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pasitinkant
Pokalbis su veikak) režisiere Marija Smilgaite

Sių metų pavasaris lietuvių iš- skirtas rūpintis veikalo pastaty-Į rodytas scenoje — taigi dar dieivijoje. yapč Chicagoje, pažymė- mu. kreipėsi į mane. Nusjaen-j dėsnis akstinas jį, o ne kokį kitai
tinas neeiliniais užmojais kultu- dus, jog bus statomas Krėvės Į vaidinimą parengti,
j rinės — kūrybinės veiklos bare.; "Skirgaila", netrukus
prisidėjo '•
! Akcentas šį kartą teko ne ko-i daugiau bendradarbiu, pažįsta-i
—Jaunimui, taigi ir jaunai rejkiems avangardistams, bet klasi- mu veidu iš Lietuviu B e n d r u o - ! Z l s , e r e u a t r o d o ' H * l a b , a u P n e
ikams: neseniai gana sėkmingai! menės Antrojo teatro festivalio! š , r d , e s b u t Ų š , u d l e n u avangardi| praėjo Kazimiero V. Banaičio statyto veikalo "Metai", ir r u o - | n e dramaturgija. Tokiu moder; operos "Jūratė ir Kastvtis" pašau- šos darbas buvo pradėtas.
' n , ų s P e k t a k h u J"^ neseniai ma' linės premjeros spektakliai, o štai
Rengėjai nenorėjo, kad vaidi-1 t e n
rytoj Jaunimo centre, Chicagoje, i nimas būtų eksperimentinis, a- Ostraukso " M e t a i " ) . Kas labiau-:
statoma mūsų literatūros klasiko; vangardinis. Jie tenorėjo, kad vei- šiai sugundė imtis ir, sakytume, i
Vinco Krėvės istorinė
drama kalu būtų patraukta ne ti-k ma- klasikinės dramos režisavimo ir!
iš kur semiatės savim pasitikėji-i
"Skirgaila". "Skirgailos" atveju žoji teatro mylėtojų grupė, bet
mo jėgų?
malonu dar ir tai. kad veikalas taip pat ir didžioji
Chicagos
įkopia scenon daugiausia mūsų lietuviškoji publika. O tokią pub— \ e m a n a u . kad tai būtų pa-i
čionykšeio jaunimo iniciatyva. Irjbka patraukti galima, mano nuo-) sitikėjimo klausimas, šį vaidini
pati režisierė iš jų visų bus bene; mone, kia.sikinid veikalu. Ir taip'rną statant. Teatro jėgų Chica-į
jauniausia. Linkėdami spektak- buvo išrinktas k*asiko
Krėvės! goję apstu, tereikia tas jėga-, tik';
; liui sėkrnėš, jo išvakarėse užkalbi-.'"S<irgaį!a", kaip Įdomus ir pilnas, suburti. Ir galiu nuo-širdžiai pa-j
J name cia jaunąją režisierę Mariją jntrigų veidinimas.
sakyti, jog šio pastatymo aktoria
Smilgaite.
šį pastatymą finansuoja Korp! kaip tik pasiryžę Krėvės veikalą!
Nec-Lituania. Tačiau į darbą yra išpildyti profesionaliai.
— Kada, kur ir kieno galvoj
įsijungę žmonės ne tik iš tos or
Žinoma, esu artimiau susipaži-j
gimė idėja Chicagoie dar
šį
ganizacijos, bet taip pat ir iš kitų, nusi su avangardiniu teatru. Ta-j Marija Smilgaite {karalienė \ I o r . a ) Jusur'o Marcinkevičiaus Mindaugo''
į pnesvasannĮ sezoną
pastatyti o aktoriai susibūrė iš visu Chičiau tai nereiškia, kad vien juo' fragmentuose, suvaidintuose kanu su Jonu Kelečium (Mindaugu) ir Leonu
j vieną iš žymiausiu lietuviškosios,
Barausku (Dausprungu) balandžio 15 d. Bostone ir balandžio 16 d. Nev
domiuosi- "Skirgaila" mane pa
Nvott V Mai
! dramaturgijos veikalų - Vinco' c a ? o s . ^ " k e j e esančių teatro traukė savo aktualumu šiais lai Yorke.
T e ! Ę
stambios atsiminimų knygos apie, Krėvės "Skirgailą"? Žinome tik- ° & i * gr«P«fc pavyzdžiui, ^ is kais. Skirgaila, gyvenimo mala
įvairius laikotarpius, kaip
mū-i riau tik tiek, kad būsimo spektak-1
° <simn- IS Jaunimo teatro. mas "tarp
dviejų
pasaulių"
suose šiandien tokia Bielinio at- lio režisierė yra Marija Smilgaite.
— Ar Pati pirmiausia pakišobando
Lietuvą
valdyti,
sutapa
siminimų knyga. Turėjome Dau- Sakykite, kokio teatro ar kokio j te "Skirgailos" pastatymo mintį
nalą. pritaikydamas IĮ mūsų saJy-jiizuotais k ' tais. Scenoi
tindamas
senąsias
idėjas
su
nau
manto, Kapačinsko, gen. Rašti- kitokio sambūrio vardu "Skirgai- ar kas nors kitas specialiai šiai
gom. Suredaguotas veikalas išlai-j sukūrė dailininkas Alvydas Bijom. Skirgaila yra asmeninių, po- ;
kio, Skipičio, Dovydėno ir daugį la" statomas, kitaip tariant, kas Krėvės dramai režisuoti Jas pasi
k > Krėvėj mintį, jo kalbą, b
- Hūn is. Rūb is, <urie vaizdi
litinių bei religinių kovų apsup
kitų atsiminimų knygų. Ir tik rūpinasi viso įvykio organizavi kvietė, iš anksto jau nutarus ne
mantinį toną ir ypač pabrėžia
So (14-to amžiaus galo
tas ir jose įveltas. O juk ir mes
::
r
ri ausi a i tai buvo, yra ir gal net mu plačiausią ja prasme?
nuolatini
iktą.
•
n
;*\i
madas),
suprojektavo madų kūką kitą. o "Skirgailą" parodyti čia išeivijoje esame
panašiai
v
bus medžiaga mūsų ateities jauvidinis
Skirgailos
asmens,
ar
poli-i
rėja
Gražina
" I vtė- Vfuziką suscenoje?
tarp tų dviejų pasaulių — iietu—
Šių
metų
pradžioje
viena
nųjų rašytojų kartai, jei tokių
s, religinis, skirtingu t a u t ų . ' k ū r ė kolegė Daiva Matulion;
Iš tikrųjų pasakius, man iš viškojo. tėvų mums perduoto, ir
čia dar kada turėsime. Tad atro- me Neo-Lituanų valdybos posė
Mane sudomino
psichologinis! Šviesas pritaikė Vytautas P kš
do, kad panašios medžia.gos rei J d y j e , įvykusiame Chicagoje. Vy-jpat pradžių buvo lyg ir aišku, amerikoniškojo. į kurį isijungda- šio vaidinimo
tas. Krėvėjtys. Romas Cesas rūpinasi butą kėtų net kur kas daugiau k vis H t a u t a s P a u i c < t > ' s P * * * * korpora- kad norėčiau statyti koki Krė*- mi rr lietuvį-škojo nenorime ap- labai realiai įžvelgia Skirgailos.; rijos bei scenovaizdžių eskiz
vairesnės, kol dar gyvi tie, kurie rijos valdybai pastatyti vaidini vės vaidinimą. Buvo galvota pa-j leisti,
Idovo ir žmogaus.
pildymu. Daug laiko ir darbo j nešiojasi šio šimtmečio atsimini mą, norint sugyvinti Neo-Litu statyti "Likimo keliais" ištraukas,
lUa
yra
tvirtas,
Vi
Kr
— Kas "Skirgailoje" Jums y-!
anų veiklą-Jo idėja buvo priimta, į tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
mus.
. .
K pač patinka ir į ką ten ypač kryps
ir tereikėjo, panašiai kaip ir Pi-Į publikai įdomiau matytį vientisą :
remiaumo
principais.!
gailą.
Grimavimą tv
jūsų
režisūrinis
dėmesys?
Juk mūsų istoriia nedaug pa-\ r a n c lelIo veikėjam, surasti ne tik j veikalą, nusprendėme, jog reikia
GaJuti
rian
sul
rte,
jo
reliko m u m s panašių užrašų ir gali a u t o r i 4 < bet taip pat ir režisierių, j statyti "Skirgailą". Be to, Išeivijo-į
kasys. Pilka sure- žmormkurri
kaip
valdov
.
•
pavadi
dėl to ji kažkaip gal miglotesnė) K o ' e g a Vytautas, valdybos pa-! je niekad šis veikalas nebuvo pa-1 dagavo Krėvės "Skirgailos" "rigi- sužlugdo. Krėvė !abai įtikinamai Techninis •
\
mums. Senuosius, net
laiškus, I
parodo
- ieniškurr
-.gandras P Jr. Prie
saugo turtingesni pasaulio ar-!
'
lusivylimą. Tuo
i pat
chyvai. O mes šiandien, keisčiau-j
būdu pu
i nesunku išiose pasaulio šalyse apsigyvenę, j
. Todėl S
ar neturėtume palikti ateities kū- \
- vaidm
labai
— Kas "Skirgailoje" vaidins
rėjui ne tik tų vietų apybraižas,
grindines
~} Kaip vyksta
bet ir keisčiausių išeivio darbų;
peticijos, kokia darbo rraotaibent trumpų aprašymų rinkinį, j
s -r - ka^
Jei dabar nežinome tiksliai, kaip i
man:
mą
su
gyvena ir dirba čionykščiai mū-j
— Pagrmc
vaidina
sų mokslininkai, artistai, dėstyto-i
lila — Juozas
Krėvės J
>» todėl,
jai universitetuose, okeonografai,;
Raudonis, Ona Duonutė — Da. norėkariai, darbininkai, redaktoriai.;
Ha Ji
•
5 — Al
. Pro
pardavėjai, žurnalistai, veikėjai iri
das Y . V <s Brinfesorių )
kt., kaip tai žinos šios medžiagos,
rtė,
nina i
reikalingas kūrėjas ateityje?
Henrikas M
— Rimas
Ar galima tikėtis daugiau
A rius BaTik surinkta knygose, tokia meisiorinio fono realistinio pastaty'
— Viddžiaga pasidarytų lyg šio viso'
it taipgi \ iso- ma
rudis, S
—.
laikotarpio gyvenimo piūvis, ku
mis
įv
iiiriausiomis
modcriMOfo
Linas
Re?
ris
ateities kūrėjams taptų po ran-Į
šiu dienų teatro galimybėmis, tuDarba!
vįus.
ka gulinčia, patogia, kūrybai au- :
rint galvoj r ū b u s , m u / i k ą . š\ ,;•- \
•>
; . ,, ; i a n tentiška medžiaga —
modelis,!
-;iv. dekoracijas ir vi^ą kitą butrbs ati o
n t
^
kvėpimo ir atramos. Tai i
taforiią? Ir htrie žmonės visuos likimas vyko p
,
I > genebūtų enciklopedija, net gal sašiitos reikaluos Jums talkina?
L 3 va
'Sdrvotiškas, kūrė'jui pritaikintas pa
;ios
- Kaip jau mineiau. p
" Premjera Chicagoie, Jauskatų rinkinys, dė-1 kurio šian
mm
mas b
. • • dien verta visiems pagalvoti.

