t ik pavyzdys. Arba, saky
kim, Ignas. Jaunesnės kartos 
žmogus, Freiburginės laidos. 
Ne tik tapytojas, bet i r didžiai 
talentingas grafikas. Labai sa
vitas, sakyčiau, lietuviškas. Bet 
va, ką padaro grafikoje, tai, 
tur būt, viską po šieniku ir lai
ko. Na, nebent kam vestuvėse 
padovanoja... i r viskas. Neiš
drįsimas? Žinoma, kad yra ir 
daugiau gerų pajėgų grafikoje, 
tačiau nuklydusių į kitas sritis. 

— Kaip plačiame šių dienų 
dailės kontekste žiūrite | mo
derniąją grafiką? Kokia jos si
tuacija pasauliniu žvilgsniu, ko
kia technika vyrauja, kokie iš
skirtiniai vardai, kas ypač pa
brėžtino ir kas ypač naujo? 

— Aplamai, visų sričių menai 
labai išaugo kiekybiniai. I r tai 
būtų tiesa, kalbant apie beveik 
visus pasaulio kraštus. Meno 
gyvenimas suaktyvėjo ten, kur 
jo buvo maža. Kuriasi ten, kur 
jo nebuvo. (Va, Šalkauskas, Ra
tas ir kiti mūsiškiai buvo pio
nieriai modernios grafikos 
Australijoje...) Amerikoje gra
fikos meno aktyvumas per pas
kutiniuosius 10 metų y ra išau
gęs trigubai, i 

Amerikos grafikos charakte
ris buvo skirt ingas nuo europi
nio. Labiau techniškas, labiau 
abstraktus . Dabar tie skirtumai 
niveliuojasi. Ir, žinoma, gaila, 
nes savitumai nyksta. Bet susi
siekimo greičiui didėjant, šitai 
pastebima ir kitose srityse. 

Technikos ? Europiečiai vi
suomet dirbo nepaprastai įvai
riomis technikomis. Amerikie
čiai buvo linkę į ofortą (metalo 
plokštėse). Litografija buvo ne
labai pamėgta, kadangi proce
sas labiau komplikuotas, saky
čiau, "kapriznas". Bet čia vis
kas greitai keičiasi. Steigiasi 
institucijos litografijos naudai, 
priemonės konstruojamos. Ba
lansas gali visai pasvirti į kitą 
pusę. 

— O kaip su vadinamu "Pop -
a r t " grafikoje? 

— Grafika aplamai santūres
nė ir mažiau įtakojama^ triukš
mingesnių, laikinių srovių me-

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-8867 I 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 7lst otreet 

(71-os ir Campbel' \ve. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—S v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

ne, kokiu yra dabartinis Pop -
art. Kodėl? Reikia spėti, kad 
visi ekstremai būna trumpalai
kiai. Beveik pagal riksmą, kurį 
srovė sukelia, galima spėti, kaip 
ji ilgai išgyvens... Ką gi, tapy
boje prašalaitis gali padaryti 1 
"pop" ir šmakšt greit į paro- Į 
dą... Grafikoje prašalaičiams 
blogai. Neišmokęs technikos, 
menininku nebūsi. O kol ją iš
moksi, gali nelikti ir "pop'o". 

(k b.) 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHTRUT.a^S 

VIDAUS IR VAIKC" LIGOS 
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Sestad. nuo 18 lkl 12 valandos 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017. 
Ofiso teL PR 8-2320 

Namu ~ res. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VALKU LIGOS 

2658 West 6Srd Street 
Ptrmad., antrad., ketvirt. ir penkt 

nuo 11 lkl 1 v. ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
štStad. nuo 1 lkl 4 vai. 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 68rd Street 
I Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Ud 8 vai. Trsčiad. Ir Sėst. uždaryta. 

£ ? P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
B C Ortopedas. Pmtezi*tas 
^įr Aparatai-Protezai. Med. ban. 

^ dažai. Spec. pagulta kojoms 
* CArch Supports) ir t t 

3RTHOPEDUOS TEHOTKOS LAB. 
Vai. 9-4 lr 6-8. Sestad. 1-1. 

3880 W. 6Srd S t , CMeago 29, DL 
, TeL PRospect 6-5084 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
Sien} uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarua 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. WAIbrook 5-5076 
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DR. ALDONA JUŠKA 
. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marquette Road 

Valandos: 8—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta 

Offeo PR 6-1795. Res, TR S-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 5lst Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm., antr, ketvirt. lr penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 ir pagal susitarimą. 

Res. HE 6-1670 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GLNEKOLOGINC CHTRLRGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boflding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti Ml S-OOOl 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

ReahL: S241 Weet 86th Plao* 
T A ; REpnbJic 7-7888 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; treč. 
uždaryta Antrad. ir penkt. vakarais 
ouo 7 lkl 8. 
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DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč. lr seg-
tad tik susitarus. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Laetuais gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

Vai.: Pirmas., antrad., ketvįrtad ir 
penkt nuo 1—4 p. p., 6-*SO-8:S0 
vaL vak, Sestad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta 

DDR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wes* 6Srd Streeet 
Kampas 63-člos lr Callfornia 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Sėst. 2—4 vai 

rrečlad. lr kitu laiku pagal sutarf; 
Oftto telef. 476-4042 

Res. WAJftrook 5-3048 

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

TeL 695-053S Hgfe 
425 No. Liberty Street, 

Boeta 25, Elgfn, nftaofa 
— Valandos pagal susitarimą 

r«L ofiso HE 4-6849. res. RE 4-2324 

DU PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
VaL: pirm- ketv. 1-4, vakar. ?-», 
Mttr.. penkt. 1-5, treč. lr įeit tik 
fusi tarus. 

reL ofiso HE 4-5758; Res. HDt 5-3225 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Wmt 51st Street 
Bendra praktika lr Alergija) 

Valandos: pirm., antr.. ketvirt. 2-t 
vai., ponkt 10 v. r. Iki 9 v. v„ 
Sestad. 10 v. r. iki 1 p p. Ligonius 
priima pa*a.t susitarimą 

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vaL lr 6—8 vai. vak., 

išskyros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KŪDIKIŲ IR VAIKT LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

71541 South Western Avenoe 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
ouo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
S v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., sestad. 11 
•ai. ryto iki 8 vai. p. p. 

Ofiso teL RE 7-1168. 
Re*. teL 230-2219. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pairai susitarimą 

reL ofiso 135-4477; Res. PB 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CIIiRURGft 
SPECIALYBE — NERVŲ TR 

EMOCT\-fiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDO. 

«44» So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal misttarima. 

Re*. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISIRAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzle Aveų WA 5-2670 
Vsjsodos pm«al susitarimą. Jei n«-
t&MUoli ttambtsti M? t-AMi. 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Tel — PRospect 8-7773 

Vai.: pirmad. ir ketvįrtad. 1-4 p, c 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 
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DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spectalvb^ — vidaus Heros 
2454 West 7l«t Street 

(71-ou ir Campbel! Ave kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
SeStad. 9 v. r. — 2 p. p 

Trečiadieniaig uždaryta 

DR. JULIA MONSTAVIčIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Micbigan, Chicago 28, I1L 

Telff. ofiso: Pnllmaa 5-«76A 
Namu: Bevetiy 8-32441 

Prlsm. vai.: kasdien S-8 v v„ se#t 
1-4 v o. «. trsciadlMl — atdaryta 

Tel. RE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7897 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenoe 

Valandos: 1-9 p. p., 
išskyrus trečiadieni. 

Šeštadieniais 10-5 v. p. p. 

Ofiso telefonas — OL 4-24S1 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Hedzie Avenoe 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL : kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Trec. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais 8v. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryte lr nuo 6-8 v. T. 
Sestad. nuo 2-4. Trečiadieniais ta-
kltu laiku susitarus telefonu. 

Teief. REpubllc 7-2290. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklas ir rėmus 

4455 S- California Ave., YA7-7381 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; tred. 
uždara; šešt. nuo 10 v. r.iki 1 po
piet 

Rea teL PR 9-6730 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstu. pū>!es ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofi»as: .Naujas adresas: 2454 We*t 
71st St (71-os ir Campbell Avenoe 
kampas), tel. 776-2880; 30 X. Michi-
gan ave. Saite 808. tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal- susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5 -*«« 

*«*. teL GRovehli] 6-0617" 
Valandos: 1-3 p. m . l r 6 . 8 

Pen<ct. tik 1-3 n n 
Trečiad. ir Sečtad. pagal sutarti. 

SIS? S 5 f CLif'slde 4-2896 
R«*L teief. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GY?JF°JAS m CHIRURGAS 

*>44 So. Ashland Avenoe 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekviena diena 2 — 4 u 
& - £ !*'-. * •* • Trečiadieniais lr sek-
£•••"• U" uždaryta, priimama ^ L 
v iki 5 , v*' Š e š t a d i e n i a 8 n w > » 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA tr MOTERŲ 
— ̂  l i lGrOS 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th S t 

r™°L v a I - Pirm., antr.. treč ii 
?T^0

2
Z

4™ * l r nuo V a b f 

SS^BgjĮMg l r kltū"-
Of. teL HE 4-212S. X a m a GI 8-6198 

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
PrUmlnsja ligonius tik susitarus 

•«JT * p- P- l r «—8 P- P-
_ _ _ T Z ? e - , r * • * uždaryta 

Telefonas — GRovehlll 6-282S 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69tb Street 
Specialybe: AKr«ERUA h- MOTERT 

LIGOS 
VALANTrOS; 1 Iki 4 ir J tM 8 T. T. 

SeStadienlas 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta ' 

Tel. PRospect 6-9460 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGft 
6248 Sonth Kedzle Aveone 

- -.°ffaw v a I - kasdSen: 2-4; 6-8. 
Sestad. nuo 2 iki *v Treč, lr sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus 
Tol. ofiso PR «-644fl. rez. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \vest Marouette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ir S v. v. 

TVPČ, ir Sestad. pajra] sutartį 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sonth Halsted Street 
T e 1

R ^ n ^ r A fi0257- ""*• P R «-«<»» 
i v . ^ ; fiR"° *»• A*hland Avenue vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 v. v. 
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Matemat ika ir medicina 
*)R. ČESLOVAS MASAITIS, Havre de Grace, Mart land 

Senovės graikų laikais Pi ta
goro skaičių teorijos ir Apolo- : 

nijaus kūgių piūvių ma temat ika 
savo acstrakcija buvo ne iš šio! 
pasaulio. Nei jos kūrėjai , nei jų i 
mokiniai nesvajojo ir nenorėjo; 
jokių savo mokslo pri taikymų, 
nei naudos iš to. Tačiau mate
matikos mokslui besiplečiant ir j 
jos naujoms šakoms susidarant , 
kaskart naujos mokslų sr i tys 
pasitaikino matemat ikos meto- j 
dų bendrumą ir jos loginę są
rangą. Bene pirmoji mokslo ša- j 
ka, perėmusi matemat ikos me
todus ir kar tu davusi didelį im
pulsą matematikos vystymuisi , 
buvo astronomija. Fizikos teo
rija ir net eksperimentinė fizi
ka išaugo ant matemat in ių dis
ciplinų pagrindo. Modernioji 
technologija būtų visai neįma
noma be matemat ikos . Naujai
siais laikais net biologijos, psi
chologijos ir socialinių mokslų 
veikaluose vis daugiau ir dau
giau matome matemat in ių for
mulių, baugiau išvadų remia
ma matematinėm teoremom. 

Trys pr iežas tys 

Yra t rys pagrindinės priežas
tys, dėl kurių ma tema t ikos me
todai dar plačiau bū tų naudo
jami kitose mokslo šakose, jei 
tik pat i matemat ika bū tų leng
viau suprantama tų, kur ie nėra 
jos įtemptai mokęsi. Pirmoji 
priežastis yra matemat in ių dės
nių universalumas ir j ų nepa
prastas kompakt iškumas . Ma
tematine formule išre ikšt i įvai
rių reiškinių santykia i suglau
džia begalinį kiekf žinių apie 
tuos reiškinius. Jei ši formulė 
teisingai atvaizduoja reiškinių 
santykius, tai j a pas inaudojant , 
galima nusakyti tų santykių 
praeitį ir ateitį, lygiai ka ip ga
lima tiksliai apskaičiuoti sau
lės ir mėnulio ap temimus . 

Antroji matemat ikos savybe, 
dėl kurios ji naudo jama tiesio
giniai ar netiesioginiai kiekvie
noje mokslo šakoje, k u r t ik 
renkami bet kokie duomenys a r 
daromi kurie nors matavimai , 
glūdi tikimybių teori joje ir ma
tematinėje s tat is t ikoje. Šios dvi 
matematikos šakos t u r i plačiai 
išvystytus būdus, kur ia is gali
ma susekti egzistuojantį dės
ningumą tar iamai ne tvark inga
me duomenų ir faktų rinkiny. 

Pagaliau trečioji priežastis , 
dėl kurios matemat ika vis la
biau reikalinga kitose mokslo 
sakose, glūdi moderniųjų skai
čiavimo mašinų loginėje s t ruk

tūroje. Tinkamai parinkus , 
šioms mašinoms matematinius 
veiksmus, jos pajėgia nepapras- j 
tu grei tumu peržvelgti, palygin- ' 
ti ir surūšiuoti nepaprastą gau- j 
sybę duomenų ir netgi padary
ti iš jų logines išvadas pagal iš 
anks to nus ta ty tus ir matematiš- j 
kai suformuluotus dėsnius. 

Modernioji technologija savo 
priemonių įvairumu ir automa
tizacija leidžia surinkt i didelę 
daugybę faktų ir duomenų viso
se mokslo srityse. Dėl tą duo
menų gausumo juos tegalima į 
pilnai panaudoti , tik tinkamai 
perdirbtus ir pagal matemati- i 
nius dėsnius su t raukus į mažą 
pagrindinės informacijos kiekį, 
kuri atskleidžia stebimo proce- i 
so esmę ir yra pakankamai 
kompaktiška, kad būtų leng
vai apžvelgiama. 

Matematiniai metodai 
medicinoje 

Naujosios technologijos prie
monės leidžia ir medicinoje su
kaupt i daugybę duomenų apie 
ligonį. Tų duomenų pilnas pa
naudojimas terapijai ir tolimes
niam medicinos metodų tobuli
nimui, tegalimas t ik t inkamai 
juos apdorojus. Kiek mažiau 
pažįstamų tokių duomenų pa
vyzdžiu galima pamin 'ti elek
troencefalogramą, t. y. smege
nų elektrinių impulsų užrašy
mą. Plačiau žinomus duome- j 
nis sudaro elektrokardiograma. į 
Abiem atvejais matavimų re- j 
zui tatai y ra atvaizduoti tam 
t ikromis kreivėmis. Pirmuoju 
atveju tų kreivių forma cha
rakterizuoja smegenų funkci- j 
jas, ant ruoju , gi, atveju — šir- į 
dies veikimą. Nervų ir širdies 
specialistas daug gali pasakyti 
apie smegenų ar širdies funkci
jas, gerai pastudijavęs t as krei
ves. Tačiau kiekvienu atveju 
jo sprendimas yra subjektyvus 
ir pa r emtas t ik pačiais būdin
giausiais užrašytų kreivių vin
giais. Šitokis sprendimas ypač 
pasunkėja, kai ligonis gerėja ar 
silpsta ir kai jo elektrokardio
g r a m a nuolat keičiasi. 

Šiems pasikeit imams susekti 
ir iš jų t inkamoms išvadoms 
padaryt i , reikia lyginti įvairiais 
momentais užrašytas kreives ir 
iš tų palyginimų surast i būdin
gus pasikeitimus. Tai reikalau
ja peržvelgti daugybę užrašytų 
duomenų. Šį darbą gali labai 
palengvinti matematiniai meto
dai, kur ie leidžia greitai ir leng
vai palyginti būdingas įvairių 

kreivių savybes. Įvairios elekt
roninės skaičiavimo mašinos 
yra pritaikytos tokiems žmo
gaus fiziologiniams reiškiniams 
tyrinėti ir lyginti. Tų mašinų 
laikymas pradėta? vadinamoje 
erdvės medicinoje, tyrinėjan
čioj žmogaus kūno reakcijas į 
ypatingas sąlygas, panašias į 
tas, kurių tikimasi erdvės ke
lionėse. Dabar jau yra kuriami 
bandomieji centrai, kuriuose šie 
metodai pritaikomi kasdienei 
paciento duomenų analizei. 
Taip, pavyzdžiui, Kew Orleane 
esančioje Tulane medicinos mo
kyklos klinikoje naudojamos 
dvi elektroninės skaičiavimo 
mašinos elektrokardiogramoms \ 
ir elektroencefalogramoms ana- į 
lizuoti. Ši dar ekspciimentinėje j 
stadijoje tebesanti analizė leng-j 
vai nusta to paciento elektrokar- j 
diogramos kitimą ir, palyginda- j 
ma ši kitimą su anksčiau tyr i- i 
nėtais atvejais, nustato širdies: 
veikimo kitimą. Elektroencefa- i 
logramų analizė naudojama nor-! 
malaus protavimo ir sutrikusių; 
smegenų veikimui lyginti. Tiki- j 
masi, kad tokie palyginimai pa
dės suprast i fiziologinį protavi
mo procesą, smegenų reakciją 
j įvairius vaistus, įskaitant nar
kozę. 

