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Juozo Strolios netekus
VLADAS JAKUBĖNAS

Nesustabdomai slenkant laiko 
eigai, mūsų gausi ir stipri “nau
joji” emigracija, atsiradusi čia 
po Antrojo pasaulinio karo, jau 
žymia dalimi nebėra nei nauja, 
nei jauna. Natūralaus, bet nelin
ksmo proceso eigoje mirtis išrau
na iš mūsų tarpo vis daugiau nu
sipelniusių ir pasižymėjusių as
menų.

Prieš porų savaičių savo kuk
liame bute, Chicagos “Westsaidė- 
je”, buvo rastas negyvas muzikas 
Juozas Strolia. Netekome taurios, 
savito, nepriklausomo būdo as
menybės, o kartu ir talentingo, 
ne vienoje srityje pasižymėjusio, 
muzikos veikėjo.

Gyvenimo tėkmė ir kūrybos 
pobūdis

Juozas Strolia išėjo iš lietuviš
ko kaimo, gimęs 1897 m. Utenos 
apskrityje. Pirmą rimtą muzikinį 
išsilavinimą jis gavo Klaipėdos 
konservatorijoje, lankęs ten smui 
ko klasę 1924-1929 m. Šią klasę 
jis baigė kaip diplomuotas smuiki 
ninkas. Tačiau jo tolimesnėje vei
kloje J. Strolią vis labiau sutin
kame kaip pedagogą, chorvedį, 
žurnalistą, o svarbiausia— kaip 
kompozitorių.

Juozo Strolios kūryba yra dau
giausia vokalinė, ji apima apie 
300 kūrinių; jų nemažai yra iš
leista, nemažai liko rankraštyje; 
daugelis įėjo j mūsų chorų ar so
lo dainininkų repertuarą, bet taip 
pat daugelis liko mažai kam žino 
mi.

Juozo Strolios kūryba rodo, 
kad autorius turi neabejotiną kū
rybinę dovaną ir dar kaikurių y- 
patybių, kurios, turint omenyje 
jo Klaipėdoje lankytą smuiko kla
sę, yra mus kiek stebinančios. 
Jau nuo 1927 m. J. Strolia pasiro
dė su nuotaikingomis liaudies sti
liaus ir gražaus melodingumo 
choro dainomis, arba liaudies 
dainų harmonizacijomis. Jo pir
mieji kūrybiniai bandymai yra 
primityvios, nors taisyklingos fak 
tūros, daugiau atatinką smuiki
ninko “šalutinę liniją”. Įdomu, 
kad J. Strolia nesustojo vietoje: 
sekdami jo tolimesnius kūrinius, 
galime konstatuoti vis kylančią 
techniką, ypač polifonijos srity
je. Jis šitai naudojo tai išplėsti
nėse liaudies dainose, tai solo dai
navimui skirtuose kūriniuose. 
Karo audrose, dėka žmonos kil
mės išvaduotas iš bolševikų ka
lėjimo, J. Strolia jau 1941 m. at
sidūrė Vokietijoje, kur iki 1944 m. 
paskelbto totalinio karo dar pil
nai veikė visos muzikinio gyve
nimo institucijos. Čia tiek aplin
kumos, tiek privačių pamokų pas
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vokiečių profesorius dėka, J. 
Strolios kūryboje pasirodo nau
ji elementai: kiek naujoviškesnė 
polifonija ir drąsesnės harmoni
jos. Tačiau J. Strolia pasilieka vis 
dėlto pats savimi: kiek naujoviš- 
kesniu romantiku su stipria poli
fonijos priemaiša. Galime tarti, 
kad visoje vėlesnėje J. Strolios 
kūryboj regim tam tikrą akade
minį atspaudą: kūryba jau visai 
nepanaši į “smuikininko šaluti
nės linijos” darbus. Kai kurias jo 
dainas iš pažiūros galėtume api
būdinti taip, lyg būtų jas rašęs 
konservatorijoje kontrapunktą 
dėstąs profesorius, kuris šalia to 
yra dar apdovanotas jaukia ir 
nuotaikinga melodijos dovana, 
vokalinei muzikai. Galime tar
ti, kad J. Strolios įnašas į lietu
vių muzikos lobyną nėra gabaus 
diletanto “ad hoc” sukurti kūri
niai, bet kad jo ypač vėlesni dar
bai didesniu ar mažesniu ryšku
mu atstovauja profesinio kompo
zitoriaus lygiui.

J. Strolios choro dainų tarpe tu
rime paprastesnių, tinkamų že
mesnio išsilavinimo chorams, 
bet yra ir ilgesnių, painesniu dau
giabalsiu judėjimu paremtų kūri
nių, kurių gali imtis tik išprusę 
chorai. Stambesni J. Strolios kū- 

Juozas Strolia

riniai. kantata “Tvanas” (Putino 
žodžiai) solo balsui, mišriam 
chorui su simfoniniu orkestru 
(neteko girdėti, kad būtų kur 
nors atlikta), “Skubėki” (žo
džiai P. Vaičiūno) 6 balsų cho
rai su deklamacija ir kit.

Solo dainų J. Strolia parašė ne
mažai; jos nėra lengvos įsijausti, 
ypač vėliau parašytos pasižymi 
kondensuota, kiek asketiška a- 
kompanimento technika su gan 
rafinuotomis harmonijomis, su 
polifoniškai vedamais balsais. 
Ne visos jo dainos yra plačiai ži
nomos, mat, dainininkams ne vi
suomet sekdavosi iš jo gauti ran
kraštį. Chicagoje labiau žinomos 
yra šios J. Strolios dainos: “Au
dra”, išleista jau Chicagoje, iš 
ankstyvesnių kūrinių (J. Mikuc- 
kio žodžiai); joje, šalia nuodug
naus kompozicinio darbo, jaučia
si pigesnių akompanimento prie
monių, kaip pamažintų septakor- 
dų oktavos ir panašiai. “Sapnas 
apie šiaurę” (Bradūno žodžiai) 
yra svajingos nuotaikos kūrinys, 
priklausąs prie rafinuotai roman
tinio stiliaus; vidurinėje dalyje 
šalia gražios vokalinės linijos y- 
ra nuostabiai gražiai pravesta a-

kompanimento kontramelodija.
Taip pat K. Bradūno žodžiams 
parašyta “Nakties akimirka” -ly
rinės nuotaikos daina, nelengva 
atlikti, kondensuotos, bet įdomios 
faktūros. “Ilgesys” (Brazdžionio 
žodžiai) po kiek asketiškai vestu 
akompanimentu slepia savyje gi
lų tragizmą. Jau šių pavyzdių 
užtenka, kad vertintume Juozą 
Strolią, kaip profesinio lygio 
kompozitorių, kurio talentas lin
kęs kiek į niūrias lyrines nuotai
kas, savyje susikaupęs, asketiškas.

Juozo Strolios kūryboje vokali
nė muzika užima svarbiausią 
vietą, bet jis yra parašęs ir kūri
nių smuikui su fortepijonu, ku
rie tačiau mažiau žinomi. Jo dai
nos, tidk chorinės, tiek solo, vis 
dėlto bus svarbiausias kompozito
riaus palikimas. .

Muzikos mokytojo keliu

Dar Lietuvoje, J. Strolia aktyviai 
pasireiškė ir kitoje srityje. Bemo- 
kytojaudamas gimnazijoje, jis pa
matė visišką trūkumą lietuviš
kų muzikos vadovėlių, išskyrus 
kun. T. Brazio elemantarinę mu
zikos teoriją. 1935- 1936 m. lai
kotarpyje jis parašė ir išleido 
“Solfedžio”, “Muzikos teoriją” 

ir “Trumpą muzikos istoriją”. 
Šio straipsnio autoriui teko ak
tyviai prisidėti prie šių vadovė
lių pripažinimo tinkamais moky
kloms, kai toks pripažinimas bu
vo svarstomas švietimo ministeri
joje. Ten man, kaip iš konserva
torijos mokytojų sudarytos komi
sijos jaunesniam, bet aktinges- 
niam nariui, pavyko nugalėti sti

prią senesnių muzikų, ypač teo
retiko J. Bendoriaus, opoziciją, 
kuris siūlė vadovėlių nepraleisti, 
bet palaukti, kol kompetentingi 
žmonės parašys. Kadangi, pra
ėjus jau keliolikai metų nuo ne
priklausomybės atkūrimo, “tik
rai kompetentingi asmenys” dar 
jokių vadovėlių nebuvo parašę, 
lai vis dėlto pavyko pravesti nu
tarimą, pripažįstantį J. Strolios 
vadovėlius, kaip tinkamus naudo
ti gimnazijose, mokytojų semina
rijose ir žemesnėse muzikos mo
kyklose. J. Strolios vadovėliai ne
pretendavo į akademinį lygį, 
bet buvo aiškiai ir logiškai išdės
tyti, pritaikyti praktiškam reika
lui. Jie užpildė tuo laiku buvusią 
spragą, buvo plačiai vartojami ir 
susilaukė keleto laidų.

J. Strolios vadovaujami mo-

Paukščiai jau grįžta... 
Nuotrauka Vytauto Maželio

m...

kyklų chorai keletą kartų laimė
jo tarpmokyklines varžybas, ta
da sparčiai ruošiamas Švietimo 
ministerijos.

Karo audrose ir pokario 
rūpesčiuose

J. Strolios išorinės biografijos 
faktai surišti su mokytojavimu ir 
vadovavimu chorams; 1929-36 
Tauragės aukštesnėje komerci
jos mokykloje, 1936 m. Šiaulių 
mokytojų seminarijoje. 1939 m. 
jis pradėjo dirbti ir Šiaulių muzi
kos mokykloje, kur dėstė te
oretinius dalykus, violą ir muzi
kos istoriją.

Karštas patriotas ir drąsus sa
vo nuomonių reiškėjas jis krito į 
akį okupantams, ir buvo vie
nas iš nedaugelio muzikų, atsi
dūrusių kalėjime, iš kurio buvo 
išvaduotas, kaip pusiau fiktyvus 
repatriantas į Vokietiją. Čia jis, 
dar karui einant, grojo orkestre 
viename iš Dresdeno priemies

Vytautas Kasiulis Smuikas ir knyga

čio teatrų (berods ten pat, kur 
dirigento padėjėju, o vėliau ir di
rigentu buvo Aleksandras Kučiū- 
nas); šalia to mokytojavo, dės
tydamas muziką dviejose vokie
čių gimnazijose. Stovyklų laiko
tarpyje jį teko ne kartą aplanky
ti, su dainininkų grupe koncer
tuojant Uchtės stovykloje, Britų 
zonoje, kur tremtiniai gyveno pa
lyginti gerose sąlygose. Uchtėje 
J. Strolia buvo sudaręs gerą cho
rą, dėstė muziką ir uoliai kompo
navo, kartu pats gilindamasis į 
kompozicijos, teoriją. Tada ma
tyti jo kūriniai jau stebino savo 
technišku užbaigtumu ir rimtu
mu.

Atvykęs į Naująjį Pasaulį, Juo
zas Strolia sunkiai pritapo prie 
vienos vietos. Atvykęs 1952 m. į 
Chicagą, vėliau vargonininkavo 
Los Angeles, Bostone, kurį laiką 
Sao Paulo, Brazilijoje, kurį laiką 
į Jungtines Valstybes, jis pabuvęs 
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me Vaičiulaičio novelių rin-Vargu ar kuris mūsų lais
vajame pasaulyje, o ypač šia
me krašte, gyvename tokiose 
skurdžiose sąlygose, kad ne
pajėgtume nusipirkti tos ar 
kitos lietuviškos 'knygos. Ta
čiau ar jas perkame? Ar nu- 
perkame bent tiek, kad lei
dyklos pajėgtų išsilaikyti, kad 
rašytojui būtų ne vien tik tuš
čias ačiū pasakyta, bet ir mi
nimalus honoraras sumokė
tas? Truputį ar ir visai gerai 
pramokę svetimų kalbų, nesi- 
gėdiname kartais vaidinti 
daug išmanančius, į lietuvių 
grožinę literatūrą žvelgian
čius iš aukšto. Puse akies 
žvilgterėję kitur, savąjį raštą 
imam nuvertinti, lyg palygi
nimas liudytų lietuvių kūry
binio žodžio nenaudai. Ar iš 
tikrųjų lietuvių literatūra dė
mesio neverta?

Jei savų kritikų žodžiu ne
tikime, tai patikėkime ameri
kiečiais, kurie, susipažinę su 
lietuvių grožine literatūra, iš
versta j anglų kalbą, griauja 
visus musų atšiaurumo sava
jai knygai argumentus. Čia 
pateikiame tik keletą greito
siomis sugriebtų pavyzdžių.

Štai ką sako apie aną ty
riausią mūsų tautos poeziją 
— apie mūsų liaudies dainas 
amerikietis rašytojas Robert 
Payne, kai su jomis susipaži
no 1964 m. Voyages Press iš
leistoje lietuvių dainų antolo
gijoje “The Green Linden”:

“Užtikęs jas, nustembi ir 
vos norisi tikėti, kad tokių 
tobulų dainų dar yra. Jos tu
ri grožį ir tyrą, primityvų 
orumą, viršijantį viską, ką aš 
radau Vakarų literatūroje, 
išskyrus ankstyvąsias Graiki
jos salų dainas. Atrodo, kad 
jos buvo parašytos pasaulio 
aušroje, ir kad jos dar tebe- 
rasoja”.

O vėl kitas amerikietis ra
šytojas Clark Mills apie An
tano Vaičiulaičio kūrybą, ra
dęs ją Manyland Books lei
dyklos 1965 metais išleista- 

kinyje Noon at a Country Imi, 
sako:

“Ima pagunda tvirtinti, kad 
ryškiausia Vaičiulaičio veikalų 
savybė yra nuošalumas. Toks 
terminas lyg įtaigotų tarpą 
tarp autoriaus ir jo personažų 
bei jų veiksmų. Tačiau toks 
nuošalumas yra nuolat per
šviestas šiltu kilniadvasišku
mu, nuosaikiu ir neišsekančiu 
prisirišimu prie žmonių, prie 
daiktų ir prie mažiausių žemiš
kųjų tvarinių.

Noon at a Country Inn su
pažindina mus su tikros ver
tės, europietiško lygio rašyto
ju. Skaitytojai anglų kalba, be 
abejonės, godžiai lauks kitų 
šio natūralaus, paprasto ir ste
binančiai įgudusio rašytojo 
naujų vertimų. Su jo ypatybė
mis rašytojų šiandien yra ne
daug”.

Long Beach Press - Tele- 
gram, Calif., recenzentas, pa
minėdamas Aloyzo Barono 
knygą “The Third Women” 
savo vasario 19 d. laidoj, rašo:

“Lietuva gali būti viena iš 
mažesnių valstybių, tačiau ji 
šimtmečiais yra turėjusi litera
tūrą, dėl kurios nereikia rau
donuoti, palyginus ją su daug 
didesnėmis tautomis. Geriau
sia dabarties lietuvių literatū
ra yra rašoma išeivijoje, dau
gelis jos geriausių rašytojų at
vyko į Ameriką po to, kai Ru
sija godžiai prarijo jų tautą.

Aloyzas Baronas yra vienas 
iš tokių rašytojų. Ši giliai hu
maniška, pilna užuojautos is
torija apie bevaikę moterį, ku
ri išsaugojo žydų berniuką nuo 
nacių, kad ilgainiui pati jo ne
tektų, atsiimant jį tikriesiems 
tėvams, yra puikus žingsnis į 
Aloyzo Barono kūrybą”.

Gi prof. Charles Angoff žur
nalo The Literary Review re
daktorius ir Fairleigh Diokin- 
son bei New York universitetų 
profesorius, perskaitęs mūsų 
didžiojo klasiko Vinco Krėvės 
“Skerdžių Lapiną”, sako:

“Kartą perskaityta, ši apy
saka ilgai pasilieka skaitytojo 
sąmonėje. Čia tiek prasmės ir 
įžvalgumo, kad juo daugiau 
skaitai ją, juo gilesnė darosi 
toji prasmė. Tai vidinių per
gyvenimų, nuotaikos ir aplin
kos pavaizdavimo brangakme
nis. Apysakos vertė; prasiver
žia pro visas erdvės užtvaras. 
Jau tas vienas kūrinys išstato 
Vincą Krėvę į pirmąsias mo
derniųjų beletristų eiles”.

šitokių ir panašių atsiliepi
mų apie mūsų literatūrą ame
rikiečių rašto pasaulyje pasta
raisiais metais rastume jau 
gana nemažai. Jei netikime sa
vais. patikėkime kitais. O lie
tuviška knyga skaitytojo visa
da laukia. Ypač dabar, kai yra 
proga pasinaudoti “Draugo” 
knygų išpardavimo mėnesiu..
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Margutis, Jūratė ir Kastytis
Pavakarieniavus ir truputį at

sipūtus, smagu paskaityti lietu
višką laikraštį, o kiek vėliau iš
klausyti ir lietuvišką radio prog
ramą. Chicagoje, besiilsint po 
dienos darbų, vakarais prabyla 
daugeliui gerai žinomas Margu
tis. Jau seniai žadu aplankyti 
naujoje vietoje įsikūrusį ir čia 
tiesioginės transliacijos studiją į- 
sirengusį Margutį. Gyvenant to
limoje Chicagos šiaurvakarinėje 
dalyje, nelengva tai atlikti. Šio
mis dienomis, progai pasitaikius, 
atsidanginau į lietuviškąjį Mar- 
quette Parką. Čia, belankydamas 
senus pažįstamus, užsukau naujo 
jon Margučio patalpom Ką pa
mačiau ir išgirdau, bandau pasi
dalinti su Jumis, malonūs dien
raščio skaitytojai.
Sunku Margutį atpažinti. Nau

ja vieta, nauji žmonės, nauji už
simojimai. Nebėra Vanagaičių, 
nebėra kitų Margutyje dirbusių 
žmonių. Tačiau ir šiandien Mar
gutyje tebesireiškia įprasta vana- 
gaitiška nuotaika. 40 metų bėgy
je daug ko įvyko, daug kas pasi
keitė. Tačiau Margutis vis toks 
pat. Vis su viltimi žvelgia į ry
tojų ir remia originalius kūrybi
nius siekius.