Rūpestis kūrybos modeliais,
reikalingais ateičiai
Dailininkas gali kurti, pasikliaudamas atmintim, vaizduote,
fantazija. Muzikui reikia gamtos garsų, miesto triukšmo, teoretinių kombinatui.
Rašytojui
būtina savo ir kitų gyvenimo patirtis, bet ir sapnai, vizijos.
Tačiau visi jie. vienu ar kitu
metu, yra reikalingi, nors trumpam. modelio, t. y. medžiagos, į
kurią neklysdami galėtų at.siremti ir iš jos. iš tam tikro taško,
tam tikros nuotaikos modeliuoti
savo 'kūrinį, tą visą medžiagą įforminant.
Dailininkas gal pastato prieš
save daiktą, žmogų — modelį,
net fotografiją, choro dainų kompozitorius klausosi garsų, sukviečia dainininkus, liepdamas jiems
eksperimentuojant traukti įvairiais balsais, o rašytojas gal viena ausim klausosi, ką
žmonės
šneka, skaito senas kronikas, istorijas ar atsiminimų
knygas,
laukdamas įkvėpimo.
Vienam menininkui reikia dažnai pasikartojančio, paskato, kitam
užtenka vieno
trumpo
žvilgsnio — akimirksnio, kelių
išgirstų žodžių, garsų, ir jie tampa ]dnm viso kūrinio tema. Toks
menininkas net vengia būti perkrautas medžiaga. Jis net nenori
visą lanką matyti savo modelio.
kad
medžiaga - modelis nenustelbtų jo, kaip autoriaus, fantązi jos.
Dabarties laikai medžiaga
ir
modeliais ?al net per daug turtingi- Menininkas turi fotografi
jas, muzikas garsų juostas, muzi
kos plokšteles, gaidas, o rašyto
jam

plačiausias

laikraščiuose,

pasirinkimas

žiniose.: pasirodo

P. Min,

Pokalbis "Dailės" grupės parodoje. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Iš kairei
nė. dr. P e t r ^ Tunkūnas. dail. Adoltas Valešk.i ir dail. Jonas Kelečiuf.

dešine: dail. Marija Ambrozauic-
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fai, gyvenę po Descartes'o kreipė
struktūrą, o gal dar ir logikos tai be teisingos arba klaidingos reikš
daug dėmesio j jo pastabą. Tačiau
syklių sudarymą. Moderniojoje ma mės gali turėti taip pat ir kitas
šios dvi mokslo šakos yra daugiau
tematikoje aksiomos nustojo būti reikšmes. Taigi, postulatų pasirinki
negu vienu atžvilgiu i viena kitą
aksiomomis. Dabar jos vadinamos mo klausimas nėra esminis.
panašios.
Mums belieka svarstyti tik du pir
postulatais, o ne savaime aiškio
Pirmiausia, matematika, kaip ir
mis tiesomis. Postulatų pasirinki muosius būties klausimo atžvilgius:
filosofija, tiesiogiai nesiremia
nei
mas yra tam tikra prasme vien sko kas ir kaip. Filosofijoje atsakymų
matavimais, nei stebėjimais. Jų da
nio dalykas. Matematikoje netgi pa skalė į pirmąjį klausimą nusitęsia
romų išvadų negalima nėi patvirgeidaujama nagrinėti Įvairias postu nuo Platono idėjų arba formų, ku
vra kita, negu iškalbingo pamokslr- \ tinti, nei sugriauti jokiais eksperiC. M A S A 1 T I S
latų ir jų paneigimų kombinaci rios tik vienos sudaro tikrąją realy
t T ę s i n y s iš praėjusio š e š t a d . )
nin.ko skelbiamas idealas. Ir pati i- j mentais. Tiesa, filososfijoje pragmajas ir tirti iš to išplaukiančius gali bę iki Demokrito atomistinės tikro
dealo sąvoka- matematinių grupių tizmas teigia, kad visas žmogaus
iMaiematika ir poezija
mumus. Pavyzdžiui, mes diskutuo vės, kuri visa sudėta i nedalomas
teorijoje yra tiksliai definuota aibė, į Pažinimas ateina per mūsų jusles,
jame dvinare aibių algebrą ir su ja medžiagos daleles. Iš tikro, ir po
Pasižvalgę i kelias nuomones, kal
Be paminėtos laisvės dėti i tuos į mintis. Tačiau tai yra iš tos gady- su matematine precizija savo pras T a i p pat ir matematikoje yra nuo susijusią klasinę dvireikšmę logiką,
puliarios literatūros skaitytojas gali
bant apie matematiką, stabtelkim pačius žodžius ir simbolius įvairią !nės. kada poetas buvo pranašas ir mę Įvairiose grupėse, — panašiai monių, kad visa matematika yra il
kurioje kiekvienas teigimas yra arba lengvai priskaičiuoti bent pustuzini
dabar ties poezija, kuri. anot bri prasmę, matematikoje ir poezijoje j pranašai buvo poetai Dabar, kai kaip audra ar idėja keičia
savo gų amžių patirties indukcija. Ta teisingas arba klaidingas. Arba mes
skirtingų filosofinių
teigimų apie
tu filosofo Herberto Spencer'io. yra mes esame laisvi tą pačią prasmę naujojoj poezijoj R. Vėžys po ato reikšmes poezijoj, — tačiau visuo čiau reikia pastebėti, kad nei filoso
galime lygiai taip pat studijuoti va būti, pradedant kraštutiniu solipsiz
kalbos forma, skirta tiksliai reikšti reikšti Įvairiais simboliais. Pavyz stogų "grįžęs miestan vaikšto pagi met aiški ir vienareikšmė. O kiek fijoje, nei matematikoje, berods, nie
dinamas neryškias aibes su jų dau mu iki Spencerio ir James'o pragt-moncrnėms mintims. Skaitant poe džiui, Julija Švabaitė liūdi,
kai riodamas ir žaksi mėlynos padan- precizijos mes skiriame idealui sa kas nėra pasiūlęs eksperimentų ar giareikšme logika, kurioje teigimai
(Nukelta į 4 pusi.)
tą Algimantą Mackų, atrodo, kad "vėjas užpūtė motinos šilto rū- j gės gabalais", gal ir ne visada rasi- vo kasdieninėj kalboj ir gyvenime? matavimų, kurie galėtų patvirtin
poezija yra "iš mirusios jūros dug bo kvepėjimą. o Nyka - N i l i ū n a s ! me poezijoj širdies išmanymą. Ta- Kažin, ar ne šitą sąvokų ir min ti ar sugriauti kurį filosofinį teigi
no iškaltos deginto molio plytelės išsako išsiskyrimo su motina skaus- Į čiau argi mes nesusimąstome, kok- čių kombinavimo
laisvę, bendrą mą ar matematikos teoremą.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem?
DR. MARIJA LINAS
su hieroglifų Įrašais*'.
Toliau, filosofijoje ir matematiko
ma, kai "ji užgęsta tenai, lyg Šešė-Įsai trapus modernaus žmogaus praš matematikai ir poezijai, ir iš tos
DR.
E3MUND
E.
GIARA
AKUSERUA LR MOTERŲ LIGC*
turėjo je egzistencijos klausimas yra vie
Kiekvienas mes savaip skaitome ils, be skundo, kaip žvaigždė, bėga-' mes supratimas, kai kitoje vietoje laisvės kylantį tikslumą
OPTOMETRISTAS
2817 West 71st Street
šiuos hieroglifas ir savo atskirą tu linėn naktin krisdama"'. Abu jie ap-į skaitome tą patį autorių, aprašan- galvoj garsus matematikos VVeier- nas iš pagrindinių, nors klausimo
2709 W e s t 51st Street
rini idėdam i juos, kaip ir i mate rašo tą pati įvyki, tačiau Švabaitė ti, kaip "pro langus skverbėsi vaka- strass"as sakydamas, kad matemati iorma ir sprendimo būdai matema
Telef. HEmlock 6-3545
Tel. GR 6-2400
kas, kuris nėra kartu ir truputį poe tikoje yra kitokie, negu filosofijoje.
(Oriso ir rezidencijos)
matikos simbolius, kurių intuityvi savo posme laidoja paguodą ir už ro beprasmiškumas"?
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir
1—4
ir
7—9;
antrad.
Ir
pentad.
Valandos
pagal susitarimą
prasmė kiekvieno mūsų yra kita ir uovėją, o Niliūnas atsiskiria su 'gy
Britų poetas Wordsworth sako: tas, niekada nėra pilnas matemati Užuot ieškodami pačios egzistenci- j 10—4;
\į~'
šeštad. 10—2 vai.
kurių objektyvi reikšmė priklauso venimo Švyturio neisipildžiusios vil "Poezija yra tai. kas apima visus kas.
jos esmės, kaip filosofijoje, matema
Ofiso H E 4-1818
Rez. PR 8-9801
nuo to, kaip šios hieroglifų plokšte ties auka.
mokslus ir tai, kuo visi mokslai tu
tikoje mes paprastai klausiame apie į ° t e - t e l - 735-4477
Rez. P R 8-69«0
DR. J. MEŠKAUSKAS
les sudėstomos. Pavyzdžiui, ta pati
I vieno elemento arba specialios ele- į
Matematikoje, žinoma, nėra in ri remtis". Manau, kad tikroji poezi
Filosofija ir matematika
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
diferncialinė lygtis gali reikšti spy tymaus grožio, kuris spindi praradi jos vieta yra tarp šitos hiperbolės ir
mentų klasės buvimą. Filosofijoje I
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS
SPEClALYBfi — NERVŲ IR
ruoklės siūbavimą, kitu afcveju gali mo kančioj ir atgailoj, tačiau mate kuklių K. Bradūno žodžių, kur jis
Daba-- dar žodis apie filosofiją ir mes pirmiausia klausiame, kas yra
2454 West 71st Street
EMOCINĖS LIGOS
aprašyti elektros srovę indukcinia matikoj, kaip ir poezijoj, realybė iš sako: "ten rytojaus palamintą vil matematiką. Jos yra panašios bent būtis, o tik po to ieškome jos sa
(71st ir Campbell Ave. kampas)
CRAWFORD MEDICAL BUILTUNG
| Pirmad... antrad., ketvirtad. u- penkt.
dažniausiai
me tinkle, dar kitu atveju ji gali at reiškiama Įvairiomis formomis, ku tį suieškojęs i giesmę dedu". Iš tik-1 vienu atveju: abi labai preten vybių. Matematikoje
6449 So. Pulasfci Road
nuo 3 vai. popiet iki 7 vaL vak.
Valandos pasai susitarimą
darome
priešingai:
pirma
nusako
vaizduoti žmogoaus širdies plakimą. rios atspindi tai, ko mes ieškome ro, atidžiai ieškodami, ir dabar mes zingos. Fagal vadovėlių definiciją
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryt*
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
at- filosofija yra visuotinis mokslas, api- me ejemento savybes, o paskui klau
Rezld. TeL — GI 8-087S
Argi ne tas pat atsitinka su me samprotavimų ar jausmų tikrovėje, galime rasti poezijoj rytojaus
taforom poezijoj? Juk Salomėjos Nė kurios yra mūsų asmeninio santy spindį, kuris yra aukščiausias žinoji-i mąs visu kitų moksh< pagrindus, siame, ar jis egzistuoja.
DR. W. M. E1SIN - EISIMAS
DR. FRANK PLEČKAS
Tačiau kaip būties klausimas už- AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
ries vėjas jos eilutėje "gyvenimas kio su šia tikrove aidas. Pavyzdžiui, mo laipsnis; galime vėl išgyventi se-! Todėl mes turime gamtos mokslų
OPTOMETRISTAS
GINEKOLOGEVC CHIRURGIJA
mano — tai vėjas palaidas'" reiškia iš trigonometrijos mums gerai pa novės laikų realybę, kurioje prana-! filosofiją. Istorijos filosofi!.!. ukono- Į i m a <*aug vietos filososfijoje, taip
Kalba lietuviškai
visai ką kitą. negu Jurgitos Saulai- žįstama kosinuso funkcija, išreiškia šo ir poeto buvo ta pati, išmanymą \ mikos filosofiją ir net matematikos ir modernioji matematika yra pri-l 6132 So. Kedzie A ve., WA 5-2670
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148
ma trikampfc kraštinių santykiu. mąstanti, širdis.
tytes posme:
filosofiją, arba matematiką. Mate- krauta vadinamų egzistencijos teo Valandos pagal susitarimą. Jei ne
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
atsiliepia, skambinti: >fl 3-0001
rėmų, kurios įrodinėja, kad definici
, kai mums rūpi trikampio savybės
"contact lenses"
Kai poe/iia savo žodžių simbo- Į matikai taip pat paskelbė
savo
Sausra nėra smėlis.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec
arba begalinė eilutė, kai m u s do likoj atskleidžia mums ateitį, ji yra mokslą visų mokslų karaliene ir jomis ir postulatais apibrėžtame ma
Tel. — B E 3-5893
Nei deganti saulė.
mina šios funkcijos pratęsimas
i panaši į matematiką, kuri lygtimis matematikas Bell net parašė kny tematiniame pasauly egzistuoja tam
DR. A. PUSTELNIKAS
Nei sausas vėjas.
DR. A. B. GLAVECKAS
kompleksinę sritį.
ir simbolių
transformacijomis nu gą tuo titulu. Panašiai, kaip Įvairių tikri elementai, kaip, pavyzdžiui:
Sausra yra
šulinys be ilgesio,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
stato būsimus saulės aptemimus, mokslo šakų filosofijas, mes turi sekų ribos, lygčių sprendimai ir ai
Poezijoje yra metaforų, kurios ySpecialybė AMų Ligos
SPECIALYBE VCDAUS LIGOS
bių
transformacijos,
ir
kad
tie
ele
O ką reiškia "vėjas", kai Alfon ra virtusios simboliais su aprėžta rytdienos vėjo stiprumą bei krypti me Įvairius matematinius mokslus,
5159 South Damen Avenue
3907
West
103rd
Street
mentai turi tam tikras savybes, kaip
sas Nyka-Niliūnas sušunka: "Vival- prasmių skale. T a i p pat ir matema ir per ateinantį trijų nedarbo dienų j kaip matematinę fiziką, matematiTeL Ofiso PR 6-7800! Samų V25-7897
Valandos pagal susitarinją
antai: jie yra vieninteliai, tolydiniai,
Valandos tik pagal susitarimą.
di, vėjas ir vargonai vejasi sidabro tikoje kai kurie ženklai ir sąvokos savaitgali eismo nelaimėse žuvusių-! nę chemiją, biometriką. t. y. mateTrečiadieniais uždaryta
vien-vienareikšmiai, ir t.t.
jų
skaičių.
j
matinę
biologiją,
operacini
mokslą,
Ofiso
tel.
P
R
8-2220
strėlę", arba kai jis palydi vėją ge yra įgife gana pastovią prasmę. Ta
Į būties svarstymą filosofijoje ga Namu — rezld. — PRospeot 8-9081
Airių poetas ir kritikas
Louis arba ekonomikos matematiką, matedulo procesijoj:
čiau šie simboliai savo lankstumu
DR. ZIGMAS RUDAITIS
lima
žiūrėti trimis požvilgiais. Mes DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
MacNeice
palygino
poeziją
su
"pre
matinę lingvistiką ir net matemati
! ir Įvairumu išlieka Įdomūs ir vis
SPEC. ORTHOPEDMOS LIGOS
Jos kūną išnešė kadais
nagrinėjame, kas yra būtis, kaip atJ O K S A
2745 West 69-Ja Street
nauji. Liepsna ir audra yra poezi cizijos instrumentų žmogaus reakci nę filososfiją! Iš tikro, juk turime s k i r i b ū t i e s
Šešėliais pro žalias alėjas.
V A I K Ų
L I G O S
j
a
I
gyvenimą
užrašyti".
Aš
manau,
matematinę
logiką,
k
reikia
pripaaspektai
rišasi
vienas
su
jos simbolių jsnyzdžfe!:* Jie išlaiko
TeL 737-2290. ofiso ir rezidencijos
Ir sekė ją mylėjęs vėjas.
kitu, ir kaip mes patiriam būtį. Aiš
2656 West 63rd Street
savo metaforų groži, nes kai Dan
Priima ligonius tiktai susitarus —
Palinkęs po sunkiais žiedais.
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
ku,
šitie
atžvilgiai
yra
tampriai
su
(By appointroent)
guolė Sadūnaitė žada "po žiemos su
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki g
siję
tarpusavy
ir
kiekvienas
mąsty
vai.
vak.
šeštad.
nuo
1
Iki
4
vai.
Argi šiuose pavyzdžiuose vėjas liepsnoti tulpėmis", jos liepsnojimas
DR. LEONAS SEIBUTIS
mas kas yra būtis apima taip pat
nėra tas pats, kaip matematikoje ik yra visai kitas, negu Vlado Šlaito.
Inkstu, Pūsiės ir Prostato
atsakymus
į
kitus
du
klausimus.
Ofs.
PO
7-6000
Rez.
G
A
3-7278
sas, kuris įgyja prasmės tiktai kitų kai jis ilgisi "nežemiškoj draugys
CHIRURGIJA
DR. A. JENJCINS
simbolių kontekste.
pavirsdamas tėj kaip žiburėlis danguje liepsnot!"
Pradėdami paskutiniuoju, episte2656 West 63rd Street
Taip pat audra. Ji virto konflik
pagal autoriaus norą arba laisvu
mologiniu atžvilgiu, turime pastebė
Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kintamuoju, arba griežtai nubrėžta to, sunaikinimo ir iššaukimo sim
ir
ketvirtad. nur. 5 - 7 v a k a r e
ti, kad matematikoj kaip ir filosofijo
3844 West 63rd Street
riba, arba begalinių dimensijų erd boliu. Tačiau ji vis tiek išlieka poezi
Ofiso
tel. 776-2880; rez. 448-5545
je kyla klausimas, kiek mūsų jus VAL.:
kasdien nuo 1—4 p. p. Ir *
Iki
8
vai.
Trečiad.
ir
šeštad.
uždaryta
joj
nauja
ir
sodri
savo
turiniu,
nes
ve.
linė patirtis prisideda prie matema
DR. J. J. SIMONAITIS
Kažin a.r Henriko Radausko žo Stasio Santvaro audra, kuri "į kran
tikos išvystymo, t.y. kiek matema Ofiso b" buto teL OLympic 2-1381
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
tą išmetė skeveldras laivo" yra tra
tika priklauso nuo indukcijos ir kiek
džiai:
DR. F. V. KAUHAS
Adresas: 4255 W. 63rd S t r e e t
giška ir grasinanti, tuo tarpu toji
jos sukurta grynąja dedukcija
iš I
Ir skamba medyje melodija tyli, audra, kurios Juozo Mikuekio "šir
Ofiso tel. REliaooe 5-4410
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmųjų principų. Tačiau
šitas
O aš klausausi jos ir užrašau dis nebeieško, kai jau metai neri
Rez. GRovehill 6-0617
klausimas matematikoje liečia
tik
1407 So. 49th CoBrt, Cicero
Valandos:
pirm. Ir ket. nuo 12 vai
smėlv.
mo praeina" yra intymiai asmeniš
postulatų pasirinkimą ir definicijų Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Tre&ad. ir iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p. p
iežtad. tik susitarus.
reiškia tik jo kuklumo neviltį, kad ka ir net nuolaidi. Dar kitokią aud
ir vakarais pagal susitarimą.
laikas greit užpustys jo giesmę, kaip rą surinkome "kasas paleidusią, atDR. ALG. KAVALIŪNAS
Ie
DR. ANNA BALIUNAS
pėdsaką sausam smėly? O gal i į jojančią" pas poetę Nerimą NaruDR. P. STRIMAITIS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
VTDAUS LIGŲ IR KRAUJO
pirmiausia pasako jo parinktų žo ' te.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GERKLES LIGOS
SPECIALYBE
Bendra praktika tr chirurgija
džių ir jų prasmės nepastovumą?
PRITAIKO
AKINTUS
Panašiai ir matematikoje: integ
5540 South Pulaski Road
Ofisas 2750 W. 71st Street
Ar po daugelio metų Radausko ty
2858 West 63rd Street
ralas visada reiškia tam tikros
rū
Valandos pagal susitarimą
TEL.
—- 925-8296
VaL:
kasdien
10—12
vai.
ir
7—9
T.
lioji melodija neskambės kitais ai
Valandos: 2—-8 v. v. penktad 10—12
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Treclad.
šies ribą, o tačiau šio simbolio RieS k a m b i n t i — 585-2525
ryto. 2—8 vai vak. šeštad. 1 Ik!
dais tame pačiame medy ir tame
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
mann'o. Stiltjes. Lebesyne. ar Ra-!
i v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta.
Ofiso
telefonas
P
R
8-3229
rei.
ofiso
Ir
bato
OLympic
2-4159
pačiam eilėrašty, negu ji skamba
Rezld. teL WA 5-3099
dono prasmės nemažiau skiriasi tarRez. telef. WAlbrook 5-507«
dabar?
1
DR. P. KISIELIUS
pusavy negu Sadūnaitės ir Šlaito
RĖŽTO. TEL. 239-4683
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Gali atrodyti, kad šis palygini liepsnojimai.
DR.
K.
G.
BALUKAS
P-YDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1443
So.
50th
Avenae,
Cicero
mas, kaip simboliai ir metaforos kei
Šios pastabos rodo. kad matema
Akušerija ir moterų U«os
Bendra
praktika
ir moterų ligoa
iCasdien 1-3 vaL ir 6-& vai. vak.
čia savo turinį matematikoje ir po tikoje formų tarpusavio santykis ir
Ginekologine Chirurgija
Ofisas ir rez., 2652 W. S9tn SC
iSskyrua trečiadienius.
ezijoje, yra paviršutinis. Juk Stasio jų priklausomumas nuo to santy
6449 S. Pnlaski Road (Crawforc
Šeštadieniais 12 lkl 1 vai. popiet
TeL PRospect 8-1223
MedicaJ Building) Tek LU 5-6446
Santvaro žodžiais"Daina pilna auk kio yra panašus j poezijoje naudo
Ofiso vai.-. Pirm., antr., trefi. tx
Priima ligonius pagal susitarimą
penkt. nuo 2 lkki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8
Tel.
REliance 5-1811
sinių skiemenų, daina graži, kaip jamą techniką, kuri nuaudžia vaiz
v. v. Šeštad. 2-4 vaL popiet Ir kito
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
sielvartą dainuojanti mergaitė'". O dus ir jausmą iš žodžių, laisvai juos
DR. WALTER J. KIRSTUK laiku pagal susitarimą.
(Lietuvis gydytojas)
matematika juk sausa, bejausmė, be pasirinkdama ir sugretindama.
Of. Tel. H E 4-212S. Namu OI 8-6196
DR. VL BLAŽYS
gyvybės. Bet argi grožis tik jausmuos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Britų matematikas H a r d y sako.
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
f
DR. V. TUMASONIS
3925 West 59th Street
ir sielvarte? Argi kiekviena obels Sa kad tapytojas, poetas ir matemati
2801 West «3rd Street
Va!: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
C H TR U R G A S
Kampas 83-Člos ir Califomia
ka pavasarį kančioj pabąla? O vis kas visi kaip miklios audėjos audžia
penktad nuo 12-4 vai p. p 8—8
Valandos
pagal
susitarimą:
2454 West 71st Street
vai. vak šeStad. ! 2—2 vai. p. p. Ir
dėlto jinai — graži! Grožis ir gy savo raštus: tapytojas spalvų audi
Pirmad.. antrad, ketvirtad. nuo
trečiad. uždaryta.
6 iki 7:30 vai. vakaro.
vybė yra tiek pat ir matematinio mą, poetas žodžių margini, o ma
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad.
de^tad. nuo 2 iki 3:30 vaL
2-4 Ir 6-8. Treč. Ir geStad. uždaryta.
galvosūkio dalis, kiek jie priklauso tematikas minčių ivairiasplavi raš
Trėčlad. ir penktad. uždaryta.
DR. NIHA KRAUCEL Danguolė
Stončiūtė
Auka
(lino
raižinys)
Stasės Šakytės "Iš tamsių geležies tą. Tačiau matematika yra mūsų
TEli. PRospect 6-9400
Ofiso telef. 478-4042
KRIAUČELIŪNAITE
Iš "Da'.lės" grupės parodos Čiurlionio galerijoj. Chicagoj
rūdos lašų renkamam
kentėjimo pažinimo dalis. Joje simbolių ir jos
Rezld. teL WAlbrook 5-3048
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
AKUSKRMA tR MOTERŲ UGOS
ženklui." Tiesos ilgesys yra nema savotiškų metaforų naudojimo bū
(VAfiKAS)
6132 & Kedzie Ave.
DU C. K. BOBELIS
Tel. WA 5-2*70, neatsiliepus skam
žiau gražus, negu gėrio ieškojimas das tėra tik antraeilės reikšmės. O
GYDYTOJA
IR C H I R U R G 8
bint 471-0225. Valandos pagal susi
ritmo eilutėmis.
DR.
B.
B.
SEITON
6648
South
Albany
Avenue
tarimą.
kaip su poezija? Ar ji irgi priklauso kad ši precizija kyla iš poezijos žinti, ji yra daug pranašesnė už