Rentgeno nuotraukos ir 
skaičiavimo mašina 

Netgi visiems pažįstamos! 
rentgeno nuotraukos bandomos į 
tyrinėti skaičiavimo mašinomis, j 
Kiekviena tokia nuotrauka sa-; 
vo įvairaus tamsumo šešėlių 
gausume sutalpina didelį duo-1 
menų kiekį. Todėl šiems duome- j 
nims apdoroti i r praverčia skai- j 
čiavimo mašinos. Kiekvieno to- j 
kio šešėlio tamsumas išreiškia-1 

H. van Rijn Rembrcmdt (olandas, 1606-1669) 
pamoka 

I)r. Tulp anatomijos 

mas skaičiumi, jo vieta vidaus 
organo atvaizde taip pat atžy
mima skaičiais. Toliau jau tie 
skaičiai analizuojami skaičiavi
mo mašinomis, kurios gali grei
čiau ir tiksliau rasti tų šešėlių 
tamsumo ar pasiskirstymo ne
normalumus, negu tai galėtų 
padaryti rentgenologas. Žino
ma, mašinos rastus nenormalu
mus interpretuoti tenka atitin
kamos srities specialistui. 

Ligų analizės ir matematiniai 
simboliai 

Šalia čia suminėtų bandymų 
duomenims apie vieną pacientą 
analizuoti planuojamos ir pačių 
ligų analizės. Toje srityje dir
bą tyrinėtojai tikisi, kad atei
tyje pavyks suklasifikuoti visas 
medicinos mokslo žinias, mate
matinės statistikos metodais 
aprašyti įvairių ligų būdingus 
simptomus ir- tipingas tų ligų 
istorijas ir visą tai užrašyti ma
tematiniais simboliais magneti
nėse juostose ar kitose skaičia
vimo mašinų vartojamose prie
monėse. Tada kiekvienu paines
niu atveju gydytojas, įštyrinė-

. __._ _ . . .... 

Anatolijus Kairys 

ŽOLE 

Rudens veša nutildė mano džiaugsmą, 
Sušaldė kraują, tartum jis vanduo, 
Ironizuodamas mane, ruduo. . . 

Sustojo ugnys mano lapuos degti, 
Nes bėgo, smėlį nešdamas, ruduo, 
Ir žalios dainos numirė su juo. 

Jaučiu pro šalį lekia vejas — aš gyva! 
O, Motina, ar tu šaukei mane? 
Ir begu vel žaliuojančia žeme. 

•::'s, 

jęs pacientą, specialiu telefonu 
perduotų visus savo ir labora
torinių tyrimų duomenis Į cent
rinę medicinos žinių įstaigą, ku
rioje skaičiavimo mašinos, pa
vertusios suteiktas žinias į ati
tinkamus simbolius, palygintų 
juos su turima informacija ir 
tuojau praneštų gydytojui nu
statytą diagnozę. 

Eksperimentų ir stebėjimu 
planavimai 

Naujuose medicinos tyrinėji
muose taip pat palaipsniui pasi
taikinama matematikos meto
dai, čia šitie metodai naudoja
mi eksperimentams ir stebėji
mams planuoti, surinktiems 
duomenims apdoroti, parink
toms hipotezėms tikrinti, joms 
matematiškai formuluoti ir pa
darytoms išvadoms glaudžioje 
formoje reikšti. Daromų pastan
gų šioje srityje pavyzdžiu ga
lima paminėti grupę gydytojų 
Marylando universiteto ligoni
nėje, tyrinėjančių šoko fiziolo
giją, biochemiją ir terapiją. 
Šiai kelių metų tyrimo progra
mai paskirtas atskiras ligoninės 
skyrius. Tyrimo darbams fi
nansuoti skiriama daugiau kaip 
milijonas dolerių, š i gydytojų 
grupė pasisamdė savo darbų 
konsultantu matematiką ir pe
riodiškai diskutuoja su juo sa
vo tyrinėjimo •.etodus ir išva
das, klausia jo patarimo ekspe
rimentus ir duomenų rinkimą 
planuodami. 

Tokiu būdu matematiniai me
todai, kurie pasižymi preciziš
ku visų išeities prielaidų for
mulavimu ir griežtu loginių iš
vadų nuo intuityvinių nuomonių 
atrinkimu, plačiau ir plačiau 
naudojami įvairiose srityse. 
įskaitant ir mediciną, nors čia 
dėl problemų sudėtingumo daug 
yra nežinomųjų, kurių dar ne
galima preciziškai nustatyt i . 

LIETUVIS TARPTAUTINĖSE 
PIANiSTŲ VARŽYBOSE 

Manigirdą Motekaitį Europon palydint 

Jaunas ir talentingas mūsų 
pianistas Manigirdas Motekai-
tis, kaip jau buvo "Draugo" die
ninėje laidoje anksčiau skelbta, 
praėjusį trečiadienį iš Chicagos 
išskrido Belgijon dalyvauti 
tarptautinėse jaunųjų pianistų 
varžybose. Po uždaro atsisveiki
nimo rečitalio Roosevelto uni
versiteto Rudolph Ganz studi
joj, Chicagoje, buvo progos pia
nistą užkalbinti šios jo muziki
nės išvykos Europon temomis. 

— Koks buvo paskatas vyk
ti į tarptautini pianistu kon
kursą? 

— Specializuojantis -pianisto 
virtuozo technikoj — skaičiau 
tai asmenišku noru išbandyti 
savo jėgas tarptautinėj arenoj. 
Laimėjus — vilioja viso to pa
sekmės! Nelaimėjus — irgi lai-
m^čisu daug ko, ką net sunku 
išskaičiuoti, pvz., tarptautinių 
pianistų pažintis; mažos, pa
vergtos tautos tremtiniui "ko
vingas" pabuvimas tarptautinių 
pianistų gretose; o ir visa kon
kurso gyvenamoji įtampa, kraš- j 
to ir, kiek leis sąlygos, Euro
pos muzikinio gyvenimo pažini
mas ir t. t., teiktų daug patir
ties ir kompensuotų mano da-

; lyvavimą konkurse. Juk jau 
j vien kelionė į Europą, kad ir be 
; specialaus uždavinio, yra dide
lis auklėjamasis veiksnys. 

i — Kas konkursą rengia, ka-
' da ir kur j i s bus, kiek jame ga
lima tikėtis varžovę? 

— Šis konkursas rengiamas 
, kasmet Belgijos karalienės Elz-
! bietos vardu ir y ra globojamas 
Belgijos vyriausybės. Šįmet jis 

' vyksta ištisą gegužės mėnesį 
Belgijos sostinėj Briusely. Ga
lima laukti 50—60 varžovų. 

— Kaip pasirenkama, a r iš 
anksto nustatomas konkurso re-; 

• 

pertuaras ir ką Išpildysi, Mani-
girdai ? 

— Prisiuntęs konkurso teisė
jams savo kvalifikacijas, gavau 
konkurso taisykles ir reikalavi
mus, kuriuose pagal jų nusta
tytas privalomų konkursui kom
pozitorių kūrinių kategori jas 
leidžiama pačiam konkurso da
lyviui tose ribose pasirinkti re
pertuarą, tik su anų teisėjų ap-
robata. Taigi, tokiu būdu esu 
pasirinkęs ir pasiruošęs kon
kursui šešis Chopino, Liszto. 
Liszto - Paganini, Debussy i r 
Skriabino Et iudus ; Chopino 
Fantaziją ir Baladę: Haydno 
Sonatą, Bacho Preliudą ir Fu
gą; Pooto Baladę, Barberio So
natą. Beethoveno Sonatą (op. 
111). Schumarrao Simfoniškus 
Etiudus, Brahmso - Haendelio 
Variacijas i r Prokofjeve Con-
certo Nr. 3. Papildomai, prieš 
pora savaičių, jie man da r pri
siuntė iš Belįijos jų modernios 
muzikos kūrinį — Jaąuelines 
Fontyn Baladę (pernai laimė
jusią Belgijos kompozitorių pir
mąją premiją), kurią reikia 
ekstra paruošti ribotam laike. 
Visą mano konkursinį reper tu
arą sudaro daugiau kaip 200 
puslapiv grynosios muzikos. 
Konkur ;o eigoj atr inkt iems 
kandid tams į premijas bus 
duodai a da r eks t ra nežinomas 
kūrinys, kurį jie turės mintinai 
išmokti per keletą dienų paski
rai uždaryti ir izoliuoti nuo pa
saulio. , , 

— Ar daug laiko turėjote 
konkurso reper tuaro paruoši
mui? 

— Apie metus laiko. 
— Kas ir kiek pianistę vyks

ta Belgijon iš Chicagos? 
— Man pačiam būtų buvę 

įdomu sužinoti, bet nepavyko. 
Tad linkęs manyti , kad iš Chi
cagos būsiu vienintelis. 

— A r jaučiamas Jūsų pianis-
tinei išvykai Europon mūsiškos 
visuomenės dėmesys? 

— Ribota prasme — tur in t 
galvoj artimus, pažįstamus bei 
gero linkinčius — taip. Tai pa
tyriau, kai pasiryžau prieš iš
važiavimą surengt i savo reči
talį, parinkęs jo programai iš 
konkursui mažiau "įskambintų" 
kūrinių, kad labiau juose įsi
tvirtinčiau ir užsidirbčiau kiek 
lėšų kelionei. Su giliu dėkingu
mu negaliu šia proga nepami
nėti šio žygio vyriausio rėmėjo 
— prof. B. Vitkaus, kur iam 

(Nukelta į 4 psl.) 

Stasys Yla 

KODĖL ŠILUVA, 
NE AUŠROS VARTAI? 

Del paminklines koplyčios 

(Tęsinys iš p rae i to šeštadienio) 

Ar Aušros Var ta i p i rmavo Vilnijoj? 

Jeigu jau norim remt is istorine tiesa, 
tai Aušros Var t ams net pačioj Vilnijoj tu
rim pripažinti dar kuklesnę vietą. Vilnius 
dar neturėjo garsėjančio stebuklais paveiks
lo, kai procesijos iš sost inės nuo 17 a. pra
džios keliavo į T rakus . Čia pa t s Vy tau ta s 
pastatė bažnyčią ir į s ta tė Marijos paveiks
lą, š is paveikslas pi rmasis Lietuvoj buvo 
vainikuotas (1718) Romos Šv. Petro ba
zilikos kapitulos vainiku. 

Tokio vainiko an t ro jo iš eilės, susilaukė 
vilniškis Marijos paveikslas Šv. Mykolo baž
nyčioje, statytoje kanclerio Leono Sapie
gos. Tai pirmasis s tebuklais pagarsėjęs sos
tinės paveikslas. Tuomet , kai j is didelėse iš
kilmėse buvo vainikuojama'; (1750), Vilnius 
dar buvo nepriklausomos valstybės sostine. 
(Ši aplinkybė, rodos, būtų ver ta dėmesio 
tiems, kurie šiame klausime vartoja ir vals
tybinius motyvus.) 

Vilnius turi ir daugiau stebuklingųjų 
Marijos paveikslų bei s ta tulų — viso devy

nis. Kodėl tad siedinti Vilnių tik su vienais 
Aušros Varta is? Kodėl tik ši šventovė tu
rėtų talkinti vilniečių Sąjungai spręsti "sos
tinės sargybos'" bei gynybos problemą? 

Tiesa, Aušros Vartai vienintelis Marijos 
paveikslas, kuris susilaukė Romos vainiko 
Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę. Bet 
tuomet (1927) Vilnius buvo lenkų rankose. 
Šio vainikavimo fakto nebūtų galima Wa-
shingtone nereprezentuoti, nes tai aukščiau
sias kultinis įvertinimas. Bet kaip paaiškin
tum koplyčios lankytojams, kad Vilnius su 
šia šventove visuomet priklausė Lietuvai? 

A. Varnas Marijos ap*ireiškimas Šiluvoje 

Kodėl tad, vilniečių akimis, "lietuviai pa
darytų didžiausią tautinę - istorinę klaidą, 
atsisakydami nuo Aušros Vartų paveikslo 
talpinimo Washingtono katedroje"? Ki
taip, "mes būsime kapituliavę mūsų pagrin
diniame gynybos avanposte Vilniuje... lei
džiant blėsti žmonių tikėjimui ir pamaldu
mui į Aušros Vartų stebuklingąjį Marijos 
paveikslą, kas reiškia Vilnijos lietuvių nu
tautinimą pagreitinti, durų atvėrimą len-
komanijai į Rytų ir Pietvakarių Lietuvos 
žemes bei žmones". 

Šioj jausminėj motyvacijoj, šalia perdė
jimų pernelyg pabrėžiama lenkomanija, ku
ri tikrovėje yra lenkofobija. Tik lenkofobi-
ja galėjo padiktuoti vilniečiams "daryti 
prielaidas", jog lenkai per savo kardinolą 
Višinskį bus sukliudę pasirinkti Aušros Var
tus, o gal jie bus paveikę JAV hierarchiją 
ir ši bus "aprubežiavusi laisvą pasirinkimą 
koplyčiai įrengti". Dar daugiau: "o gal net 
Vatikano sluoksniuose naudojamas t am tik
ras pageidavimas, nurodymas ar net tie
sioginis spaudimas". 

Ir kur toji lenkų baimė? 
Šios "prielaidos", žinoma, neįrodo, jog 

lenkai kuriuo nors būdu būtų brovęsi į šį 
mūsų reikalą. Lenkai greičiau yra įsibrovę 
į pasąmonį. Tai atskiras mūsų gyvenimo 
reiškinys, vertas, gal būt, platesnio dėmesio. 
Atrodo, tartum be lenkų mes neDegalėtume 
nieko patys veikti ir jokio sprendimo rasti. 
Nuo jų ginamės, jų kratomės ir, atrodo, ne
pajėgiam. Norim būti sau tauta, bet vis ly-
ginamės su lenkais, tarsi neturėtume nieko 
daugiau, su kuo galėtume lygintis. 

Girdi, iręs negalime tapatinti "lietuvio" 
ir kataliko", nes taip daro lenkai — ir tai 
yra negera. Bet gera Marijos kultu ginti 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas 
19 amžiuje 

Vilnių, nes taip darytų geri lenkai katalikai, 
net dvasiškiai. Vieno žurnalisto žodžiais, 
"lenkai visais įmanomais būdais naudoja 
Bažnyčią ir jos institucijas savajai politikai, 
saviesiems kėslams... Tad ir lietuviai vis jau 
turėtų išdrįsti bent vieną kartą visiškai ofi
cialiai ir drąsiai šį taip svarbų katalikišką 
reikalą — koplyčios įruošimą — panaudoti 
savajai 'politikai' ". 

Lenkų kompleksas, kaip matom, jaukia 
mūsų pačių savitą vertybių pajautimą ir 
muša iš rėmų blaivų gavojimą. Argi ne keis
ta, kad dalis visuomenės tuoj pasigavo tos 

pačios minties, jog be Aušros Var tų Wa-
shingtone Vilnius bus p ra ra s t a s lenkams. O 
kad bus prarastos visos Marijos šventovės 
Lietuvoje, nes jas užgulęs spaudžia sovieti
nis priešas, tai nei vilniečiams, nei ki t iems 
neatėjo į galvą būkštauti . 

Ir vėl keista, kad pradėjom baugint is 
lenkų kėslais tokiu metu, kai Vilniui ir Lie
tuvai gresia sovietizacija, rusifikacija i r 
šventovių likvidacija. Tiesa, prie tos likvi
dacijos sovietai eina laipsniškai ir bent 
Aušros Vartų kol kas neliečia. Liečiamos 
kitos šventovės ir ypatingai Šiluva. Pr ieš 
Šiluvą prirašyta straipsnių, reportažų, išleis
ta J. Vedeikio stambi brošiūra; maldininkų 
keliavimas suvaržytas, kunigų vykimas 
kontroliuojamas; ateistiniai būreliai ir apy
linkių komitetai užvaromi prieš Šilinių at
laidus daryti visa, kad sulaikytų keliaujan
čius į Šiluvą. 

Atrodo, jog komunistai geriau žino už 
mus, kuri Marijos šventovė reikalingesnė 
Lietuvai ir pavojingesnė jų t ikslams. Pana
šiai žinojo ir caristiniai rusai, dėl to ypat in
gai varžė maldininkų bei kunigų vykimą Ši-
luvon. Rusams Lietuvą valdant, Šiluva bent 
100 metų buvo nebeprieinama maldininkams 
iš kitų kraštų ir jos garsas nebeišėjo pla
čiau už Lietuvos ribų. Galima įsivaizduoti, 
kiek rusų kėslams būtų buvęs nenaudingas 
svetimųjų lankymas apsireiškimo vietos 
Lietuvoje. •, 

Kaip su tautine reprezentacija? 
Turėdami Marijos apsireiškimą Šiluvoje, 

mes tarime ir pareigą jį reprezentuoti ki
tiems. Mūsų pareiga išnešti pasaulin apsi
reiškimo faktą, kuris yra buvęs p i rmas is 
Europoje. Toks faktas Marijos kulto visu-

(Nukeita Į 4 psi.) 