Šiuo metu margutiečiai (taip 
seniai įprasta vadinti dirbančiuo
sius Margutyje) juda, kruta. Mar 
gučio steigėjas Antanas Vanagai
tis mirė 1949 m. Vadinasi, jau 
prabėgo 20 metų. Kokia skubi 
laiko tėkmė! Tiesiog sunku ir pa
tikėti. Margutis rengiasi Ą. Va
nagaičio mirties sukaktį paminė
ti kovo 30 d. Jaunimo centre. 
Akademinėje dalyje pagrindinį 
žodį tars Vytautas Alantas. Da
rius Lapinskas sutiko apipavida
linti minėjimo meninę dalį, ku
rioje pasirodys Algirdas Brazis, 
Nerija Linkevičiūtė ir Alice Ste- 
phėns “Aldutės”. Sukakties pro
ga rengiamasi išleisti ir A. Va
nagaičio kūrybos plokštelę. Vie
noje plokštelės pusėje bus įrašy
tos mūsų solistų įdainuotos dai
nos. Kitoje pusėje Antano ir Li
li jos Vanagaičių autentiškas žo
dis, “Dėdytės ir tetytės” pokal
bio formoje. Apie šią plokštelę 
derėtų plačiau išsitarti. Ypatingai 
todėl, kad, beruošiant magneto
foninius įrašus, teko susidurti su 
įdomiais netikėtumais. Tačiau a- 
pie tai gal kuomet nors patys 
margutiečiai viešai papasakos ar
ba aprašys koks kitas spaudos 
bendradarbis. Aš gi pasitenkinsiu 
ir pasiskubinsiu kito įdomaus fak
to iškėlimu. Ir šį kartą skubu, lyg 
būčiau profesionalus spaudos 
darbuotojas. Skubu, kad kuris ki
tas neužbėgtų už akių ir nepa
skelbtų žinios. Smagu sužinoti ir 
pačiam pirmam paskelbti neeili
nę žinią.
Besikalbant apie Margučio veik

lą sužinojau, jog Margutis stato 
“Tūratę ir Kastyti”.

—• Ką? — Netikėdamas savo 
ausimis paklausiau.

— Taip, “Jūratę ir Kastytį” 
— dar kartą pakartojo Margu
čio vedėjas Petras Petrutis.

— Negali būti. Juk tai opera. 
O be to, jei neklystų, ją bando
ma pastatyti šiemetiniame Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažiavi
me.

— Jūs neklystate, — toliau 
dėstė P. Petrutis. — Tiksliau pa
sakius, “Jūratės ir Kastyčio” iš
vedimu scenon rūpinasi ir ALT’- 
as, ir Margutis. ALT’o įgalioti 
žmonės rūpinasi opera, o mes ba
letu. Taip, baletu, senais, prieš
kariniais laikais Juozo Gruodžio 
sukurtu baletu “Jūratė ir Kasty
tis”.

— Tai iš kur trauksite pasta
tymui reikalingus šokėjus, — ne
iškentęs paklausiau.

— Ši problema jau išspręsta. 
Mes tuo reikalu nesukam galvos. 
Šokėjais rūpinamasi Kanadoje. 
Nežinau ar Tamstai žinoma, — 
kalbėjo P. Petrutis, — jog To
ronto universiteto modernaus šo
kio fakultetui vadovauja Birutė 
Vaitkūnaitė - Nagienė. Univer
sitetas labai susidomėjo Mai
ronio legenda ir pačiu baleto pa
statymu. Ir ne tik domisi, bet re
mia ir skatina. Reikia pridurti, 
kad baleto premjera bus Toron

te. Chicagos lietuviai tuės pro
gos baletu pasigrožėti gegužės 17 
—18 d.d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje.

Ši žinia mane gerokai nustebi
no ir sudomino. Daugiau paka- 
mantinėjęs, sužinojau, kad šiame 
neeiliniame projekte didelį vaid
menį atlieka jaunasis kompozito
rius Darius Lapinskas. Jis rūpi
nasi veikalo orkestracija, drauge 
su Birute kuria ir stengiasi gali
mai įdomiau apipavidalinti ba
leto pastatymą. Be to bandoma 
į baleto pastatymą įvesti dainą 
ir žodį. Žodžiu, bus nekasdieniš
kai originalu ir įdomu.

— Tai ką, negi “Jūratės ir 
Kastyčio” balete išgirsime mūsų 
solistus ir aktorius?

Prof. justinas Pikūnas

Miela pasidžiaugti kiekvienu 
lietuviškuoju įnašu gyvenamo
sios aplinkos moksliniame gyve- 
nieme. Džiugu, kai būna lietuvio 
mokslininko, sakykime, debiutas, 
bet dar mieliau, kai riiūsų mok
slo gyvenimo asmenybės sugrįž
ta jau kelintą kartą, savuoju įna
šu turtindami plačiąją mokslinę 
literatūrą savosios specialybės sri
tyje.

McGraw-Hill mokslinės lite
ratūros leidykla ką tik išleido 
naują lietuvio mokslininko, De
troito universiteto profesoriaus, 
dr. Justino Pikūno, veikalą “Hu- 
man Development: A Science of 
Grovvth”. Tai stamboka, 434 pu 
slapių studija, iliustruota atitin
kamais brėžiniais, diagramomis, 
gausiomis išnašomis, papildyta 
specialiu žodynu. Dar daugiau - 
knygai paruoštas, pačios leidyk
los pas autorių užsakytas lyg ir 
vadovas, padedantis 
lektoriui kiek galint 
metodingiau naudotis 
sukaupta medžiaga.

Naujasis veikalas suskirstytas į 
visą eilę skyrių, ir poskyrių, pa
laipsniui nagrinėjant visą žmo
gaus gyvenimą, jį pravedant dar 
embriono padėty iki gilios sena
tvės. Ši knyga, nors pirmoje eilė
je skirta gilintis akademinėse stu
dijose, galės būti puikiu “referen- 
se” skaitiniu ir visiems tiems, ku- la, intelektualinis išvystymas, vy-

būsimam 
plačiau ir 
veikale

Margučio darbuotojai. Iš kairės: Leonas Narbutis, Petras Petrutis, 
švitrius Gotceitas, Eglė Vilutienė ir Romas Sakadolskis.

Nuotrauka V. Noreikos

— Taip. Ir kodėl ne? Tačiau 
manęs neklausinėkite. Apie tai 
pasiteiraukite pas Darių Lapins
ką, — pasakė P. Petrutis.

— Skamba legendariškai, — 
atsisveikindamas tariau.

— Bemaž. Lygiai taip, kaip 
Maironio legendoje “Jūratė ir 
Kastytis”, — tokiais žodžiais ma
ne per duris išlydėjo Margučio 
Petras Petrutis.

P.L.

• Lietuvių kalbos tarmių at
lasas teberuošiamas okup. Lietu
voje. Ekspedicijų metu surinkta 
tarmių medžiaga kartografuoja
ma ir tvarkoma pagal tematinius 
žemėlapius. Iš viso būsią išleisti 
4 tomai.

rie dirba su jaunimu, pedago- stymosi uždaviniai aplamai, vai- 
gams, dvasiškiams ir visiems 
tiems, kurie kasdien susiduria su 
psichologinėmis žmonių proble
momis, k.a. teismų darbuotojai, 
patarimų biurų, spaudos kolum- 
nų autoriai ir pan.

Bent prabėgomis, norint paro
dyti naujojo prof. J. Pikūno vei
kalo platumą, būtina paminėti 
eilę atskirų fęmų, skyrių bei.pos
kyrių pavadinimus, iš kurių ga
lės paaiškėti ir knygos turinys.

Štai, pirmajame skyriuje nagri
nėjamas žmogaus ugdymo pobū
dis, tyrinėjimo metodai, ugdymo 
dėsniai. 'Toliau kalbama apie pa
grindines įtakas augimui ir elgse
nai, paveldėjimą, fizinę aplinką, 
šeimą, mokyklą, visuomenę, kul
tūrą. Dėstomi ugdymo aspektai 
ir linkmės: fizinio ugdymo, emo
cinio ugdymo. Kalbama apie in
telektualinį subrendimą, inteli
gencijos testavimą, ir jos panau
dojimas, mokymais, asmens sąvo- 
dojimas, mokymasis, asmens sąvo 
vystymasis dar prieš gimimą, na
grinėjant vystymosi fazes ir įta
kas, paliečiančias besivystančią 
gyvybę. Toliau, paliečiamas gi
mimas, prisitaikymo problemos 
ir individualiniai skirtumai.

Rašydamas apie kūdikystę, au
torius paliečia jusjumą ir jo dės
nius, jausmus, kalbėjimo pagrin
dus, žaidimus ir realybės pajau
timą, sveikatą ir prisitaikymą. 
Neužmirštama ir vėlyvoji kūdiky 
stė, fiziniai kitimai augimo metu, 
vaizduotė ir supratimas, aplin
kos tyrinėjimai, vystymosi uždavi 
niai, sąmoningumas, asmens sa
vybių įgijimas, tėvų rolė, įpročių 
formąvįmasis, rūpinimasis kūdi
kiu, asmens vystymosi’teorijos.

Atskirai nagrinėjamas prieš
mokyklinis amžius, iškeliant to
kius dalykus, kaip organizmo 
kontroliavimas ir žaidimai, emo
cijų vystymasis, kalbos vystymo
si uždaviniai, vaizduotė ir inteli
gencija, moralinis ir religinis iš
gyvenimas, asmenybės bruožų ug 
dymas.

Kalbant apie mokyklinį am
žių, liečiama žaidimai ir mokyk-

kų bendruomenė, moralinė pa
tirtis ir savęs ugdymas. Nagrinė
jant vėlyvąją vaikystę, rašoma a- 
pie naują patirties akiratį, lyčių 
sampratą, paruošimas folimesnio 
brendimo uždaviniams. Liečiant 
brendimo laikotarpį, dėstomos to
kios aktualybės, kaip seksualinis 
subrendimas, emocijų ir nusista
tymų pakitimas, sveikata ir ener
gijos sunaudojimas, brandos lai
kotarpio uždaviniai, asmenybės 
pasikeitimai, išaugant iš vaikys
tės sampratos, vaizduotės ir inte
lektualinių galių subrendimas, 
prisitaikymo sunkumai.

Nemažai dėmesio skiriama 
jaunystės laikotarpio aptarimui. 
Čia rašoma apie jaunuomenės 
dinamiką, vystymosi uždavinius, 
asmeninius, socialinius ir kultū
rinius siekimus, sugebėjimus ir 
aspiracijas, vertybių nustatymus 
ir idealus. Neužmiršti lyčių san
tykiai, jaunimo konfliktai ir 
problemas, neutdtinlai sutriki
mai, nusikaltimų linkmės, identi- 

I titetas, pasaulėžiūra, charakteris.
Skirsnyje “Suaugusiųjų laiko

tarpis”, talpinami sekantieji pos
kyriai: nesubrendimo nugalėji
mas, pajutimas, pašaukimas, šei
mos sukūrimas, subrendimo kri
terijai, !
suaugusiųjų uždaviniai, sociali
nė ir ekonominė atsakomybė, na
mai ir šeima, gyvenimo gairių 
formacija, vėlyvesnės gyvenimo 
fazės, tėvų pareigos, gyvenimo 
uždavinių persvarstymas, toli
mesnis asmenybės ir charakterio 
ugdymas.

Priešpaskutinis knygos sky
rius liečia senatvę. Čia aptariama 
biologinis ir intelektualinis senė
jimas, sveikata ir ligos, intelektu
aliniai ir religiniai svarstymai, 
vyresniųjų norai padėti jaunes
niesiems ir bendruomenei. Pas
kutiniajame veikalo skyriuje da
roma viso santrauka ir galutinės 
išvados.

Šis prof. J. Pikūno mokslinis 
darbas jau yra ketvirtasis leidi
nys anglų kalba. 1957 m. išleis
tas ir 1965 m. pakartotas nauja 
laida, jo veikalas “Fundamentai 
Child Psychology”, 1961 m. 
išleistas “Psychology of Human 
Devejopment”, dar 1958 m. Uni
versity of Detroit išleido jo “LJe- 
velopmental Psychology”. Be to, 
jis yra autorius visos eilės moksli
nių straipsnių, tilpusių sekan
čiuose žurnaluose: Journal of 
Psychological Studies, Journal of 
Projectiv Technižues and Per 
sonality Assessment , Science 

subrendimo testavimas, ]jos sūnūs yra muzikai. Faustas,

Education, Journal of Clinical I n,?at8tliepia- skambinti HU 8-8222 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West «3rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ..

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami su-

Psychology. Nesvetimas jis iri 
savųjų auditorijai. Jo straipsnių! 
bei darbų santraukų yra išspaus
dinta ir L.K.M. Akademijos me
traščiuose. Jo vardas neretai už
tinkamas ir lietuviškosios perio
dikos puslapiuose.

Tenka pastebėti, kad šiuo me
tu prof. J. Pikūnas pirmininkau
ja Detroito universiteto komisi-
jai, kuri įvedė (pirmą kartą uni
versiteto istorijoje) psichologi
jos doktoratą klinikinėje psicho
logijoje.

JUOZO STROLIOS NETEKUS 
(Atkelta iš 1 psl.) 

neilgai Philadelphijoje, 1960 m. 
apsigyveno Chicagoje. Kurį laiką 
čia pavargoninkavęs, jis vėliau 
užsidirbdavo sau kuklų pragyve
nimą, duodamas pamokas ir de
rindamas fortepijonus. Smuiką 
jis buvo gerokai užmetęs, nors, 
reikalui iškilus, sutikdavo patal
kininkauti stygų kvartete groda
mas violą, o kartais net pagroda
mas smuiku koncertuose. Savo 
grojimą tačiau jis pats gana žiau
riai kritikavo.

Chicagoje J. Strolia ryškiai pa
sirodė ir kaip žurnalistas, drąsiai 
pareikšdamas savo kartais visai 
skirtingas nuomones įvairiais lie
tuvių muzikinės veiklos klausi
mais. Pastaruoju laiku, pakelia
vęs po Europą, jis spaudoje talpi
no įdomius kelionės įspūdžius. Y- 
ra parašyti ir paruošti spaudai jo 
atsiminimai.

Blaškydamasis po platų Vaka
rų pasaulį ar gyvendamas vieni
šu gyvenimu savo paskutiniame 
laikotarpyje, J. Strolia kūrybos 
neapleido. Dar jam esant Uch- 
tės stovykloje, 1947 m. Amerikos 
Vargonininkų sąjungos varžybose 
J. Strolia laimėjo pirmą premiją 
už dainą “Šienapiūtė”, o 1957 m. 
Kultūros fondo konkurse-trečią 
premiją už giesmę Marijai, solo 
balsui, mišriam chorui bei var
gonams (A. Karvelytės -Dubaus- 
kienės žodžiai).

Jdomų, kad ir visi trys J. Stro- 

gyvenąs Chicagoje ir čia vargo- 
ninkaująs, yra žymus lietuvių 
vaikų ir jaunimo ansamblių va
dovas. Vytautas, gyvenąs New 
Yorke, nors nepelno pilno pragy
venimo iš muzikos, bet groja fa
gotu (Bassoon) pusiau profesi
niame “Community” orkestre ir 
jį kartais padiriguoja; veda taip 
pat lietuvių vyrų chorą. Jauniau
sias, Herkulis, yra profesinis smui 
kininkas, vienos iš stambiųjų JA 
V keliaujančių operos kompani-

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-171T 

Rezid.: 3341 Wrwt Mth Plane 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; 
čladlenlate uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

tse-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Vest 63 rd Street
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal suaitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4088

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Craivford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

I Priima ligonius pagal susitarimą;

Val.:
Vak.
dienj _____
ii tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu Ir šlapumo taku chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 

jų orkestro narys. J. Strolios 
žmona, mirusi dar Vokietijoje, 
Žentą Grubaitė buvo gan plačiai 
pasireiškusi koncertinė daininin
kė (mezzo sopranas).

Juozo Strolios asmenyje nete
kome ne tik muziko: buvo tai į' 
domus, nors kartais ir keistokas 
žmogus, turėjęs į daugelį proble
mų kietas savo pažiūras, nebijo
jęs jas pareikšti bet kam ir bet 
kada. Muzikos klausimuose jis 
buvo labai griežtas kitiems, bet 
taip ir sau: jo kompozicijos ir jo 
plėtotės nueitas kelias liudija gi
lią autokritikos dovaną. Juozo 
Strolios įnašas į mūsų muzikos 
lobyną gal nėra taip jau didelės 
apimties, bet tai, ką jis mums pa

liko, yra tikrai vertinga, tauru, 
išbaigta ir, kas ypač svarbu, tik
rai lietuviška, vis vien ar jis var
toja lietuviškas liaudies melo
dijas, ar eina savitos melodinės 
invencijos keliu. Jo kai kurios dai
nos pasiliks mūsų muzikinėje li
teratūroje, kaip pirmos eilės at
ranka, kaip svajingos, melacho- 
liškos sielos išraiška, pateikiama 
kiek rezervuotu, dažnai lakoniš
kai asketišku, bet savyje užbaig
tu ir įdomiu būdu. Juozo Strolios 
nebėra tarp mūsų, bet jo dainos 
bus plačiai vartojamos mūstj cho
rų, o solistams skirtos užims gar
bingą vietą dainų rečitaliuose 
bei mūsų kultūringesnių daini
ninkų pasirodymuose.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbeu Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—* v v.

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
ASSOOIATE OPTOMETRI8T8 

Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“eontact lenses”. 

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priima ml pagnl susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optomet ristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51«t Street
Tel — GR 6-2400

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų 923-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

<*>. 735-4477. Rez. PR 8-8980.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijoe*
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
jokia

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, D1

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

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehlU 8-0617 

Valandos: pirm, ir ket nuo 18 vai 
ik! 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. * ■ ' '

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—18

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta
Rezid. tel. WA S-SOM

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 IkJ 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet fr kitu 
laiku pagal susitarimą.

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

IšBkyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Va!.: 2—4 p. p. ir 8—8 v. vak.