oezija ir filosofija matematikoje

DR. E. DECKYS

Be abejo, daugiau žmonių
gali mūsų pažinimo lobiams? Aš nežigėrėtis Aisčio "Vortinkliukuose pa- nau. Kai aš skaitau poeziją, aš takibusiom raselėm apvalytėm", negu į (Mos neieškąs Žinojimo.
Tačiau
GocdcTio nepilnumo teorema arba ; kaip yra iš tikro? Žinoma, poezijoje
Ž e m u l i o kardinaiinių skaičių pa- : nerasim geometrijos teoremų.nei lygįrody
iyginimu. Tačiau jei mes visi galėtu čių sprendimo egzistencijos
me dainuoti kaip Vergilijus Noreika, mų, nors praeity ir bandyta eilė
bet tik kas dešimtas skirtume spal- mis rašyti geometrijos vadovėlius.
\.is. ar tada sakytume, kad grožis Tačiau poezijoje yra kitos išminties
priklauso tik Banaičio ir Jakubėno ir kito žinojimo. Keturiasdešimt aš
kūrybai ir kad jo mažiau Adomo tuntoji psalmė sako: ' ' M a n o burna
Varno drobėje? Goethe yra pasakęs: kalbės išmintį ir m a n o mąstanti
"Matematikas tik tiek yra išbaigtas, širdis išmanymą." Juk psalmė yra
poezija ir kartu ji yra gyvenimo iškiek jis išgyvena tiesos groži'*.