Lietuvio įnašas į JA V progresą 
Prof. J. Kuprionio revoliucija miškų želdinime 

Miškininkystė Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 

Maždaug vienas trečdalis vi-

DR. ANTANAS DAUBARAS 

Normaliai pakanka vienam 
akrui vieno svaro ar netgi ir 
mažiau sėklų. Vienas svaras 

s o JAV ploto y ra apaugęs 
miškais bei krūmais. Produk
tyvių miškų plotas siekia 489 
mil. akrų (196 mil. hektarų) . 1 P u š i e s s ė k l u kaštuoja apie 4 
arba ketvirtadalį viso krašto, j d o L Europiečiai miškininkai ly-
Miškai koncentruojasi daugiau-1 S i a i v a r t o J a a b u metodus, tiek 
sia pietiniame rajone, palei Gul- j s e J m a - t i e k sodinimą, 
fo įlanką, palei Atlantą, Di- j profesorius J. Kuprionis ir nau-
džiuosius ežerus, kaip Michiga- i ja m i š k u želdvmo krvptis JAV 
na. ir palei Pacifiką. Vakarinia-Į P e r e i t ų m e t ų b a i g o j e b u v 0 

me rajone randami medžiai, m i n i m a s Louisianos valstybės 
kaip pvz.. sekvojos. auga ir SY" | miškininkystės 50 metų jubilie-
vena po 3—4.000 metų. pietų 
rajone medžiai pasižymi ypa
tingai greitu augimu, kone dvi
gubai greitesniu negu šiauri
niam rajone a r Europoj . Vidu
rinis JAV rajonas y r a kone vi
sai be miškų, tik kai kur raiz
gosi brūzgynai, kaip pvz. apie 
Chicagą. Dėl to daugelis lietu
vių mano, kad Amerikoj miškų 
visai nėra. 

Tiesa, dauguma plotų netvar
kingai iškirsti ir medynų koky
bė labai menka. Bet dar yra 
daug ir gerų miškų. Daug me
dynų laukia pagerinimo ir apie 
52 mil. akrų reikalingi dirbtinio 
želdymo. Miškų dirbtinis želdy-
mas (žmogaus rankom) papras- į 
tai vykdomas dviem būdais: so
dinant medelyne išaugintus me
dukus ir sėjant medžių sėklas. 

Miškų sodinimas J A V vykdo
mas pusėtinai plačiu mastu. Bet 
li?i šiol amerikiečiai mažai te 
bandė miško sėjimą. O sėjimas 
yra pigesnis, greitesnis ir pa
prastesnis. Jei apsodinti 1 ak
rą kaštuoja apie 8—12 dol., ta i 
apsėti — apie 6. Sėjimas čia 
nepasisekdavo svarbiausia dėl 
to xad laukuos pasėtas sėklas, 
pirmiau negu jos spėdavo su
dygti, paukščiai sulesdavo. 
Ypač pietiniame rajone, kur 
žiemai susirenka daug alkanų 
sparnuočių. Buvo susidariusi 
nuomonė, kad šiame kraš te 
miškų želdymas sėjimo būdu ne
tinka. Kiek ši nuomonė buvo 
paplitusi, rodo tai, kad net miš
kininkystės vadovėliai šitai ra
šydavo. Antai miškų kultūros 
darbuose pasižymėjęs, garbės 
pažymėjimais apdovanotas miš
kininkas Philip C. VVakeley pa- I 

jus. Buvo sušauktas šios ir ap
linkinių valstybių miškininkų ir 
svečių iškilmingas suvažiavi
mas, kuriame buvo skaityta pa
skaita: "50 metų Louisianos 
miškininkystei", šios paskaitos 
santrauka vėliau buvo atspaus
dinta miškų žurnale "Forest 
and People" ketvirto ketvirčio 
1963 metų laidoj. Tarp kitų da
lykų ten sakoma taip: 

"1954 metais profesorius Jo
nas Kuprionis, miškų kultūrin-
tojas (silviculturist) ' ) ir ga-

laužus, vien Louisianos valsti
joj buvo apsėta mišku 5,000 
akrų. Po 5 metų sėjimas jau 
pašoko iki 75,000 akrų per me
tus. Nuo 1954 iki šiol Louisia-
noj jau daugiau kaip 295.000 
akrų miško apželdyta sėjimo 
būdu". 

Dabar šis būdas jau plačiai 
vartojamas ne vien Louisianoj, 
ne tik pietinio rajono valstybė
se, bet plečiamas jau visoje 
Amerikoje. Didesnieji tušti plo
tai pradėta sėti iš lėktuvų bei 
helikopterių, kas labai pagrei
tina ir papigina darbą. Per die
ną iš lėktuvo apsėjama po 2,-
700 akrų ir kaštuoja tik 50 cen
tų akras, plūs sėklos — 1 sva
ras akrui. Chemikalas 1 svarui 
sėklų paveikti kaštuoja apie 
30 centų. 

Nors čia nėra naujas a t ra
dimas, nes šis būdas jau buvo 
vartojamas kitose šalyse, ir 
anksčiau, o vėliau ir amerikie
čiai miškininkai patys būtų ši-

Prof. J. Kuprionis savo darbo 
kabinete, kuriame turi didelę me
džių seklų kolekciją. 

M. MOTEKAITI PALYDINT 
(Atkelui iš 3 psi.). j ziką mylinti šeima (abu tėvai 

talkininkavo S. Adomaitienė, i r s ū n u s ) - k u r i e ^meniškai ap-
R Manekenė, J. Paštukas, St. i a n k ė m a n e ' * * * • » . r a b t U 

Semėnienė. A. Rūgytė. Šatrijos linkėjimus su kelionpinigiais. 
korporacija; taip pat mano r e i - J i e ' P u i k i a i k a I b ė d a m i l e n k l s ' 
kalą širdingai atjautė Tėvai Jė- k a i - ^ v a i domėjosi , ' r. 
zuitai ir Marijonai, o taipgi šio 
rečitalio publika, kurių visų dė
ka man buvo įteikta rečitalio 
pelnas — 425.00 doleriai — tai 
beveik apmokėtas į abi puses 
mano kelionės bilietas lėktuvu! 
Ir da r vis gaunu laiškų (net ir 
su keliorpinigiais!) ir su taip 
širdingais linkėjimais. 
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už apdrauda nuo ugnlea Ir auto
mobilio pa* 

F B A N K Z A P O L I S 
3208 !4 Wes* 95 Street, 

Chicajto 42, l l l inot* 
Tel GA 4-86*4 Ir G B «-4339 

ll!l!!!!IIIIINHII*IIIIIMIIIIIimiillllllill!!l!! 

SIUVIMO 

Panašiai mano išvyka domi
si ir pažįstami amerikiečiai mu
zikai. Pvz.. man paliko gilų įspū
dį Amerikoj gimusių lenkų, mu

zikine kultūra tautinėms mūsų ; 
, i Rernlna ir mano išvyka. Wtuto 

MAŠINOS 
Eina • Pfaff • Necchl 

Domest ic * K e n m o r e • 
i r ' v m e r i k i e č i u I N T e w H o m e * F r e e VVestinghouse • 

aspiracijoms 
Toks mūsiškių .; - . _ „ A d l e P . A n k e r . ? ; r K e r 
draUSTU d ė m e S V S m a n d a r 0 j a u - etc. Ir visas japon i škos s a m v b o s . 

°J t . , . . . . . . . Taisome, parduodame ir nuomoja-
d i n a n c i O į s p ū d ž i o i r O a r K i e č i a u m e pr ie inamomis ka inomis ir sąly

gomis. 

ties vedėjo pasielgimu pasipik
tino. Dėl to ir pradžioje minė
tame miškininkų jubiliejiniame 
suvažiavime prof. Kuprionio 
vardas buvo specialiai iškeltas 
ir vėliau miškų žurnaluose kaip ' 
FOREST AND PEOPLE, FO 
RĘST FARMER ir kai kuriuo 
se dienraščiuose buvo aprašyta, 

tai atradę, bet susidarė j au ! •, , . . ,- . / 
•J _T . r ~ iLTJ : P n dedan t ir lietuvio profeso

riaus fotografiją. 
toks įdomus supuolimas, kad 
šis "atradimas" ir davimas 

bus mokslininkas (astute scien- naujos krypties JAV miškų žel-

b. i n -- (N * r * 
>~ ; -•* ... ...'v ' 

* * f * 7 • J 

KRC naujas miškui 
sodinti įrankis 

Prof. J. Kuprionis yra davęs 

rionis sukonstruktavo patobu
lintą, geresnį miško sodyklį. 
Miško įrankių gaminimo firma, 
padarius šį įrankį ir išbandžiu
si konstatavo, kad jis tikrai 
yra ku r kas geresnis už senes
nįjį. Dabar t a s įrankis jau pla
čiai gaminamas ir naudojamas. 
Į rankis pavadintas "KBC Bar". 
"K" reiškia Kuprionis, kiti var
dai — Blackwell, Louisianos 
Politechnikos instituto miškų 
dep-to vedėjas, kuris tarpinin
kavo surasti dirbtuvę ir paga
minti įrankį, Craig — patentą 
išpirkusios ir įrankį gaminan-

įpareigoja koncentruoti visas 
jėgas, kad pateisinčiau tuos 
gražius linkėjimus, nors laimė
jimas tarptautinėj scenoj — 
gal šiuo metu ir perdrąsi sva
jonė... 

— Ar savo jėgomis ruošėte 
konkurso repertuarą., ar kokio 
muzikos autoriteto priežiūroj? 

— Susidėjus aplinkybėms, 
ruošiausiu. mano nuomone, šiuo 
metu vieno iš didžiausių tarp
tautinių muzikos autoritetų. 
prof. dr. F . Ganzo tėviškai rū
pestingoj priežiūroj. 

— Ar tur i te ir kitokiij tikslu 
bei planų, vykstant konkursan 
Europon? 

— Esamomis sąlygomis — 
ne. Gal būt, grįždamas stabte
lėsiu Paryžiuje ir Romoje. 

a. p . 

Darbas greltaa ir BažlniriKas. Turi-
me dalia, pr i ta ikome paga l skoni ka 
sinėtus. Aptarnaujame Chicagoje Ir 
priemiesčiuose. 

ARVYDAS M. DIKIMS 
5654 S. Hermitage. Chicago, m. 

Telef. — 737-5886 
Wholesa le and Reta i ! 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-5980 

Tel. GRovehill 6-7875 
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and C00LING 

ši ldymų ir ša ldymu įrengimas) 
7304 So. Bockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 

JAV miškininkystei ir kitą nau- j č i o s f i r m ° s vedėjas. 
ją dalyką, čia JAV kasmet ap- Į g i s l r a n k i g y r a į t r a u k t a s j 
sodinama milijonai akrų miškų j d i d ž l u o s i u s m i š k o l r a n k i u k a _ 
sodinimo būdu. Vienam akre j t a i 0 g u s , kur pažymėta, kad jis 
vidutiniškai pasodmama apie į V r a s u k o n 5 t r u k t u o t a s prof. J. 
1.000 medukų. Taigi dideles ma- i K u p r i o n i o _ 
sės medelių kasmet išsodinama. 

CIRCUIT TV. AND RADIO SERVICE 
sav. D A N LIUTIKAS 

Ekspertai Visų Gamybų GREITAS patarnavimas J N A M U S ar 
D I R B T U V Ė J E Garantuotos dalys ir darbas. 

Nuo 1946 metu pradėta varto- Profesorius dvyliktus metus 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO. DLL. PHONE: 471-2446 

Prof. J. Kuprionis, kaip La Politechnikos Instituto rajono pagra
žinimo komiteto pirmininkas, vadovauja medelių sodinimui. Vi
dury instituto prezidentas su kastuvu. Kiti — profesūros nariai 
ir studentai, dalyvaują medelių sodinimo šventėj. 

ti sodinimo mašina, tačiau dau- dėsto miškininkystės mokslus 
guma medukų sodinama ranki- j ir vykdo miškų tyrimo darbus 
niu būdu. Šiam nuo seno čia j Louisianos Politechnikos insti-
buvo vartojamas vad. š tandar-! *ute, Rustone. La. Lietuvoje jis 
tinis miško sodyklis, kuris la
bai neparankus. Prof. J. Kup-

buvo Vilniaus universiteto pro
cesorius. 

rase ir "1.954 m. išleido platų 
miškų želdymo vadovą — "Plan 
t ing the Southern Pines", ku
riame paduoda tokius davinius: 
"Įvairiose vietovėse per pasku
tinius 40 metų pakartotinai var
to tas miško sėjimas t ik atsitik
tinai pasisekdavo. Dary ta daug 
studijų, išbandant įvairius me
todus. Buvo tik labai nedaug 
atsitikimų, kur susilaukta gerų 
medynų. Kai kuriems iš tokių 
pasisekusių medynų pasėti bu
vo sunaudojama net apie 13.5 
svarų pušies sėklų, kas labai 
pabrangina miškų želdymo dar
bą"... 

tist), kuris yra Louisianos Po-
lytechnikos instituto miškų de
partamento profesūros sąstate, 
pateikė J. A. V. Pietinio rajo
no miškų tyrimo stočiai prepa
ratą (chemikalą), apsaugantį 
pasėtas medžių sėklas nuo I 
paukščių. Šis chemikalas, vadi
namas "Morkit' ' (prekybinis 
vardas), kurį prof. J. Kuprio
nis išrašė iš Vokietijos ir kurį 
jis naudojo pats. būdamas Eu
ropoj, prieš atvykimą į Ameri
ką. Chemikalas Federalinės 
miškų tyrimo stoties buvo iš
tirtas ir pasirodė labai efekty
vus, š is įvykis sudarė lūžį JAV 
miškų želdymo praktikoj. Be 
miško sodinimo, nuo šio meto 
pradėtas plačiu mastu naudoti 
taipgi miško sėjimas. Jau 1954 
metais, vos tik šią kliūtį pra-

*) Kitame miškų žurnale po jo 
paveikslu padėtas parašas: "for-
merly Chief Silviculturist for Li-
thuania". (Mat. jis buvo Lietuvos 
Miškų D-to miškų želdymo sky
riaus vedėjas.) 

dyme atiteko mūsų tautiečiui. 
Dabar šis chemikalas, pakeitus 
kiek spalvą ir pridėjus kai ku
rių priemaišų, jau kitu vardu 
(Arasan) gaminamas ir JAV. 

Ryšium su visu šiuo reikalu 
įdomi dar papildoma istorija. 
Prof. J. Kuprionis šį chemika
lą pateikė išbandyti miškų ty
rimo stočiai. Šios stoties vedė
jas, radęs, kad tai yra labai I 
reikšminga miškų želdymo prie- J 
monė, panorėjo sau iš to laimė-1 
ti garbės. Tad, spaudoj aprašy- j 
damas šio metodo efektingumą ' 
ir jo naudojimą, tik viename 
iš savo straipsnių, nežymioj 
formoj paminėjo, kad "'juos a n t : 
kelio užvedė prof. Kuprionis". ; 
Šiaip sudarė įspūdį, kad tai jo, j 
t. y. ano tyrimo stoties vedėjo i 
atradimas bei nuopelnas. Ka-1 
dangi tai didelis dalykas, kiti, 
tą vedėją pagerbdami, ėmė ti
tuluoti jį "Amerikos miškų sė
jimo tėvu". Bet kiti žymesnieji 
Louisianos miškininkai, kurie 
šią visą istoriją žinojo, ano sto-

| FRANK'S T.V. S Radio, Inc. 
3240 S. HALSTED STREET 

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo apara^. 
Pardavimas ir taisymas. 

Savininkai 4. Bendoraitfe ir P. Endzelis 

Telefonas: CA 5-7252 

% 

* 

D Ė M E S I O ! ! 
F I R M A 

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, Inc. 

Vyr. jstaiga 1530 Bedford A ve.. Brooklyn 16, N. Y. 
Te!. IN 7-5522 

Pagai susitarimą su Sovietų Sąjungos Vnešposiitorg pri
ima užsakymus iš Amerikos gyventojų dovanom, aukštos ko
kybės sovietinėmis prekėmis, kurios bus įteiktos be jokių 
muitų ar kokių primokejimų giminėms, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje. 

Didelis prekių pasirinkimas; tarp jų automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, televizijos aparatai, šaldytuvai, radio apara
tai, siuvamos mašinos, foto aparatai, laikrodžiai, akordeonai 
ir t. t. 

Prekių pristatymas garantuojamas per 8 iki 40 dienų, 
atsižvelgiant j tai, koksai daiktas dovanom parenkamas. 

Reikalaukite katalogų telefonu ar raštu, kuriuos gausite 
nemokamai iš mūsų Vyr. Įstaigos: 

Package Express & Travel Agency, Inc. 
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CRANE SAVINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. 

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

«&£& 
Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas 

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

VALANDOS: ANTRA D. ir I'KNKT 
PIRM. ir K E T V 
ŠESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. 

. 9 v. r. iki ."> v. v. 
3 v. r. iki I v. v. 

Trečiad. uždaryta. : 

STASYS YLA 

Kodėl Šiluva, ne 
Aušros Vartai? 

(Atkelta iš 3 psl.) 

mojp negali būti toliau nežinomas. Ko ne
padarėme anksčiau, būdami savajame kraš
to turimo padaryti dabar. VVashingtono 
koplyčia, skirta Šiluvos titului, būtų pirmas 
ryškesnis žingsnis ta kryptimi. 