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MED.JAL BUILDING 

7150 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. teL 239-2919

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 8-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street
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Poeto Jurgio Baltrušaičio 
gyvenimo atgarsiai
Pastabos 25 metų sukaktį nuo poeto mirties minint

1969 m. sausio 3 d. sukako dvi
dešimt penkeri metai nuo poeto- 
diplomąto Jurgio Baltrušaičio 
mirties. Berods, niekas spaudoje 
apie tai nebus užsiminęs. Tokia 
jau nerašyta tradicija: numirė ir 
viskas.

Man su juo neteko susitikti. 
Neatsimenu, kas jį man vieną 
kartą Kaune, išeinant iš Metro
polio, parodė. Apie jį daug gero 
su dideliu entuziazmu ir pagar
ba keletą kartų pasakojo Balys 
Sruoga. Gi Faustas Kirša, kuris 
Baltrušaičiui, gal būt, daugiau 
buvo skolingas, mėgdavo apie jį 
pasakoti linksmesnius nutiki
mus. Iš jo girdėjau apie blaivias 
pastabas Moterų seklyčioje. O y- 
patingai man įsiminė Baltru
šaičio nuotykis su Maksimu Gor- 
kiu, kurį čia ir papasakosiu skai
tytojams. ,r

Kartą Gorkis nugirdo, kad Bal
trušaitis iš Maskvos važiuojąs 
tiesiai į Paryžių. Atėjęs atstovy- 
bėn ir pradėjo Baltrušaičiui pa
sakoti, kad jis mirtinai pergyve
nęs panišką baimę. Turįs šūtį, 
šiandien pasakytume, antitary
binių raštų, nenorįs jų sunaikin
ti, bet bijąs pas save ar pas drau
gus laikyti, nes, Dieve gink, jei 
čeką padarytų kratą ir rastų, tai 
arba tučtuojaus pastatytų prie 
sienos ir sušaudytų, arba, geres
niu atveju, visam amžiui Sibiras.

JONAS AISTIS

Vienu žodžiu, ar Jurgis negalįs 
tuos rankraščius nuvežti Pary
žiun ir palikti saugioje vietoje. 
Baltrušaitis sutiko. Po poros die
nų Gorkis įtįsiąs atstovybėn vi
dutinio dydžio lagaminą ir ta
riąs: “Jurgi, saugok šį lagaminą, 
kaip savo akį, nes jei rusai rastų, 
tai mums abiems, kaip rusai sa
ko, karstas ir kapinės!” Baltru- 
čiui iš karto kilo įtarimas dėl tų 
rankraščių tūrio ir svorio, bet la
gaminą nuvežė Paryžiun, ta
čiau neiškentė ii atidarė pažiū
rėti... Prieš jo akis sužvilgo Lo
bių salos radinys: platina, auk
sas, sidabras, brangakmeniai — 
portcigarų, papuošalų, žiedų, 
laikrodžių ir monetų pavidalu... 
Sugrįžęs Maskvon, Baltrušaitis 
nesiskubinęs Gorkio ieškoti, bet 
šis bematant atsirado ir klausia: 
“Na kaip , Jurgi, ar nuvežei?” 
Baltrušaitis atsisakęs: “Nuvežti, 
Maksimai, tai nuvežiau, bet ma
ne pats taip užintrigavai, kad ne
iškenčiau ir, atsidaręs lagaminą, 
pažiūrėjau tavo rankraščių... Ti
krai, Maksimai, mums abiem pa
vojus buvo labai didelis...”

Tai primenu, norėdamas pa
sakyti, kad Jurgis Baltrušaitis 
nuo 1893 metų rudens Lietuvoje 

negyveno ir joje buvo retai pra
važiuojantis svečias, be to, lietu
viškai iki pat gilios senatvės be
veik nerašęs, o tačiau lietuviuo- 
se buvo gana populiarus.

Baltrušaičio rusiškų eilių abu 
rinkinius perskaičiau dar gimna-, 
zijos suole. Jo poezija man įsi
minė, kaip kietai kapoto ritmo 
ir silogistinio sakinio eilės. Skam
bi, tobula ir gili poezija, tačiau ji 
manęs jaunystėje netraukė, ir aš 
prie jos niekad vėliau negrįžau.

Tik karo audrose gausiai pra
dėjo cirkuliuoti laiškais jo lietu
viškųjų eilių nuorašai. Kas ma
ne tada itin nustebino, kad jis 
prabilo tokiu bendrai intymiu 
balsu, lyg jis būtų niekada Lietu
vos neapleidęs ir visą laiką tik 
lietuviškai rašęs. Taip negalėjo 
rašyti nuo tautos atitrūkęs kos
mopolitas. Mane pritrenkė jo a- 
nų dienų pesimizmas: “motinos 
šileli, tu nebežaliuosi”. Bet ir tai 
buvo suprantama, nes, gal būt, 
niekas, kaip jis, nebuvo taip ge
rai pažinęs “plačios dūšios” bes
tijos, ypač tais vėlesniais laikais, 
pavadintais “asmenybės kulto” 
laikais, kuriuos jis kaip tiktai 
Maskvoje praleido. Tik vėliau jis 
atgavo graudžiai šviesią pane
munės lietuvio melancholiją...

Tai be galo įdomi asmenybė. 
Nors rašė rusams ir rusiškai, bet 
visoje Europoje išnešiojo garsi

niai lietuvišką vardo ir pavardės 
lytį. Dąžapi pagalvoju, kad da
bar, kai atsiranda lietuvių stu
dentų studijuojančių rusų litera
tūrą, būtų gerą, jei kas pasiimtų 
studijuoti mūsų tautiečio rusiš
kosios poezijos laikus. Daug me
džiagos atsirastų jo buvusių 
draugų šeimos archyvuose.

1960 m, Italijoje pasirodė Eva 
Amendola Kuhn atsiminimai 
pavadinti Vita con Giovanni A- 
mendola, kuriuose Jurghis Baltru 
sciatis atvejų atvejais minimas. 
Cituojami jo laiškai, kurių esą A- 
mendala palikime apie 40 (Vi so
po circa 40 letter i Baltruscia- 
tis, ib. 87 p.). Eva Amendola 
Kuhn vilnietė, vertųsi Baltrušai
čio eiles italų kalbon.

1968 m. rudenį Londone pasi
rodė Edvvard Craig stambus vei
kalas, pavadintas Gordon Craig, 
the story of his life. Knyga para
šė sūnus apie savo tėvą. Autorius 
esąs anglų kino dekoracijų daili
ninkas ir teatro teoretikas. Ta
me veikale Baltrušaitis minimas 
net penkiose vietose.

Redaguodamas Jurgio Baltru
šaičio poeziją ir ypač rašydamas 
jo biografiją, naudojausi poeto 
žmonos pasakojimu. Paskaitęs 
Craig veikalą, pastebėjau, kad 
reikėtų šis tas patikslinti.

Sakysime, pagal tuos pasako
jimus mano parašyta: “1907 me
tų pavasarį jis aplankė Daniją, 
Olandiją jr Šveicariją, po to, il
gesniam laikui apsistojo italų Ri
vieros miestęlyje Alassio. Tenai 
tada gyveno garsps anglų teatro 
teoretikas E. Gordon Craigas, 
BaltrušaiČip artimas draugas. 
Juodu daug kalbėjosi apie tų lai
kų teatrą, ir ypač apie Craigo 
screens, išradimus atstojančius 
dekoracijas. Baltrušaitis parašė 
straipsnį apie Gordon Craigo vai 
dybos menan atneštus naujumus 
ir jį paskelbė anglų žurnale “The 
Mask”.

Iš šios pastraipos, kaip man 
ją papasakojo p. Baltrušaitienė, 
sektų, kad visi čia minimi įvykiai 
įvyko 1907 metais Alassio vietovė 
je. Iš tikrųjų tai vyko 1910 metų 
ankstyvą pavasari. Gordon Craig 
gyveno ne Alassio, bet Florenci
joje, kur jis redagavo bei leido 
minimą žurnalą ;-“The Mask” 
Baltrušaitis 1911 m. lapkričio 6 
d. rašo Giovapni Amendolai: 
“Jei ne straipsnis apie Craigą, tai 
mano rinkinys jau būtų buvęs 
baigtas” (Eva Amendola Kuhn: 
Vita con Giovanni Amendola, 
308 p.). Bet tasai straipsnis pasi
rodė tiktai sekančių metų rudens 
“The Mask” žurnalo sąsiuviny
je.

Pažiūrėkime, kaip šiuos įvy
kius nušviečia Edward Craig: 

(Nukelta į 6 psl.)

Jurgis Baltrušaitis
SERENADĄ

U- kalnelių saulė leidžia^...
Amžių slaptos knygos skleidžias...
Žiemės šlamesys nųt.lo —
Švyti jaunatis už šįlo.-

Tesipildo, kas žadėtą, 
Kai sužys naktis žvaigždėtą-.
Niekas mudviejų ųegj-di —
Atiduok man savp širdį...

Pasivertęs žemės žiedu,
Savo — tavų — srdžiaį giedu —
Skyrium viena jos sapnavo —
Duok man slaptų sapnų tavų—

AMŽIŲ VARPAS

Už pasakos kalno, kur vargas nųtilg, 
Kur širdys ir troškiui, ir alkiui apkurtų, 
Senovinė varpinė stūkso už šilo, 
Kaip vaidas, pakalnėje varpo ųžfegrttl"

Kas alkdamas gaudų tik mirksnių gęrgvę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas širdį,
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė,
Tas danaiškos psalmės stebuklo negirdi.-.

Tik ta, kas iš vyliaus šios žemės atbunda, 
Jis dosniai atmoka, lyg kviečią į puotų,
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda, 
lr didina daugina dovanų duotų.

RAMUNĖLĖ

Ramunėle tu baltoji,
Kad išpuoštum mano kelių, 
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčių pakeli galvelę...

Vargui — takui pro rugienas
Tavo žiedas — džiaugsmo kraitis- 
Štai pasauly aš ne vienas,
Jo bedugnėj ne našlaitis...

Skurdo skausmas lyg pagijo,
Skausmo ilgesys nurimo,
Ir krūtinė jau nebijo
Kryžiaus žemės ištrėmimo...

Saulėn taurę tu pripylei,
Ir, tamsus, žygiuoja drąsiai, 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Kų tu giedi mano dvasiai...

AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS

Į Kalėdų žilų naktį aš žiūriu —
Daug beglobės žemės žiburių,
Daug žvaigždžių, žvaigždynų aš matau, 
Jų stebuklas, žemės kurmi, — tau!

Kur tik žvelgsi, žėri atdarai
Aukso bokštai, arkos, aukurai —
Ar nemoki melstis, negali, 
Mano žemės prote, nebyly?

Vien žvaigždžių nakties tyla pilna!
Va, ant žemės veržiasi viena!
Va, kita! Greičiau praverk duris —
Bus, kaip ji, ir tavo žiburys...

LIETUVOS TAKELIAI

Išdegintas saulės, nuo speigo užšalęs, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva,
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugiena. 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jurgis Baltrušaitis

Jo, tolį užburtų likimas jam lemia— 
Nuo. šimtmečio kojų įdubęs j žemę, 
Liętuvjo takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, kų šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčią!...

Jis sveikina lygiai ir senų ir jaunų, 
Kas drąsiai žygiuoja, kų gųstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvienų, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dienų — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržiąs ieškoti, ko stinga, ko trūkstą...

ATMINIMO MELODIJA

Nors tąvo dienos lakios, tebežydi
Dienų takai

Ten, kur tave, kaip atminimai, lydi
Kų pakeliui, klajokli, paUkai...

Atmindamas tu pūsi laužą seną
Ir ras širdis,

Kad aukuras apleistas dar rūsena
Ir tebežėri tavo praeitis...

Ant — žiburiai sužerplėjo iš rūkų,
Toli, toli...

Tai — tu, nors ten, kur jų liepsna užtruko, 
Tu pąts, kaip gyvis, grįžti negali...

Todėl tetilsta dyklaukiai pajuodę,
, Jei tu žinai,

Kad tu jų piūtę lykiji aruode, 
Iš kur tau duota semti amžinai...

Todėl, širdie, per džiūgulį ir kartį,
Nebūk marši,

Nes amžių lobį, motinos vakartį — 
Tu su savim kelionėje neši...

VAKARO GIESMĖ

Jau pakalnėn saulė nusirito... 
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės — 
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos, liepsnos vakąrinės!

Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta... 
J lizdus vėlyvos kregždės skrenda —
Ir širdis jau ryto pasiilgsta, 
Kibirkšties stebuklo pasigenda...

Kaip altorių smilkalų aptrauktų 
Kloja žemė savo tamsų plotą —
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta, 
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota...

Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės, 
Lieka aukso vien siaurutė juosta — 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys,
Greit, laiveli, rasi tylų uostų...

Ugnies ir apmaudo ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

Ištrauka iš “Draugo” premijuotojo romano

40
Grįžau prie knygyno. Varčiau ir dėsčiau lentyno

se knygas. Stebėjau knygų nugarėles. Visa marga rikiuo
tė. Lyg kažkokio tolimo, neramaus gyvenimo vėjo gūsis 
per knygyną virpdina mažyčio kolūkio mieguistumą. 
Tolimo gyvenimo skelbimas mūsų apgailėtiname kuk
lume. Ateina į knygyną žmonės, tampa žmonės kny
gos dalimi, o knygos žmonių dalimi.

Pro knygyno langą srūva patalpon tirštėjančių ru
deninių spalvų gamta. Ruda, juoda, pilka — kolūki
nis ruduot

Kartoju kartu su Maldoniu:
Lapai, išgeltę lapai,
Ko jūs taip staigiai iš ryto 
Tarsi nuo sienų portretai 
Ėmėt visi ir nukritot? e
Iš parkų užuovėjos tiesiai
Lekiat visi į audrą.
Lapai, išgeltę lapai, 
Negi jums širdį skauda?

Knygyne daug eilių. Maldonis. Gutauskas. Viole
ta Palčinskaitė ir Judita Vaičiūnaitė... (Violeta ir Ju
dita — kaip tie vardai pasakiškai skamba kolūkyje, kur 
Opų ir Barborų pirštai sprogsta nuo artričio gėlos).

Knygų nugarėlių rikiuotėje visas vardų fejerverkas, 
skambiausių žodžių fontanas! Kažkoks švytintis lopas 
ant kolūkio buities skurdo.

Visai nakčįąi skęstu į tą poetikos šampaną (kas kad 
tai tik socialistinė lyrika), užmirštu, kad knygininko 
algos lape šiepiasi skurdas, kad tyloj ląs knygas atima 

iš manęs žmonės.
Kelintą po mano atvykimo dieną paštininkas atvil

ko eilinę periodikos siuntą. Visas pundas, rajono punk
te išskirtas ir perkryžiuotas stiprią virvute, skirtas skai
tyklai. Žurnalus išdėstau ant knygyno stalo. Žmonės 
smalsiai varto spaudą, nes tai vis įdomesnio gyvenimo 
aidai.

Rajoninio humoro žurnalas per visą puslapį ištie
sė karikatūrą, pajuokiančią mūsų kolūkio kultnamį.

Piešinyje, Raikūnui palankiai besišypsant, sumen
kę kolūkiečiai statė didžiulę, lyginant su kolūkio tro
bomis, bažnyčią. Jie vilko sunkiausius rąstus, kąbjno 
kryžių prie pastato stogo. Apačioje karikatūros eilėraš
tukas aiškino įvykį:

Tai man rūmai, ta bažnyčia, 
Ne kokia kolūkio grįčia! 
Statom, krutame be žado, 
Tegu karvės stips iš bado...

Nors kolūkio vardas nebuvo įrašytas (ačiū jiems 
už tai), bet tikslus mūsų maldyklos nupiešimas (tik 
padidintas), net su ievyno kalneliu fone, aiškiai bylojo, 
kuriam kolūkiui skirta ta karikatūra. Pagaliau ir Raikū- 
nas su savo ūsiukais —«• šepetukais buvo panašus, kaip 
nuluptas.

Bėgte nubėgau į raštinę ir atkišau karikatūrą Rai- 
kunui.

Lyg musę kandęs susmuko vyras kėdėj. Lūpos atly
žo ir išvėpo, akys išsprogo, kaip du stiklo kamuoliu
kai, išsinėrę iš po vokų. Lyg pervažiavo per veidą bul
dozeris ir sutriuškino išdidžius veido bruožus.

— Tai man pereinamoji raudonoji vėliava, —- su
stenėjo Raikūnas, sugriuvęs ties karikatūra. — Tai mū
sų kelialapis į Krymą.

Visi mes žinojome tarybinės karikatūros galią.
Reikėjo gelbėtis, reikėjo skubiai veikti. Ir Raikūnas 

įsiuto veikti. Jis skambino į rajono centrą, tarėsi su 
proforgu, su pąrtcelės vadovų. Netrukus jis išdardėjo iš 
kolūkio su savo mėlynu moskvičįu.

— Ką darysime? — paklausiau aš nosį pakabinu
sį proforgą. Jis ątrodė man vos gyvas dėl įvykio. Poli
tinio budrumo stoka labiau slęgta politvądovus, nei eko

nomikoje skendintį pirmininką. Tačiau vyras buvo iki 
kaulų smegenų dialektikas.

— Išlikti taiybiniu optimistu, — atsakė man pro- 
forgas. —5 Nėra tokių tvirtovių, kurių nepaimtų komu
nistai.

— Ar šturmuosite žurnalą?

— Žurnalo nešturmuosime, bet skaitykloje žurna
lo nedėk. Žmonių nuotaikos reikalingos darbo našu
mui, ne tuščiam kikenimui.

— Aš ir nedėjau, — pasakiau. — Tas numeris tik 
čia tarp mūsų.

— Puikus tarybinis budrumas, — jis pagyrė mane.
Aš pakartotinai ir kvailai paklausiau dar kartą:
— Ir kas gi dabar darytina?
Proforgas dabar pažiūrėjo į mane, kaip į papliauš

ką, kuris lenda į ne savo reikalus, ir atkirto.
— To aš, draugas knygininke, nežinau. Nežino 

to ir Raikūnas. Bet tai gerai žino mūsų šlovingoji par
tija.

Jo prieš minutę negyvėliškai pasimetusiame veide 
sušvito išdidumas ir gudrumas.