laisvės žodžių ir jų semantikos
naudojime. Mūsų kalba ir mūsų
sąvokos labai netikslios ir dažnai
daugiaprasmės: kas vienam yra ark
lys, kitam gali būti tik kuinas, o
dar kitam gal žirgas. Tik išsilaisvi
nę iš žodžių kasdienybės ir nusikė
lė i I.cvvis Carroll'io Alicijos Stebuk
lingąją 2eme. kurioje žodžiai reiš
kia tą, ką me? norime, tik tada mes
galime pasiekti matematinės preci/iiov Matematik.i, kaip ir pt>ezija,
nesuvaržyta jokiomis prekoncepciįo-

mis ir joje tobulo skaičiaus savybė

INKSTŲ

IR

ŠLAPUMO

TAKŲ

Aristotelio logiką. 1665 metais SpiCHIRURGIJA
TeL — 695-0533
noza parašė veikalą: Ethica More |
Geometrico Dcmonstrata; t. y. eti- į POX VALUETS MEDICAJ. CKNTEB
800 Summit Street
k<» geometriniu būdu
išdėstyta.
Route 58 — EUrin. IHlnols
Prancūzu filosofas Descartes yra
pareiškęs, kad filosofija negali bū Tel. ofiso HE 4-5849, rez. SS8-22S*
DR. PETER T. BRAZIS
ti tiksli, jei ji nėra išreikšta mate
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
matinėmis formomis..
2484 West TLst Street
Galimas daiktas, kad Spinozos ea i : pirm.
ketv. 1 Iki i popiet:
tikos išdėstymas ir Descartes'o pa V
aatr., patikt, t-5. trač ir t e i t tik
staba labiau nurodo
i skirtumą •oMttkra*
tarp matematikos ir filosofijos, ne
gu į jų panašumą. Be abejo, ma
tematika nėra filosofija. N ė filoso-

Perskaitę "Draugą" duo
kite kitiems pasiskaityti.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KfDIKlT; IB VAIKŲ UOŲ
SPTtfriAMSTC
MKDTCAT. BtTT.DCSrG
7156 Soutb Westrrn Avenue
Pirmad.. antrad., ketvlrt, ir penkt.
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
8—8 va?.
vakare.
TVeilad.
nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. Seit&d
11 vai. ryto lkl 2 vai. p. p.
Ofiso telef. R E 7-1198
Rezld. t e l . 239-2919

Remkite tuos oiznieriua, ku
rie skelbiasi dienr. ^Drauge".

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.
vak.. penktad. ir Šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR

ft-6446

DR. F. C. W1NSKUMAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Trec. Ir Settad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pnlaski R o a d
Ofiso teL 767-2141.
Vai. p i r m . antr.. ketv. t—5 Ir
peakt. i—». latted. sacai raslUrtaaa,

DRAUGAS — MOKS] \ S

šeštadienis. 1972 m. gegužės mėn. 20 d.
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Dailės" grupes parodos

psl.

Po bandymu ugnies
MEDARDAS

atidarymo įspūdžiai

BAVARSKAS

I
A S P E R G E S
•

Gegužės 13 d., šeštadienį 7
vai. vak. Čiurlionio galerijoje,
Chicagoje, prasidėjo, taip-prasidėjo "Dailės" grupės dvylikos dai
lininkų darbų paroda. Pabrėžti
nas iki šiol veik neįprastas įvy
kis mūsų visokių parodų rengime:
ši paroda buvo "atidaryta" be
Jokių atidarymo "iškilmių". Ne
buvo jokių kalbų, žiūrovus daž
nai varginančių, nekalbant
jau
apie tai, jog praeityje, kai kurie
tokių atidarymų kalbėtojai sun
kiai bemokėjo pasakyti tai, ką jie
norėjo ar m a n ė vertu esant pa
sakyti, nepaisant to, ko klausyto
jai iš anų kalbėtojų būtų pagei
davę. Tikrai sveikintinas pavyz
dys tolimesnių parodų rengėjams,
jei negalima atidaryman įpinti
ko nors naujesnio ir kūrybingesnio, tai geriau nieko ir nekišti.

NYbfiiuplaus niauęs izopa*
Ir nepagydys geležis.
Kai teršia širdį nuodėmės visokio*
Ir atleidimo maldos jau neišprašys.

darbai traukia akį visų pirma su
gebėjimu meistriškai išgauti di
delę spalvų niuansų skalę. Iš v i 
so, josios paskutiniųjų pcros me
yra "Kompozicija'" ir "Auka"", jų tų emalio darbai vis labiau ir la
autorė, Mundelein vardo univ.; biau darosi subtilūs.
studentė, grafikos kūrybai turi
puikų braižą ir originalios kompozicijos pajautimą. G a l labiau
siai savo kompozicija akį patrau Pasitarimas apie etnines
kia "Auka", kuri leidžia tikėti,
studiajs
kad Stončiūtė sugebėsianti duoti
naujus, tikrai vertingus grafikos
Illinois universiteto Chicagos
darbus. Banienė abiejuos (akrili- Circle padaliny gegužės 17—18
kos) darbuose skiriasi nuo anksty I dienomis buvo pasitarimai etnivesniųjų, daugiau iliustratyvių į n į ų studijų klausimu. Pakviesta
darbų, ieškojimu naujų formų sa- : keliasdešimt paskaitininkų ir disvo kūrybiniai minčiai išreikšti, kusijų vedėju ir buvo aptarta
Kelečiaus dvi kompozicijos, eks- Į daugelis etnines studijas liečianpresijos abstraktai, yra tąsa jojo; čių klausimų.
Organizaciniam
darbų, kuriuos buvo parodęs sa-; komitetui vadovauja "Fra Noi" ;
vo paskutinėje, neseniai įvykusio- įtalų laikraščio redaktorius kun.
J. DAINAUSKAS

Ko geležis nenukerta, u;iib» pagydo —
Jau praėjau aš bandymus ugnies,
Bet kelio nerandu pasaulio margumynuose
Dvasia stipri, bet silpnas k ū n a s pralaimės.
O kaip norėčiau t a r p e nekaltųjų
Nuplauti savo s u t e r š t a s r a n k a s ,
•lau artinasi vakaras. Žinau, vėlu jau.
Ir kas benuramins? Ateis pagelbėt k a s ?

Bet apšlakstyki. Viešpatie, izopu,
Kad neprarasčiau pas Tave dalies^.
Nuplauk man kojas ir r a n k a s ir nuo širdies nuplauki sopulį
Ir išsiveski švaru iš dulkėtosios šalies.
N A T T R E

Šios parodos apipavidalinimas> g 1 0 * * : ^ į Š r * ^ ' ^ * *
^ f ^ ^ ^ ^ ^ - \
,
, :..'- Paveikslai
,.
.i emalio darbai: Geltonas takas ; m o komitete lietuviams atsto-;
irgi. buvo
naujoviškas.
sukabinėti ne ant sienų, bet ant gal mažiau patraukia akį savo vauįa Švietimo tarybos pirm. J.
stendų, tuo kiek susiaurinant pa spalvų niuansais negu "Gyvybė į Kavaliūnas ir Liet. bendr. atsto- \
rodai skirtą plotą, bet užtat, ypač lietaus laše", tačiau pirmasis ne- v a s įnz. R r Nainys,
žiūrint iš toliau, šį kartą salės abejotinai labiau įdomus, ypač
konstrukciniai stulpai
nedengė dėl tų techninių sunkumų, ku-!
Vatikano statistikos
paskirų kūrinių. Kelios pavasario riuos dailininkė turėjusi nugalė
gėlėmis baltuojančios medžių ša ti, kūrinį realizuodama.
Vatikano statistikom biuras, ne-i
kos didelėse vazose, drauge su tos
Z. Sodeikienės, tos grupės va-j seniai įsteigtas Pauliaus VI, pa- j Pražydo tulpės visos kartu
parodos atidarymo nepaprastybe, dovės, darbai akrilika nutapyti' ruošė statistinių žinių leidinį 197 j
suteikė tos parodos visumai dides- aiškiu "Sodeikienės stiliumi", tei-! puslapių. Jame skelbiama, kadį
m patrauklumą ir žiūrovui • * * ! * * » « n a u J a s ««*"* ** spalvų * pasaulyje yra 633 milijonai kata- j
papildomų pasigėrėjimo objektų.: kombinacijas, nors kiek ir dvei- j hkų, kas sudaro beveik 18 proc.
r.
J • v
. o c , , . . i kiančias roboto išmintimi. Ido- i visų pasaulio gyventojų, kurių
Parodoje išstatyti 28 darbai A-« m i a u s i a s M V 0 k o m p o z i c i j a
v r a i dabar yra 3.6 bilijonų. Didžiau-:
lekmenes, Ambrozamenes,
Ba- • ^j.
^
^
^
iem^
Q_ . s i a s k a t a l i k u p r o c e n t a s _
Pietu ;
/ /
menes, Baukytes, Kelec.aus Kits-;
^
^
_
55
fortu
raižinįu) yra
ir š i a u r ė s A m e r i k o j e
proc,,
tola.tytes, Mitkutės, Sodeikienės,; t u m
' ' a t a u d u L • Europoje 38 proc., Okeanijoje;
tas
{
Ti
Stankienes, Stonciutes, Trimako 2 u m b a k i c n ^ p u i k i ( > 5 e malistės, L 23 proc-., Afrikoje 11 proc.
ir.
ir Žumbak.enes mry ^omisijai ^
Velniu i Azijoje 2 proc. Pasaulyje yra apie i
d a r b a i svk^s^
atrinkus tuos darbus is oO dar-' .
, . , . . . T
. . . . , "; ,10-nno i
.
.
.
. . „,.
atspalvių deriniai. Jos visi tie trvs 42o,000 kunigu
bų, pristatytų tai parodai. 1 įesa,
parodos kataloge išvardinta 31
darbas, nes iš jury komisijos pri-;
Trumputė introdukcija, prime
imtų V. Krištolaitytės 3
darbų
nanti pokalbį apie libretą ir kom
parodoje buvo išstatyta tik 2 dar
pozitoriaus geidimus.
bai, kurie vieni du, deja, neduo
Kadaise. būdamas Xe\v Y rke,
da dailininkėms kūrybinio žanro
nuvykau
į Brooklyną aplankyti
visumos suvokimo. Gi išstatytus
kompozitorių
Kazim:::ra Vikt<
V. Krištolaitytės du darbus, savo
Banaitį, su kuriuo rišo ankstytišką duoklę iškeliavusių
amži
vesnė
pažintis. Jisai tąsyk gyveno
nybėn rimčiai pagerbti, greičiau:
lyg kokiam erdviam sandėly, kureikia laikyti ieškojimu naujos kū
ris tarnavo ir kaip gyvenamas
rybinės išraiškos formos, o ne
butas,
ir kaip piano pamokų studailininkės pastoviai pasirinktos:
diįa. Busti :~k 'c pirmiausia kriti i
darbo krypties. Atrodo, kad pri-'
akis tamsus, blizgesį jau baigiąs
statytų darbų atranka, nekalbant
prarasti pianinas — karybos ir
apie porą "koncesijų", buvo gana
pragyvenimo įrankis.
griežta. Sprendžiant iš parodytų
darbų, parodos visuma tuo tik lai-'
Besikalbant, šeimininkas
mėjo, nekalbant jau apie tai, kad
sitarė, jog ruošėsi įgyvendinti se
neperkrautoje parodoje pateikti'
ną sumanymą: komponuoti ope
kūriniai geriau reprezentuojąs! ir^
rą. Turįs, girdi. Bronės Buivydai
lengviau jais galima gėrėtis. To-•>
tės "Jūratė ir Kastytis" eiliuotos
legendos tekstą, nors libretin-j
limesnių mūsų meno parodų ren-,
gėjai turėtų irgi tai turėti galvoje. Zita Soddkkaė
Kitimas I ofortas ] požiūriu juo nesąs patenkintas.
Išstatytų darbų technika įvai- j
Iš Kvies grupės parodos Čiurlionio galerijoj. Chicagoj
ri: akvatintas, emalis.
akrilika
grafitas, anglis, ofortas, aliejus,;
lino raižinys. Meninės krypties
požiūriu — įvairių atspalvių ab
straktai (išskyrus pora). Gal to
dėl, kad šį kartą jury komisiją
sudarė Chicagos Meno instituto
atstovai, daugumas išstatytų dar
bų turi to instituto studijų, dar
bų atspalvi, o ypač akrilikos tech
nika atliktieji darbai,
tačiau
kvalifikuojant pristatytą
kūrinį
parodai, atrodo, nebuvo žiūrima
dailininkų meninių studijų mo
kyklos.
Aleknienės kompozicijų linijos
ir spalvos švelnios, bet drauge
turi braižytojo technikos tikslu
mą. Labai įdomūs yra Mitkutės
"Lietuvių liaudies
keiksmažo
džiai" (ofortų knyga), kur daili
ninkė (besirengianti Chicagoje
magistro laipsnio egzaminui) pa
sirodo mokanti vaizdžiai iliust
ruoti taiklius senosios liaudies iš
minties posakius. Tą žanrą puo
selėdama, dailininkė tikrai gali
labai vertingų kūrybinių laimėji
mų pasiekti. Šios parodos savotiš
r- ,..-•
; kairės j de»nę: kun. Kęs
grupes dailininkai suvo darbu p.irr
iionio qaleri|njv; ( h^agc-i
ką teigiamą staigmeną
sudaro
jos^CIiaudieS m e n o motyvais) r o - ^ ^ Trimakas, samhuno pirm. Zita Sodeikier. (;.u
Banu :
S aoda Balukienc. Marija
Alekniene
N-.iole
Stončiūtės lino raižiniai. "Šoke- bailes
nas Keletius.