Tautinė reprezentacija neturėtų būti pa
s ta ty ta aukščiau kultūrinės, kaip tai daro
ma vilniečių memorandume. Šventovė, ko
kia ji bebūtų, pirmon eilėn yra šventovė ir 
tik antron eilėn atstovaujanti Lietuvą, lie
tuviu įrengta ir t. t. Tie dalykai praktiškai 
neatsiejami, tačiau akcentai gali skirtis. Ši
luva, iš tikro, bus nemažiau reprezentatyvi 
ir tautine prasme, nes bene labiausiai susie
ta su krašto istorija ir mūsų krikščionijos 
raida. Aušros Vartai t a prasme, mažiausiai 
tiktų, nes. kaip šventovė, neturi ryškesnės 
istorijos, be to, neturi jokio ryšio su krašto 

ir krikščionijos raidos istorija. O istorinis 
mūsų koplyčios pristatymas ir jos centrinio 
objekto istorinis surišimas turės būti pada
rytas. Ir tai turės didelės reikšmės tiek tau
tos, tiek jos krikščionybės reprezentavimui. 

Tautinės reprezentacijos minties vedinas, 
vienas redaktorius buvo siūlęs vašingtoninę 
koplyčią pavadinti "Our Lady of Lithuania". 
Gaila, kad tokios "Our Lady" mes neturė
jome. Neturi ir kiti kraštai tokios '"naciona
linės" Marijos, šios minties autorius galvo
jo apie "sudėtinę" Mariją — iš visų esamų 
mūsų šventovių. Bet sudėję visas Mariįas. 
geriausiu atveju gautume tik "Our Ladies 
of Litbuania". P>H kodėl jas dėti visas — 
lygiomis lyg į galeriją ar Marijos panteoną? 

Šis pasiūlymas kai kam atrodė labai šau
nus, juoba galįs patenkinti ir oponentus. 
Bet kaip tai atrodytų svetimiesiems? Kogi 
lietuviai nori. a r pasirodyti Marijos paveiks
lų gausumu bei originalumu? Deja. nei vie
nu, nei antru nirkn per daug nenustebintu
me, juoba nepralenktume. Marianiškos ga
lerijos (oratorijos) tipas nei mums yra ti
piškas, įprastas, nei būtų suprantamas ki
tiems. Pagaliau vašingtoninė amerikiečių 
šventovė yra kulto pastatas ir kaip toks 
reprezentuoja Amerikos tikinčiuosius. Tad 
ir mūsų reprezentacija gali turėti tik kulti-

fot, & & 

Šiluvos koplyčia, pastatyta apsireiškimo Upfojc 

tą 'koplyčios) pobūdį su konkrečiu centri
niu bei koncentruojančiu — aitoriniu ob
jektu. 

Aišku, reprezentacijai t a rnaus visa kop
lyčia su įvairiais meniniais - istoriniais kū

riniais. Bet centrinis objektas bus kultinis 
ir jis pabrėš dangaus privilegiją Lietuvai 
šiluviniu Marijos apsireiškimu. 

Susimąstymo punktai 

Gerai, kad šis Šiluvos - Aušros Vartų 
klausimas iškilo nūnai, negu jis būtų slypė
jęs dar kokį dešimtmetį — ligi naujos pa
našios progos. Dabar iškilęs, jis prašosi kai 
kurių pergalvojimų. kurie būtų reikšmingi 
tautiniam - visuomeniniam brendimui. 

1. Mūsų žmonės, pasirodo, lengvai įjaut
rinami patriotiniais motyvais. Bet ar neper-
daug jais žaidžiama, lyg nebūtų pavojaus 
patiems susižeisti ir pažeisti kitus? 

2. Mūsų patriotikoje persveria jausmas 
— be gilesnių kultūrinių, istorinių šaknų. 
Perstipriai veikia kažkada susikurti įspū
džiai, vėliau nepatikrinami racionališkai? 
Ar racionalu laikytis auklės (lenkų) sijono? 

3. Nesame iš prigimties linkę į erezijas, 
kaip mūsų kaimynai slavai. Bet ar ne jie 
kai kam maišo galvą, kad religiją lenktume 
tautiškumui, kaip aukščiausiam — sureligin-
tam tikslui. Ar Dievui iš to garbė ir tau
tai palaima? 

4. Inteligentinis dėmesys savo švento
vėm, pasirodo, atsitiktinis. Jis iškyla tada. 
kai prireikia ką nors kit* ginti a r ką nors 

kita reprezentuoti. Aušros Vartai kitados 
buvo Vilniui vaduoti sąjungos, o nūnai Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos priemonė 
ginti sostinės bylai. Ar ne dėl to kitos šven
tovės pasidaro bereikšmės? 

5. Marijos kultas ir šį kartą neiškilo 
kaip platesnės reikšmės objektas. Ar jis nė
ra krikščioniškosios mūsų kultūros dalis, re
liginės - bažnytinės mūsų istorijos šakotas 
faktas, pagaliau tautos dvasios ugdymo 
faktorius? 

6. Gera ir teisinga kovoti tiesią bei gar
bingą kovą už tautą ir sostinę. Bet dangus, 
atrodo, veda kovą kitoj plotmėj: nori lai
mėti šią atkaklią tautą Dievui, nes ji, kaip 
kitados žydai, vis dar nepažįsta "savo ap
lankymo meto". Nežiūrint pirmojo aplan
kymo prieš 356 metus Šiluvoj, tauta ne
linksta juo domėtis, suprasti, įvertinti. Nūn 
įvyko du nauji aplankymai — Girkalnyje 
ir Skiemonyse... 

Ar bus taip sunku dangui "įveikti" mus, 
kaip suliberaĮėjusią Prancūziją, kur Marija 
pasirodė taip pat tris kartus? Beje. šios dvi 
tautos krikščioniškoj Europoj ir europinia
me katalikų Bažnyčios prieglobstyje y ra tu
rėjusios jauniausios ir vyriausios dukters 
poziciją. Ar ir dėl to joms skiriamas pana
šus Marijos dėmesys? 

(Pabaiga) 



Laukiame jūsij kaip pūdymas 
gegužės lietaus 
Balsas, iš tyrų šaukiantis 

PULGIS ANDRIUŠIS, Australija 

r.i 

Prieš išsiskirstydami iš Vo
kietijos kalbėjome apie kom
paktinę emigraciją, apie susi
radimą laimingos lotofagų sa
los, kur galėtum išsistatyti na
melius su žirgeliais virš krai
go, šulinių svirtimis ir rūpinto- Į 
jėliais prie rūtų darželių, bet | 
visiškai nepasvarstėm balan 
suotos, proporcingos emigraci- į 
jos. Tiek ir tiek politikų, tiek 
ir tiek profesionalų, tiek ir tiek 
menininkų, tiek ir tiek sporti
ninkų į Braziliją, j Argentiną, 
į N. Zelandiją, į Australiją. Pa
siekę nežinomus pasaulio kran
tus, būtum tučtuojau išsipaka
vę tą brangų bagažą ir iš kar
to atsistoję ant kojų naujoj ap
linkoj: varę propagandą, šokę, 
dainavę, piešę, rašę, sportavę, 
kol pasenę, kol karšinčius būtų 
pakeitęs šių pavyzdžiu užsikrė
tęs jaunimas. 

Prieš 15 metų Vokietijos sto
vyklose vyko panikinis sąmy
šis "bėkime, dangus griūva", 
būtų tave užmušę, jei tuomet 
būtumei apie ką kita kalbėjęs, 
išskyrus aiidevitus, konsulatus, 
misijas, emigracines stovyklas, 
sveikatos pažymėjimus, vokiš
kas Leicas bei Roleifleksus, kiek 
duos dolerių ar svarų už auk-
sinuką. Toje pakavimosi karšt
ligėje byrėjo tiktai spaliai iš lu
bų lentų, dulkėjo rūšiuojami 
Unros skudurai, kaukšėjo kir
viai meistruojant kraitinius ku-
parus, pasimetė draugai, gimi
nės, net šeimos nariai, išklibo 
ansambliai, sugaištj pagavo ko
mitetai, išniro iš kengių sporti
niai vienetai, stovyklų kiemuo
se kaip duknas paleidus skrai
dė ore organizacijų protokolai. 
Negyvai būtų priluokiję G. Gal
vą, jeigu jisai būtų bandęs ta
da suruošti paskaitą apie pla
ningą išeivystę! 

Ir, va. tiktai po metų kitų 
užjūrystės, ėmėm rankioti ir 
skaičiuoti skiedras, nupūstas 
emigracinio Armagedono visais 
keturiais vėjais, nuplautas vi
somis pasaulio mariomis. 

Susišukavome ir mes Austra
lijoje, nereikėjo net skaitliukų, 
pakako dviejų rankų pirštų. 
Vienas ministeris, vienas profe
sorius, daugėliau inžinierių, gy
dytojų (jų tik nežymi dalelė 
pakartotinai baigė čia univer
sitetus), trys rašytojai (iš % 
draugijos narių), keletas daini
ninkų, keletas dailininkų, kele
tas chorvedžių, tautinių šokių 
vadovų ir keletas žymesnių 
sportininkų. O dar tą saujelę 
padalinkime į septynias pagrin
dines lietuvių kolonijas (Per-
thas. Adelaidė, Hobartas. Mel
burnas, Geelongas, Sidniejus, 
Brisbane) ir gausime po vieną 
septindalj profesoriaus (ir to 
paties jau nebėra Australijoje!) 
kiekvienai apylinkei, po vieną 
septindalj ministerio (ir tas jau 
senokai miręs)! Vadinasi, ne-
planingumą dar sykį pakarto-
jom, iškėlę koją išdegusion aust
ralų žemėn, kur aklas likimas 
nuspyrė, ten ir ikšiandien gy
vename, nors ir niekas nedrau
dė įsikurti viename ar dviejuo
se šyšionikščiuose didmiesčiuo
se. Dabar jau per vėlu. kai pa
sistatėm dėdės Tomo lūšneles 
per mylių mylias nuo sekančio 
lietuvio. 

Išsic! raškymas į virnku-mius 
miims atnešė neišpasakytus 
nuostolius. Vietoj vienų ar dvie
jų šaunių, įspūdingų dangorai
žių (a la Londone), dabar tu
rime septynias a r daugiau lūš
neles, kurias iškilmingai vadina
me bendruomenės rūmais, vie
toj vieno didelio praštmatnaus 
choro, turime šešis choriukus 
"atsipirkimui saviesiems klau
sytojams", vietoj vieno stip
raus sporto klubo, tenkinamės 
šiaip taip suklijuotais kluou-
kais. 

Sportas anglosaksiniuose kraš 

tuose yra masinė propaganda, 
sportininkas yra didvyris, nešio
jamas ant rankų, jaunimo siek
tinas idealas, spaudos puslapių I 
viešpats, jam net sudaromos 
palankios medžiaginės sąlygos. 
Naujakuriavimo metais mūsų 
sportininkai Australijoje pasie
kė gerų rezultatų futbole ir 
krepšinyje. Kojaspardžiai net 
turėjo žvaigždes, kurių vardai 
mirgėjo australų laikraščiuose, 
niekuomet nepraleidžiant žaidi-
ko tautybės. Kai kuriose valsti
jose lietuvių klubai išsikišo j 
pirmąsias vietas futbole (soc-
cer). paskiri vardai buvo aust
ralų garbinte garbinami, nors 
ir sunkiausiai ištariamos pavar
dės (Ignatavičius) kuo sąžinin
giausiai atspaudžiamos laikraš
čiuose. Ir po kelerių metų... 
"ant lauko pliko, kelios puše
lės...", o po to futbolas buvo 
visai išimtas iš apyvartos. Dėl 
prieauglio stokos, dėl australų 
ir naujų ateivių konkurencijos, 
dėl administracinių negalcvimų. 
Mirė ir jau neprisikėlė. Pampa 
galutinai išsikvėpė. 

Krepšiautojai dar .r dabar 
nemirė, bet ir šie, buvę kai ku
riose valstijose čempionais ei
lę metų, davę australų olimpi
nei komandai du lošikus, nūnai 
išgyvena mažakraujystės laiko
tarpį. Išmokę australus mėgti 
ir žaisti "lietuvišką" žaidimą, 
mokytojai patys dabar džiau
giasi, jei pirmenybėse gauna 
prisiglausti trečioj vietoj, dre
bėdami, kad nebūtų įvietinti 
ketvirtoje. Didelių vilčių duoda 
patys jauniausi lietuviukai ir 
lietuviukės, prisiminę veteranų 
aukso dienas. Tačiau jauniai, 
nematydami įspūdingų veteranų 
laimėjimų, gali greit pavargt i 
ir nebetikėti lengenda, girdi, 
krepšinis yra lietuvių tautinis 
sportas. 

Va, kur amerikiečių krepši
ninkų atvykimas bus tikras bal
zamas ir galingai veikiančių vi
taminų švirkštas mūsų jauniau
siam prieaugliui, sutvirt inant 
įsitikinimą, jog lietuviai pasau
lyje pirmieji po amerikiečių 
sterbliniame sporte (atsiprašau 
už australybinį išsireiškimą!) 

Antras — amerikiečių lietu
vių krepšys būtų veteranų at-
jauninimas Australijoje, paro
dant, kad kaip bebūtum senas. 
vis tiek gali mylėti šią sporto 
šaką, kuriai paskyrei geriau
sius savo gyvenimo metus, t re
niruojant ir perteikiant patirtį 
jaunimui. Taip. kaip Melburne 
padarė Baltrūnas, išmokęs lie
tuvius daryti "kaip tėveliai da
rė", o tarp kitko treniravęs 
olimpinę Australijos komandą. 

Visi Australijos lietuviai, be 
sportinių pažiūrų skirtumų, be 
to, laukia tokio amerikinių jau
nuolių būrio asmeniškai, pasi
ruošę plačiai atidaryti vaišingu
mo duris, prašnekti žodelį kitą, 
paliesti jų skverną, pamatyti , 
kuo jie gyvena, ar dar nepa
miršę savo tėvų krašto. Gi to
kio pulkelio mes dar nebuvom 
matę vienu ypu! 

Tačiau atombombiškiausias jų 
kraitis bus nežmoniška propa
ganda Lietuvos vardo šiame 
"nepolitiškame" krašte, kur per 
tiek metų mes negalėjom įsi-
• rašyti į spaudą, parlamentą, 
intelektualus. Jie visą laiką 
traktavo mus kaip naujuosius 
australus, atvykusius ieškoti 
geros duonos, bet ne kaip tau
tinę grupę. Tiesa, čia nemaža 
padarė mums lietuviai dailinin
kai. Neseniai Sidniejaus meno 
galerijos direktorius, atidaręs 
vieno lietuvio tapytojo parodą, 
paklausė jį: Kiek gi lietuvių 
yra Australijoje, kad jie taip 
daug reiškiasi mene'? Gavęs at
sakymą, jog nepilnai dešimt 
tūkstančių, direktorius pakratė 
kudlas ir pareiškė, kad ta tau-

Šitaip Australijos lietuvaitės ruošiasi prilygti aukštaūgiams Amerikos 
lietuviams krepšininkams. Piešinys V. Ramonio 

ŠUNELIS - DIDVYRIŠKAS 
UGNIAGESYS 

Danutes Brazytes debiutu džiaugiantis 
VLADAS MINGĖLA 

Skaitytojus pasiekė didelio 
formato ( 1 0 " x 8 ' i " ) mažie
siems skirtoji knyga. Puslapius 
puošia ir turinį paaiškina 10 
spalvotų iliustracijų per visą 
psl., o taipgi 7 mažesni pieši
niai. Knygą sudaro gerame po
pieriuje, stambiomis raidėmis 
spausdinti 40 psl. Viršeliai kie
tesni — kartonėlio. 

vežti". Šiaip autorė puikiai pa
žįsta vaikų psichologiją, o taip 
pat jai nesvetimas ir gyvulių 
pasaulis, šiuo atveju šuniukas 
Taškiukas vaikams labai su
prantamas ir, be abejo, jo nuo
tykingas klajonių gyvenimėlis 
sukels vaikams nemeluoto 
džiaugsmo. 

Skaitydamas taip ir matai tą 
išdykėlį katiną —I Pelių Pabai
są: jis kaip koks profesorius — 
mintytojas. Iš karto pyktelėjo, 
pamatęs čypiantį, gailiai ver
kiantį Taškiuką, bet ilgainiui, 
tapo jo mokytoju i r visai geru 
patarėju. 

Knyga suskirstyta į šiuos 
skyrius: 1. Netikėtas radinys, 
2. Pirmoji pažintis su ugniage
sių būstinės įnamiais, 3. Juodi 
taškai baltame kailyje, 4. Siau-

[ bingas nuotykis gaisro metu, 
5. Mažasis paklydėlis. 6. Susi
dūrimas su benamių šunų gau
ja, 7. Taškiukas didvyris, 8. Ke
turkojis ugniagesys. 

Rašytoja, pažindama vaikų 
galvoseną ir slaptąjį mažųjų 

sielelių pasaulį, retu sugebėji
mu, vaikams suprantama kal
ba ir dialogais pasakoja vai
kams Taškiuko, paklydusio šu
nelio, nuotykius ir gyvais pa
vyzdžiais įrodo, kad ir menkas, 
bet geras šunelis, geros valios 
vedinas, gali net "didvyriu" tap
ti. Tuo pačiu darosi aišku kiek
vienam skaitytojui, jog didvy
riškumas juo labiau yra būti
nas žmonėms, aišku, ir vaikams. 