Tą dieną ant išlaukinių skaityklos durų, kad visi 
praeiviai matytų ir sužinotų, proforgas pakabino skel
bimą, pranešanti, kad kovojančių bedievių brigados at
stovas iš rajoninio centro atvykstąs į mūsų kolūkį ir 
čia praves visą seriją ateistinių svarstymų ir diskusijų.

Už kelių dienų pirmas rudens pokštas — smar
kus šaltas vėjas ėmė plėšyti orą ir raudoną ievyną. 
Lapai, kaip raudoni skutai, skleidėsi vėjuje, šalo purvy
ne, plasnojo aplink bažnytėlės stogą ir, bevystą, bejė
giai, vis dėlto savo raudonumu neramūs, gulė pasku
tiniam poilsiui ant plačių ir nušiurusių medinių rašti
nės laiptų.

Tame raudonųjų skutų švaistymesi buvo keistas 
nuojautis, kad raudonąjį, revoliucinį Spalį net gamta 
puošia raudonom spalvom.

Ir kiek buvo tų raudonųjų lapų! Tos gausios ie
vyno duoklės! Miriadai jų buvo išplėšti iš ievyno rais
tų, pilstėsi vėjo gūsiuose, šniokštė po kelius ir takus, 
ilsėjosi užuovėjose... Visur buvo raudoni takai, raudoni 

taškai, raudoni šešėliai, lyg rudens paletės palietimu 
prabangiškai, grasiai atgaivinta pilka žemė ir rudeniš
ko gruodo pilkumas.

Kolūkio skveras, toks kvailai margas vasaros metu 
dėl ten skubomis užveistų aguonų, dabar buvo ištisas 
raudonumas: tiek ten susmigo į žemę raudonos ievų la
pijos. Pati žemė prieš baltąjį žiemos antpuolį pražydo 
sukrešėjusio kraujo spalva.

Keliai stingo. Paglitę purvai kietėjo. Provėžos nebe- 
gliurgėjo po vežėčių ratais, ir Raikūno moskvičiui tai 
buvo palaimintas metas. Triukšmingai su raketiniais 
šaudymais iš ryto įdegęs moskvičio motorą, Raikūnas 
švaistėsi su automobiliu į rajoną ir atgal ir dar nežinia 
kur, nes benzino kuponų jam visada užteko.

Raikūnienė man pasakė:
— Pašalo keliai ir tapau našle. Raikūnas mėtosi 

su mašina kaip aitvaras. Bet jis geras vyras: parveža 
man kauniškės Tulpės šviežiausių pyragaičių, o dar ir 
uzbekiško kagoro.

Ji kedeno mano plaukus, ir jos akys buvo undi- 
niškos, žadančios ir gašliai šviesios. Jos rankos kvepė
jo Pikų Dama.

Vėliau vienas aš glosčiau savo plaukus ir uos
čiau sunkų Pikų Damos kvapsnį, ilgam išliekantį po 
Raįkūnienės pirštų.

Aš vaizdavausi, kad Raikūnas švaistosi rajone tos 
nelemtos karikatūros įtakoj.

Aš dabar aiškai žinojau, kad žmonės sueina baž
nyčion vakarinėms spalio pamaldoms ir ten gieda, ten 
verkia. Ir verkia tyliai ir graudžiai.

41
Buvo gal po devynių vakaro. Aš drybsojau lovoje 

su knyga prieš akis. Mielo formato: 70 iš 90 knyga, ku
rioje tylus poezijos skambesys. Kas gali būti šviežiau 
kolūkyje? J tokį formatą supila poezijos nektarą, nes 
gal į tokį dailų formatą neparanku krauti betoninių 
sunkaus mūsų gyvenimo vaizdų.

Buvo keistas ir jaukus rudeniško nejaukumo po-

(Nukelta j 4 psl.)
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sakant, tos medžiagos ir tie pro- Tai yra todėl, kad pats atomas 
cesai gamtoje yra ir vyksta be yra lyg ir visas universas. Lygi- 
žmogaus valios. Daug didžiųjų fi- nant pagal dydį, atstumai ir judė

jimas universe ir atome yra pa
našūs. Kaip planetos skrenda a- 
pie saulę, taip elektronai atome 
apie savo branduolį; vieni jų yra 
arčiau branduolio, kiti toliau, 
kaip ir planetos saulės sistemoje. 
Apytikriai žinome ir kiekvienos 
medžiagos atomo sudėtį: elektro
nai, protonai, neutronai ir dar 
smulkiau suskaldytos medžiagos, 
kai jos dėl tam tikrų priežasčių 
keičiasi. Visatoje ir planetose, 
tur būt, yra tos pačios atominės 
medžiagos, kokias randame čia 
žemėje. Elektronas yra beveik be
svoris. Už protoną lengvesnis 
1836 kartus. Elektronas irgi yra 
graikų kalbos žodis “gintaras”. 
Jeigu būtų įmanoma kokia nors 
galimybė pagaminti vieną svarą 
elektronų, tai apskaičiuota, kad 
Atlanto vandenyne yra mažiau

PAULIUS ŽIČKUS

Fizika yra toks begaliniai pla
tus laukas, kad kartais žmogus 
nežinai, nei kur ji prasideda, nei 
kur baigiasi. Pats žodis fizika, lo- 
tiniškai “physica” — gamtos mo
kslas, graikiškai “physice”, phy- 
sis” —gamta. Kiekvienas daiktas, 
medžiaga ar kūnas, kuriuos gali
me paliesti, matyti, užuosti ar jus
ti, yra fiziniai kūnai. Jie gali būti 
kietam, skystam ai dujų pavida
le.

Mokslas, kuris nagrinėja ar ti
ria įvairius kūnus, medžiagas, jų 
struktūra, sudėtį, veikimą, nežiū
rint kur tie kūnai ai medžiagos 
yra: žemės paviršiuj, vandeny, ar 
net erdvėje, yra fizikos mokslas. 
Amerikiečiai net gydytojus vadi
na “Physician”. Taigi, mokslas, 
turįs reikalą su medžiagomis, e- 
nergija, mechanika, akustika, ši
luma, elektra, elektronika, mag
netizmu, radiacija, atomų struktū 
ra ir įvairiomis atominėmis kom

binacijomis, yra fizikos mokslas. 
Erdvės kūnai, tų kūnų sudėtis, ju
dėjimas, spinduliavimas, oro 
sluoksniai ir jų veikimas įeina į fi 
zikos mokslą. Todėl fizikos mok
slas skaldomas į daug šakų: geo
fizika, astrofizika, biofizika, 
techininė fizika, atominė fizi
ka, mikrofizika, cheminė fizi
ka, mechaninė fizika, dar dalija
ma į teoretinę ir eksperimentinę 
fiziką ir eilę kitų. Žinoma, kai 
kurių atskirų šakų specialistai 
gali norėti atsipalaiduoti nuo fi
zikos mokslo. Chemikai, elektri
kai, mechanikai gali sakyti, kad 
jie nepriklauso fizikos mokslui. 
Bet tai bus netiesa.

Šio straipsnio tikslas, spaudos 
žmogaus akimis perbėgti per fizi
kos laukus, tiksliau pasakius, jo 
nuotrupas, pažvelgiant ir stabte- 
lėjant ties kai kuriomis, į kurias 
fizikos mokslas yra atkreipęs dau
giau dėmesio. Kai kam tie dalykai

gal yra žinomi, bet daugumai 
skaitytojų daug kas bus ir nauja. 
Be to, pamatysim, nežiūrint, kiek 
mokslas yra padaręs didelę pa
žangą, vis dėlto esame menki 
prieš gamtą fiziniame pasauly, ne 
tik jo kūrime, bet ir žinojime apie 
jį. Žmogus genijus, ieškodamas ir 
tirdamas gamtą, suranda ir ati
dengia daug jos paslapčių, kūnų, 
medžiagų, keitimosi procesų, bet 
pats jis nekuria. Tie dalykai ir 
procesai yra ir vyksta bilijonus 
metų. Suradęs tuos kūnus ar me
džiagas, išnarpliojęs jų natūralų 
vyksmo ir keitimosi procesą, žmo
gus bando visa tai pritaikyti ir 
panaudoti savo gyvenimo reika
lams: apsirengimui, valgymui, 
Šildymui, važiavimui, skridimui, 
ir gydymui, net ir žudymui. Ta
čiau tai nėra kūrimas, o tik pri
taikymas naudojimui visa to, kas 
gamtoje egzistuoja jos pačios vyk
smo principais ir procesais. Kitaip

zikos paslapčių, jas atidengus, 
pirmiausia buvo ne geriems tiks
lams, o to paties žmogaus žudy
mui. Sprogstamos medžiagos, nuo 
parako atradimo iki atomo sus
kaldymo, pirmiausia buvo pa
naudotos prieš patj žmogų, o tik 
vėliau buvo pajungtos jo gyveni
mo pagerinimui.

Paskutiniuoju laiku fizikos mo
kslas pasinešė tirti erdvę ir jos kū
nus. Jau buvo skrista aplink mė
nulį tik apie 60 mylių nuotoly
je. Taip pat leidžiamasi ir į van
denynų dugną, nes tai gal yra 
svarbiau, negu kilti į erdvę. Ypa
tingai daug dėmesio skiriama pa
čios medžiagos, jos mažiausių da
lelių pažinimui, išnarpliojimui: 
kaip jos laikosi neišsiskaldyda- 
mos, kokia jėga gaunama, skal
dant ar suleidžiant atomo dale
les, kokių medžiagų ar dalelių 
dar gali būti pačiame atome, ku
rios yra nežinomos? O gal dar y- 
ra ir pagrindiniu medžiagų, ku
rios nesurastos? Pz. leidžiant Lie
tuvių Enciklopediją, atomų len
telėje buvo 92 medžaigos, reiškia 
uranijus buvo paskutinė medžia
ga. Šiandien toje lentelėje turime 
103 medžiagas, prisidėjo, neptu- 
nium, plutonium, americium, cu- 
rium, berkelium, califomium, ein 
steinium, fermium, mendelevium, 
lawrencium (pavadinimai imti iš 
lentelės, nesulietuvinti.)

Uranijaus ir plutonijaus spro
gimai vyksta, atominėms-medžia
goms skaldantis, o vandenilio — 
susijungiant, čia susiformuoja he- 
lijaus branduoliai. Mat, vandeni
lis turi vieną protoną ir vieną 
elektroną ir neturi neutronų, o 
helijus turi jx> du.

Atomų tyrimams Amerika ir ki 
tos valstybės išleidžia dideles su
mas pinigų. Ar toks tolimesnis ty
rimas praktiškai apsimoka, da
bar dar sunku pasakyti.

Viena pagrindinių fizikos kū
nų medžiagų dalelių yra atomai. 
Tai yra graikų kalbos žodis “ato 
mos” — nedalijamas. Penktame 
šimtmetyje prieš Kristaus gimi
mą graikų filosofai Leukippos ir 
Demokrites paskelbė, kad erdvė 
yra priųildyta nedalomų dalely
čių materijos — atomų. Šiandien 
atomų tyrimai vyksta universite
tų ir kitose mokslo tyrimų labora
torijose, o taip pat ir žmogaus žu
dymo laboratorijose. Jeigu kada 
nors ir kas nors sužinos visas ato
mo paslaptis, tai gal bus pats di
džiausias mokslininkų atradimas.

vandens lašų, negu reikėtų elek- į glaustai į vieną kubinį centi- 
tronų sudaryti vienam jų svarui.' metrą, tai tas kubinis centime- 
Tuo tarpu atomo branduoliai, tras svertų milijonus tonų. Jeigu 
jeigu galėtume juos sudėti su-[ (Nukelta j 5 psl. i
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jūtis. Puškinas, poetas, kurio vardu dabar pavadina
mos mūsų respublikos gatvės, pastebėjo tą rudenišką 
ypatybę, tą jaukumo pojūtį nejaukume. Jo eilėraštis 
apie menkutę trobelę ir seną auklę ir siautėjančią lau
ke vėtrolaužą. Viskas kartojosi tas pat. Tradiciškai, 
kaip tame sename, dabar antikiniame eilėraštyje. Šiu
lena vėjas ir skardenasi pastogėje. Už lango buvo tam
sa Kažkur toli, gal prie išlaisvinimo paminklėlio blyk
čiojanti gatvės lemputė, vis sūpuodamasi vėjo stūmiuo
se, tai slidinėjo langu savo menku, išsekusiu spindu
liu, tai vėl apmaudingai nėrė tamson.

Dareikų namų tyla, kaip visada, buvo kapų tyla. 
Dareikos niekada nekalbėjo garsiai, o Jatulis visada po 
begalinių valandų darbo gulinėjo savo kambary kaip 
balzamuotas negyvėlis.

Pagaliau aš ir nežinojau, ar yra kas namuose: to
kia numirėliška tyla patalpoje, toks rudeniškas nerimas, 
toks vėjo nerimas lauke.

Aš padėjau knygą ir galvojau: jeigu aš dabar nuei
siu į Jatulio patalpą, jis bus nustebęs mano atsilanky
mu. Jo veide išsiverš tas keistas veržlumas, kurį aš pa
stebėjau per pirmą jo pamatymą. Ir apie ką mudu kal
bėsime? Nebėra Šapiros, ir Mūzos nebėra, ir gyvenimas 
nėra absurdas ir nėra pažintinė medžiaga. Apie ką mu
du kalbėsime: aš — komjaunuolis, jis tarybinio gyveni
mo anomalija — mano jaunatviškų metų kolega ir... 
kunigas?

Aš staiga pasijutau išsekęs doktrinieriškume, lyg 
žuvis išmesta ant kranto ir apmaudingai stebinti, kaip 
atokiau gaivi ir vandeninga upė teliūskuoja savo vil
nimis.

Juk antikos krikščionys savo doktriną simbolizavo 
žuvies siluetu. Gal man nueiti pas Jatulį ir, nieko jam 
neištarus, nieko jam nepasakius, išpiešti ant popieriaus, 
ant sienos, ant stalo, ant savo nuosavos rankos žu
vies siluetą?

Aišku, ryte nauji raudonų lapų debesynai gausiai 
užpils skverą Ir takus ir nuošalias užuovėjas. Tik ba
lučių akivarai, vėjui dulkes nupūtus, blizgės kaip veid
rodėliai.

Du raiškūs šūviai sutrinksėjo lauke.
Šūviai sutrinksėjo skubomis, tuoj vienas po kito, 

lyg du smarkūs trenksmai durimis. Aš išgirdau žmo
gaus surikimą, kuriame buvo baimė ir skausmas. Tai 
buvo atliepis į šūvius.

Aš iššokau iš šiltos lovos, apglumęs, nesuprasda
mas tokios nepaprastybės, šūvių išdaigos kolūkyje ir 
žmogaus riksmo tamsoj. Aštrus automobilio farų spin
dulys pervėrė mano langą ir dingo gatvės posūkyje 
pro skverą. Motoras urzgė smarkiai ir urzgimas skubiai 
tolo.

Virpėdamas dėl vėsos ir nuogąsčio, aš skubomis už
simečiau ant savęs apdarą ir išbėgau į raštinę. Prie 
durų susidūriau su išsikišusiu laukan Dareika.

— Kas čia? — paklausė senis. — Šūviai?
— Bėgu ištirti, — atkirtau Dareikai.
Prie raštinės laiptų jau subėgo žmonės. Tai vis iš 

kumetyno, nes abu namai kaip ir greta. Partorgas reikš
mingai suspaudė man alkūnę. Po valandėlės aš susto
jau greta atokiau. Beveik į ausį jis man pasakė:

— Raikūnas atsivežė draugą iš agitpropo. Kažkas 
šovė iš už kampo į automobilį. Atrodo, sužeidė sve
čią. Raikūnas tuoj pasuko mašiną į rajono medpunktą.

Aš net sutūpiau vietoj, lyg klupsčiai palūžtų.
— Atentatas? — aš suvapėjau.
— Gal būt, — sutiko partorgas.
— Tai kvepia plačiomis išvadomis, — aš ėmiau 

suprasti įvykį, kartu jusdamas, kad mano ryšiai su stal
čių literatūra gerai žinomi tolimam draugui Tvarkovui.

— KveDia, mielas drauge, — sutiko partorgas.
Žmonės bailiai kuždėjosi, lyg būdami ligonio pa

latoje.
Vėliau visus smalsuolius pavarė namo.
Ryte Jatulis, sutiktas prie durų, pasisakė man, kad 

negirdėjęs sąmyšiu. Jo nuovargis taip jį surakinęs lo
voje, kad jis miegojęs, kaip užmuštas.

Grįžęs Raikūnas buvo audringai grasus ir nekal
bus.

— Tiria, aiškina, tardymų organų žinioje, — nu
metė jis man šykštų atsakymą į klausimus.

Po pietų kolūkyje atsirado du vyrukai iš specia
laus milicijos dalinio su treniruotu šuniu.

Žmonėms buvo užginta maišytis prie raštinės du- 

įų. Skveras buvo raudonas nuo vėjo pridrėbtų lapų. 
Dangus buvo skaidrus ir žadėjo smarkesnį įšalimą 
nakčiai.

Šuniui davė pauostyti kažkokį skarmalą ir, kiek 
patupčiojęs vietoje, tai dairydamasis į raštinės duris, tai 
žvelgdamas į vėjo išgarintą taką, vos unkšdamas, mo
kytas šuo panoro bėgti taku, tempdamas už pavadžių 
savo vadovą.

Šuva bėgo į kemsyną, kur buvo maldykla, ir ėmė 
draskyti nagais skaptuotos rankenos duris. Durys nebu
vo užrakintos. Jas plačiai atvėrė, šuo ir jo vadovas, leng
vas ir mitrus vyrukas su labai siaurom kelnėm ir ke
li dar kviestinai liudininkai įbėgome maldų namelio 
vidun.

Mažoje patalpėlėje buvo keistai jauku. Vis dėlto 
čia kai kurių žmonių įsitikinimu buvo vieta mistikai, 
kurios iš tikrųjų už pastato sienų lauke nebuvo. Mano 
jau matytas Jatulio altorius buvo čia priremtas prie sie
nos, apkrautas kulto dalykais. Antikinės Romos mirties 
bausmė — kryžius, įtvirtintas ant altoriaus, plačiai sklei
dė savo medines rankas. Ant kryžiaus kabojo apgrai
bomis išskaptuotas nukryžiuotojo žmogaus lavonas.