M O R T E

Ant stalo vynuogės, t a i p žalios bei raudonos.
Bananai, apelsinai, visa, ką dovanojo m u m s egzotiška gamta.
šiandien ant stalo vėlei laušime kasdienę duoną.
Nors ji ne motinos kepta.

Nuotr. V . Maželio

Ir kabo t a s paveikslas metu metais su visais skanėstais.
Nepaiso, kad p r a s t a čia žemėje žmogaus dalis.
Ir laukia, k a d a ten, k a d a tenai jau b u s padėtas
Ir m a n o tėvo sodo obuolys.

Jūratės ir Kastyčio" operos
sceninis aprva-fidalinimas

d o drąsias linijas, bet įdomesni Airtbrozau.env. Irena Mitkute Danguole .Stoncui;,- ,r

paklydęs.

i n a gal bereikalingai susiaurinta.
' O r n a m e n t u o t i portalai pasirodė
!
neveiksmingi- Menka scenos gi': luma, aišku, siaurino mizansceį nines galimybes. Apšvietimas tu; rėjo tikslą vien ryškinti sceno
v a i z d į , net arijoje užtemdydamas
I solistą.

Gali kilti įtarimas, kad šias ei, iutes rašančiam tėra nesupran
t a m a s vadinamas
modernusis
! kitokio rytiečių meno sekimas ir menas. Ir jis kalba, mažai ką su
ST. MERIMGIS
lietuviškų sudaromųjų dalių — vokdamas, apie nūdienos apipa
tautinio kolorito neigimas. Vis- vidalinimo pažangą. įtariamasis
kas dekoratyvu,
ornamentiskai prisipažįsta, įog jį. pvz., sužavėjo
—Ar lenumanai, kas galėtu i turtinga, dažnai vien efekto sie- :
dailininko Vytauto Virkau "Tra
ibretą
Kad kiant. Mėgsta tamsų foną, rys-'
viatos" antrojo veiksmo laimėji
. -. iškas.
kias spalvas. Jūros pakrantė pas
mas: buvo modemu, savita ir
. žkluptas, ėmiau jį •]UCįa n c r s a»Kį ^urk. Dailininužkluptas,
meniška. Ir nebuvo scenoje jokių
mūšis
Ameriko akiračiu©- ;<u;_ a t r ( X j o . nėra svarbu, ar tai!
; pragaro tamsybių. Nors buvo sti
s
skoti šiam triūsui gal ir t:n- a r p < s t y v a s a r vėlyvas vakaras, kulius ir nuotaika.
karnų žm< nių. Berods, net tris r ; s meta laikas". Neima galvon
švardinau. N :rs ir numaniau, ^ ':VCHnčį<>. dekoraciias muzikos,
Norisi dar priminti, jog mig
Kad s'
• n lfl>ietui n(-, legendos ramios idilijos, nė^ lai ar rūkui paleisti nereikia
sud
• 51 specifinio. p a s a i < : o s poezijos. Jam. matyt, te-'nuodingų dujų. Yra taiklesnes ir
gabumo asmenybė. Atrodo, pas- svarfcc žvilgsnį veriančios, "gra- : paprastesnės priemonės. Gintaro
-. bet neUjęs" ^ q u a s j "modernios" ar i rūmams sugriauti tereikia vien
būna * * - ; " s į m boliškos" vizijos . I r visur pas 1 plieninių vielų. Ir nereiks nuo
jį niūru: ir tyliame pajūrio Lie- pailubių barstyti šiukšle^
m; r
kad
atgimtų tuvos kampely ir Jūratės skaidDaromį
stebeiimai nėra
kri• r atsispm- riuose gintaro rūmuose. I r nėra, | f c ^ ^ ^ n u o ž m j T a i A i i e t u _
- pasakos p o - ; v i o 2 i Q r o v o r e a k c i j a . K i t ų t a u t y .
lulis. Toks sa is ir poe- etinės kvapties.
bių publika į daug ką gal stip;

tKK

Lietuvos pajūris jau buvo k e - i r i a u reaguotų,
lių dailininkų kūrybiškai perteik- .
tas operos ir baleto spektakliuose. Kostiumų maskaradinė mišrainė.
Tai nebuvo fotografijos ar oleo-. lietuviškų nesukuriant ir neatgrafijos, bet toje scenografijoje y-, gaivinant.
ra lietuviškos jūros įvairūs bū
dingi pakraščiai, su jų savituPradžią yra padariusi dailininmais, gamtine patrauką ir, saky kė Bronė Jameikienė būrus
čiau, reta lyrika. ( O kai iš žiū- laukininkus Donelaičio "Metų"'
IA1
rovės išgirdau klausimą, kodėl
inscenizacijoje aprengu>i opereChicagos scenos abiejose gilumos tiniais peizanais.
Matyt, kad
pusėse pastatyti trys "linoleumo publika dėl sodietiškos jų išžiūrituliai". prisipažinsiu, pasidarė, r Q s nepasipiktintų.
žemdirbio
nejauku. Spėjau, kad atsirado kvapu uoslių nevargintų,
kaip kokia atsvara, kompanaviAdolfas Vucšk;i -prktakiyje rlo- mo taškai, nors nutariau į klauDailininkas Adolfas ValeŠKa
. umu ir, regis, Rytų
Bera i
,imą neatsakvti.) Manvčiau, kad
« « ^ ' e l ' u s xm^°
P9"*0
meno piršimu. Lietuvos tikrovę
dar
scenovaizdžių autorius labiau rū^ipriau: lyg kaimyninių šla
paneigdamas.
pinasi savąja kūrvba, o kompozi-. V l - atstovus! Ogi operos moterų
torius Banaitis ir jo opera bebu- drabužiai dar šumnesnr. yra gruvisko šieno norit pauostyt?
vo jam tik tramplinas į asmeni- > ' *m
^org.nų. kurios viki
Tr k
ž;i. kaip audrūs ir
nį
dekoratoriaus
pasisekimą.
O
į
'
r
a
u
d
o
n
a
i
ir
mėlynai! Ir sugalvok
mokyti —
an
legendas
ir
lietuviškus
n
o
n
s
e
n
^
'
rn
'<audies
meno zmove.
. . kel * <>m?
uO
Rūtelės
drabuglostyt. >us, dekoratyvumo vardan, jisai,
motinos ir
hM
tai
tiesin
matvt, ir dėmesio nekreipė.
'
S ^ilizuoti nrasų
K a 7. y s B i n k 1 s
\ ,rėčiau teigti, kad statišku- i dvidešimtojo amžiaus kost.umai!
* Fas \'a!eška mas reikalavo spalvų giedrumo,, Truputi pikta, kad grupė tinkas
oiešimo lygiai kaip to maldavo ir Lietu-'; ™ ^
kostiumų, bent lietuviš
ki debiu- vos gamtovaizdis. T o prašėsi i r Į ^ ' praeičiai artimų, atsirado ti<
tavo
-taklio a- šviesūs Jūratės rūmai — neže- \ P° vandeniu t.y. gintaro nrmuo1 > dekoracijų, miškos laimės prieglobsčio vieta. • « • O šiaip. deja. savotiškas vme,
t
y
b
ė
:
nen
4mmh\
Tai diktavo ir operos muzika.
' gretas tmkamai šliejasi prie sc P
Per plati Marijos mokyklos sce(Nukelta j 4 pusi.)
Nuotrauka K. A. tais scenos perkrovimas, indų ar
• - nservavo at
minty ir, tartum, dar tebėra au
sylo,
tpozil sriaus geidituria priešybe atsistojo
Chicagos Lietuvių operos "Jūir K • tis"
pasaulinės
; scen :i i : ia. Klausy
damas, žavėjausi choru, solistų
/džiuose.
nei apr< - .
spektaklio
atmoi
iu romanti
nės !
egendos,
ipo.
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"Jūratės ir Kastyčio