Kiekvieną žavi šios knygos 
lengva, literatūrinė kalba. Tik. 
atrodo, jog maži vaikai vargu 
ar sugebės tobulai įsigilinti į 
nelengvą raidyno, žodžių ir sa
kinių minties labirintą. Būtų 
šventa pareiga tėveliams, bro
liams ir seserims (vyresnio am-

| žiaus) tą knygą mažesniesiems 
bent kelis kar tus perskaityti: 
vaikai mėgsta pakartojimus, ir 

į tik po to jie ima viską suprasti 
ir net sapnuose tuos nuotykius 
matyti. 

Visi turėtume šią įdomią vai
kams knygą nusipirkti. Tėve
liai turėtų parnešti namo šios 
knygos pavidale lietuviškos 
saulės spindulių ir savo vaiku
čiams nepagailėti džiaugsmo. 
Galima užtikrinti, jog knyga 
"Keturkojis Ugniagesys" yra 
viena geriausiųjų leidinių mūsų 
mažųjų literatūroje. Z. Sodei-
kienės iliustracijos neblogos, 
tik viršelio piešinys perkrautas. 
Gaila, kad nebuvo įmanoma 
(dėl brangumo) šios knygos iš
puošti spalvotais piešiniais. Ga
lėtų būti atmintinu pavyzdžiu 
ir "Meškiukas Rudnosiukas", 
kur dail. Vlados Stančikaitės 
iliustracijos t raukte traukia 
prie puošnių puslapių mažuo
sius skaitytojus. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1964 m. balandžio 29 d. 

DIDELIS DIDELIAM 

Vaižgantas labai eerai padarytų. | 
kad savo rašto tekste, dėdamas! 
įvairius sakinių skirtukus, laiky- j 
tusi tų rašto įpratimų ar taisyk- < 
lių. kurių laikosi paprastai mūsų 
kalbos vadovėliai, mokinių skaity-! 
mai ir keli žymesnieji mūsų rašy- i 
tojai, jo draugai. To laikydamas,. 
jis lengvintų savo skaitytojams ir l 

rašto mokslą: jei beskaitydami 
raštus dažnai matom ir šiaip ir 
taip, kartais labai nepaprastai, 
vartojamus juose skirtukus, tad 
palengva ir patys jprantam nege
rai jais operuoti savo rašte, laiš
kuose ir šiaip praktikos gyvenime. 
Juk lašas po lašo, kaip yra sako
ma, ir akmenį prakala. 

Rygiškiu Jonas 
(Jonas Jablonskis) 

AUKŠTOS KOKYBĖS DEIMANTAI 

AUKSINIAI PAPUOŠALAI 

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI 

IRA MARKS, President 

ST 2-6800 

Vis dėlto nusikalstume, jeigu 
"Keturkojo Ugniagesio" savo 
vaikams pagailėtume. 

Dflirm ELECTROniCS 
1Y-RAM3AI -3UOST. RSKC 
STCftEO FONOGRAFAI-

ANTENOS - BATCRI30S < 
CL.VIRT. PRIETAISAI-l 

MNtam fmlmutlot kmlnot Ir gmrmntŲm 

3321 S. Halsted St -CL.FFSCC 4-56651 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiimiiiini 
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki U vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
S:S0 vai. ryto. Vakarais pirmad 
7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, VI. 
iiiinniiiiiimninn..nniiuimiiiiHiiiiint 

D A Ž Y M A S I R 
D E K 0 R A V I M A S 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINI8 

Tel. 735-7338. 
SA13 W. 6Atfc PI.. Chlcago, 111. 

Danute Brazyte-Bindokienė 

Autore Danutė Brazytė - Bin-
dokienė. Iliustracijos dail. Zitos 
Sodeikicnės. Išleido Lietuviu 
Dienų leidykla: 4364 Sunset 
Blvd.. Hollyvvood, Calif. 90029. 
1964 m. Kaina tik 2 doleriai. 

J a u n a rašytoja D. Brazytė -
Bindokienė itin sveikintina už 
gerą, gražią ir taisyklingą lie
tuvių kalbą, nors dėl skyrybos 
ženklų vienur kitur reikėtų ir 
pabart i . Nė vieno žodžio, berei
kalingai įterpto. Beje, rašoma 
"Niekas nesiruošė j j kitur iš
vež t i ' , o reikėtų "...jo kitur iš-

telė turi būti labai kultūringa 
pagal skaičių (keli lietuviai dai
lininkai nuolat dalyvauja Aust
ralijos tarptautinėse parodose). 
Tačiau australų liaudis lindi už 
vilnonės uždangos, kurią tega
lima pralaužti sportu. Grožimės, 
kai per Vasario 16 Amerikos 
kongrese kalba apie Lietuvą 30 
atstovų, lietuviai kunigai kalba 
maldas, o Australijoje nė vie
nas politikas viešai nėra išta
ręs Lietuvos vardo. Bijo ar ne
nori, o. greičiausiai, asimiliaci
jos sumetimais. Amerikos lie-

Į tuviai krepšininkai vieninteliai 
j gali pralaužti šią vilnonę už-
; dangą. Lietuvos vardas skam-
į bės Australijoje visą žiemą (jū-
; siškai — vasarą) . Laukiame jū-
[ sų. kaip pūdymas gegužės lie-
| tnus ! 

C l t I D ' Q SELF 3 l \ l r WSERVICE 

Liquor Store 
5515 S0. DAfitEN AVE. A l i PH0NES WA 5*8202 

AFRIL — BALANDŽIO 30, MAY 1 ir 2 D. D. 

AAK Tel. 857-9525 
V I E T O S I R I M P O R T U O T I 

GĖRIMAI IR MAISTO PRODUKTAI 
KRAUTUVE ATDARA IKI VIDURNAKČIO KIEK
VIENA DIENĄ įskaitant ir šventadienius. 

LIOUORS 5 6 2 0 W ' 8 7 t h s t " te b k > k o * v a k a r u s i r a o Central 
A N » F O O O Ave.. Oak Lawn, Illinois. Sav.MARIJUS KIELA 

ST. ANNE FINE CAUFORNIA 
BRANDI Fifth $2-89 

ST. REMY IMPORTED FRENCH 
BRANDY Fifth $3-79 

CRUSADEK IMPORTED 10 Year Old 
PORTUGAL BRANDY Fifth $ 3 . 3 9 

GKAIN ALGOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $ĄM 

CINZANO VEBMOUTH, Dry or Sweet Fifth $ - | .39 

IMPORTED GERM/oT 1961 VTNTAGE VVLNES 
Liebfraumilch, Oppenheimer Goldberg 
& others Fifth $ - | . 0 9 

$2J8 SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA Fifth 

POPULAR BRAND OF IMPORTED LIQUEUR 
Blac&berry, dierry, or Appricot Fifth $3.49 

LOWENBRAU or WURZBURGER 
DtPORTED GERMAN BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles Case $7-95 

SOUTHERN OOMFORT LIQUEUR 
100 Proof 

Fifth $3-89 

C0SM0S PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(Licensed by Vnesposyltorg USSR) 

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Valstybėse, 
turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius į visas USSR 
dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti. 
Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose miestuose. Visi 
mūsų skyriai turi sandeliuose pasirinktinai aukštos kokybes pre
kių dovanoms žemomis kainomis. Del nemokamų informacijų ir 
kainoraščių susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium. 

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avemie AL 4-5456 
• XEW YORK 11, K. Y. — 135 W. 14tta Street CH 3-2583 
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avemie EV 4-4»52 
• BROOKLYN 7, H. Y. — 600 Strtter Avenue DI 5-SSOS 
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street CH 9-6245 
• BOSTON t8. Mass. — 271 Shawmut Avemie U 2-1767 
• SOITH liOSTON. MASS.. 327 W. Bn>adwav Tel. 268-0068 
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Flllmore Avemie I X 6-2674 

• CHICAGO 22, 111., — 2222 W. Chicago Avenue BR 8-6966 
• CHICAGO 8, Rl. — 3212 So. Halsted Street WA 5-2737 
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road TO 1-1068 
• DETROIT. Mioh„—'3<V) Michigan Avemie VI 1-5355 
• (iRAND KAITDS. Mich. — B3fi-38 Bridže St., N. W GL 8-2256 
• HAMTRAMCK, Mich. — J1333 Jos. Oampan GL 7-1575 
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Kranklin Ave. Tel. 233-8030 ir 246-0215 

• IRV1NGTON 11, N. 4. — 762 Springfield Are ES 2-4685 
• YOI'NGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avemie RI 3-0440 
• LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
• LAKEWOOD, N. S. — 126 - 4th Street FO 3-8569 
• NEAVARK 3, N. J. — 428 Sprtocfield AventiC BI 8-1797 
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congresc Ave, IX) 2-1446 
• PATTERSON 1. N. J. — 99 Mato Street MT 4-4619 
• PASSAIC, N. J. — 178 Market Street GR 2-6387 
• PHILADELPH1A 23, Fa. — 52.1 W. riirarri Ave PO 5-5892 
• PITTSBI'RGH 3. Pa — 1307 E. f;ar>on Street HE 1-2750 
• SAN FRANCTSCO, Calif. — 2076 Sntter Street FI 6-1571 
• WATERBT"RY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766 
• YVORCESTER. Mass. — 174 Millburv Street SW 8-2868 
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Ave GR 8-2781 

4a* 5% 
corrent dlvldend on investment bonn» 

4V4% DTVTDENDC MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Vi 1 meti? to vesta vimo bonus mokame 4<4% dividendo ką* puwiet| %r 

dar išmokame po į^% už kiekvienus metns, 4 metams praeina. 
BRIGHTON SAVTNGS AND LOAN' ASSOCIATION 

407i ARCHER AVENCE, CHICAGO 82. ILMNOIS 
Valandos: Pirmad.. antrad., Penktad. ir SeStad. 9 v. r. — 4:*0 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvlrtad. 5 v. r. — 8 v. T. 

^ 

ti 

* 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETIVII! PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vldory 2-4226 
Vedėja* E. RUDAITIS 

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp, 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMS 
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniai! atdara 
nuo 12 iki 5 valandai. 
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LAIKE IR GYVENIME 

Idėjos ir darbai 20 metų 

išeivijos perspektyvoj 
Šią vasarą , rugpiūčio mėn. 9 

d —16 d. Dainavos stovyklavie
t ė j e įvyks pirmoji Amerikos Ke
tu r ių bendra s tudi jų savaitė, 
kur ion s tengiamas i sutelkti ge
r u s paska i t in inkus gvildenti 
Amer ikos l ietuviams opias te
m a s ir ge ru s menininkus pa ro 
d y t i lietuviško žodžio ir ki to
k ios kūrybos gyvumą. 

Šios stovyklos mintis iškilo 
p i rmą k a r t ą ta rp jaunųjų aka
demikų Chicagoje. Atsitikti
n iuos pokalbiuos buvo pat ir ta , 
k i ek mažai mūsuose žinoma 
ap ie vieni kitų organizacijas ir 
žmones , tur inčius daug ką pa
saky t i , tačiau negirdėtus, ka
d a n g i j ie kalbėdavo tik savie
s iems, t ik kaip s a v o organizaci
j o s a ts tovai . Pagalvojus da r . 
k a d šįmet sukanka 20 metų. 
k a i palikome tėvynę, tuoj pasi
p i ršo mint is , j og būtų įdomu 
p a m a t y t i ir išgirsti t a s pajėgas, 
ku r ios j a u subrendo čia išeivi
jo je , susitikti , pamaty t i , ka ip 
k i t i a t rodo, ką j ie sako, o gal 
i r suras t i bendrą p lo tmę veiklai, 
d i rb t i ta i , kas m u m s visiems 
rūpi , kadangi visi esame lietu
via i . 

Prisidėjo dar i r k i ta priežas
t i s , kuri leido s tud i jų savaitės 
minčiai t a ip grei tai prigyti, ypa
t inga i t a r p jaunųjų akademi
kų. Baigus s tudi jas , dažniau
s ia i s tudentų organizacija, ku
r ia i priklausė j aunas i s profesio
na l a s , p ra randa s a v o įdomumą. 
Tač iau mokslus baigusysis r e ta i 
s t o j a j t radicines vyresniųjų or 
ganizaci jas a r į jų politines pa r 
t i j a s . Ta ip Amer ikos lietuvių 
visuomenėj yra v i sa karta j au 
nų žmonių, jau baigusių moks
lus , kuri vis dėlto norėtų bū t i 
t a r p lietuvių ir dalyvaut i bend
ruomenės gyvenime, tačiau sun
kia i randa kelią, š i stovykla t o 
kią spragą B norė tų užpildyti, 
p ra lauž ian t ledus. 

Kaip dalykai d a b a r stovi, a t 
rodo , kad kalbos i r planai v i r s 
šią vasarą t ikrove i r ta i didele 
dal imi J A V LB CV dėka, ypa 
t inga i J. Jasaičio i r V. Adam-
kavičiaus . Bendruomenes pir
min inkas Jonas J a sa i t i s užtik
r ino stovyklai medžiaginį užnu
garį , taipgi Įdėjo d a u g asmeniš
ko darbo į stovyklos rengimą, 
p a t a r d a m a s ir k i ta ip talkinda
m a s . 

Rengimo paruoša j au daba r 
t i ek p i rmyn pas tūmėta , kad pa

skai tų komplektavimas užbaig
tas . Jų sąrašas t ikimasi bus 
t o k s : dr. J. Balys Lietuvių 
liaudies damų simeolika, d r . V. 
Bieliauskas — Dviejų ku l tū rų 
į t aka į vaiko asmenybės v y s t y 
mąsi, dr. J. Gi rn iaus — Dvide
š imt išeivijos metų, dr. Dona 
Gražytė — Išeivijos t e m a t i k a 
lietuvių l i te ra tūroje , V. Kantau
tas — Lietuvių Bendruomenė , 
J. Miklovas — Lietuvių j aun i 
mo antikolonialist inė lyga, dr . 
L. Sabal iūnas — Kolonial izmas. 
K. Skrupskelis — Apie laisvę 
ir autori tetą , dr . I. Užgir ienė — 
Šių dienų psichologija ir k ū r y 
bingumo sąvoka, dr . V. Var 
dys — Komunizmo į taka į lie-

j tuvių taut inę sąmonę, V. Vai t ie
k ū n a s — 1983 m e t a i Lietuvoje , 
B. Vaškelis — Poe ta i Milašius 
ir Bal t rušai t i s , d a r pakvies t i dr . 

j R. Šilbajoris ir dail. A. K u r a u s -
i kas. 
Į 

Perskaičius šį sąrašą, gali su
s idary t i įspūdis, k a d čia per 
d a u g norėta, kad bū tų re ikėję 
te lkt is apie vieną temą. G e r a 

• mint is , tačiau rengė jams re ikė-
| jo ska i ty t i s su tuo, j og s tovyk-
I lautojai bus gana įvairių polin-
! kių, tad ir įvairi p r o g r a m a to -
! kiai pirmai s tovykla i gal bus 
i t inkamiausia . Šalia paska i tų 
i bus taipgi poezijos v a k a r a s , d r a -
1 mos vakaras , da inų v a k a r a s 
! ir k i t . 

D a r pabrėžtina, kad ši s tu
dijų savaitė ne tu rė tų t r u k d y t i 
jokiai kitai lietuvių vasa ros s to 
vyklai, ypat ingai s tudentų , nes 

i ji ruošiama jau moks lus ba igu
siems (nors ir vyresn i s tuden
tai galės joje dalyvaut i ) ir s to 
vyklos temomis susidomėjusia i 
visuomenei. Stovyklai rengt i ko-

' mi te to adresas : R imvydas Šlia-
žas. 3140 W. 42nd Place. Chi-
cago. 111. 60632: reg is t ruot i s ad-

; r e su : Jonas Bui tkus , 8025 Lo-
1 gan St.. Detroit 9. Mich. 

Taigi visi kviečiami da lyvau-
: ti r imtose diskusijose ir lengva
me žaidime, k lausyt i s geru pa
skatų, taipgi vakar inių p r o g r a -

'. mų. praleisti malonias a to s to 
gas gražioje Dainavoje. 

R imvydas Šliažas 

Komas Viesulas Raganosis 

Pelnas, neišmėtvtas pavėjui... 
Parengta "Lietuviškos muzikos rinktine fortepijonui" 

čio, J . B e r t u l i o , s e s . B c r n a r d o s , 
J . Z d a n i a u s i r k i tų . T a i p ir su
s ida ro 60 ps! . r i n k t i n ė , s u s k i r s 
t y t a i dv i da l i s , p i r m o j i — pe 
dagog inė , a n t r o j i — k o n c e r t i n ė . 

A p i b ū d i n a n t k ū r i n i ų pobūdį, 
t enka p a b r ė ž t i , k a d t a i s u r i n k t i 

j ko&venc iana l in iam s t i l iu je smu l 
kesni kū r inė l i a i iki g e r o k a : m o 
d e r n a u s s t i l i aus (D. L a p i n s k o , 
kur i s d a b a r y r a S t u t t g a r t o ope
ros d i r i g . p a v a d u o t o j a s } . 