Mokytas šuo tempė savo mitrų vadovą prie būde
lės, kurioje buvo išsakomos tikinčiųjų nuodėmės dvasi
ninkui. Ta būdelė, tokia suokalbininkiška, atrodė tikra 
visų slapukų, visų antitarybininkų pasimatymo vieta, 
natūraliai provokuojanti mistines ir kontrrevoliucines 
idėjas.

Šuo sustojo prie būdelės ir suunkštė, žvelgdamas 
savo rudomis, protingomis akimis į palydovą, vizgin
damas savo trumpą, apkirptą uodegą.

Padėtis buvo tragiškai aiški.
— Kada vakar Jatulis grįžo namo? — staiga atsi

suko į mane Raikūnas.
Aš nežinojau.
Bet Jatulio pavardė jau suskambėjo maldų name

lio erdvėj.
— Kur tas Jatulis gyvena? — paklausė vyresnis 

milicijos žmogus, padėjęs ranką ant ginklo kabūros.
Raikūnas nurodė.
Pas Dareikas Jatulio nerado. Jis tebedirbo padargi- 

nėje. Iš padarginės jį ir paėmė.
Vėliau buvo spontaniškas kolūkiečių mitingas lau

ke prieš kultnamį. Susirinko jų daug. Beveik visi ku- 
metynininkai. Visi geidė žinoti tikras naujienas, gandų 

buvo per daug, susigaudyti įvykyje buvo sunku. Žmo
nės kalbėjo piktai, apkartusiai.

— Draugai, — sušuko Baikauskas, kurio nesuti
kau įvykiuose su šuns išdaigomis, — ar ne mums tą anti- 
rarybinį lizdą, iš kur šaudomi draugai iš agitpropo, pa
versti tarybinės kultūros židiniu? Ar ne čia turi įsi
tvirtinti raudonasis kampelis, kuris dabar apgailėtinai 
glaudžiasi prie raštinės? Šalin tas bokštas su kryžiumi! 
Ten vieta raudonajai žvaigždeil Atgaukime tuos darba
dienius, kurie čia sukišti į kultą ir diversantų peryklą.

Tuoj pat jam pritarė keli smarkūs balsai. Ragino 
šūkiais ir kumščių mojavimu. Žodžiai buvo smarkūs, 
sprendimai staigūs.

— Vardan ateinančio Spaliof — suriko kažkuris.
— Revoliucinė valia!
Vienas iš jaunųjų kovojančių bedievių ratelio akty

vistų nubėgo į Jatulio padarginę ir išvažiavo iš ten su 
lengvu traktoriuku.

Ant stogo užmetė lyną, sugavo mazgan bokštelį. 
Jaunas šoferis norėjo privažiuoti patogiau, gerai įkurti 
motorą. Kiek išgali, spustelėjo pedalą — traktorius šo
vė atbuliniu šūviu, užkimo ir motoras užgęso.

Jaunuolis bergždžiai mėgino vėl įkurti motorą.
— Jatuli1 — suriko kažkoks piktas pokštininkas 

laukiniu balsu. — Atremontuoti traktorių!
Bet Jatulio nebebuvo. Traktorius, tik negyvas meta

las, sustojo prieš neįvykdomą uždavinį. Tada sukibę 
žmonės ėmė traukti lyną, ir trapus bokštelis, pergalin
gai klykaujant jo nuvertimo talkai, traškėdamas atsiplė
šė nuo stogo. Bokštelis dribo paŠalusion žemėn, į nu
vytusių ir dabar smarkiai aptryptų nasturtų lysvę.

Tuoj išvilko iš patalpos altorių ir kulto dalykus. 
Greitomis išbrėžtas pieštuku popierinis plakatas “Rau
donasis kampelis” buvo pakabintas ant Jatulio ir Da
reikų pastatyto tiobesio.

Ant durų su įdomiai išskaptuota medine rankena 
kažkas grubiai išpiešė penkiakampės žvaigždės kontūrus.

Skubomis perkėlė iš skaityklos stalą, kelias lenty
nas, krūvą knygų ir net išmėtė periodiką ant stalo. Ir 
viską darė skubiai, lyg geisdami visą pasaulį pastatyti 
prieš įvykusį faktą — prieš Jatulio ir Dareikų statyto 
pastato užkariavimą.
(Romanas knygų rinkoj pasirodys kovo 22 d. Detroite, 
konkurso laimėtojui įteikiant mecenato kun. Ben. Su
ginto tūkstantinę)



Širdis tarp teatro ir paletės
Pokalbis su aktorium ir dailininku tonu Kelečium, jo antrajai tapybos parodai artėjant

Kai prieš aštuonetą vasarų 
Wisconsin gilumoje atostogų me 
tu pamačiau akt. Joną Kelečių 
stovintį su teptuku rankose prie 
legendarinę indėnų praeitį liudi
jančių uolų ir tapantį tą rūstų 
gamtovaizdį, pagalvojau, kad Jo 
nas tik šiaip sau žaidžia, praleis
damas laisvalaikį. Kitą vasarą jį 
suradau Montello miestelyje vėl 
tarp uolų įsispraudusį ir tapan
tį miestelio panoramos dalį iš 
kiemų pusės, kur nėra oficialaus 
dirbtinio grožio, bet nuogesnė 
kasdienybė. Dar kitą vasarą eilė 
jo paveikslų buvo išrikiuota vie
nos Wisconsino vasarvietės gara
že, o vasarotojai, turį gražaus 
laiko, eilėmis ėjo žiūrėti paveiks
lų ir jais džiaugėsi. Tada jau ir 
aš įsitikinau, kad Jonas Kelečius 
su teptuku rankose nežaidžia, 
bet rimtai dirba. Kai retkarčiais 
Chicagoje vakarais jam paskam
bindavau į namus, žiūrėk, jo 
žmona akt. Stasė Kielaitė atsi
liepia ir pasako, kad Jono nėra 
namuose, jis Meno instituto va
karinėse paskaitose.

Praėjo dar metai. Čiurlionio ga 
lerijoje buvo surengta pirmoji 
akt. J. Kelečiaus tapybos paro
da. Meno kritikai ją teigiamai į- 
vertino. Po to Kelečius baigė Chi 
cagos Meno institutą, ir dabar 
plačioji lietuvių visuomenė jį pa
žįsta nebe vien tik kaip aktorių, 
bet ir kaip rimtą dailininką. Ko
vo 15 d. Čiurlionio galerijoje ati
daroma antroji individuali dail. 
J. Kelečiaus kūrinių paroda, ku
rią rengia Filisterių skautų są
junga.

Nors J. Kelečius dabar yra pri
pažintas dailininkės, bet paskuti
niuose “Bubulio ir Dundulio” 
spektakliuose vėPmŠftėme, kad jis 
tebėra ir pajėgus aktorius. Sura
dęs progą, J. Kelečiui pateikiau 
eilę klausimų, kurių dėmesio 
centre būtų aktoriaus ir dailinin
ko kelių sugretinimas.

— Prieš kelerius metus vyku
sioje pirmoje Jūsų parodoje me
no kritikai pabrėžė dailininko 
žvilgį i gyvenimo tėkmę iš ant- 
rosios-kasdieninės pusės. Tenai į 
vaizdus, į gatves, j namus buvo 
žvelgiama iš mažų galinių gat
velių, o ne iš oficialiosios, kuri 
visuomet labiau papuošta ir iš
kilmingesnė. Kodėl toks žvilgis 
buvo pasirinktas?

vėsiai, patiltės, klampynės negu 
daugiau rafinuota aplinka, kur 
viskas pridengta gražiomis formo 
mis, kur sunku beįžvelgti į pa
čią visumos sielą.

Aš vis negaliu užmiršti kadai
se matyto vaizdo. Karštą vasaros 
dieną vaikščiojau skurdžia Max- 
well gatvele, ieškodamas retų 
daiktų scenos rekvizitui, kai pa
mačiau keletos žmonių kapelą: 
trys vyrai ir viena mergaitė. Jie 
stovėjo dviejų aukštų apgriuvu
sio namo laiptų pavėsyje, atro
dė labai neturtingi, apiplyšę ir 
alkani. Grojo labai primityvio
mis priemonėmis: lūpine armo
nikėle, būgnu ir nudėvėta gitara. 
Bet grojo su dideliu įsijautimu 
ir meile. Mažas berniukas su puo 
duku rankoje rinko centus. Nors 
jie nebuvo dideli menininkai, 
bet turėjo daug tiesos ir jausmo, 
ką aš visur labiausiai ir brangi 
nu.

— Šios parodos darbuose, kaip 
girdėti, matysime stiprų posūkį į I 
abstraktą. Kokios įtakos ir mo
kyklos formavo Jūsų meno rai-i 
dą po pirmosios parodos?

— Žavėjausi ir žaviuosi tyliu, i 
nieko nesakančiu pasauliu. Pa
daryti gerą abstraktą yra žymiai 
sunkiau negu realistinį darbą. 
Todėl ir sugundė vilionė pabrai
dyti po tą pasaulį, kad jį geriau 
pažinčiau. Pirmasis, kuris įkvėpė 
man supratimą ir priartino ma
ne prie abstraktinės tapybos, bu
vo Alou Lunak, Chicagos Meno 
instituto lektorius. Tačiau aš 
pats negalvoju, kad visiškai ap
sistosiu prie abstraktinio pasau
lio. Tiktai jį pažinti labai nau
dinga. Jame yra daug galimybių 
ir daug ko galima surasti. Ta
čiau ateityje manau sugrįžti prie 
daugiau apčiuopiamo pasaulio, 
bandydamas juos abu sujungti 
vienumon.

— Esate aktorius ir dailinin
kas. Tęsiate Akstino, Viesulo, Ku 
rausko, Monkutės-Marks, Jukne
vičiūtės ir kitų abiejų sričių me
no atstovų kelią. Kokie momen
tai ar įtakos jungia šiuos abu 
menus?

— Dailė ir teatras — jiedu 
abu labai arti, nesipiauna, o 

; priešingai — padeda vienas ki- 
Įtam. Pvz., kaip aktorius, aš la
bai stebiu gyvenime žmones, jų 
charakterius ir, kurdamas vaid-

randate, vaidindamas scenoje, ar 
tapydamas paveikslus ir dalyvau 
damas tų darbų, sakyčiau, ap
vainikavimo šventėje — indi
vidualioje parodoje?

— Ties šiuo klausimu jau no
risi giliai atsidusti. Čia jau nori
si verkti ir juoktis. Čia jau šir
dis plaka daug tankiau... Teat
ras — tai pasakų šalis, fantasti
nis pasaulis. Meilės teatrui nega
lima paprastais žodžiais apsaky
ti, ją reikia jausti. Tą hipnozę 
jaučiau dar vaikystėje. O Vokieti 
joje, padirbėjus su rež. Jurgiu Ble 
kaičių ir paėmus pilnesnę dozę 
tų nuodų, jau teatrinei meilei 
nebėra ribų. Jokios šventės ir jo
kie apvainikavimai nėra branges 
ni už spektaklio premjerą. Bet 
tai tik mano, kaip aktoriaus, in
terpretacija.

— Jūsų nuomone, kuriam me
nui lietuvių išeivija rodo dides
nį dėmesį — teatrui ar dailei — 
ir kuriam iš šių menų ateityje 
žadat skirti daugiau laiko?
— Išeivijoje mėgaujamasi operai 

Gi nei dramos spektakliams, nei 
parodoms didesnio dėmesio ne
rodoma. Tik maža išeivijos dalis 
nuoširdžiai domisi daile. Tie pa 
tys veidai kiekvienoje parodoje. 
Naujų mažai tepasirodo, išsky
rus jaunimą.

Lietuvių išeivijos domėjimąsi 
dramos teatru šiose eilutėse sun
ku aptarti. Čia reikėtų atskiro 
straipsnio. Bendroje apybraižoje 
būtų taip: tikro susidomėjimo 
spektakliais nėra per daug. Paly 
ginti nedaug yra tikrųjų dramos 
mylėtojų. O dramos literatūrine 
ar menine verte susidomėjimo 
dar mažiau. Didesnė visuomenės 
dalis ateina į teatrą tik pramo
gai ir, kai čia jos neranda, nu
sivylusi išeina. Tuo tarpu, mano 
nuomone, dramos teatras šalia 
lituanistinio švietimo būtų vie
nintelis, sugebantis perduoti jau 
nesniajai, jau išeivijoje gimusiai 
kartai, gražų, nedarkytą lietuviš 
ką žodį. Nesvarbu, ar jis būtų 
perduodamas verstiniuose veika
luose, ar savų dramaturgų para
šytuose. Manau, jei pritarimas iš 
visuomenės būtų didesnis, tuo 
pačiu ir dirbantiems teatrinį dar
bą akstinas būtų žymiai efektin
gesnis duoti daugiau ir geresnių 
veikalų. Bet deja, vertingesni vei 
kalai dažniausiai būna nesupras

Jonas Kelečius Becketo veikale “Paskutinis Krappo įrašas“. 
Nuotr. A. Kezio, SJ

nanti tkai arba svystelėj'ImaT, 
nes kai kurių dalelių life- time 
(gyvenimo ilgis) yra trumpesnis, 
negu milijoninė sekundės dalelė.

Akceleratoriai, kuriais tiriami 
atomai, yra dviejų rūšių — lini-

ti, ir režisieriaus bei aktorių pa- dirvą: jei savojoje nerandi atgar- 
stangos nustoja prasmės. šio, tai gali keliauti į svetimą,

Tad, nors ir labai nenorint, kur pasijunti kartais daugiau my 
peršasi mintis: ar beverta dirbti | limas ir vertinamas, tuo pačiu 
dramoje, gal geriau koncentruo- bent moraliai daugiau atlygina-| 
tis tapyboje? Čia esi bent sava- mas, — baigė pokalbį akt. ir 
rankiškas, nuo niekeno nepri- dail. Jonas Kelečius.
klausąs, turįs kur kas platesnę

Fizika ir atominiai 
reporterio akimis

(Atkelta iš 4 psi.)

paimsime segtukų pnetalinę gal
vutę, tai ji susideda iš milijonų 
tos medžiagos atotnų. Jeigu ji y- 
ra geležies, tai žinoine, kad gele
žies atomas turi 26‘protonus ir 26 
elektronus. Taip pat žinome, kad 
elektronai skrenda apie savo bran 
duolį šviesos greičiu, reiškia — 
186000 mylių per Šekundę. Ir jei
gu tą galvutę padidintume iki 
visatos dydžio, tai joje matytume 
tik tuštumą, kaip tuštumą mato
me erdvėje. Reiškia, ši galvutė y- 
ra tuštuma, o joje vyksta judėji
mas visai kaip visatoje. Tada ky
la klausimas: kas verčia elektro
nus judėti? Tur būt, tas pats, kas

■I VI. Rmjs.

tyrimai

į judina planetas visatoje. Kai tas 
1 judėjimo klausimas bus surastas 
ir atsakytas atome, tada, gal 
būt, bus žinoma ir kas darosi visa 

j toje. Atomų tyrimai ir medžiagų 
; tyrimai erdvėje turi, gal būt, tuos 
pačius duomenis. Atome yra ne
utronai, bet ar jie yra tas “klijus”, 
kuris prilaiko elektronus atome, 
dar neaišku. Greičiau yra dar kas 
nors nežinomo. O svarbiausia čia 
elektronų judėjimo paslaptis.

Atomų tyrimams naudojami 
akceleratoriai, buble chamber ir 
kiti prietaisai. Reaktoriai dabar y- 
ra daugiausia naudojami atomi
nių medžiagų ir jėgos gamybai: 
atominės bombos, atomine jėga 
varomi laivai, elektros jėgainės ir

— Mane visuomet daugiau 
domina skurdžioji žmogaus gyve 
nimo pusė. Daug mieliau pasi
rinksiu piešti elgetą ar neturtin
gą mergaitę, nes juose randu 
daugiau tikrovės ir nemeluoto 
grožio — tiesos. Tas pat ir gam
toje. Gražių vaizdų nemėgstu. 
Mane labiau žavi lūšnos, griu-

menį, išvedu juos j sceną. Labai 
daug ką galima žmonėse surasti, 

I ypatingai jų veidų išraiškoje. Ly 
giai ir tapyboje. Piešdamas mo
delį, niekada nedarau visiškai į 
jį panašų, bet interpretuoju sa
vaip, pridedu dar lyg ir savosios 
dvasios išraišką.