akiratis "horizontas," antpetis,
''epoletą , apyrankė "brasletas,"
dvikova "duelis." išraiška "eks-l
presija," keltuvas "elevatorius,"
krepšinis "basketbolas," lakūnas
RED. D R. P R. S K . A R D 2 I U S
"aviatorius." nesąmonė "absur
das," perkasas "kanalas." prie
gaidė "intonacija," priesaga "su-;
fiksas," sambūvi^ "koegzistenci
(Atkelta iš 3 pusi.)
ja."* šūkis "dieyizas, :>/ungas;"j
novaizdžio: be didelio
kūrėjo
šukuosena "frizūra." tarmė "dia
vaizduotės apsunkinimo.
lektas," teisininkas "juristas," ta
Jūratės kostiumai, kurių tiks
rinys
"prediktas."
vasarvietė
las
buvo suploninti solistės figū
"kurortas," žodynas "leksikonas";
rą, nukelia fantaziją į orientą,
ir kt. Kaip rodo žodžių istorija ir
jiems panašūs užtinkami ir me
pati vartosena, šios rūšies pakai
no leidiniuose. Ir šie apdarai taip
tai praktiškai pasirodė didžiai
pat
lietuviška išraiška nevargina.
naudingi.
platesni visuomenei
Jūratės ir Kastyčio legendą yra
Vienas iš dabartinių Lietuvos: lotynų kalbos" (71). Tuo būdu artimesni ir įmanomesni už tam
kūrę
lietuvių skulptoriai, tapyto
tikras
atitinkamas.svetimybes,
ir
vyresnės kartos kalbininkų yra; ilgainiui "susidarė klasinis, burjai,
grafikai.
Bet tik vienam Ad.
todėl
jie
jau
plačiai
yra
įsigalėję.
Ričardas Mironas, gimęs 1908. zuazims - puristmis žargonas, ku
Valeškai pasisekė ją nulietuvint.
kaip
dabar,
taip
IV.5 Kazachijoje. Kauno uni rį vartojo smetoninis elitas ir ku Pagaliau
ir
anksčiau
buvo
vengiama
Nešvelnios
pastabos
nepa
versitete studijavęs klasikinę fi rį propaguoti Švietimo ministe
grubių,
nereikalingų
skolinių
ar.
kenks
K.V.
Banaičio
"Jūratės
ir
Lietuvių katalikų mokslų akademijos 50 metų sukakties minėjime Kultūros židiny, New Yorke, pirm. dr. Domas
lologiją, o Paryžiuje — sanskritą rija buvo įpareigojusi lietuvių
barbarizmų,
pvz.:
bagotas.
cnata,
Jasaitis (kairėje) Įteikia kun. Juozo Prunskio Įsteigtą akademinę žurnalistikos premiją prof. Juozui Brazaičiui. Kastyčio" pakartojimas, nes, air nuo 1962 Vilniaus u-to pran kalbos mokytojus, teatrą ir radi
čystas.
gatavas
ir
kt.
Nuotr. V. Maželio not kritiko Vlado jakubėno, ocūzų kalbos katedros vedėjas- Jis ofoną. Vietoj elektra rekomen
pera "perdaug artimai lietuviška,
yra išvertęs Eschrlo '"Prikaltąjį duota sakyti gintra, vietoj ener
Visai panašiai, kaip "Gimt.
kad ji būtų nesužadinusi lietuvių
Prometėją" (už šį vertimą jam gija — agna, vietoj klimatas — Kalboje" ir "Kalbos patarėjuje".
buvo suteiktas kandidato laips orovė, vietoj astronomija — d a n - Lietuvių Kalbos Sekcijos išleis
niversalinių sąvokų
egzistencijos klausytojų širdžių." T u o visiškai
nis), taip pat G. D e Maupassano gūtyra. vietoj atmosfera—orija..., tuose "Varduose ir žodžiuose"
klausimas: pirmiausia, universalinė tikiu.
Reziumuojant, tenka pabrėžti,
"Pjerą ir Žaną,'' A. Puškino vietoj
sąvoka taikoma tik aprėžtam kate
internacionalas (baisus! (Vilnius, 1971, 29t.) vietoj ba"Kapitono dukterį" ir kt. 1969 žodis lietuviškai buržuazijai!)' — į kanas, baranka, baumkuchenas, I
gorijų skaičiui, kurias, žinoma, gali jog dailininkas privalo tarnauti
išleistas jo "Kalbotyros įvadas," o tautuomenė" (71) . Bendra išva- Į bonka, cibulis, čainykas, fasoliai,
(Atkelta iš 2 pusi.)
vi egzistencija buvo nustatyta sudė turėti be galo daug elementų. Ant autoriui ar kompozitoriui, o ne
rungtyniauti su jais. Toks yra
1971 jis išspausdino
"Kalbos
da tokia: 'Turistinės tendencijos', firanka, galereta, gazas, gerku- j
_ tingais Įrodymais po to, kai jų for ra, universalinių sąvokų egzisten
šių kritinių pastabėlių impulsas.
mokslo p a g r i n d u s "
kalbai daro didelę žalą... Puriz-j lesąs, gručkas, imbrikas, kafeini-į matizmo.
T a i gatžvilgiu
g ą t ,f antruoju
buy- malinė egzistencija jau buvo Įrody cija lygi kolektyvinei atitinkamos Lygiai toks yra ir patarimas. Kam
ties
klausimo
filososfija
Specialių lituanistinių dalykų mas prieštarauja tarybinės kal kas, kilbasa, košeliena, kuknia, ra turtinga nuomonėmis, pradedant ta paprastesnių būdu. Taigi, skirtu klasės egzistencijai. Mums belieka
tik būtų įdomus ir ką liečia, OR. Mironas nėra parašęs, bet jau botyros principams. Jis demora- lazankos. liukras, medaunykas, nuo realizmo, anot kurio abstrak mas tarp šių dviejų egzistencijų tik pritaikyti egzistencijos definici
jas, kurios buvo aukščiau paminė peros meno vadovybės neaplen
prieš karą mėgo leistis į aštrius lizuoja jaunuomenę, tiesiu keliu j muštarda, petelnia, piela, ponė tus teisingumas yra labiau tikras, nėra esminis.
tos. Pavyzdžiui, "begalybė"
yra j kiant. Kad ir kitatautį galima bū
lietuvių kalbos ginčus, ypač nu veda į tautinį užsisklendimą, į kas, rašalas, rinkės, sardinka, negu teisingo žmogaus gyva ir pla
Atsakydami
i
antrą
klausimą,
bū
tų atsivesti "lietuviško šieno, akreiptus prieš Gimtąją Kalbą ir tautinį antagonizmą. į šoviniz sirnykai . skaurada, skūra, sloji- kanti širdis, iki nominalizmo, ku tent — kaip egzistuoja Įvairūs ele tam tikra klasė, vadinama begali- j
kas, smetcna, šokas, sosas, šinka,
niu kardinaliniu skaičiumi. Šios kla- į not poeto, pauostyt".
lietuvius kalbininkus. Štai 1936 mą" (67).
mentai
ir
aibės,
kitaip
sakant,
koks
riame
bendrinės
sąvokos
tėra
tik
šmotas, šnapsas. taca, uksusas,
sės buvimas gali būti įrodytas kon
Vaire, tautininkų žurnale, savo
egzistuojančių
Visas šis R. Mirono rašymas y- zacirka, zrazai, žiurstas ir kt. dirbtinės priemonės panašiems daik- yra tarp Įvairių
struktyviu būdu.
viename paskelbtame straipsnyje ra ne kas kita, kaip publicistinis
elementų ryšys, mes turime Įvesti
t a m s klasifikuoti.
(XI,317-320) jis tarp kitko šiaip ir propagandinis, bet visai nevy bendrinei (literatūrinei) kalbai j
skirtingų plotmių egzistencijas ar
J a u m i n e t a s matematikos sisteEgzistencijos klausimas nėra vie
rašo: visas mūsų kvalifikuotų kęs jovalas, kuris maža ką bend teikiama kepalas, riestainis, r a ba logistinės matematikos kategori
Nauja, dešimtoji planeta
vairum
guotis
ir
šakotis,
butelis,
svogū•
*
<
f>
išplaukiąs
iš
postukalbininkų mokslas laikosi ant ro turi su realybe, dar mažiau
jas. Kitaip mes susidurtume su jau nintelis matematikos ir filosofijos
laUj
rinki
Paį
™> laisvės, yra jos
giliai nekultūringo ir kalbos pri su kalbos mokslu. Tenka tik ste nas. arbatinis, pupelės, užuolai- i
Californiįos universiteto prof.
minėtu Eubulido melagio paradoksu bendras bruožas. Filosofija aiškina.
turtas
T a c i a u atrodo
kad
da.
drebučiai,
dujos,
avižų
dribs\
į
?
*
būties
esmę,
priežastingumą
ir
ki
gimtį žalojančio pagrindo; auto bėtis, kad kalbotyriniame vadoJ.L. Brady skelbia, jog visi apsir su kitais šiam paradoksui gimi
0 C
32
aus
tų mokslų pagrindus. Matematika j kaičiavimai rodo,
ritetingas kalbininkas... profaniš- vėlyje, skirtame pirmojo kurso niai, griežtis ir sėtinvs. arbatinu- \ < J P * " * S " ™ s yra labiau niniais prieštaravimais.
:ad toliau
kas, kavinukas ir kavinis, dešra,!' v a i r i l ? ' o s , s r o v u - ' g a r i m a s , netaip pat išreiškia kitų mokslų tei už Pluto yra dar dešimtoji mūsų
kai vartoja žodį; taisytojas savoj s t u dentams neakivaizdininkams,
s
Sujungdami vienos kategorijos e- gimus matematinėmis formomis ir. sistemos planeta, maždaug už 5.5
šaltiena, virtuvė, skryliai, glajusj*
^ ^ c t y m a s . M*teargumentams imasi medžiagą iš Į verčiamasi tokia pigia kalbine
matikoje
nesutarimas
nėra
priimti
lementus
i aibes pagal kuri' nors pasitelkdama tų formų matemati
bilijonų mylių nuo saulės. Prof.
tos srities, kur jis pats yra igno- propaganda, kurios net negali- meduolis, garstyčios, . keptuvė, nas. Mes galime rinktis žaisti šaš- požymi, mes sukuriam aukštesnių:
nes
transformacijas,
aiškina
jomis
piūklas.
spurga,
mirkalas,
lanBrady apskaičiuoja, kad ji turin
rantas; čia... mūsų kalbininko ma rimtai ir diskutuoti. Visų pir
kategorijų elementus. Tokki būdu j išreikštų Įvykių priežastingumą
i
.
-i
--i
i
kem
arba
šachmatais,
ar
dėlioti
pa
ti
būti apie tris kartus didesnė už
nerimtumas pasiekia aukščiausią ma pačioj Lietuvoj jau yra n e - I
žaidi
kategorijų
elementų ir jų sąryši. Tačiau matematika
karmai, sardine, varškėčiai, kep-j sijansą.
..
^Tačiau
,.
,kiekviename
. , .
, fj. žemesnių
Saturną. Apie šios planetos bu
viršūnę; ar laikraštis GK. užsi maža rimtų kalbininkų, kurių:
tuvė, oda, stiklainis, grietinė, sul me visi turime sutarti dėl žaidimo klasės pasidaro aukštesnių katego nesistengia aiškinti pačios dalykų vimą nuspręsta iš iškrypimų ke
imdamas tiek nerimtais dalykais, kalbiniuose darbuose tokių nie-i
tys ir sunka, padažas, kumpis, taisyklių. Tokiu susitarimu mate rijų elementais; ir elementų savy esmės, o tiktai atskiras siauras sri lyje Halley kometos," kuri saulės
prisideda... ir t.t. Toliau dėl tos kų, kaip R. Mirono, beveik jau j
gabalas, degtinė, padėklas, actas, matika ir išsprendžia egzistencijos bės tam tikra prasme sutapatina tis. Tur būt. šis kuklesnis užsimo
gražbylystės žr. Gimt. Kalba, 19- nebesutinki. Antra vertus, seniau Į
kukulienė, vyniotyniai. prijuostė. klausimą. Sutartos taisyklės nė mos su aibėmis, sudarytomis iš tų jimas ir sudaro matematikos pasi sistemą aplanko kas 76 metai.
36, IX, 136-143.
Lietuvoje visai nebuvo tokių nai- Taigi, kaip ir matome, tinka- ra nei absoliučios, nei privalomos. elementų. Universalinės
sąvokos sekimo paslaptį. Matematine anali Halley kometos orbitoj randami
mas ir nuosaikus gerai sudarytų
Beveik panašiu stiliumi, tik ki viq kalbininkų, kurie būtų no
Galime rinktis, jei norime, sau pa tampa aukštesnių kategorijų ele ze buvo atrastas Neptūnas ir elek- žymūs nukrypimai. Tos spėjalietuviškų