1958 m. J . K a r v e l i s Chicago
j e b u v o iš le idęs m u z . J . Zda 
n iaus " ' T a u t o s a k i n e s b a g a t ė i e s " . 
N o r s t a i b u v o s m u l k e s n ė s 
a p i m t i e s da lykė l i a i , b e t j u o s m u 
zikos m o k y t o j a i į v e r t i n o , o r e 
č i ta l iuose m o k i n i a i v is p a s k a m 
b indavo . L e i d i n y s b u v o popul ia
r u s v isose l ie tuv ių m u z i k ų s t u 
dijose. Ta i i r s k a t i n o muz ikos 
v y r u s išleist i p l a t e s n ė s a p i m 
t ies l i e t uv i škos m u z i k o s r i nk t i 
n ę fo r t ep i jonu i . 

Šiandien g a l i m a dž i aug t i s , 
k a d š i s d a r b a s j a u a t l i k t a s . Le i 
d inys ž inov i ška i s u r e d a g u o t a s 
i r a t i d u o d a m a s s p a u s t u v e i . Ša 
lia p a s a u l i n i ų kompoz i to r ių , 
j a u n i m a s g a l ė s s k a m b i n t i i r lie
tuvių k ū r i n i u s , i r j ie , j a u n ų j ų 
t a l e n t ų d ė k a . d a ž n i a u p r a s k a m 
bės ir t e n , k u r m u z i k o s k l auso 
si s v e t i m t a u č i a i ( p v z . įvair ių 
m o k y k l ų a u d i t o r i j o s e ) . 

Kaip m a t o m e . D a i n ų švenčių 
pe lnas n e i š m ė t y t a s p a v ė j u i . J i s 
t u r t i n a išeivi jos l i e tuv ių dvas i 
nį - k ū r y b i n į lobyną i r p a d e d a 

j j a u n i m u i paž in t i s avą j ą muziką . 
VI. R m j . 

Kviečiame įsijryti New Vorko Vyrų Okteto plokštele 

'MES ŽENGIAME SU DAINA" 
Plok >t.-'e.;e įdainuota IT iieiuvšUij liaudies, žygio ir pramoginių 

dainų. 
Įsigydami plo'Kšt<-U- per Oktetą* par*n*8ite Okteto darbą ir JKalin-

sit<- antrosios piokšr. ir-s iši.Hinni. 
K A I N A : 

1 — 16 plokštelių po 4.<»o dol. 
U — SS " s.un •' 
L'C — 5<i " " S.75 

Virš r,n " " 2.S4 

Užsakymus drauge su čekiu siusti: New Vorko Vyru Oktetas 
e /o V. Alksninis. 45-44 167 St., Flushiug 58, X. V. 

I'žsai.aiu pridėti ir persiuntimo išlaidas. 

ST. ANNE'S GIFT SHOP 
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI 
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI 
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose 

2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 
ILLINOIS 60529, TEL. 471-0163 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Man of actu rers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams. 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai. 
2400 S. Oak'ey Ave., Chicago 

Vlrjrinis 7-7258-59 

IIIIUIIHI!llillHIH!HHI!IHU!Hlllllili!!illin 
TAISOME 

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
T'įsiiigai ir pigiai 

J & T RAJDIO-TV 
4S:?2 \V. l l th St. Cicero. 111. 

Tcl. Sr,:5-ir,66 
lIUlltilIflUIIIIIIIIIHIItlillIHIIUIIUUIlHIIIl 

t £ f $ $ M U t t SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 
Ttme-ups ir Motoro Remontas 

5759 $o. Western Avsnue 
Kampas 5Sth Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

1956 i r 1961 m. Chicagoje 
įvykusios Dainų šventės j a u j 
p rae i ty je . B e t iš jų palikto pel
no sus i l auk iam ir naujų k u r y - j 
binių vaisių. 

Šiomis dienomis spaus tuve i 
a t i d u o d a m a "Lietuviškos m u z i - ' 
k o s r i n k t i n ė fortepi jonui" , ku
rią r e d a g a v o muz. J . Zdanius , 
k o m p . VI. J a k u b ė n a s ir muz . 
Alg . Š imkus . Rinkt inę išleidžia 
L B K u l t ū r o s Fondas , ir j o iš
leistų muzikinių kūrinių ser i jo
je t a i j a u b u s t reč ias leidinys, 
p a t s s t a m b i a u s i a s ir reikal in
g iaus ias . 

L ie tuv ių j a u n i m a s m ė g s t a 
muziką, y p a č fortepijoną. Tai 
l iudija g r a ž i a i veikiančios muzi
kų A. Kuč iūno . VI. Jakubėno , 
A. N a k o i r ki tų vadovau jamos 
s tudi jos . B e t muziką bestudi juo
j a n č i a m j a u n i m u i l ietuviškos 
muzikinės l i t e r a tū ros labai t r ū 
ko. 

I I Dainų šventės k-tas iš li
kus io pelno p a s k y r ė tam t ik rą 
sumą pinigų šiai sp raga i užpil
dy t i ir kv i e t ė j leidinio r edak 
cinį ko lek tyvą aukščiau pami 
n ė t u s muz ikus , kurie savo ruož
tu kre ipės i į eilę lietuvių kom
pozitorių, p r a š y d a m i p a r a š y t i 
š iam leidiniui kūrinių, t inkančių 
muziką s tud i juo janč iam j aun i 
mui . Į kv i e t imą atsiliepė keli 
kompozi to r ia i , a t s iun tę nat i juš . 
special iai s u k u r t u s kūr in ius . 
T a r p jų J . Žilevičius, VI. J a k u 
bėnas . B r . B u d r i ū n a s . Kerbel is . 
D. L a p i n s k a s . Alg. Šimkus ir 
d a r v ienas k i t a s . 

P r i e šių kompozi tor ių nr i jun-

giami ir anks tyvesn ie j i įvairių 
kompozi tor ių d a r b a i : M. K. 
Čiurlionio (red. VI. J a k u b ė n a s ) , 
Gruodžio. St. Š imkaus , K. V. | 
Banaičio . Gudausk ienės . V. J an -

MQVING 
J VAFJOKAITIS 

Garu metn x*a.tTrjr>vw 
T apdraustas p^ rk rans t rmsa 

WA 5-9209 Cbacst-en. Ii! 

F O T O G R A F A S 
ŽAVIOMS NUOTAKOMS 

f VANDER WAGEN c , 
A N G L Y S m HEATINS 

S I N C L A I R A L Y V A \1^7n^T\ 

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020 

VYRIŠKI RŪBAI 
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRA. IŠMIERAS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGA IR STILIŲ 
• KOSTIUMAI • PALTAI 
• FORMAI.CS RCBAI • UNIFORMOS 
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON" Companijos siuvyklose. 

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų. 

NAUJAUSI MADC ŽURNALAI 

ŠA 
IMrn 

SIMPSON CLOTHES 

J O N A S H . A K Š Y S 
6645 S. YVENCHESTER AVE. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto. 

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki_. 

Sr 

AUTOMOBILIU TAISYMAS. 
Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(B0DY & FENDER W0RK) 
Taip pat tepimas, dalią keitimas ir kiti smulkus 

mechaniški pataisymai. 
Nanja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais 
Naudokitės tnfisu žemomis kainomis, earanrnotn ir sąži

ningu darbij. 

ČFSAS A U T O REBUILDERS 
2423 Wes* 59fh Street Chicago 29, Illinois 

r;T?^vp>,;i] fi-7777 

^ 

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 S. MORGAN ST. YArds 7-5358 

: N > 

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

Artesian Sestaurant 
A N D L O U N G E 

2432 WEST 63rd STREET ^ 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, J 

turi virš 300 sėdimų vietų. 

Lietuviška valgykla. Grasiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. 

Atdara nuo 6:00 valandom ryto 
valandos vakaro. 

.,8:00 

' S 

PALANGA" R E S T A U R A N T 
6918 Scx Western Ave. — GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
- ^ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS UTWIJSAS, Prez. 

3039 S. Hals ted S t , VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame semokarnai 
Rašt in? aida.ra kasdien nuo % vai. 
ryto tki 6 »al. vakaro ir Šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p. 

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas. 

Elektriniai vėsinamas. Atvykit j mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų remejų draugijos susir inkimais ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti del vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdara s nuo 6 vai. ry to iki 1 vai. nakties. 

S U T A U P Y S I T E M Ū S Ų 

SUKAKTUVINfAM IŠPARDAVIME 
Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvine dovana 

Stein TVvtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nyioas, taffetą. aksomo, anglišku medžiagų pal tams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už ž^mas kainas! Gavom spec. medžiasru pa l tams kaip vy
ru, taip ir moterų: veliūro, činčilos, "needlepoint" - i r kitų. 

STEIN TEXTILE CO. 
616 ftest Rciosevelt Road, Chleap 7, Iii 

TTF"EEFO:NAS — HARKiSON 7 S787 
Jeffersoti St., Chemine aikštėje 

AU.ir.i kis.Įion įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki R:30 vak. 
Pirmadieniais nrAarytn. 

N e m o k a m a vieta m a r i n o m s 17 kt»mp-> j s i an 

Mūsų erdviose paialpose 
turime didziausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų. 
t I E T U V I V I Š T A I G A 

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 M 
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir Šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų 

A ir 

\ 

iNELAUKIT. nes rytoj jau gali būti pervėlu 
•Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, a rba brokerio, kad 
jis parūpintu juras polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokią nemalonumu. 
GENERALINIAI AGENTAI STĮ' kompanijų: 
AMKRIf.AN AFTOMORTEE INST'RANCE COMPANY 

AMERICAN BON'DING COMPAN'Y 
AMERIOOAN" IN'DKMNITY COMPANY 

D t ' B r Q V E FIRE & MARINE INSIRANCE COMPANY 
FIREMANS FENO INSIRANCE COMPANY 

FIREMAVS INDEMNITY COMPANY 
1ND1STRIAE INSURANCE COMPANY 

MASSACH1SETTP FIRE & MARINE TNSERANCE CO 
PACIFIC NATIONAE FTRE INST'RANCE CO 

TEARL AKPCRANCE COMPANY 
REI.TAN<~-E INST'RANCE COMPANY 

UNJV&RSAL INSURANCE COMPANY 
WF:PTKRN T F I R E INST'RANCE ^"O 

WESTERN CASl'ALTY & SCRETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters 

O'MALLEY and McKAY. Inc. 
222 W. Adams St. Room 800 

Telefonas CEntral 6-5'»0^ 

^ 

4> 
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Vytauto K. Jonyno kuriniai Pasaulinėje New Ycrkc 
loję 

Amerikiečių spauda paskuti
niu laiku gražiai paminėjo V. 
K. Jonyno atliktus darbus. Prieš 
pora savaičių '"Saturday Post" 
įdėjo spalvotą nuotrauką Jony
no padaryto kryžiaus Vatikano 
paviljono viršūnei papuošti Ba
landžio 3 dieną ""Catholic Stan
dard" aprašo, kad Vytautas K. 
Jonynas praėjo ilgą kelią nuo 
pašto ženklo ligi Vatikano pa
viljono Pasaulinėje parodoje, 
kur jc trijų dimensijų plieninis 
kryžius an t Vatikano paviljono 
viršūnės žėri ryškioje saulės 
šviesoje dieną, o naktį jis yra 
gausiai apšviestas ir yra vienas 
iškiliausių parodos vaizdų, ma
tomų iš dviejų pusių parodoje 
ir net už kelių mylių nuo di
džiųjų susisiekimo kelių. 

Jonynas, rašo laikraštis, yra 
beveik tiek pat žinomas filate
lijoje, kiek ir meno pasaulyje. 
Gimęs Lietuvoje, iš savo tėvy
nės pabėgo nuo raudonųjų. Jis 
yra padaręs pašto ženklus Vo
kietijos prancūzų okupacinei 
zonai. Vėliau apsigyveno JAV. 
Jam buvo pasiūlyta padaryti 
pašto ženklo projektą Vatika
nui, Lietuvos patrono švento 
Kazimiero 500 metų sukakčiai 
atžymėti. Jonynas pasiūlymą 

priėmė, t ik buvo nustebęs, kad 
jam yra duota vos viena. savai
tė laiko tam darbui atlikti. Ta
čiau jis per vieną savaitę pada
rė pašto ženklui projektą ir pa
siuntė į Romą. Piešinyje vaiz
duojama Vilniaus katedra, rū- I 
mai ir šventasis Kazimieras. 50 \ 
ir 100 lyrų pašto ženklai buvo 
atspausdinti ir paleisti apyvar- j 
ton, Jonynui nežinant, ar jo pa-1 
siųstas projektas iš viso yra 
priimtas. Pašto ženklų rinkėjai j 
turėjo sunkumų sužinoti, kas 
y ra tų pašto ženklų autorius, ir 
t ik po dviejų metų buvo išaiš
kinta, kad švento Kazimiero 
pašto ženklų autorius yra V. 
K. Jonynas. 

"Catholic Standard'- laikraš
tyje paminėtas tik trumpas mū
sų menininko kūrybos laikotar
pis, t iktai jo darbai surišti su 
Vatikanu. Gi šiemet Pasaulinės 
New Yorko parodos Vatikano 
paviljonas bus papuoštas išorės 
pagrindinėje sienoje Jonyno 
rankų darbo didžiuliu bareliefu, 
vaizduojančiu visumoje kryžių 
ir kitus krikščionybės simbolius. 
Paviljono koplyčioje bus regi
m a s taipgi V. K. Jonyno pada
ry tas altorius. G. Kr . 

f — i 
1 I i naa 

Cdi i& K 

Broniaus Murino 

paroda c 

Lietuviškosios Chicagos bran- Į dėmiomis išraiškos pnemone-
daus dailininko Broniaus Mūri- | mis. Bronius Murinas — moder
no akvarelių paroda, at idaryta nistas, bei nuosaikus ;r jaut-
bal. 26 d. jaukiame Čiurlionio j rus dvasinės kultūros meninin-

Br. Murinas Vėjuota diena (akvarelė) 
( Iš parodos Clevelande) 

N A U J I L E I D I N I A I 
• LIETUVIŲ KULTŪRINIS j žurnalas . Leidžia varpininkų 

VLADO JAKUBIN0 KŪRINYS CHICAGOS KAMERINIO 
ORKESTRO KONCERTE 

Tarptautinės draugijos šių 
dienų muzikai remti Chicagos; 
skyrius paskutiniuoju laiku kas'. 
pavasarį ruošia naujosios mu-1 
zikos festivalius, kurie t r u n k a ' 
savaitę. J ie susideda iš keleto; 
kamerinių, vieno orkestrinio! 
koncerto ir, paprastai, iš vieno, 
pasirodymo televizijoje. Pabaig
tuvėse esti banketas viename 
iš didžiųjų viešbučių, surištas 
su t rumpa koncertine programa. 
Šių metų festivalis pradedamas 
Chicagos kamerinio orkestro, 
reguliariai koncertuojančio Chi
cagos Meno muziejaus sodne- Į 
lyje, kurio eilinis koncertas sek-' 

madienj, gegužės mėn. 3 d., 3:30 
popiet paskirtas naujajai muzi
kai. Į tos dienos programą 
į t rauktas taipgi kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno trumpas kūri
nys stygininkams "Intermezzo 
rustico", kurį buvo atlikęs Je
ronimas Kačinskas Kultūros 
kongreso proga suruoštame 
simfoniniame koncerte. "Inter
mezzo šiame koncerte diriguos 
pa ts autorius VI. Jakubėnas; 
kitą programą diriguos iš dalies 
patys autoriai, iš dalies pasto
vus Chicagos Kamerinio orkest
ro dirigentas Dieter Kober. 

( a ) 

F l L M Ų j V A I R U M A I 
Ir vel meile laimi 

Tikrą, tyrą meilės istoriją 
pamatyt i ekrane šiandien yra 
labai re tas dalykas. Seniau mer
gaitės ir moterys, bežiūrėdamos 
jų, dūsaudavo ir ašaras lieda
vo. Dabar jos vietą užkariavo 
seksas. I r nenuostabu todėl, kad 
jaunimas šiais laikais pasimeta 
ir seksą laiko meile. 

"Love with the Proper Stran-
ger" yra modernioji versija se-
senoviškos meilės istorijos. 

Prasideda, sakytume, lyg ta
me Lietuvoje buvusio savait
raščio skyriuje "Patarki te , ką 
daryti", a r čia Ann Landers 
skyriuje. 

Herojė Angie (Natalie Wood). 
graži Amerikos italė, dirba Ma
cy parduotuvėje New Yorke. 
Jos šeima — našlaujanti mo
tina ir t ry s broliai labai saugo 
ją nuo visko. Netekėjusi, ji lau
kiasi kūdikio, kurio tėvas y ra 
tingįs dirbti muzikantas Rocky 
(Steve McQueen). gyvenąs su 
naktinio klubo "ar t i s te" Bar-
bie (Edie Adams). Jis sutinka 
padėti j a i "surasti gydytoją". 
Tačiau ji neįvykdo savo baisaus 
sumanymo, o meilė sujungia 
juos, kai jie pažįsta geriau vie
nas kitą. 