— Ar didesnį pasitenkinimą

J. Kelečius Nature morte
Iš parodos, atidaromos kovo 15 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

QUARTERLY 
DIVIDENDS

CERTIFICATES
(Six Month Minimum) 
minimum $10,000 or larger 
in multiples of $1,000

PASSBOOK 
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
at Sacramento Chicago 60632 VI 7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice legal reąuirements)

I

HOURS: MonM Thurs., 9 a.m.-8 p.m.; Tues., Frt.
9 a.m. - 4 p.m. 8at, 9 a.m. * 12 noon; Wed. — 
no business transacted

kita. Reaktorių yra įvairių. Cha
rakteringiausias yra “breeder”, 
lietuviškai gal sakytume — veisi
mos! reaktorius. Naudojant tam 
tikrą atominį kurą, atomines me
džiagas — uraniją ar kitas, iš tų
sunaudotų medžiagų pasigamina jiniai arba žiediniai. Linijinio ak- 
kitos medžiagos, net daug galin- celeratoriaus ilgis turi būti apie 
gesnės. Sunaudojus tam tikrą kie- 2 mylios. Yra ir labai trumpų, 

i kį atominės medžiagos kuro, ku- bet tai tik paprastiems mažiems 
rios naudingumas, sakykime, yra tyrimams. Toks ilgis reikalingas, 
vienas vienetas, jį sunaudojus,' kad elektronai ar protonai, pri- 
gauname kitą medžiagą — 1 
kurios naudingumas jau bus apie 
10 ar daugiau tokių vienetų, reiš
kia, tiek kartų bus padidėjęs. Ak
celeratoriai, bubleChamber ir kai 
kurie kiti įrengimai medžiagų ne
gamina, o jais tik tiriama atomo 
sudėtis ir apraiškos. Buble cham
ber yra lyg milžiniška magneti
nė statinė. Jos sienos labai storo 
plieno — elektros magnetai. 
“Statinė” pripilama skystos ato
minės medžiagos — vandenilio 
ar panašiai. Kaip žinome, vande
nilis yra dujos. Jas paversti skys
čiu, reikia labai žemos temperatū 
ros, arti absoliutaus nulio — 253 
laipsnių Celsijaus.
Absoliutus nulis yra -273.16 laip
snių Cels. arba - 459.69 Fahren- 
heito. Tada tos skystos medžia
gos atomai toje “statinėje” bom
barduojami elektronais ar proto
nais, priklauso, koks yra akcelera
torius. Tų bombardavimų nei ge
riausiais mikroskopais negalima 
matyti. Jie fotografuojami nono- 
second greičiu. Nonosecond -bili
joninė sekundės dalelė. Padidin
tos fotografijos parodo, kas atsi
tinka. Nei paties atomo, nei jo 
dalelių nematoma, o tik jų praei-

kurą, klauso koks akceleratorius, pa
siektų šviesos greitį. Kaip žino
me, šviesos greitis 186000 my
lių per sekundę. Specialiomis 
pompomis ištraukiamas oras iš 
akceleratoriaus chamber (vamz
džių) veik iki absoliutaus vaku- 
mo, kad elektronai ar protonai 
netrukdomai galėtų lėkti. No
rint juos paleisti į akcelerato
rių, pirmiau reikia juos atpalai
duoti iš pačių atomų. Atpalai
duojama kaitinat milžiniška 
lektronikos lempa. Tada 
įšaunami į akcelaratorių ir 
dėlių elektros voltažu varomi 
“vamzdžiu“ anas dvi mylias 
siu ar žiediniu keliu aplink, 
tuose tyrimuose elektronų atpa
laidavimas gali būti ir kitoks. 
Šviesai ar motorams sukti dar
bą atlieka tie patys elektronai. Jie 
gaunami trinties būdu iš gene
ratorių. Iš akceleratoriaus tie e- 
lektronai ir protonai nukreipia
mi į taikinius, kurie yra apšau
domi, ir žiūrima, kas su jais atsi
tinka. Atomai ir jų dalys nema
tomi, bet oscilloscope matomi jų 
praėjimo takai, o fotografijose ir 
įvairūs švystelėjimai. Tokie švys- 

(Nukelta j 7 psl.)
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• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAMAM STREET — RIDGEWOOD, N. Y. IJ237

RICHMOND AUTO 
S E R V I C E 

Kaimpas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

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

VELYKINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių ir mūsų 
patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.
Per mus galite užsakyti, anksčiau Mes mielai priimame ir išsiunčiame 
skelbtus sovietų maisto produktus siuntinius, sudarytus iš siuntėjų nuo- 
bei pramonės gaminius, išskyrus au- savų daiktų bei produktų, 
tomobilius.

Jau ir vėl galima užsakyti šaldytuvus
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. Garantuotą siuntinių pri
statymą atlekame jau virš 22 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo artimuosius, tai mūsų skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE. INC. —
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

SPECIALUS 1SPARDAVI iviAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOK SALES, JLbiC.
PLYMOUTH, VALI ANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515
Paskutine proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 

1968 m. PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL.
Likę tik 80 automobilių.



Kultūrinė kronika
leistas. Jon grįžo vėl 1945 me
tais. O pastaruosius savo gyveni
mo 20 metų praleido jau Baze
lyje.

Pagrindinis jaspersiško minti
jimo veikalas yra jo 1932 metais 

“Philosophy”. Filosofi-

baletas “Ant marių kranto”, skir-
,. ...... Į tas pagerbti su scena atsisveiki

nantiems baleto solistams T. 
Sventickaitei ir H. Kunavičiui. 
Abu atėjo į sceną Lietuvos vals
tybiniame teatre Kaune, daugiau 
kaip prieš 30 metų,

• Poeto Vytauto Mačernio 
kūrybos vakaras — koncertas 
korporacijos Šatrijos rengiamas 
š.m. spalio mėn. 18 d. Jaunimo 
centro didž'ojoje salėj, Chicagoj. 
Tą mėnesį šiemet sueis 25 metai
nuo šio jauno , savai kartai ir, išleistoji 
aplamai visai naujajai mūsų Ii- Į nę logiką liečia kita jo reikšmin- 
teratūrai labai reikšmingo poeto i ga knyga “Von der Wahrheit”. 
mirties.Sukaktį minint, Vytautas1 (vairias dabarties problemas jis 
Mačernis bus pristatytas ir pa-'giliai užgriebia visoje eilėje kitų 
gerbtas mūsų kultūriniame gyve
nime neeiliniu jo kūrybos vaka
ru.

• Planuojamas Anglijos lie
tuvių rašytojų literatūros vaka
ras Chicagoj. Jį organizuoja An
glijos Lietuvių klubas. Vakaran, 
kuris turėtų būti ateinantį rude
nį, jau pasižadėjo atvykti Londo
ne gyvenąs žymus mūsų poetas 
Vladas Šlaitas, išleidęs visą eilę 
puikiai įvertintų eilėraščių rinki
nių, už knygą “Ant saulėgrąžos 
vamzdžio” jis 1959 m., kaip už 
geriausią tais metais mūsų kny
gą yra gavęs Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją. Vakaran kvie
čiami ir 
rašytojai: 
mickiš ir 
sutikimo 
laukiąma.

• Jubiliato dail. Adomo Var
no (šiemet jam sukako 90 me
tų) Šaržų, liečiančių mūsų tau
tos politinį bei kultūrinį gyveni
mą, paroda ..atidaroma ..Balze- 
ko Lietuvių kultūros muziejuje, 
4012 Archer Avė., Chicagoj, ko
vo mėn. 9 d. 4 vai. popiet. Kaip 
žinome, šio žanro Adomo Varno 
piešiniai yra be galo vaizdingas 
įvykių ir istorinių lietuvių tautos 
asmenybių įamžinimas meistriš
koje ir linksmumą keliančioje 
piešinio formoje.

• Kari Jaspers, vokiečių filo- 
visam gyvenimui į filosofiją. Vo- 
tencializmo šulų filosofijos moks
le, vasario 26 d. mirė Bazelyje, 
Šveicarijoje, sulaukęs 86 m. amž. 
Bazelio universitetan profeso
riauti jis buvo pakviestas 1948 
metais ir ten pasiliko iki mirties.

Savo jaunystėje, baigęs medi
cinos mokslus, kurį laiką dirbo 
Heidelbergo psichiatrinėje klini
koje. Kiek vėliau jo dėmesys nu
krypo į psichologiją ir pagaliau 
visam gyvenimui į filosofiją. Vo 
kietijoje profesoriavo Heidelber
go universitete iki 1937 metų, 
kada nacių buvo iš tos vietos at-

kiti, Anglijoje gyveną, 
R. Spalis, kun. J. Kuz- 
F. Neveravičius, kurių 
atvykti Chicagon dar

savo veikalų, rašydamas apie 
Nietzsche, apie Strinbergą ir van 
Goghą, apie Descartes, vėl apie 
Nietzschę ir krikščionybę. 1938 
išeina jo “Existenzph,ilosophy”, 
o 1948 m. “Der philosophische 
Glaube” ir kt.

Pats Jaspersas savo filosofiją 
vadina egzistencine filosofija ir 
nesigina, kaip Heideggeris, nuo 
egzistencializmo vardo. Anot dr. 
Juozo Girniaus, Jasperso filosofi
ja yra nebe visuotinai galiojan
čio pažinimo sritis, o asmeninio 
tikėjimo (‘filosofinio tikėjimo’) 
išraiška. Pagal jį, visi loginiai ke
liai, kuriais žmogus ieško sugau
ti dievybę, sudūžta ir tik pačiu 
šiuo sudužimu nurodo į Trans
cendenciją.

Šiaip ar taip, su Jasperso mir
timi šių dienų pasaulis neteko di
delio dabarties mąstytojo, kurio 
pėdsakai filosofijos mokslo raido
je lieka neištrinamf.

Kari Jaspers

• Studija apie dabartinės lie
tuvių kalbos gramatinę sandarą 
paruošta okup. Lietuvos lituanis
tų ir bus išleista kaip “Lietuvių 
kalbotyros klausimų” XI tomas.

JURGIO BALTRUŠAIČIO GYVENIMO ATGARSIAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
“Nusivylęs kvailais pokalbiais ir 
negavęs pažadėtų fondų, be to, 
dar kartą įskaudintas Isadoros 
Duncan viešumoje, jis paliko di
džiąją sostinę (Paryžių,J.A.) ir su
grįžo Italijon. Ten jis rado Stanis
lavskio draugo poeto Baltrušai
čio laišką, kuris buvo apsistojęs 
su žmona ir mažu sūneliu italų 
Rivieros mažame kaimelyje Alas- 
sio, kur kambarys ir pilnas išlai
kymas vienam asmeniui tik pen
kios liros parai, vaikams pusė 
kainos! Balandžio 2 dieną, Craig, 
Elena (jo žmona, J. A.) ir vai
kai išvyko prie jų prisijungti. 
Šio nuošalaus jūros pakraščio 
kaimelio ramybėje, jis manė ga
lėsiąs daugiau nuveikti, ypač, 
kad Baltrušaitis buvo čia pat ir 
galęjo, kai tiktai atsirasdavo rei
kalas, leistis su juo į paguodžian
čius ir padrąsinančius pasikalbė
jimus.! (262-263p.).

Sprendžiant iš Baltrušaičio 
straipsnio, atrodo, kad jis buvo 
laibai entuziastingai susižavėjęs 
Craig teatro logija. Tą savo 
straipsnį Baltrušaitis baigia 
šiąis žodžiais:

“Neseniai švedų mokslo aka
demija paskyrė belgų poetui 
Maurice Maeterlinck Nobelio 
premiją. Maeterlinck šiek tiek 
praplėtė draminės poezijos ribas 
ir surado sau savitą kelią, o tuo 
tarpu Gordon Craig iškėlė aikš
tėn visą teatro kaip tikrojo meno 
idėją ir atvėrė teatrui bei drama
turgui daug žadančius akiračius.

Gal būt, taipgi ir pažangos tė
vynė Anglija suteiks savų didžia
jam sūnui, gal būt, ne premiją, 
bet paprastas darbo sąlygas, kad 
jis galėtų siekti savo ideąlo... tos 
eksperimentinės teatro meno tuo-

kyklos, be kurios jis negali pilnai 
įvykdyti to Dievo įsakymo žmo
gui ir tos ypatingai šventos meni
ninko pareigos GYVENIMUI!” 
(The Mask, 1912, 216 p.).

Reikia pastebėti vieną gana 
būdingą Jurgio Baltrušaičio as
menybės bruožą. Ne jį, o jis kitus 
didelius žmones guodė, mokė, 
drąsino. Toks įspūdis susidaro, 
skaitant abi anksčiau minėtas 
knygas. Ne gana to, jis propaga
vo savo draugų mintis rusų žur
naluose, vertė jų darbus. Gal būt, 
nei vienas lietuvis neturėjo tiek 
draugų garsių žmonių savo gy
venime, kaip Jurgis Baltrušaitis, 
dėl to manyčiau, kad jo gyveni
mu gal reikėtų gyviau susidomė
ti, o ypatingai neleisti, kad jo 
asmenį ir jo kūrybą liečianti 
faktinė medžiaga žūtų...

Nuotr. V. MaželioDail. K. 2oro.mskis tarp savo studentų jo parodos metu New Yorke.

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

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

IVAGNEIi & SONS
Typewriters —• Addlng Maehines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIELOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 281-4111

DULKIU 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Eduardas Mieželaitis U Guillaume Apolinaire

Ukrainiečių poetas, rašytojas 
ir kritikas Michailo Osadčy (g. 
1936), Lvivo universiteto lekto
rius, kurio lyrikos knyga, jį su
ėmus, buvo NKVD įsakymu 
ątimta iš leidyklos ir sunaikinta 
ųž tariamą priešsovietinę propa
gandą, o jis pats 1966 m. ba
landžio 18 d. nuteistas dvejiems 
metams kacetan. Būdamas ka
lėjime ir kacete, jis vertė Lor- 
cą, o taipgi lietuvių ir latvių 
poetus. Kaceto administracija 
tuos jo darbus konfiskavo.

Viename savo laiške iš kace
to žmonai Osadčy, be kita ko, 
rąšo: “Dabar Guillaume Apoli
naire (lenkų kilmės prancūzų 
poetas, 1880 -1918. Red.) valo 
mano atminties lentynas. Taip 
kaip diena atima iš nakties ry
tą, taip jis man išryškina dau
gelį klausimų apie Mieželaičio 
— didžiausio Sovietijos poeto — 
įkvėpimo šaltinius. Jo kūriniai 
nėra vien tik Apolinaire patyri- 
mo, minčių, nuotaikų, o taipgi 
ritminių melodinių struktūrų re 
m’niscencijos; jos yra pilni glė
biai metaforų, kurias Mieželai
tis pagriebė iš Apolinaire (kaip 
pvz. aš vaikystėje vogdavau iš 
senos Stepanįdos saldžias kriau
šes) ir jas paslėpė savo užanty
je. Pvz. Mieželaičio rinkinyje 
“Žmogus” yra eilėraštis “Ran
kos” sų tokia eilute: Mano die
nos miršta kaip žmonės, labai 
liūdna jas laidoti... Apolinaire 
rašo: Aš radau savyje drąsos 
pažiūrėti atgal. Dienų lavonai 
nužymi mano kelią. Aš negaliu 
daugiau duoti palyginimų, nes 
rinkinio “Žmogus” dabar netu-

riu, tačiau aš nepriekaištauju 
Mieželaičiui, tik sakau, kaip vė
lai poetiniai atradimai pasiekia 
nesofistikuotų poetų sąmonę ir 
vaizduotę...”

Apolinaire laiško ištrauka pa
imta iš “The Chornovil Papers”, 
Toronto, 1968 m. 160 psl. Lei-

dinys yra ukrainiečių rašytojų 
ir kultūrininkų bylų dokumen
tai, slapta išvežti iš Ukrainos 
į Kanadą. Černovil už tai buvo 
nubaustas ir pasiųstas penke- 
riems metams j rusišką kacetą.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

B. & B. DISTRIBI TING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, IU. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

l

• Baleto solistus atsisveiki
nant. Vasario 16 d. Vilniaus o- 
peros teatre buvo J. Juzeliūno

I

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti j kolegijas.
Mokiniai gyvena benu.abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JĮ YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit;

Rev. Rector
St. Antbony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

—

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONVVIDE 

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

FŲLL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defeots in work- 
m&nship and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered in every- 
lifeday passenger car ūse for 
the lite of the original tread 
design in accordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and based on Flrestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Flrestone adjustment 
prlces are iptended to, būt 
may not, rępresent approx- 
imate eurrent averagę sel- 
llng prlcea and are subject 
to change without notlce.

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

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

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

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

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

čia 
bei 
pa-

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimų 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

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

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

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

MUTUAL Federal SAVINGS
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

*

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Naujas aukštas dividendas /ZjEŽsS 

mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, President

IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 P 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d-

PIRMAD lr KETVIRTAD............ 9 v. r. Al 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD................ 9 v. r. Iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta '

^uiiiillllllllllllllllliiiiuiliiiilliiiliilliiiiliiliiiliilliliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiliuir

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

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

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

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

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Mes mokame

MINIMUM SUMA $5,000.00

* ant visų taupymo 

certifikatų
I

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telęphone Cl_ 4-4470 
FRANK ZOGAS 

Prealdent

per annurv

MIDLAND 
SAVINGS



Atrodo, lyg ir pavasarėja?.. Nuotrauka Vytauto Maželio

Nauji leidiniai
DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 8 d. ,-7

Fizika ir atominiai
(Atkelta iŠ 5 psl.)

Velėjimai gali būti naujos atomo 
dalelės arba koks atominio vyks
mo reiškinys.

Žiedinis akceleratorius yra 
daug trumpesnis. Cambridge e- 
lektronų akceleratorius, kuris y- 
ra Harvardo ir M. I. T. universi
tetų žinioje, kuriame ir man ten
ka dirbti, yra 236 pėdų diametro. 
Žiediniu akceleratorium varomi 
elektronai aplink, kol jie pasie
kia šviesos greitį. Eilėje akcelera
toriaus vietų yra išvesti vamz
džiai, kuriais šaudoma į “taiki
nius”. Sunku išlaikyti elektro
nus žiede, nes jie tuo greičiu ver
žiasi tiesia linija. Tik milžiniškais 
elektros magnetais to paties po
liaus jie išlaikomi. Žinoma, tie 
magnetai nesulaiko radiacijos iš
spinduliavimo, reiškia, yra me
džiagų dalys, kurios išspindu
liuoja. Tokia radiacija eina ir iš 
saulės, bet atstumas, ypatingai 

..pasiekus atmosferą, ją sulaiko ir 
mus pasiekia tik maži jos kiekiai, 
kurie yra nebepavojingi. Iš akce
leratoriaus einanti radiacija yra 
didelė. Padėjau šviesią kristalinę 
peleninę kokios poros metrų at
stume nuo akceleratoriaus. Se
kančią dieną radau rudą — ka
vos spalvos: taip ji buvo iškepu
si nuo radiacijos. Šio akcelerato
riaus galingumas yra šeši bilijo
nai elektron voltų. Prie Nevv 

VYorko Brookhaven akceleratorius 
yra protonų, jo galingumas yra 
30 bilijonų elektron voltų, mat, 
protonai yra labai sunkūs. Cali- 
fornijoj Stanford linijinis akce
leratorius yra irgi 30 bilijonų e- 
lektron voltų, nors jis yra elek
tronų. Prie Chicagos, Watson a- 
pylinkėje, projektuojamas apie 
300 bilijonų elektron voltų akce
leratorius, o vėliau jo galingu
mas bus galima dar pakelti. Po 
šių tyrimų, su tuo galingiausiu 
akceleratorium, galvojama, jog 
atome nebeliks nieko nežino-

-vmo.