žodžių
vartojimas
tokiose aplinkybėse ir kitokesne rėję iš lietuvių kalbos išguiti vi
tinkamas taisykles. Reikia tik, kad mentais. Taip pat bet kurioje ai tromagnetinės bangos. Pasitelkiant mos planetos dar niekas nei su
bendrinėje
kalboje
specialesnė
nuotaika jis rašo jau minėtuose sus "kitakilmius" žodžius. Kaip
jos būtų nuoseklios ir, be to, pa bėje dvi savybės laikomos identiš skaičiavimo mašinas, dabar ima- j teleskopais nėra matęs,
mis ir net tarptautinėmis reikš
"Kalbos mokslo pagrinduose." aš savo Ankstyvesnėje ir dabar
geidaujama, kad jos nebūtų bergž komis, jeigu tų savybių definuonoma transformuoti ir bent apytik-!
mėmis yra ne lietuvių kalbos su-j
Čia jis gana savotiškai pasisako tinėje lietuvių bendrinės kalbos
džios.
tos klasės susideda iš tų pačių ele
sinimas,
bet
turtinimas.
Be
to,
riai spręsti daug sudėtingesnes ma-1"
"
_ —
dėl purizmo (kalbos gryninimo), vartosenoje (1971, 17 tt.) esu
Tokiu būdu. prieš atsakydami, mentų. Pavyzdžiui, jeigu kiekvie
kokių
žodžių
ar
posakių
teikimas
tematines
formules
ir
lygtis,
negu
•
ryšį
ir
patikrinti
priežastingumo
kaip vieno "kalbos mokslo" pa trumpai išdėstęs, tuomet Lietu
kas egzistuoja, turime apibrėžti, ką nas žmogus žemėje ir tik žmogus ynorminėmis lytimis dar nėra
buvo galima prieš tų mašinų at- Į hipotezes.
grindo. "Jei iki 1919 metų pu voje buvo stengiamasi eiti J.Jab
reiškia egzistencija.
Matematikoje ra protingas ir galįs skirti gėri nuo
joks
draudimas:
vartotojas
gali
radimą. Todėl vadinami matemati-j
Atrodo, kad šiandien fizika ir ki
rizmas Lietuvoje buvo daugiau lonskio ir K. Būgos pramintu ke
turime dvi definicijas. Pirmiausia, blogio, tai abi šios savybės yra iden
pasinaudoti
tomis
teikiamomis
niai
modeliai
dabar
sudarinėjami
j
ti
gamtos mokslai. įskaitant bioloar mažiau pateisinamas, — sako liu. Specialesnės, ypač terminais
elementas egzistuoja, jeigu ji galima tiškos. Gal būt, šitas sutapatinimas
lytimis,
bet
t
a
m
tikrais
atvejais
labai
gausiai.
Šie
modeliai
naudo-j
giją
ir mediciną, daug lengviau apjis, — tai nuo 1919 metų, nuo vartojamos tarptautinės svetimy
sudaryti iš nedefinuotų (primity- yra nepriimtinas filosofiniu, sociali
:
reikiant
jis
gali
vartoti
ir
kitus
jami nustatyti skiridimo keliui
į sieina be filososfijos, negu tai buvo
to laiko, kai lietuvių kalba pasi bės nebuvo nei mėginamos lie' vių) sąvokų, pakartotinai jungiant niu ir psichologiniu atžvilgais. Ta
gretiminius, sinoniminius dari
mėnulį,
nagrinėti
ūkinių
organiza-j
Platono laikais ar viduramžiais. Tadarė valstybinė kalba, jis darosi ' tuvinti. pvz-: akcija, balkonas,
jas pagal sistemos postulatuose nu- čiau jo atmetimas būtų logiškas
nius. Ypač laisvas yra rašytojas:
cijų
funkcijoms,
karinių
operacijų
:
čiau šie mokslai vis daugiau ir dauaiškiai reakcingas" (66). Ypač po diktatorius, kongresas, kultūra,
| statytus tų sąvokų ryšius. Pava- tiktai tada. jeigu prielaida, kad kiek
vaizduojamojoje, buitinėje kal
savo
K. Būgos mirties "puristai išsi- į logika, mašina, mandolina, pro; dinkime šitą atveji konstruktyvia vienas žmogus ir tik žmogus turi eigai, sudėtingų mechaninių ir e-, giau pasitelkia matematiką
boje jis gali vartoti visas kalbi
loktroninių
sistemų
veikimui,
šir-j
kaskart
sudėtingesniems
uždavijuosę tęsė savo pragaištingą lie- ; tokolas. radijas, romanas, tech; egzistencija. Pagal kitą apibrėžimą, šias savybes, būtų neteisinga.
nes priemones, kurios tik jam pa
dies plakimui bei kraujo apytakai | niams spręsti, nepaisydami Platono
tuvių kalbos Valymo" darbą. 19-nika, universitetas ir kt. Tokių
elementas egzistuoja, jeigu prielaisirodo tinkamesnės ir tikslinges:
Šitokiu
savybių
ir
klasių
sutapa-jir
tūkstančiams kitų
fenomenų, pareiškimo, kad jis nebuvo sutikės
39 metais pasirodė 'Kalbos patą- vireliūnizmų. kaip
dangūtyra
I da, kad jo negalima sudaryti, aukš
nės; tai apsprendžia
meninės
galėjęs
rėjas' (jo autoriai — L. Dam-! "astronomija." mokysta " m e t o čiau minėtu būdu, veda į prieštara tinimu, kartu su kategorijų įvedi- į Matematiniai modeliai padeda iš- matematiko, kuris būtų
kalbos tikslingumas, pati kalbos
mu,
matematikoje
išsprendžiamas
uj
aiškinti
įvairių
įvykių
tarpusavį
samprotauti!
brauskas. A. Salys ir Pr. Skar-jdika." orovė "klimatas," pavaizvimą. Tai yra formalinė egzistencija.
kūryba. T a m tėra viena sąlyga
džius), kur šalia gerų patarimų da "perspektyva," varta "prakMes taip pat sakome, kad elemen
—kalbos taisyklingumas.
nurodoma į daugybę 'negerų,' tika" ir kt., niekas daugiau, ištas neegzistuoja, jeigu jo egzistenci
'nereikalingų' žodžių, pvz.: bly-i skyrus patį A. Vireliūną, nevarjos
prielaida veda j prieštaravimą.
D a r skyrium tenka paminėti
nas, Mūdas. bukietas, chalatas, tojo nei siūlė vartoti. Visuotinai tokius žodžius, kaip ainis, lygs
Vadinamoj intencionistinėj mate
čemodanas, diedukas, frantas,į buvo vartojami seni slaviški ar vara, obalsis ir kt. Ainis yra J- matikoje (Brower) pripažįstama tik
grybas, ypas. koše. kralikas, ku-' germaniški skoliniai,
kuriems Basanavičiaus netinkamai abs konstruktyvi egzistencija. Tai yra
rortas. lygsvara, nabagas, nacha- lietuvių kalboje nėra tinkamų trahuotas iš J. Bretkūno tarmi viena iš galimų žaidimo taisyklių.
las, obalsis. pliažas, prūdas, re- pakaitų, pvz.: agurkas, arbata, nės lyties atainis "ateivis" (pig. Formalistinėje (Hilbert) ir logistizultatas. rūbas, smetona, špokas, bažnyčia, botagas, gatvė, k a m i - ataivis " t . p . " ) , todėl jo vietoj ge nėje (Russel) metematikoje abi eg
šposas, šriftas, žestas ir t.t." (67). nas. kardas, karalius, kryžius. riau vartoti seną ir visai gerai zistencijos laikomos lygiavertėmis.
Earn interest from d a t e of
Arba: "Visą reikalą supainiojo miestas, muilas, pinigas, popicsudarytą
palikuonį
"descenKonkrečiose egzistencijos
prob
deposit to d a t e of vvithdravval on
čia buržuaziniai lietuvių kalbi-jrius, ridikas, šalmas, šarvas, šil- dant. Lygsvara yra verste vers lemose paprastai lengviau yra nusta
Regular Passbook a c c o u n t s .
ninkai puristai, kurie savo laiku kas, vynas ir kt.: bet tokie skoli ta iš rusų ravnovesie ar vok. tyti elemento formalinę egzistenciją.
siūlė visus kitakilmius žodžius niai, kurie turi gerų, visai tinka Gleichgevvicht. o mes turime sa- Todėl didžiosios egzistencijos teore
INTEREST COMPOUNDED DAILY.
išvyti iš lietuvių kalbos lauk ir mų lietuviškų pakaitų, nebuvo I vo seną ir gerą pusiausvyrą. O- mų dalies jrodvmai to ir siekia. Ta
PAID OUARTERLY
pakeisti juos 'tikrais lietuviškais." bendrinei kalbai pirmoje vietoje balsis yra sudarytas pagal lenk. j čiau yra daug elementų, priklausan
We poy highest rates permitted by /ovv
Prieita net prie to. kad j vieną teikiami ir norminiais žodžiais, ogios, iš mūsų kalbos visai nepa- čių įvairioms matematikoje nagrinė
krūvą su žargonybėmis
buvo pvz.: akrūtas "laivas."" čemoda- teisinamas, ir todėl jo vietoj jau jamoms aibėms, kurki konstruktymesti net ir tokie žodžiai, kurie nas "lagaminas." čėsas "laikas."' ! J. Jablonksio buvo visai gerai praĮijjįjT
lietuvių kalboje egzistuoja nuo dyselys "grąžulas." griekas " n u o - - dėtas vartoti šūkis.
mano pateiktų dalykų jis nepa
minu;;
seniausių laikų ir yra, galima sa dėmė," guzikas "saga,>- gromata
neigia arba neįrodo jų netikru
ASSETS0VER $160,000,000
kyti, net senesni už pačią lietu "laiškas." ypas "kirtis, smūgis;
KITOS RŪŠIES
mo (žr. Dirva, 1972, Nr. 27).
RESERVEOVER $14,500,000
vių kalbą" (70). Pvz. buvę ir to kartas, sykis." kanuolė " p a t r a n  " L I T U A N I S T I N I S " DISPUTAS antra vertus, jam pasitraukus iš
kių "mokytojų", kurie net siūlę ki." kilbasa "dešra," lenciūgas
I Instituto, nebėra ko konkrečiai ir
galvą pakeisti mąstalu! Ir toliau "grandinė."" liuosas "laisvas."
Savo platesniu straipsniu Kam | diskutuoti su buvusiu preziden
dar gražiau: "Iš lietuvių kalbos skūra "oda." smetona "grietinė," tai reikalinga? (Draugas. '1972, tu, nes tolimensė šneka, lengvai
buržuaziniai lietuvių kalbinin špokas "varnėnas." šposas "iš N r. 66) aš norėjau pasakyti, ko beišvirstanti tuščiomis rieteno
kai, uolūs lietuviško fašizmo tar daiga, pokštas," vaina " k a r a s , " verti yra J. Balio atskirti Lituanis- mis, vis mažiau ką bendro beturi
nai, stengėsi išvyti ne tik visus vaiskas 'kariuomenė" ir kt.. T a i p ! tikos Instituto narių įtarinėjimai su pačiu Institutu. Pagaliau rau
SAVINCS »nd I O A N ASSOCIATION, r>F f H I C A G O
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632
tuos žodžius ir posakius, kurie pat panašiais atvejais buvo patą-, bei paties Instituto atakavimas, donų šmėklų medžiojimas litua
847 1140
tikrai buvo paskolinti iš rusų riamt pirmiau vartoti ir t i n k a m a i ! ir straipsnio gale pasisakiau dau- nistuose iš dalies pasidarė net-ku
OFFICE HOL'RS: Monday. Tuesday. Thursday & Kriday. 9 am. to S p.m
kalbos, bet ir tuos. kurie tik pri sudaryti lietuviški tam tikrų tarp- giau nebereaguosiąs i jo užpuo- rioziškas, kai R. Mironas pvz.
Saturday. > a.m. to 12 Noou
—
Wednesday. no busineas transacted.
mindavo rusiškus ar rusų kalbo tautinių svetimybių atitikmenys, liūs. Kaip ir buvo galima laukti, buržuazinius lietuvių kalbinin
je vartojamus, net ir tarptauti nors niekas nedraudė reikiant ir j tą mano straipsnį jis atsiliept- kus laiko uoliais lietuviško fašiz
nius žodžius, killrtHiN iš graikų ar pačias svetimybes vartoti, pvz.: j naujais įtarinėjimais, bet iš esmės mo tarnais!
P.S.
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Atrastos Leonardo da Vinci
pasakėčios