Gamintojas Alan J. Pakula ir 
režisierius Robert Muiligan 
(abu gamino ir režisavo "To 
kili a Mockingbird"). nufilmuo
dami šią romantišką komediją -
dramą Manhattame, ne tik pa
gavo didmiesčio dvasią, bet ir 
perdavė ją originaliame nauju
me. Italų apgyventas kvarta
las pulsuoja gyvybe. Vienoje 
scenoje vyrai žaidžia žaidimą, 
vad. bocce. o moterys "pikni-
kauja". t raukdamos supakuotą 
maistą iš maišų čia pat ant suo

lų cementu išpiltoje aikštėje. 
Arnoid Schulman parašė teks

tą, kuris y r a tampriai supintas, 
įtikinantis ir be pretenzijų, o 
vietomis labai juokingas, kai 
apibūdina herojus ir kitus 
smulkesnius charakterius. Nesu-
klydę galėtume pasakyti, kad 
kiekvienas jų yra individualus 
su atskira savo asmenybe. 

Steve McQueen ir Natalie 
Wood. vadinamų "teen - agerių" 
populiariausi aktoriai, gerai pa
rinkti ir suderinti, parodo stip
rią vaidybą. 

Restorano savininkas Colum-
bo (Tom Bosley), jo motina su 
ekspresingu veidu (Nina Vare-
la) , mergaitės vyr. brolis Do
mininkas (Hershel Bernardi — 
televizijos aktorius) daug pri
sideda prie filmo pasisekimo. 
Tik suaugusiems. 

Mergaite išgelbsti tigrą 

Walt Disney naujasis filmas 
"A Tiger Walks" yra nuotykin
gas, skiriamas visai šeimai pa
sižiūrėti. 

2avi Pamela Franklin vaidi-
i na paauglę mergaitę mažame 
Californijos miestely Scotia, ku-

1 riame iš cirko sunkvežimio nar
vo pabėga tigras, ir josios mei
lė gyvuliams išgelbsti jį nuo 
pražūties. 

Jos tėvas yra miesto šerifas 
| (Brian Kei th) . j o pareiga yra 
į nuraminti j paniką įpuolusius 
piliečius, kurie nori pabėgusi į 

\ kalnus alkaną tigrą nušauti. Jo 
i duktė Julie maldauja per tele-
; viziją jį išgelbėti. Reikalus ban-
i do sumaišyti gubernatorius. 
I jveldamas nesusipratimų, norė
damas tą įvykį panaudoti savo 
politinės mašinos naudai. Ta-

DARŽELIS? (Lithuanian Cul-
tural Garden) Cleveland, Ohio. 
Didelio formato, 64 psi., gau
siai iliustruotas leidinys, vaiz
džiai pristatąs skaitytojui aną, 
plačiai žinomą lietuviškąjį kam
pelį Rockfellerio parke , Cleve
lande. Kondensuotas teks tas iš
kelia visą to darželio atsiradi
mo istoriją ir vietos lietuvių 
rūpestį juo iki pastarųjų dienų. 
Tiesiog reikia stebėtis , kiek 
daug pasišventimo tu rė ta ir 
kiek daug meilės savai t au ta i 
jausta, ryžtantis milijoniniame 
mieste viešai ir ilgalaikiai už
akcentuoti Lietuvos vardą. Nuo
traukų gausa bėga pro akis nuo 
senosios kar tos veikėjų veidų 
iki pačių jauniausiųjų šios die
nos ateivių, bendrai besirūpinan
čių šio reprezentacinio darželio 
egzistencija. 

• TECHNIKOS ŽODIS, 1964 j lėtinių gyvenimo 
m.? sausio - vasario men. Nr . 1. 
G. J. Lazauskas ir J . Rugis ra
šo apie nailoną — jo atsiradi
mo istoriją ir pritaikymą. V. 
Kubilius tęsia geriskopų bend
ruosius bruožus, o V. Švipas 
architektūros stilių evoliuciją. 
Prisimenama mirusieji Lietuvių 
inžinierių ir archi tektų sąjun
gos nariai, duodama daug kro
nikos iš profesinės - organiza
cinės veiklos. Leidinio spauda 
ir puslapių bei iliustracijų su
tvarkymas atl ikti be priekaišto, 
todėl kikevieną "Technikos žo
džio" numerį malonu paimti į 
rankas. 

• MCSŲ VYTIS, 1964 m., 
sausio - vasar io mėn , Nr . L 
Dvimėnesinis skaut iškos minties 
žurnalas. Pirmuoju puslapiu 
prisimenama miręs poetas ir 
skautininkas F a u s t a s Kirša. 
Atskira straipsniu akcentuoja
ma dail. V. Vizgirdos 60 metų 
amžiaus sukaktis . I n a Pavilčiū-
tė įdomiai nusako sk i r tumus 
tarp amerikiečių "F ra t e r t i t i e s " 
ir lietuvių korporacijų. Aktua
linama "Li tuanus" žurnalo 
problema. recenzuojamas A. 
Meko filmas. Žurnalas dvelkia 
jaunatviška, skaut iška 

leidinių fondas. Žurnalas yra 
labiau visuomeninio ir politinio 
pobūdžio, pr imygtinai nesiver-
žiąs į kultūrinę sritį. Keliamos 
problemos dėstomos blaiviai ir 
šal tai , š iame numeryje rašo : 
J o n a s Daugėla, Juozas Audė
nas, dr. Balys Matulionis, Hen
r ikas Blazas. R. Naujokaitis, 
B. Žygelis ir kit. 

• SALEZIEČIŲ 
1964 m. Nr . 1. Lietuvių sale
ziečių Italijoje leidžiamas kiše
ninio formato, techniškai labai 
gražiai su tva rky tas i r gausiai 
i l iustruotas leidinys. Visa me
džiaga taut inio bei religinio 
pobūdžio, nenuobodi, pateikta 
kondensuota forma. Kiekvienas 
leidinio numeris skeliba daug 
ir labai įdomių nuotraukų iš sa
leziečių lietuviškosios gimnazi-
os darbo ir kasdieninio jos auk-

J. M. RUDIS 
Lietuvis savininkas 

ALYVA 
Gyvenamų bei industrinių 

pastatų šildymui. 

BANNER OIL CO. 
TeL CO 4-7465 

meno ansamblio name, Cleve
lande, vyksta gražaus sėkmin
gumo ženkle. Į parodos atidary
mą atsilankė keliasdešimt me
no vertintojų ir mėgėjų. Atida
rymo žodį tarė parodos rengė-

| jų, LB Clevelanco pirmosios 
apylinkės, vardu pirminininkas 
Feliksas Eidimtas. Apie svečią, 
Bronių Muriną, kaip dailės kū
rėją ir bičiulišką žmogų, kal
bėjo Vytautas Raulinaitis ir 
Antanas J. Vaikšnoras. 

Bronius Murinas, pirmą kar
tą lankydamas Clevelande, žiū
rovų vertinimui pateikė savo 
pastarųjų trejų metų akvareli-
nę tapybą, susidedančią iš 36 
paveikslų rinkinio. Tai giedrių 
spalvų dailininko kūrybines vi
zijos, išplaukiančios iš gyvosios 
gamtos versmių, išsakytos mo-

DYKAI DYKA! 
NENUSIMINK, gausi pagalbą. 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
B A L S 4 S , i n u o reumatizmo, rankų, kojų nu

tirpimo ir skaudėjimo, jau yra... 
Tuojau siųsk šj skelbimą ir sa-1 

vo vardą su antrašu: 

R0YAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark 4, Xew Jersey 

kas, savo išgyvenimus bei jaus
mus išsakąs švelniomis formo-
mis. Visa tai rodo dailininko 

ramią prigimtį ir dvasinį bran
dumą; žiūrovo dėmesį jis pa
traukia ne rėkiančiais iššūkiais', 
taip būdingais kraštutiniesiems 
modernistams, bet ramiuoju 
grožiu, kurio siekia oei ilgisi 
šių laikų triukšmo užgožta žmo
gaus dvasia. Tomis savo kūry
binėmis savybėmis Bronius Mu
rinas iš pirmos dienos "užkaria
vo" visų parodos žiūrovų — se
nimo ir jaunimo — jausmus. 

V. B. A. 

Petkus 
TĖVAS IR SpNUS 

MARQUETTE FtlNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehil! 6-2345-6 
1410 S. 50fh Ave., Cicero, T0wnha!! 3-2103-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. YVESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

5 

l ^ . 

r# : M M 

MAŠINOMS VIETA 

REpnblic 7-8S00 REpublic 7-8601 

AA/O SUPPl/čS 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
Įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
r inktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt . vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

TeL PR 6-8998 

ĖUDEIKISI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfl 7-1741-2 
4330-34 South Callfornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

NAUJAUSIOS RADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sia šukuotojy Vlado Andrijausko 
priežiūroje. 

Art ist ic Beauty Salon 
27 M VVest 71 si Street 
Telef. HEmlock 6-1098 

Cia pat galėsite pirkt i aukštos rūšies Š 
kosmetikos priemones. 

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku snsitarus. 

'*•'•&•?- ' '•*>'?j&F?£ft 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, N E L S O N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T CO. 
3911 West l l l t h Street 

Didžiaasias Paminklams Planą 
. Pasirinkiinas Visame Mieste 

Telef, — CEdarerest 3-6335 
Vienas blokas nno kapiniu 

GU2AUSKC BEVERLY HILLS G I L I N A 
^erisiEiou fėies del vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

M4S WEST 63rd STREET 
Telef, PB JMWS8 P R 8-0*34 

ryb i ška dvas ia . 
• ŠALTINIS, 1964 m. bakui-j | 

džio mėn. Nr . 2. Tikybinės ir 
tautinės minties laikraštis, lei
džiamas Anglijoje. Leidinys, 
nors ir nesiekdamas kokių nors 
žurnalistinių ir kūrybinių aukš 
tybių, stengiasi gana pa t rauk
liai aprėpti įvairias mūsų kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
mo sritis. Geroką duoklę a t i 
duoda ir l i teratūrai -— poezijai, 
prozai, kritikai. Sakysim, šiame 
numeryje J. Kuzmickis kaip t ik 
recenzuoja neseniai išėjusi Vla
do Šlaito poezijos rinkinį "Ant
roje pusėje". Bej'e, šį rinkinį 
Šaltinis ir y ra išleidęs. 

• SĖJA, 1964 m. Nr . 1. Tau
tinės - demokrat inės minties 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Inc. | 
2451 S. Oakley Ave., Chieago, III. 60608, YA 7-3278 u' 
MIAMI B l ^ f H . ' Floritla. T dk»n»* ir « naktv< tik S2T.50 .i^nmiini. 
.\AHSAT~, BAHAMAS, 7 d. ir B nakt. tik S4.YOO asmenini. 
PUERTf) KIČO, 4 d. ir 3 nakt. tik SS9.50 asmenini. 
JAMAICA, 4 d. ir S nakt. tik S:i3.fX» asmenini. 

Prie aaksc'-ian pažymėtu kainu reikia pridėti keliones išlaidas 
lėktuvu ir taksus. Nakvyne - asmenimis 1 kanilar). 

Čiau keli protingieji gyventojai , 
'erifas, jo duktė ir gyvulių t r e -
niruotojas Sabu išgelbsti visą 
situaciją, ir viskas baigiasi lai
mingai. 

Filmo pas ta tymas kainavo la
bai pigiai (ir, deja, šį sykį tai 
jaučiasi). Tačiau y r a daug pa
mokančių minčių ir aktorių są
statas neblogai f motinos rolė
je yra Vera Milės). S. Sem. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetovin. LaidotoviŲ Direktorių Asociacijoj Nariai 

STtPtMAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. EFpubHe 7 1213 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 ! 

I Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums keliones dokumen
t u s , parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoj , Azijoj ar kt. kontinentuose, taipgi P. Amerikoj. 
Kanadoj ir įvairiose vietose Amerikoj. Atdara 6 dienas savaitėje. • 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. I.Afayettfl 3-3572 

3307 LITLANICA AVĖ. 
AltAflAS R. PHILLIPS 

Tel. YArds 7-3401 

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

Ir 

V E N E T I A N M O N U M E N T CO. 
GERIAUSIO G R A N I T O PAMINKLUS 

statome visuose kapinėse, 
Nepirki te neapžiflreję mūsą didelį pasirinkimą 

pavyzatfnhj paminklų. 

SUŽINOKITE MŪSŲ KAINAS 

Atdara kiekvieną dieną ir sekmadieniais 
bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais. 

527 N. Western Ave., TA 9-9622 
( H bloko j šiaurę n u o . Grand Ave.) 50 m. vimoj vietoj 

W 
-»—X* 

LEONARDAS F, BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. OOmmodore 4-2228] 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-113S—1139 { 

~~ T. 
VASAITIS — BUTKUS 

1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. TeL OLyrapk 2-10031 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 
• ^ i 
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Tį&topL 
Redaguoja dr. S. ALIŪNAS 

KRITIKA IR PRAKTIKA 
Žmogus, taip sakari, 

kritikos būtum niekas, 
tu ko bijotum j nei kas 
matytų. Aną dieną vienas pi
lietis aiškiai išpylė, kad kriti
kai visi melagiai, nes esą, ko
kia gali būti tiesa, jei žmogus, 
moderniausiu Kedlaku atva
žiavęs j moderniuos rūmuos 
vykstančią modernią dailės 
parodą, spiaudosi, nenorėda
mas matyt i kokių ten moder
nių susisukiojimų. Jei paveiks
las, tai t u r i būti viskas aišku 
kaip ant delno. Taip sakant , 
tautietis, modernų kostiumą 
užsivilkęs, o žmona dar kokį 

be stovėtų vietojo. Reiškia, tu leki 
Nei sprausminiu lėktuvu, o tas ne-

tave naudelis menas tegu vežėčio-

Apie valdybas Rim. Pauliuko-
nis '"Ateityje" šitaip r a šo : 

Kadaise liaudis išrinko 
Garbingą valdybą centro... 
Žadėjo jie kalnus nuverst, 
Tik čia lyguma, 

perplaukt, jo jie marias 
Tik čia bala. 

Logika 

mis j tolumas ir aukštumas kul
niuoja. 

Klausydami to šaunaus pata
rėjo, teisingumo oeiiekiančio, 
paskaitų, manome, kad visi mo
dernaus meno kritikai turėtų 
būti nuoširdūs ir, plūsdami vi
sokius ten pamarginimus ir po
etinius susukiojimus, patys įsi-
spirtų j nagines. Tada galėtų ir 
ant modernių grindų nusispiau-
ti. Visi modernių dramų ar ki
tokių menų priešininkai turėtų 
suaktyvinti kovą prieš moder-

lapėtkailj per pečius permetus, j nizmą. išmesdami viską, kas 
teigia, kad moderni poezija ' modernu. Tada aišku, kad me-

— Matai, mūsų t raukinys 
dabar pro pat nosį išėjo, — sa
ko profesoriaus žmona. 

•— Žmonele, būk logiška! Jei
gu mes j jį pasivėlinom, tai tu 
neturi teisės sakyti — "mūsų 
traukinys", — paaiškino profe
sorius. 

Klase ir sodas 
— Žiūrėkite, — taria moky

tojas klasėje mokiniam, — New-
tonas sėdėdamas sode pamate, 
kaip krinta obuolys ir iš to iš
vedė gravitacijos dėsnį. Ar tai 
ne nuostabu? 

— Žinoma. — sako vienas 
mokinys, — bet jei jis būtų sė
dėjęs klasėje, jis nieko nebūtų 

PAVASARIO LINKSMYBĖS 
Pavasaris ehia lankom ir kalnais. 
Viliodamas !«aule iš dangiškų rūmų. 
Amūras, prieš fėją sudaužęs kulnais, 
Po šelmiško žvilgsnio, pradingsta už krūmų. 

Žiūrėkit, žiūrėkit, praskrido garnys! 
Sujudo, sukruto gandonešes kuosos... 
Kas būtum — Vytenis, Arūnas, Pranys, 
Švelnutė rankutė tau kaklą apjuos. 

Kai skleidžias po alksniais žibute pirma, 
Užkaista, pakaušiai, mėnuliais nušvitę. 
Kas žino, ką mąsto galvele širma, 
Pajutusi širdį plazdenant, lyg bitę. 

Ir pradeda geisti Adomas Ievos, 
Chicagoj ar Punske — kur ji begyventų, 
Kad rytą j lovą atneštų kavos, 
Pro anklodėfc kampą padus pakutentų. 

Pavasaris eina kalvom ir šilais, 
Nusviedęs po nosim tau kiaulpienės žiedą. 
Per dieną čiauškėjęs visais inkilais, 
Jie, temstant, į aus; lakštingalom gieda. 

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS 
— "Dirva" kovo 27 d. tikina: l partijai gana reikšmingą nuo-

tai yra rebusas. Va, seniau, 
kai rašydavo apie senį ir pu
pas, tai i r aišku buvo, kad 
pupos, gali jų ir užvalgyti, o 
dabar kažką peisoja, o iš to 
kūlimo nieko. Taigi, ir suprask 
žmogus dabar, kai leidi plau
kus supudeliavus. a r koks po
nas moderniu Schik elektros 
aparatu barzdą švariai nusku-
tęs ir kvepalais pašlakstęs, su
siriesdamas teigia, jog poezija 
nesąmonė, tai tik kažkoks gir
to plepėjimas, arba kažkoks 
vaiduokliškumas. 