.Šveicarijoj yra tarptautinis ak
celeratorius, kuriame dirba mok
slininkai iš viso pasaulio. Jis tarp
tautinis dar ir kitu požiūriu, nes 
dalis jo tunelio yra Prancūzijos 
teritorijoj. Visi akceleratoriai yra 
požemiuose ir apsaugoti didelio 
storio cemento blokais, kad ne
prasiveržtų radiacija. Apie Švei
carijos akceleratorių praeitą ru
denį vienas mokslininkas išlei
do knygą, pavadintą “The Big 

"^Machine”. Verta ją perskaityti ir 
nemokslininkams, nes ten rašo
ma ne vien apie mokslinius ato
mų tyrimus, bet ir apie politinius 
bei tautinius motyvus, ypatingai 
apie visa tai, kas liečia rusus. 
Bet rašoma ir apie kitas tauty
bes, kaip anglus ir prancūzus. 
Mat, prancūzai, tur būt, įtaigoti 
de Gaulle, stoja skersai kelio an
glams. Toje knygoje aptariama ir 

'■^praktiška tolimesnių atominių 
tyrimų vertė.

Kaip žinome, suskaldžius ato
mą, pirmiausia jis buvo panau
dotas žudymui. Hiroshima ir Na
gasaky, miestai Japonijoj, II-jo 
pasaulinio karo metu buvo nu
šluoti nuo žemės. Šitai privertė 
japonus kapituliuoti. Vėliau ša
lia bombų buvo pradėta statyba

tyrimai reporterio
atominiu kuru varomų povande
ninių laivų. Tokie laivai gali iš
būti po vandeniu mėnesius. Tik 
tokiu būdu jie pralenda Šiaurės 
Ledypuotąjį vandenyną. Jau yra 
ir lėktuvnešių, varomų atominiu 
kuru. Statomos atominiu kuru 
varomos elektrinės. Be to, atomi
nė jėga naudojama ir daugelyje 
kasdienio gyvenimo sričių, ypa
tingai atominiai izotopai. Izoto- 
pai yra lyg atominės reaktorių 
išmatos. Taigi atominės me
džiagos naudojimos kaip tam 
tikri įrankiai augalų, gyvu
lių ir net žmonių tyrimams. Pa- 
tręšus žemę radioakayviais izo- 
topais, galima juos sekti su radia
cijos aparatu ir matyti, kur jie ke
liauja liemeniu, šakomis, lapais. 
Tas pats su gyvuliais ir žmonė
mis, kai į maistą įdedami radio
aktyvūs izotopai. Žmonės naudo
jami tik tie izotopai, kurių “half- 
life” yra trumpas. “Half -life” 
(pusė gyvenimo) reiškia, sakyki
me, yra dešimt valandų, po to 
liks tik 5 valandos, vėliau 2,5 va
landos ir taip.išnyks.

Pagal fizikų apskaičiavimus, 
žemės susiformavimas prasidėjęs 
prieš 6,5 bilijonus metų. Gyvybė 
žemėje prasidėjus formuotis 
maždaug prieš pusantro bilijono 
metų. Žinoma, tai nėra visai tik
slūs skaičiai, bet specialūs atomi
niai instrumentai, kaip carbon 
14, parodo daiktų ar medžiagų 
amžių. Iki dabar apie žemės am
žių buvo mokslininkų kalbos te- 
oretiškais apskaičiavimais, o da
bar, pasinaudojant tais atomi
niais įrankiais, artėjama prie ti
krovės.

Ar yra kitose planetose gyvy
bė? Yra pagaunamos radio ban
gos, kurios turėtų būti iš erdvės. 
Iš kur jos tikrai yra? Mūsų galak
tikoj yra apie 1000 žvaigždžių - 
planetų, kuriose galėtų būti gyvy
bė, gal kartais net protingesnė už 
mus. O yra daug ir didesnių ga
laktikų. Ten irgi turėtų būti gy
vybė. Skraidančių lėkščių tyri
mai, kuriems buvo išleista daug 
pinigų, po kelių metų darbo, ne
davė tikro atsakymo, o ir 
liko spėliojimai, nors praneši
muos ir sakoma, kad tokių lėkš
čių neturėtų būti.

Tarp elektros ir elektronikos y- 
ra mažas skirtumas, nes tai tų pa
čių elektronų darbas. Elektroni
ka vadinam mokslą ir instrumen
tus, kuriems naudojamos mažos 
srovės. Tie instrumentai yra var
tojami įvairiems matavimams, 
signalams ir panašiai. Taip vadi
name ir instrumentus, kuriems 
reikalinga ir galingesnė srovė, 
jeigu jie yra labai komplikuoti. 
Elektra yra jėga, kuri vartojama 
šviesai, motorų sukimui, apšildy
mui ir panašiai. Kaip elektronai 
virsta elektros jėga? Įsivaizduoki
me vamzdelį, pripildytą mažų 
sviedinukų. Jeigu į vieną galą to 
vamzdelio norėsime įstumti dar 
vieną sviedinuką, tai iš kito galo 
turės vienas iškristi. Juo daugiau 
sviedinukų ir juo stipriau stum- 
sime, tuo jų daugiau iškris kita
me vamzdelio gale. Taip ir elek
tronai, laidas yra natūraliai pil
nas elektronų. Jeigu į jį varome 
naujus, jie lekia tuo laidu ir atlie
ka mums pageidaujamus darbus.

O kai žinome, kaip jie veikia, ta
da surandame ir būdus jiems 
kontroliuoti.
Radio ir televizija yra reiškinys, 

kada garsas ir spalva siųstuvu pa
verčiami elektros energija ir išme
tami į orą, o priimtuvu vėl pa
gaunami į tą patį garsą ir spalvą. 
Su spalvota televizija yra kompli- 
kuotesnis reikalas, nes yra kur 
kas daugiau spalvų, todėl reikia 
ir kopiplikuotesnių aparatų.

Laser — penkių žodžių pirmo
sios raidės — Light Amplifica- 
tion by Stimulated Emission of 
Radiation. Buvo ieškota būdų, 
kaip sukoncentruoti šviesą, kad 
ji sklistų tik viena kryptimi ir 
norimo didžio spinduliu. Buvo 
surastas būdas, naudojant rubi
no, deimanto ir kitus kristalus ir 
leidžiant per juos šviesą. Šviesa, 
perleista tokiais aparatais per 
tuos kristalus, eina viena krypti
mi ir norimo didžio spinduliu. 
Šiaip šviesa sklinda į visas puses 
vienodai. Naudojant didelę elek
tros srovę tam šviesos spinduliui 
gauti, buvo gauta didelė jėga. Ta
da buvo padėta metalinė plokšte
lė ir bandyta į ją šviesti. Spindu
lys perėjo plokštelę kiaurai, pa
darydamas joje šviesos spindulio 
storio skylę. Naudojant dar dides
nes sroves, gaunama dar didesnė 
jėga. Ši šviesos spindulio jėga jau 
bandyta operacijose vietoje chi
rurginio peilio ten, kur peilis tam 
tikrais atvejais yra per didelis. 
Spindulys čia pjauna puikiai. Tik 
yra kliūtis, jog operuojant, tas pei 
lis — spindulys eina per giliai. 
Ši kliūtis tikimasi, bus nugalėta. 
Laser spinduliai jau naudojami 
vėžio gydymui. Jau yra pagamin
ti net maži tų spindulių šauna
mieji ginklai. Kol kas dar tik 
bandymui. O vėliau, gal būt tais 
spinduliais bus galima numušti 
lėktuvus, net raketas. Jie taip 
pat galės būt naudojami fabri
kuose, ligoninėse ryšio tarnybai 
ir įvairių begarsių ginklų naudo
jimui.

Tačiau ne viskas yra gera, ką 
fizikos mokslas daro ir pasiekia. 
Todėl lygiai būtų tikslu, kad ne
mažesnis dėmesys ir lėšos būtų 
skiriamos ir humanitariniams 
mokslams, paties žmogaus paži
nimui, o ne vien medžiagos ir jos 
dalelių tyrimui, iš kurių žmogus 
tik susideda.

• Visi rinkosi pas teatro “ma
mutą” — Miltinį. Sausio mėne
sį į Panevėžį, į “Miltinio teat
rą”, buvo suvažiavę apie 40 te
atro kritikų ir kitokių žinovų ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš Mask
vos, Leningrado, Kijevo, taip 
pat iš Rygos ir Talino. Tai buvo 
“visasąjunginis teatro simpoziu
mas”, kalbantis apie kūrybinį te
atro veidą. Kodėl visi suvažiavo 
kaip tik į Panevėžį, paaiškina
ma štai kaip: režisierių šiais lai
kais taip reta, kaip mamutų, ir 
Miltinis yra vienas iš tokių “ma
mutų”. Todėl žinovai susirinko 
šį kartą ne pamokyt, o pasižiū
rėt ir pasimokyt.

_  Albartas Einšteinas, di
džiausias pasaulio fizikas, gimė 
priefi 90 m., 1879 m. kovo 14 d. 
Vokietijoj

• THE MAR1AN. Febrųary, tė Daipbriūnaitė, Linas Surdo- 
1969. Tėvų marijonų leidžia- |cas, Iną Tamošiūnaitė, Joana, 
mas iliustruotąs mėnesipis reli- Vaičiulaityte, Rusnė Vaitkutė ir,1 
ginės minties žurnalas anglų Linas Vaitkus. Gražiai estetiškai 
kalba. Metams $4.00. Ądr.: 4545 sutvarkytas, neatkištinąi paruoš-i 
W. 63 St., Chicago, 111. 60629.

Vasario 16 proga dedamas dr. 
A. Budreckio straipsnis apie lie
tuvius įvairiuose pasaulio konti
nentuose. Vedamajame žurnalo 
redaktorius kun. J. Prunskis pri
mena dabarties krizę ir skatina 
gilesnėje skaityboje ieškoti nau
jų idėjų išsipėrimui iš tos krizės. 
Notre Dame kolegijoje Belmon
te, Calif. profesoriaujantis kun. 
dr. P. Manelis rašo apie Pauliaus 
VI encikliką gimimų koptrolės 
reikalu. Argentinos misijose dir
bantis kun. A. Švedas, MIC ap
žvelgia padėtį pietinėje mūsų 
kontinento pusėje. Duodama 
naujų filmų apžvalga. Las Vegas 
mieste gyvenanti Laura Deni ra
šo apie azartinių lošimų įtam
pą. Tuberkuliozės instituto di
rektorius J. Egdorf perteikia pers
pėjimą, kad rūkymas trumpina 
gyvenimą. Socialinio draudimo 
įstaigos direktorė R. Webber at- ’ 
sakinėja į klausimus dėl pensijų,- 
o amerikietė L. Bell informuoja, 
kaip paauguolius įtraukti į lavi
nančias žaidimų varžybas. Ei
lės naujų knygų apžvalgą patei
kia kun. J. Prunskis, H. Peisson, 
Fr. grimm. Duodama religinio 
gyvenimo apžvalga. Žurnalas 
iliustruotas Maželio ir kitomis 
nuotraukomis. •i

• Zenonas Ignonis YO VI i 
(Aš mačiau). Išleido Šv. Pau
liaus Dukterų leidykla, Buenos' 
Aires, 344 psl.

Knygos autorius yra prelatas 
Zenonas Ignatavičius, buvęs liet, 
karių kapelionas Minske ir apy
linkėse 1941 -1944 metais. Du 
trečdalius knygos sudaro jo atsi
minimai ir dienoraštis ir pergy
venimų sovietų nuteriotoje ir vo
kiečių okupuotoje to laikotar
pio Gudijoje. Kitkas apima vai
kystės atsiminimus prie Nemu
no, pirmąjį pasaulinį karą, pa
bėgėlių buitį Rusijos gilumoje, ___ ~ _______ _
grįžimą į Lietuvą, nepriklauso- Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702
mybės metus, studijas Kaune, so
vietų invaziją Lietuvon, darbą 
vaistinėje, pastoracinius patyri
mus nepaprastose aplinkybėse.

Tokį ilgą ir įvairų laikotarpį 
savo atsiminimuose apžvelgda
mas, Ignonis rašė suglaustai, 
plačiau apibūdindamas tik ryš
kesnius, giliau įstrigusius įvykius. 
Geras literatūrinis stilius, temų 
įvairumas ir aktualumas, reli
ginė erudicija ir plataus masto 
kultūrininko pastabumas kny
gai suteikia neeilinės vertės, trau
kia perskaityti atidžiai ir nepa
miršti kai kurių epizodų.

Kaip gyvame filme pralekia' 
eilė siaubingų komunistinės ti- į 
krovės vaizdų, taip pat nacių' 
siautėjimo žiaurumų, į kuriuos 
autorius žvelgia giliu humanisti
niu požiūriu, išgyvendamas visa 
tai lietuviška širdimi.

Svetimtaučiui skaitytojui kny
goje “Aš mačiau” pravers dar 
vykusiai įterptos datos su trum
pais komentarais iš Lietuvos is
torijos ir padės geriau suprasti 
mūsų tėvynės dabartinę trage
diją.
Ignonio knyga ispaniškai tokio 

pobūdžio yra pirmoji, o reikėtų 
linkėti, kad ji būtų ne vienintelė. 
Ji verta didesnio dėmesio bei pla
taus paskleidimo ispaniškai kal
bančiose šalyse.

C.

ATSIUSTA PAMINĖTI

• SŪKURYS, 1969 m. sausio 
—vasario mėn. Tai Chicagos 
ateitininkų moksleivių leidžia
mas jaunatviškas laikraštis. Svei
kintini jaunimo iniciatyvą ro
dantys puslapiai, piešiniais pa
marginti ir užpildyti jaunatviš
kom temom. Redakcijos adresas. 
6921 S. Claremont, Chicago, III. 
60636.

• ŠVYTURYS, 1969 m. va
sario mėn. Nr. 1. Washingtono 
moksleivių ateitininkų neperio
dinis laikraštėlis. Redaktorius A. 
Dambriūnas. Padėjėjas Mindau
gas Aistis. Bendradarbiai: Mary-

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
VIRINO 
PFAFF 
SINOER

LUIZ AUTO REPA3R
TELEF.

KAROSERI.IOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 606211

Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

436-3399

vokiškos, itališkos,

Geriausioe gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 —• PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 West 63rd St., Chicago, III.

tais tęksfąis pagįžymįntis, Wa-| 
shingtono ir Baltimorės jaunimą i 
jungiantis leidinys.
Redakcijos adresas: “Švyturys”, i 

4314 40th St., Brentvvood, Md. 
20722.

• MOKSLEIVIO BALSAS, š. 
Nr. 1 (7). Hamiltono mokslęi-! 
yjų atęitįnįnkų kuopos neperio
dinis laikraštėlis. Redaktorių ko
lektyvas; Saulius Balsys, Daino-1 
ra Juozapavičiūtė, Marijus Gu-| 
dinskas ir Kęstutis Šeštokas. Re
dakcijos adresas: “Moksleivio
balsas”, 20 Kensington Avė., N., 
Hamilton 25, Ont. Canada. Lei
dinio puslapiuos — ateitininkiš- 
kos veiklos kronika, pasaulėžiū
rinių bei tautinių temų rašiniai 
ir pirmieji kūrybos bandymai — 
eilėraščiai.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facllitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

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

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

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii

SIUVIMO Masinos
*
*
*
*
♦

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenus

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 * 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 -2

Šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

*

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

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

(Archer ir California)

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
M R . HELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

Ved. Arvydas M. Bikiniu
mitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA 

SIŲSTI Į LIETUVA 

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI
(U. S. Dollar Certificates)

PILNAI GARANTUOTA
Jūsų artimieji gali pasirink

ti, ką jie nori, kada nori ir 
gausiai. Tūkstančiai jau yra 
persiuntę dovanų pažymėji
mus savo giminėms per In 
tertrade Express Corp. ir gi
minės jiems parašė, kokie jie 
buvo laimingi ir patenkinti. 
Jei dar nesiuntėte dovanų pa
žymėjimų, užsakykite juos 
dabar. Per Vneshposyltorg 
Specialias Dolerių Krautuves 
jūsų giminės gali pasirinkti 
iš vairiausių, geriausios koky
bės amerikietiškų, vakarų-eu- 
ropietiškų ir vietinių ekspor
tui pagamintų prekių už daug 
žemesnes kainas nei bet kur. 
Todėl dovanų pažymėjimai 
yra geriausia ir vertingiausia 
dovana, ir jūsų giminės tai 
patvirtins. Už šį patarnavimą 
jums nieko nereiks primokė
ti, nes už savo darbą mes 
gauname komisą. Minimumas 
yra $50.00, bet virš tos sumos 
galite siųsti kiek norite. Pri
statymas trunka 3-4 savaites. 
Mes dėkojame tūkstančiams 
mūsų klientų, pasinaudojusių 
mūsų patarnavimu bei reko
mendavusių mus savo drau
gams. Ir ateityje pažadame 
gerai ir patikimai jus aptar
nauti. Jei kartais jūs dar ne
pasinaudojote mūsų patarna
vimu,, siūlomet pabandyti. 
Esame tikri, kad būsite pil
nai patenkinti.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50fh Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

LACKAWICZ IR SOHDS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________Tel. YArds 7-1911

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

LAWN FUHERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320

125 E. 23rd Street 
Nevv York, N. Y. 10010

Prašykite neapmokamo
katalogo.

KOPLYČIOS:
Tel. 476 - 2345 

Tel. TO 3-2108-09

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

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

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Perskaitę Drauda, duokite kitiem!
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago. III 60629 
Tel. 925 - 5988

Lietuviu švietimo ir šeimosv •

metai
Antanas Rinkūnas, PLB Švie

timo tarybos pirmininkas, para
šė straipsnį, kaip bus įgyvendin
tas ir įvykdytas visų metų užsi
brėžtas planas. Pastudijavus tas 
jo mintis ir planą į užsibrėžtąjį 
tikslą, noriu kviesti mūsų moti
nas, mokytojas, visuomenininkes 
ir kitas, kurioms rūpi lietuvybės 
išlaikymas, visomis išgalėmis įsi
jungti į šių metų plano vykdy
mą.