Taigi, moderniųjų šnektos pri
siklausęs žmogus pradedi abe
joti kritikos objektyvumu. Jei
gu, taip sakant, esi prieš mo
dernizmą, tai trenk kedlaką 

nas būtų išgelbėtas, nes visi ti
kėtų, ką. rudine vilkįs, arkliu 
j parodą atvažiavęs, vyžomis 
avįs meno kritikas porina. Be 
šitų efektingų priemonių, nie
kas meno neišgelbės, ir jis eis 
vis kreivais keliais. Pagerbki
me pakulines kelnes, tada ir 
modernus menas sugrius. 

P. T. 

Modernaus buto, modernūs šeimi
ninkai juokiasi iš modernių pa
veikslų. 

ir kinkyk bėrąjį į ratus. Ata-
dirdeni į kokį Jaunimo centrą 
botagu šmagodamas, per pla
ka tus kokius ten botkočiu pa
braukai i r nebijai sakyti, kad 
modernizmas tai niekai, nes 
ir pats naginėmis apsiavęs 
nuoširdžiai senus laikus liudi
ji. Jeigu, taip sakant, esi nuo
širdus kokių ten modernių po
etinių ir meninių abstrakcijų 
kritikas, ta i pasistenk būti tvir
tas, ir praktikoj. Kitaip, kas 
gi tavo kritiką patikės, kai ne 
vežėtimis, o pontiakais važinėji, 
ir ne kokį samagoną. bet pran
cūzišką konjaką iškilmingai ra
gauji. Visi modernizmo neken
tėjai turį būti nuoširdūs ir lo
giški : jei nekenti modernišku-
mo. tai vilkėk miline, nešiok 
vyžas ir ne kokias ton reziden
cijas, bet dūmines gryčias bū-
davok. 

Žodžiu, mes buvome prigrieb
ti už nelogiškumą, kad lipda
mi į modernų automobilį ir mo
dernius batus , lįsdami į moder
nias gryčias ir modernias suk
nias, norime, jog t a s nenaudė
lis menas su ta ponia poezija 

\ f i ' I 

Žmonos lupimas 
"Tiesa, Smigiel pripažino iki 

tam tikro laipsnio fizinės jėgos 
pavartojimą, girdi "kraštutiniu 
atveju vyras galbūt galėtų švel
niai pliaukštelėti savo leidei per 
apatinę dalį (bottomside)" Bet 
ir šito esą reikėtų vengti, jei 
galima". 

"Naujienos" 

Burlioko barzda ir lazda 
"Vienybė" balandžio 16 d. en

tuziastingai šoko kovoti už bur
lioko barzdą, kurias pagerbėm 
.Spygliuose, teigdama, kad bur
lioko barzda y ra vertingas tur
tas, o taip pa t su barzda buvo 
Tolstojus, gi lietuvių barzdočių 
irgi esą. Mes nieko nesakytume, 
tegu vienybininkės damos džiau
giasi burlioko barzda, bet gai
la, už jų abiejų stovi burliokas 
su lazda, kaip apačioj pamalia-
vota. 

- • A J*^ti^\.,j, 

Norint įsigyti senus baldus nėra 
būtina juos pirkti, užtenka vaikus 
auginti. 

Nekenksminga kronika 
— Italijos dail. Guttuso po

nui Chruščiovui padovanojo 
modernų paveikslą jo 70 m. 
gimtadienio proga. Dailininkas, 
matyt, nežinojo apie modernų 
meną šitokios Chruščiovo defi
nicijos, kuri buvo išspausdinta 
Critic žurnale; "Aš noriu pa
reikšti, kad tai yra mėšlas. Yra 
sunku suprasti, ką šis stilius 
turėtų reprezentuoti... Ko ver
tas paveikslas kaip šis. Už
dengti šlapimui". 

— Iovvos valstybėje Kirkville 
vietovėje kiaulė atsivedė 34 
paršiukas. Dr. VVhiteker teigia, 
kad tai pasaulinis rekordas. 
Kalbama, kad Sovietijoj už tai 
kiaulė gautų Lenino ordiną. 

— Šveicarijoje yra toks ban
ko skelbimas: "Vyrai, neveskite 
vien dėl turto. Mes jums gali
me paskolinti pinigų, to kasdie
ną neprimindami". 

Gyvas ar negyvas reikalas? 
— Matant, ką siūlo sovietai, 

tikrai gaila, kad Vakarai nori 
patys nusižudyti. O nėra jokio 
gyvo reikalo. 

Vyt. Meškauskas 

"Draugas Nikita su paskuti
niu duonos penkmečio planu 
galbūt dar kartą pralenks Ame
riką iš užsienio prisipirkdamas 
kviečių, bet man nekyla nė ma
žiausios abejonės, kad jo įpė
diniai nepralenks Taboro Far-
mos vaišių stalo nė 2000 me
tais. Tuomet čia gal nebematy
sime Bačiūno, bet dar vis laz
dele pasiramsčiuodamas tebe-
vaikštinės aplink stalus ir ra
gins svečius vaišintis žilutėlis 
jo įpėdinis Vladas Adamkavi-
čius". 

tykį: 
Šildosi sau saulėje palei Ni

lą du krokodilai. Ir kalba viens: 
"Šiandien pietums buvo didelė 
puiki žuvis!" I r atsiliepia an t 
rasis: "Tai niekai! Aš nučiu
pau laimikį, apie kokį, ir sap
ne sapnavau. Vienas turistas, 
kažkoks Sniečkus — sako, kad 
Lietuvos kompartijos sekreto
rius, paslydo ir įkrito į upę. Tai 
skanėstas!" " I r kuo jis ska
nus?!" "Nagi, be nugarkaulio, 
be kaulų ir be galvos, pats... 
pasturgalio minkštimas!" 

Jaunimo 
kampelis 

— "Ateityje", kovo mėn. nr., 
vyksta šitokie psichologiniai 
svarstymai: 

"Pasvarstykime galimybes pa 
versti arklį į kiaulę. Iš formos: 
arklys didelis, bet ar nematė
me didelių kiaulių? Fiziškai: 
arklys su keturiom kojom, kiau
lė irgi. Matematiškai: arkliui 
du kart du tai paslaptis, kiau
lei paslaptis. Filosofiškai: jeigu 
žmogus gali tapti kiaule, kodėl 
arklys negali? Jeigu aukštesnė 
forma kinta, taip pat ir žemes
nės turi kisti". 

Bet toliau autorius įrodo, kad 
arkliui neįmanoma kiaule pa
virsti. 

— "Naujieauose" J. Cicėnas 
papasakojo šią Lietuvos kom-

Tautybe ir kenksmingumas 
Paryžiaus kavinėje vyrukas 

geria vyną net pasigardžiuoda
mas. Tai pastebėjęs vienas sa
ko: 

— Ar tamsta žinai, jog pagal 
statistikas, 2 mil. prancūzų 
miršta kasmet nuo perdidelio 
gėrimo? 

' — Man tas nieko nereiškia, 
aš esu anglas, — paaiškino vy
ras. 

Mama ir dukra 
— Mano mama nusistačiusi 

prieš bučkius, — sako Onutė. 
— Brangioji, aš visai ir ne

manau tavo mamą bučiuoti, — 
atsako Antanas. 

Tėvas ir sūnus 
— Teveli, aš galiu kai ką, ko 

tu jau nebegali, — sako Juozu
kas. 

— Na, ir ką būtent, sūneli? 
— Aš galiu augti . 

Kas svarbiau 
Vaikinas pasakoja savo būsi

mam uošviui: 
— Begalo ją myliu! Be jos 

t ikrai negalėčiau gyventi! 
— Tai ne taip svarbu; svar

biausia, a r galėsi su ja gyventi, 
— pastebėjo tėvas. 

TĖVAS IK VAIKAS 
Šešių metų: "Tėvelis viską ži

no". Dešimties metų: "Tėvelis 
labai daug žino". Penkiolikos 
metų: "Aš žinau beveik tiek 
pat , kiek ir tėvas". 

Dvidešimties turėdamas sū
nus sako: "Aš j au žinau dau-

Širdis ir šokiai 
— Dar ne taip bloga, panele, 

— tar ia gydytojas. — Tai tik 
menka mažakraujystė. Ar jums, 
pavyzdžiui, šokant smarkiai 
plaka širdis? 

— Tai pareina nuo to. ponas 
daktare , su kuo šoku! 

giau negu mano tėvas". Trisde
šimties metų būdamas: ' Būtų 
neblogai šiuo klausimu paklaus
ti tėvo patarimo". 

Keturių dešimtų metų sulau
kęs, žmogus mąsto: "Tėvas 
anuomet buvo teisus". 

Šešiasdešimt metų: "Tėvas 
anuomet buvo tikras pranašas" . 

Nori vesti 
— Jūs norite mano dukterį 

vesti? Tuomet galiu jus pa
klausti: ar jūs turite t u r to? 

— Atleiskite, pone direkto
riau, jūs blogai mane suprato
t e : aš noriu jūsų dukterį vesti, 
bet ne pirkti. 

— Nesvarbus, kokio amžiaus 
esi ; bet senas esi tada, kai rei
kia daugiau valandų ilsėtis ne
gu pavargti. 

— Mergina nebūtinai tur i bū
t i graži, norėdama tištekėti, ji 
gali būti turtinga. 

— Ponas policininke, tai tikrai 
ne mano kaltė, aš tik truputį 
žvilgterėjau į langą. 

Barbarybes pėdsakas 
Valgant kepsnį užsigerti van 

deniu, pienu, konjaku, ar visai 
niekuo neužsigerti •— juk tai 
yra aiškus barbarybės pėdsa
kas turtingame krašte, kurio 
neapmatomuose žemyno plotuo
se lūžte lūžta vynmedžių šakos 
nuo gelsvų a r mėlynuojančių 
kekių... 

' Un va' . AOVU 2 I d. 

Blogiausia, kai varomoji medžia
ga pilama ne j tą baką. 
mmmmmmmmmmmmmmmMmm 
LINKSMA mOSĘį KOLONIJOJ 

Sudbury, Ont. 
Stiprėja lietuviški papročiai 

Lietuviškajam jaunimui per 
KLB Sudburio skyriaus paren
gimą buvo suruoštos tvvist'o 
varžybos. Teisėjai buvo valdy
bos nariai, kurių tarpe ir laimė
jusiojo motina. Kas kitas, jei 
ne pati motina gali geriau pa
žinti ir įvertinti savo vaiką? 

Buvo ruošiamasi ir grožio ka
ralienių rinkimams iš suaugu
sių ir iš jaunimo tarpo, bet vi
sų lietuviška dvasia persunktų 
staigmenų iniciatorė yra labai 
kukli ir pabijojo, kad jai pačiai 
kas neužvožtų ant galvos ko
kios nors karūnos, tai paskuti
niu laiku tos minties atsisaky
ta. Apie grožio karalienės rin
kimus užmiršta ir tik vienai iš 
lietuvaičių, kaip aklai vištai 
grūdas, atiteko jai to vakaro 
karalaitės vardas burtų keliu. 
Uaiia, iad nebuvo rinkimų. 

— Jeigu namą s ta tytum 
klausydamas kiekvieno nurody
mų, tada negalėtum niekada 
pristatyti net ligi stogo. 

— Nebūk perdaug griežtas 
vargšui plėšikui, kai jis reika
lauja gyvenimo ar pinigų. Žmo
na tą ir tą pasiima. 

— Eilėraštyj turi būti tur i 
nys. Bet alus alui, turinys tu 
riniui nelygus. 

Kęst. Keblys 

— Tegu "Atžalynui" niekada 
saulė nenusileidžia ir Alminui 
barzda netrumpėja! 

J. Pronskus 

— Turbūt visa, kas per 15 
metų manyje dar liko iš vadi
namosios "prancūziškos kultū
ros", yra sentimentali pagarba 
vynui ir objektyvus jo reikš
mės įvertinimas per pietus. 

Br. Raila 

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS 
"Dirvoje" balandžio 3 d. ši

taip kalbama kultūrinėmis te
momis: 

"Populiariausios Amerikos te
levizijoje yra piemenų (cow-
boy) programos. I r jos kartais 
labai panašios į lietuvišką lite
ratūros kritiką. Pamatei tam
sią skrybėlę ir žinai, kad čia 
blogas vyras, šviesesnė sulam
dyta skrybėlė — geras vyras. 
Pas mus gėrio ir blogio proble
ma (ypač rašytojų draugijoje) 
tik truputį komplikuotesnė. Kle
rikalas rašytojas — premijuo-
tina knyga, liberalas rašytojas 
— bloga knyga". 

Taigi šioj vietoj straipsnio 
autorius įrodė, kad M. Katiliš
kis yra klerikalas, nes jam šį
met paskirta premija. 

Toliau straipsnio autorius ra
šo: 

"Net V. Mykolaitį - Putiną 
pareigingas mūsų emigrantinės 
kultūros partietis prieš porą 
metų taip sutvarkė, kad iš jo 
raštų beliko tik kūjis ir pjautu
vas". 

Na. žinoma, liko daugiau, ne
gu kūjis ir pjautuvas, liko ir šis 
Putino eilėraštis, kurį gegužės 
mėnesio proga ir pacituojame: 

Daugelį kartų jie skelbė lai
mėjimą. 

Lenino Spalis, pasaulį suju
dinęs, 

Lėmė gegužės žiedų suklestė
jimą. 

Mėlynų ūkanų toliuose sken
dėja 

Draugiškoj santarvėj broliš
kos šalys: 

Žygiai lemtingi ir audros iš
bandė ją, — 

Galią užgrūdino Lenino Spa
lis. 

Stasys Liepas 

O patekėk, aušra pinigingoji 
(Ištrauka kalbos, pasakytos balandžio 12 d. Laisvės Varpo radijo 

dešimtmečio ir jo 700 dol. skolos paminėjime Bostone.) 
Per dešimti meteliu, geru, riebiu meteliu, 
Kai mūsų dolerėliai link paslaugių bankelių 
Jau nemunais tekėjo, 
Palūkanėlių kvapsnio pritraukti — 
Tu, Petrai, kapitone erdvėm dainuojančio laivelio, 
Kaip uola pakrančio stati, 
Tvirtai prie vairo jo stovėjai. 
Iš savo laivo mum rimtai kalbėjai. 
Bet štai danguj taip, rodos, giedrame 
Staiga iš tavo laivo šauksmai pagalbos suaidėjo... 
Tai Tavo laivas šaukia: gelbėkit mane, 
Jau mano šonai braška sąskaitų tvane! 
— Ir ko tas laivas šaukia?! 
Ko nesigrumia su bangom? — 
— Kodėl išvengti jom 
Stipriau, greičiau neplaukia? — 
— Jei jam nė kiek nesarmata vis dolerių prašyti, 
Tas gali virsti paskata jo talentam rūdyta! 
— Kodėl įkvėptas aukštųjų savo idealų 
Neranda tokio kalto, kuris valiutą kala? 
— Ar tas lietuviškų kalbų kermošius negražus? 
Palyginti, jisai gana dar kultūringas, 
Galų gale pro jo visus šauksmus 
Sis nutarimas laimi išmintingas: 
— Tu, Petrai, vis labiau kultūrą mūsų šetmvold, 
Tad pasitempk ir duoki mum koncertą tokį, 
Kur, be kopūstų ir dešrų tradicinių kvapsnių, 
švieži kvapai kutentų nosį, naujų kultūrinių kepsnių. 
Kur imtų degt dvasia, lietuviška, jauna 
Tiesiog didžiausia permaina, 
O laivo dolerių tuščia mašna 
Iš tų veiksnių išnertų jau pilna! 
O priarteki valanda, taip laukiamoji! 

Kada* kad gi, Petrai, koncertas šitas prasidės? 
Kada gi sužėrės jame pasiilgtoji 
Dvasia lietuviškoji, ir jauna? 
Tiktai tada, tiktai tada jau gal prapliš, neišturės 
Storoji, saujoj užgniaužtoji, 
Mūs' dolerių mašna! 
Tiktai tada ir mūsų kapitonui 
Erdvių maldavimais nebereikės 
Graudent užšalusios širdies. 
Tiktai tada, jo laivo šonai prasižioję, 
Vėl susilope. nebraškės. 
Greičiau, greičiau, o patekėk, aušra pinigingoji! 

Daugel ka; 
deny s, 

jau Keitėsi ru- r ^ p,onai malkakiroiai stpriciasi po gnbal 
į ką ir susikrauti į kolchozine daržine. 

tpiaustyti Pietų Amrri 

Pokalbis Neringos kavinėje 
Vilniuje Neringos kavinėje 

vienas klausia: 
— Va, Paleckis sako, kad 

sovietai yra mūsų vyresnis bro
lis. Jau toks vergiškumas, nors 
būtų pasakęs, kad draugai. 

— Ne. geriau brolis, nes visi 
pasaulyje žino. kad brolio nega
lima pasirinkti, juk ką pasaky
tų laisvasis pasaulis, jeigu mes 
pasirenkame tokius draugus, 
kaip rusai bolševikai. 

— Gal būt, darbas neužmuša 
žmogaus, tačiau niekas taip pat 
nemirė besiiisėdamas. 
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