“Lietuvių švietimo ir šeimos 
metai” — koks gražus ir reikš
mingas šis šūkisl Tik reikia gerai 
įsigilinti ir suprasti šių žodžių 
reikšmę. Jeigu mes gyventume 
nepriklausomoje Lietuvoje, argi 
būtų reikalinga skelbti tokius me 
tus? Savaime aišku, kad be rū
pesčio, kaip šeimos, taip ir vals
tybės gyvenimas eitų savo keliu. 
Negrasintų tokie pavojai, kaip 
nutautėjimas ar pavojus sukurti 
nelietuviškas šeimas.

Moterų pareiga padėti
Šiuose metuose ir tame reikš

mingame plane, kas galėtų dau
giausia pasireikšti ir prie šio šū
kio prisidėti? Tėvai — vyrai tam 
neturi daug laiko. Jie užsiėmę vi
suomeniniu darbu. Daugumai 
reikia rūpintis šeimos išlaikymu, _ 
sunkiai dirbti, kad sudarytų šei
mai reikalingas pajamas. Be to, 
vaikams paaugus, pirmas rūpes
tis juos tinkamai paruošti profe
sijai, kad galėtų atsistoti ant sa
vų kojų.

Mažiausiai tais rūpesčiais už
imtos motinos — žmonos. Moti
nos turi rūpintis vaikų auklėji
mu, jau nuo mažens juos skatin
ti siekti mokslo, nevengti darbo, 
būti gerais lietuviais, valstybės 
piliečiais ir aplamai garbingais 
žmonėmis.

Mes, motinos, esame arčiau
siai savo vaikų — jaunimo. Su 
jais praleidžiame daugiausia lai
ko, pačios pirmosios juos gyveni
mui ruošiame. Tėvas vos turi lai- > 
ko išklausyti kylančias proble
mas. Turėdamas minutėlę laiko, 
jis tik padeda sūnui ar dukrai iš
diskutuoti kai kuriuos neaiškius 
klausimus. Motina turi nuteikti . 
vaikus šeimoje taip, kad jie tėvą 
suprastų ir laikytų jį autoritetu.

Jau dabar turime ir Švietimo 
vadovui padėti įgyvendinti šiuos 
puikius užsibrėžtus planus. Įsi
jungti į lietuviškų mokyklų pla
no įvykdymą ir į bendruomenę. 
Jis vienas nepajėgs to padaryti, 
jei niekas į tai neatkreips reikia
mo dėmesio.

vių kartoje yra puikiai išaugin- 
, tų lietuvių, gerų ir susipratusių 
veikėjų. Puikiai kalbančių ir ra
šančių lietuviškai. Turime poetų, 
literatų ir jau čia išaugusių ir 
gerai pasiruošusių mokytojų, ku
rie padeda tęsti švietimo darbą 
toliau, vietoj tų, kurie pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo ar pavargo. ,

Tik sutartinai dirbdami, o ne 
mirtinai kritikuodami vienas ki
tą, galėsime pasiekti gerų rezul
tatų. Ir Švietimo vadovui bus 
lengva įgyvendinti užsibrėžtus 
planus.

Mes, moterys, tad ir turėtume 
parodyti gerą pavyzdį, gražų su
gyvenimą šiais šeimos metais. 
Šeima, kaip mes žinome, yra vi
sa ko pagrindas mūsų išeivijos 
gyvenime. Net turėtume pamė
ginti ir savo vyrus sudrausti, jei 
tai įmanoma, nuo tų vienas kito 
užsipuldinėjimų. Tegu šie metai 
būna išskirtini iš praėjusių savo 
pliusais, o ne minusais. Švieski
me ne tik jaunimą, bet ir patys 
save.

Marijos aukšt. mokyklos Chicagoje lietuvaičių Rūtos ratelis, minėdamas Vasario 16-tą, buvo surengęs mo
kykloje lietuvių tautodailės parodėlę. Čia prie vieno parodėlės stalo matyti Rūtos ratelie valdyba. Iš kai
rės: Jūratė Jasaitytė — ižd., Marija Eivaitė — sekr., Asta Geštautaitė — vicepirm. ir Daina Baraitė — pir
mininkė. Nuotr. Seselės Irenos

L. Miežinienė

Janina Juknevičienė

G. VALIULIENĖ

Kasdien prasilenkiam su žmo-i mojo žodžio, vaizdo ar garso. Ja-
nėmis, kurių visiškai nepažįsta
me arba labai mažai. Kartais pa
vardė lyg ir girdėta, kartais vei
das irgi kažkur matytas. Tačiau 
ką tas žmogus savyje slepia, į 
kokią mokyklą skuba, taip ir ne
turime progos sužinoti. Jau du 
mėnesiai spėjo prabėgti šių taip 
prasmingai pavadintų Švietimo 
metų. Pačių mažiausiųjų lietu
viukų auklėjimo darbe daug yra 
nusipelniusi Janina Juknevičie
nė. Dar jos žingsniai labai drą
sūs, tiek giedros veide, o praeitis 
byloja 28 m. mokytojos-auklėto- 
jos veiklą. Per paskutiniuosius 
dešimtį metų yra visiškai pasi
šventusį mūsų mažajam atžaly
nui. Tiems naujiems tautos dai
gams, kurie mato aplinką ir lau
kia tikslaus mokytojos paaiškina-

Švieskime patys save

Dar reikia tikėtis, kaip mūsų 
lietuviškoje visuomenėje yra pri
imta, ir kritikos, net to ar kito 
darbo niekinimo. Neteko paste
bėti dar tokio stebuklo, kad nie
kas nekritikuotų kokių nors pla
nų, pripažintų vertais dėmesio, 
nors toks kritikas kartais ir neži
no, nuo kurio galo reikėtų kriti
kuojamą darbą pradėti.

i
Mes, moterys, ar turinčios jau

nimo ar ne, turime eiti talkon 
A. Rinkūnui, kad jo užsibrėžtas 
planas šimtu nuošimčiu būtų į- 
vykdytas. Tik su gerais norais ir 
bendru darbu to pasieksime. 
Dauguma mūsų galėtų atsiliepti, 
kaip kuri vykdė ar vykdo savo 
šeimoje lietuvybės išlaikymą.

Reikia pasakyti, kad šioje atei

drabužiais. Čia buvo birutinin- 
kės (Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje gausiai dalyvavusios ir padė
jusios rengėjams) su savo pirm.

Babickiene ir p. Kulikauskie- 
Cia matėsi ir Liet. mot. klu- 
feder. Chicagos klubo pirm. 
Krauchunienė, Z. Juškevičie

nė, F. Mackevičienė, E. Vilimai
tė ir kit. (tenesupyksta nesumi
nėtosios, iš atminties rašoma, o 
norėta iškelti moterų pastangas). 
Giedrininkės atvyko gražiai uni
formuotos su korporacijos kepu- 

. raitėm ir juostelėm. Vyr. skauti-

M. 
ne. 
bų 
M.ninos nuolatinis domėjimasis 

priešmokyklinio amžiaus vaiku 
neliko vien savojo kiemelio rū
pestis. Kas metai “Dainavoje” ji 
kalbėjo apie tą patį mažiausiąjį 
lietuviuką. Dalinosi savo vaizdi
nėmis priemonėmis, pagyvinan
čiomis patį žodį. “Švietimo Gai
rės” rašo, kad per vienerius me-|n|nkė Malvina Jonikienė švitėjo
tus įsisteigė 4 nauji vaikų darže
liai. Atrodo, pradedame suprasti 
mažųjų auklėjimo svarbą.

Kovo mėn. J. Juknevičienė yra 
pakviesta su paskaitomis New 
Yorkan ir Torontan. Šiuo metu, 
be nuolatinio darbo su mažai
siais, ji intensyviai dirba, beruoš- 
dama spaudai Montessori meto
du pagrįstą darbo priemonių kny
gą priešmokyklinio amžiaus vai
kui.

skautiškoje uniformoje su visais 
žymesnimis. Tai buvo gera, tvar
kinga moterų reprezentacija. O 
visų tų moterų priešakyje priimi
nėjo svečius šalia Liet. gen. kon
sulo ir kiekvienam spaudė ranką 
mūsų ambasadorė Juzė Daužvar- 
dienė, pasipuošusi autentišku, 
gražiai išaustu tautiniu drabu
žiu. St. S.

Moterys konsulų priėmime
Prie Chicagos Lietuvių mote- buvo: Margarita Rudytė-Krupie- 

rų klubo įsisteigė klubas pasiva-1 nė, Miriama ir Patricija Pilipaus- 
dinęs “Gintarėlių klubu” (Lithu- Į kaitės, Laima Nainytė ir Vitali- 
anian Amber Auąiliary). Mo
kančios lietuviškai kalbėti ar ne, 
bet kurioms rūpi lietuviški reika
lai, mielai priimamos. Pirmasis 
jų pasirodymas įvyko vasario 16 
d. konsulų priėmime. Pustuzinis 
jaunų, grakščių lietuvaičių, pasi
puošusių gražiausiais tautiniais 
drabužiais, priiminėjo daugiau 
kaip pusšimtį atvykusių įvairių 
kraštų konsulų. Jas suorganizavo 
Joyce Evans-Paulilionienė. Kitos

na Ruibytė. Keturios — čia gi-• 
I musios ir paskutinės dvi — nau
jai atvykusios. Lietuvos gen. kon
sului dr. P. Daužvardžiui ir po
niai kitataučiai konsulai nepa-j 
gailėjo gražiausių komplimentų 
šiam jaunam šešetukui, parodžiu 
šiam visą savo jaunatvišką suma
numą bei sugebėjimą vaišingai 
priimti svečius.

Svečių tarpę buvo matyti daug 
moterų pasipuošusių tautiniais

I

Paskutinio Liet. kat. moterų orgamua įjų p’s .uii .s s-gos tarybos suvažiavimo dalis atstovių: i kairės: 
A. Skučienė (‘‘Giedros’’ atstovė), dr. A. Radzivanienė (N. Y. kat. moterų kultūros d-jos pirm, ir I.KMOP.J 
sekr.), s1’suo M. Augusta (Nek. Prad Mari' s sės. L ongregacia). dr. A. &lep tytė - Janačienė (LPMOPS 
p'rm.), M. Galdikienė (PLMOPS garbes pirm ), pre! J. Balkūnas (dvasios vadas).. T. šlepetienė. Antroj ei
lėj: K. Keblinskienė (ALRKMS atstovė), A. Sungai ienė (PKMOPS vicepirm. ir Kanados atstovė), sesuo 
Viktorija (Nek. Prad. Marijos sės. k-ja), E. Vaišnoraitė (ALKM s'-gos atstovė), M. Lušiene (PLKMOPS vi
cepirm..), R. Kondratienė (N. Y. K. M. kultūros d-jos atstovė), O. Strimaitienė (ALRKMS atstovė), M. Vai
tiekūnienė (LKMOPS ižd.) ir M. Juškienė (ALRKMS atstovė).

I

Dail. N. Banienės sukurtas kostiu
mo škicas Uberto va dmeniui G. B. 
Perg-clesi komiškoj operoje “La 
Servą Padrcna’’ (Ponia tarnaitė), 
statomoj “Laiškų Lietuviams" pa
rengtie Jaunimo centre, Chicagoj, 
šiandien — kovo 8 d.

Vielinės čikagiefės mini
Vasario 16-čir

Chicagos Lietuvių moterų klu
bas paminėjo iš eilės 24-tą sykį 
Vasario 16-tąją. Per 70 asm. su
sirinko Gold Coast restorano pa
talpose. Meniu buvo parinktas 
grynai lietuviškas. Klubui vado
vauja energingoji Gene Krajicek. 
Atvyko amerikiečių spaudos ats
tovai. Genovaitė Giedraitienė su
giedojo himnus. Po pietų Jūra
tė Jasaitytė jautriai padeklama
vo Maironio “Vilnių”. Akordeo
nu solo grojo lietuviškas melo
dijas Genutė Saunaitytė (dar ne
sukako pilni metai, kaip ji atvy
ko su savo tėveliais — visa šei
ma iš Lietuvos). Kunigo A. Tra- 
kio rekomendacija padėjo šiai jo 
buv. parapiečių šeimai. Kalbą pa
sakė klubo garbės pirm. Juzė

Chicagos scenoje
Chicagos mieste (įskaitant ir 

priemiesčius šiuo metu veikia 
15 ar daugiau teatrų. Paskutiniu 
laiku atsidarė bent keli nauji. 
Kai kuriuose jų pastatomi net 3 
veikalai per savaitę.

Prieš 4 m. naujai pastatyta
me Candlelight Dinner Play- 
house (5620 S. Harlem, Sum- 

i mit), talpinančiame per 500 
asm., šiuo metu (nuo vasario 5 
d.) eina Frank Gilroy daugelį 
premijų laimėjusi drama “The 
Subject Was Roses” trečiadie
niais ir sekmadieniais. Kitomis 
dienomis pakaitomis repertuare 
yra 2 komedijos: Henry Deker 
farsas apie generacijų spragą 
“What Did We Do Wrong?” ir 
Neil Simon “The Star-Spang- 
led Giri”.

Šiuose puslapiuose “Filmų į- 
vairumų” skyriuje minėta dra
ma, pastatyta ekrane, buvo su
minėta. Jau tada teko pastebėti, 
kad ji daugiau žodinė, kaip vaiz
dinė, todėl scenoje žydi, o ekra
ne blanksta.

Kaip jau minėta, “The Sub
ject Was Roses” yra vienas la
biausiai premijomis apibertų 
veikalų Amerikos teatro istorijo
je.

Pulitzer premijos laimėtojas 
(prieš 4 m.) ir kiekvienos kitos 
taip visų geistinos teatro premi
jos kaip: N.Y. Drama Critics 
Circle, Tony ir Aegis klubo, yra 
jautri, inteligentiška, įtempta, o 
kartu ir gelianti drama, atisduo- 
danti realybe kiekviename kan- 
daus dialogo pasisukime.

Pasakojimas yra amžinojo tri
kampio, daug senesnio ir giles
nio, nei meilės trikampis. Tai 
trikampis tarpusavy kovojančių 
tėvų ir nelaimingos atžalos- sū
naus, mylinčio juos abu vieno-

Pykt s grožiui kenkia
Sis posakis buvo dažnai mūsų 

išmintingų močiučių kartojamas. 
Kartais ir neparodydami to, bet 
kai kurie žmonės gyvena chro
niškame pyktyje. Gydytojai tvir
tina, kad tokie asmenys vėliau 
ar anksčiau turės aukštą kraujo i 
spaudimą. Ir priešingai, kuo mesi 
vargiai tikėtume, tokie asmenys! 
nėra stipraus dominuojančio cha-' 
rakterio. Jie greičiausiai priklau-i 
są nuo kitų, kitų lengvai palen
kiami. Nors jie nepaprastai jaut-1 
rūs savo paties interesams, jie y-| 
ra taip emocingi, kad nesugeba Į 

i efektingai savo interesus apgin- 
I ti. Gal tas nesugebėjimas ir yra 
i viena priežasčių, kodėl jie per- 
1 gyvena beveik nuolatinį pyktį. 
O moters gražų veidą niekas ki
tas labiau neiškraipo kaip pyk
tis.

Daužvardienė tema “Du laisvės 
varpai — Lietuvos ir Amerikos”.

Šio minėjimo šeimininkėmis 
buvo: Dalia Bobelienė, Aldona 
Daukienė ir Joana Oksienė. Me
niškas programas pagamino D. 
Bobelienė. Suruoštai tautodailės 
parodėlei eksponatus parinko A. 
Daukienė, padedant J. Oksienei. 
Klubui, beveik be vienos-antros 
mažos išimties, priklauso lietu
vės, čia gimusios ir augusios. 
Jos rodo didelį norą išlaikyti lie
tuviškas tradicijas. Jau kelinti me
tai iš eilės kviečiasi naujai atvy
kusias atlikti minėjimo progra
mą ir parodo norą arčiau su jo
mis pabendrauti, dažniau sueiti, 
pasisemti žinių lietuviškam vei
kimui.

dai, bet nesugebančio juodu vėl 
sujungti draugėn ir nesugeban
čio prisirišti prie jų.

Candlelight teatre veikalas 
Jjyškėte pyška spinduliuojan
čiais žiburiavimais. Palyginti 
mažos skalės ir gan trumpokas, 
bet pasako tiek daug ir taip iš
kalbingai trijų stiprių vaidinto
jų lūpomis, kurie tikrai stipriai 
perduoda humoru persunktas 
vienos šeimos problemas. Jaučia
ma tampri W. Pullinsi režisūra.

Mazrian Walters puikiai įsigy
vena į rolę tylios motinos, su
prantančios savo sūnų taip gerai, 
kad net žino kada laikas jį pa
leisti iš namų į pasaulį. Tačiau 
ji atsiranda tame nelaiminga
me punkte, kada visiškai palie
ka abejinga jo tėvui— savo vy
rui.

Art Kassul perduoda vidujinę 
kančią plačiaburnio airio, visus 
komanduojančio, pinigus giau- 
žiančio nelaimingo šeimos vyro, 
kankinančio tuos, kuriuos jis, iš 
tiesų, labiausiai myli.

Judd Reilly, sūnaus rolėje, yra 
21 m. kareivukas, grįžęs iš II 
pasauk karo. Jis labiausiai nusi
mano visoje šeimoje apie vyks
tančią tylią, mažą tragediją ir 
stengiasi paslėpti skausmą savo 
tingia kalba.

Šis trejetukas puikiai susiklau
sęs, spindi vienodai suderinta 
puikia vaidyba.

Jų rietenos yra karčiai saldi 
liūdna rauda, kai ši maža gru
pelė, kiekvienas narys taip reika
lingas vienas kito, čia pat, prieš 
savo nuosavas akis, pamažu ati
tolsta nuo kits kito ir visiškai iš
siskiria.
Bilieto kaina yra $5.75 asme
niui — spektaklis su vakariene.

St. Semėnienė

Dail. N. Banienės sukurtas kostiumo škicas Serpinos vaidmeniui G. B. 
Pergolesi komiškoj operoj “La Servą Padrona” (Ponia tarnaitė), sta
tomoj “Laiškų Lietuviams” parengime Jaunimo centre, Chicagoj, 
šiandien — kovo 8 d.
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