Neteisingi prof. gen. Stasio Dirmanto

Televizijos filmą apie Leonar1 do da Vinci ruošiant, buvo už
tiktos iki šiol niekam nežinomos
c'a Vinci pasakėčios. Jas rudenį
Pereitų metų pabaigoje buvo
šys, bū'iau jbuvęs jam dėkinga-įuropoje italų ir flamų kalbo
išleistas metraštis "Plieno Spar
ms žada išleisti Standard leidykuž atvįrtsnfą, būčiau suradęs kita
nai", (Nr. 2—3) kurį redaguo
1' Antverpene. Leidėjas pareiš
«ut>i\i; .;• g. :. u. ar o. y;^:i.s
ja jaunasis V. Peseckas ir E. Jak ę kad pasakėčios rastos tarp da
siūnas. Metraštį leidžia Amerikos
straip-nis ap'e Senosios I ietuvos
K. ALIŠAUSKAS
\ inci piešinių ant įvairių popierLietuvių aero klubas. Tai jau
kariuomenę būtų buvęs LE XV
gilių ir net piešinių pakraščiuo
antrasis "Plieno Sparnų" sąsiu
se Da Vinci užrašęs jas "in spieome i š s p a u s d i n a .
vinis.
gr- \chrift" t. y. tik su veidrodžio
'
' ; -v
Pagirtinas jų darbas- Jame ra redaktorių — Pr. Čepėno, dr. J. vau nuėjęs d a r 2 ar 3 kartus, bet
pagalba išskaitomas arba
pagal
Skaudu, ~het reikia vieša: šiam
šoma ne tik apie Lietuvos avia Girniaus, prof. J- Puzino, dr. V. straipsnio vis negavau. Kiekviesavo stenografiją. Iki šiol nebuvo
ciją, bet ir apie lietuvių aviato Maciūno, o taip pat ir daugelio no atsilankymo proga vis klaus- senam žmogui pasakyti, kad sa
žinoma, kad jis tokias pasakėčias
rių veiklą išeivijoje. Šiame met buv. karių. Visiems jiems aš esu davo: %'Kada reikia ir kiek reikia ve k^hes nedh ra beatodairiškai
butų rašęs. Radus ir pradėjus jas
raštyje yra surinkta daug vertin dėkingas už talką. Gal kas kitas parašyti?" Praėjo bevok <i\;>:: užkrauti įtiUems.
iššifruoti, paaiškėjo, kad čia rei
gų istorinių žinių. Redaktoriams m a n o vietoje būtų geriau atlikęs metai laiko, o pažadėtojo straipskalas sukasi apie trumpas pasa
reikia palinkėti sėkmės ir kantry Karo skyriaus redaktoriaus parei- nio jis nerašė, bet ir nesakė, kad
kėčias, kurios dar ir dabar Pie4. Bet kokio darbo kritika, įver
bės šį darbą bedirbant.
gas, tačiau tokio neatsirado.
jis to straipsnio neparašys. Jeigu
mente ir Toskanijoje žmonių yra
2. Netiesa, kad Lietuvoje buvo prof. gen. St. Dirmantas nebūtų tinimai, patarimai visada pagei"Plieno Sparnų" N r. 2—3
pasakojamos- Iki šiolei buvo mavien
tik
"Karo pažadėjęs straipsnio apie Seno- daujami. Betgi, peikiant kito
(kurį gavau 1972 m. pradžioje) išspausdinta
; nyta, kad tai yra pasakėčios "iš
radau išspausdintą, buvusio Lie Technikos Dalių Dvidešimtme šios Lietuvos kariuomenę parašy- darbą, manau, jog nedera apsi•, liaudies burnos". Dabar įsitikin
tuvos krašto apsaugos ministro tis". Buvo dar išspausdinta: 5 ti, būtų porą metų nevilkinęs, o: riboti tik bendro pobūdžio nie- \
ta, kad jas sukūrė da Vinci, nes
Marija Ambrazaitienė
i jis pasakas labai mėgęs. Jo pasa
prof. gen. inž. St. Dirmanto, Lie pėst. D.L.K. Kęstučio pulko ir 8
būtų aiškiai pasakęs, kad nebėra- kinamaisias' sakiniais.
Iš "Dailės" grupes parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj
kėčios esančios paprastos su "po
tuvių veteranų sąjungos "Ramo pėst. kunigaikščio Vaidoto pulko
istorijos.
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Sovietų Sąjunga, tautų bičiulysrovės, meilės, gamtos, ekologijos... tau klausys! Jis atsigula ir užmie
ciūną. Tačiau daugumas lietuvių riuomenės kautynės (operacijos)
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Ak, norėčiau, kad tokiu bal- jas pakeisti kitu žodžiu tikriau- • koks kils ermideris. Kad šoks į skelbia, kad į n u ž u d y m u s gali
papusryApsaugos ministerija, štabas ir ki rėjo būti dviejų dalių: a) Nepri- j a a u t j ^ 4 9 ^ galima
akis! Tuoj apš?uks naciu, atplai-. k a r t a s paskatinti
"biologiniai
^ Q — doleri
singų Ciceronų mūsų tarpe būtų; s į a į pavyks. Tik nesukurkime ,
tos tarnybos nebuvo suskubusios klausomos Lietuvos kariuomenė j pasidaryti turtingu
ša, reakciniu kipšu ir pan..
' potvyniai", sukeliami mėnulio.
kuo daugiau. Tyli a balsiams siū- naujadaro. Va, šitų aš nemėgstu. |
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Parašęs
Tačiau su ypatingai uoliais kul-Į
Antrojo pasaulinio karo metu: rijai,
dijos XV tomo redaktorius t u o straipsnį, pasiunčiau jį gen. St.
pašonėje sprogusi bomba šudras-i
Man nepatinka žodis "koloni- LIETUVIO BRTU MĖTOTO tininkai.s būkime atsargūs. įžeisti' orą. Jis, m a t , prisiekęs oro kultinepasirūpino. Nes, žinoma. leng Raštikiui ir gen. M. Rėklaičiui
ar supykinti, jie gali pridaryti vi ninkas ir nori iš visų padangų okė mane į gabalus. Tik viena au-, jos". Mūsų kolonijos. Lietuvių D I R B T n f "
viausia yra rašinėti apie raštus, paskaityti ir padaryti pastabų.
sokių kiaurysčių. Vienas neseniai rą sugrąžinti žemėm.
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D!*"H^ 6 d'et!3s c3vai?ė*<\ P:r-^. ir ką? Ogi už slepiamą padangose
saugumo sistemą ir ginybą..." pildė. Laiko dar buvo, tad kele
Iggfvftrt. nuo 9 rvtr> iki 7 v?.' •^'- Ki
tas d'e-:as nuo 9 rvt~ i''i *> ' ' • •'•'••
("Plieno Sparnai," N r. 2 — 3 , psl. tą kartų peržiūrėtą ir papildytą
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50-51).
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gen- St. Dirmantas, kuris Lietu- | "raštus, raštelius ir raštpalaikius"!
Josepb F. Griha.oskaA,
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ministru, bet pats nieko Lietuvos medžiaga, kurią tik pavyko gaukariuomenės karo istorijos reik a- ti. Nejaugi prof. gen. St. Dirlu nedarė. Sąlygos tada buvo pa- mantas viso to nėra matęs ir
lankios, dokumentinė medžiaga skaitęs? Nejaugi tai nėra "rimta
buvo vietoje, kariškių sugebančių tema", o vien tik "raštpalaikiai?"
rašyti karo temomis buvo pakan- Kodėl visa tai niekinama?
karnai, reikėjo tik atitinkamų pa.
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Straipsni apie Senosios Lietu
tvarkymų. Tačiau nebuvo pada
Wa!ter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.
ryta. Prof. gen. St. Dirmanto vos kariuomenę buvo pažadėjęs
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reikalavimai dabar atrodo ne tik parašyti istorikas Adolfas Šapoka.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai
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tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta
keisti, bet net juokingi, kai rei Labai gaila — jis mirė 1961m.
sklandžiai.
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Lietuvos kariuomenės reikalai y- tas, atidžiai manės išklausęs, pa- į
m
KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS K R E I P K I T Ė S į
Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
ra tinkamai aprašyti. Paminėti klausė:
visi svarbesnieji Lietuvos kariuo-Į
— Kada reikia parašyti ir kiek į
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
menės veiklos įvykiai. Gi dėta-1 reikia parašyti? Pasakiau, kad y - j
9727 So. Westem Ave.. Chicago, Rl. 60643
lūs kariuomenės veiklos aprašy- ra daugiau kaip pusmetis laiko, i
TELEFONAS — (312) 238-9787
mai priklauso karo istorijai, o n ^ o straipsnio apimtis — 5 — 6 la- j
bendro pobūdžio enciklopedijom.' pai LE teksto. Pridūriau, kad ^
.*ei oianuotate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.
Bendradarbiaudamas
Lietuvių griežtų apribojimų nėra. Tikė6245 SO. WESTERN AVE.
Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame infor
Enciklopedijoje. Lietuvos kariuo- . jausi, kad jis pažadėtąjį straips- macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų
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bilietus ir reikalingas vizas.
menės reikalus aprašant, paty- itį parašys. Šio straipsnio reikalu
riau nuoširdų rūpinimąsi ir ta-lką t pas prof. gen. St, D i r m a n t § bu-
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lios žmonių. Keletą iš jų kaip tik redaktorius: J. Slabokas. Admi- no darbų nuotraukomis.
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lijos vadija. 1971 m. 342 psl.
ncrime suminėti, nes be jų pa- nistratorius: J. Sakias, 7025 So.
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Parduodama po 2.50 dol. Knyga
galbos vargiai būtume apsiėję. Rcek\vell St., Chicago. I1L, 60629
balandžio mėn. Nr. 4. Redaguo- į
'•SWIXG INTO SPRING"
gausiai iliustruota parinktomis CAL-MAR — Far Ladies', Menta and
Esame labai dėkingi p. Alinai Metinė prenumerata 6 dol., stuClare-Į
ja J. Toliušis, 7418 So.
ChiMren's
ffrtr.
nuotraukomis
ir
atitinkamais
Skrup-.kelienei už lietuvių kalbos dentams — 2 dol.
Oarrying a. Complete Line
mom Ave., Chicago, 111., 60636. j
brėžiniais.
patikrinimą paskutiniuose pen"Technikos Žodis" lietuviškoo f Ladies* W«ax.
Administruoja A. Orentas, 6840 'i
We Stress Higrh QualKy and
Knygos turinio
pagrindiniai
kiuose Ateities numeriuose. T a i p je išeivijoje jau yra išvaręs ilgą
Persona.! Service.
Campbell Ave., Chicago,
UI., į
skyriai: Skautybė, Sueigos. Išky Open Moti. and Thurs. until 9 p.m.
pat esame dėkingi ir Danguolei ir gilią vagą. Šiuo numeriu žur60629. Metinė prenumerata
5Į
ineluding- Saturdayf.
los, Lituanistiniai užsiėmimai, Ali other days.
Stončiūtei už paskutinių keturių r.aias r mini savo gyvavimo dviuntil •> p.m.
dol. Straipsniais ir nuotraukomis j
Darbeliai. Žaidimai,
Skauta- 2809 W. 55th St. — PR 8-1655
Ateities numerių sulaužymą. Jos dešimt metų sukak-tį Kokia buvo
skautiškąją veiklą
atspindintis į
mokslis (programiniai užsiėmi
atliktas darbas visus stebino ir "Tecnikos Žodžio"
kultūrinė
žurnalas.
mai),
Veiklos planavimas. Pa- j
žavėjo. Su viltimi dabar perduo-į prasmė ir kas ypač šiam leidiniui
dame Ateitį naujam redakcijos rūpėjo, labai tiksliai iškelia jubi• ŠALTINIS, 1972 m. Nr. 2. žangu mas.
Leidinys gaunamas sk. reikm. ] NAMŲ TAISYMO DARBAI
ki.lektyvui, vadovaujamam kun. litjiniame numeryje uolus žurna- Tikybinės ir tautinės
minties
^
^^^ ^^# ^^+ ^to ^^
%^# «A# ^A# ^š Jono Staškevičiaus ir sudarytam \ lo bendradarbis dr. Jurgis G i m - žurnalas. Išeina kas du mėnesiai. tiekimo skyriuose ir per vado- j Staliaus,
dažymo ir visos kitos
^^ ^ ^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
i darbus atlieka lietuvis — labai
pirmą sykį Toronte, Kanadoje, butas, sakydamas: i) T 2 pasitar- Leidžia Sv. Kazimiero sąjunga ir vus ir vadoves vietovėse.
prieinama kaina.
Linkime jam gilaus darbo supra- navo nepriklausomosios Lietuvos ; marijonai. Redaguoja S- Matulis.
(Nukelta j 7 pusi.)
SKAMBINTI RE 7-9615
timo, ganios vaizduotės ir negęs senesniųjų laikų
technikos
ir! MIC. Redakcijos ir administracitančio užsidegimo".
techniškojo švietimo istorijai; 2) | jos adresas: 16 Hound Road,
dabarties darbų dokumentacija. I West Bridgford,
Nottingham
ATFITK
R0OSEVELT PICTURE
• ATEITIS, 1972 m. Nr. I. 3) lietuvių techniškosios kalbos I N G 2 6AH, England. PrenumeRedaguoja kun. Jonas Staškevi- puoselėjimas ir ugdymas. 4) T Ž | ratą 3 dol.
FRAME C0MPANY
• AIDAI, 1972 m. sausio — lią (jo darbų nuotrauKomis puo- | - i u s 94j' Dundas St., W., Toron- registravo ir recenzavo išeivijoje'
M&nafaeturers
Redakcijos
vasano mėn. Nr. 1-2. ir AIDAI, šiasi visas žurnalo numeris). Re- to 3, Ont. Canada.
pasirodžiusius lietuvių techniš • AŠTUNTOJI DIENA, 1972 m.
1972 m. kcvo mėn. N r . 3. Mene- cenzuojamcs knygos: Leonardo kolektyvas; Rūta Čepaitytė, Al kuosius leidinius įvairiomis kal- Nr. 3 Cicero Vysk- Valančiaus
laikraštis.
si-rris kultūros žurnalas. Redaguo- Simučio "Amerikos Lietuvių Tą gis Čepas, Leonas Dambriūnas, I bomis; 5) T 2 atspindėjo
savo ateitininkų kuopos
Redagavo: Lioreta Radvilaitė, J.
ja dr. Juozas Girnius, 27 Juliet-; ryba": Juozo Jurginio "Istorija ir Dainora Juozapavičiūtė, Gabija
iltyse kai kuriuos techniškojo
<1 _ 2
Kuprys, Petras Kisielius, Vincas
te St., Bcston, Mass. 02122. Aci-; poezija" ir A. Kuršaičio žodyno Juozapavičiūtė, ses. Dalia Kebsvarbes
linskaitė, Vincas Kolvčius, Almis gyvenimo reiškinius,
ministraciios adresas: 680 Bush- antrasis tomas.
Olšauskas, Paulius Laniauskas.
MARQUETTE PHOTO
niuosius leidinius ir techniškąją
wick Ave., Brooldyn, N.Y- 11221. • Česlovas Grincevieius, VYS-i Kuolas, Danguolė Stončiūtė
ir
Piešiniai Vidos Naujelytės ir Jo
Spaustuvei persitvarkant, pas K U P O KATINAS. Išleido JAV ; Onilė Vaitkutė. Laužymas — Vy- periodiką Lietuvoje; 6) T 2 su no Kuprio. Redakcijos globėja
SUPPLY
registravo daugumą
išeivijoje
tarųjų mėnesių "Aidai"
turėjo LB .Švietimo Taryba
Žibutė Paulėnaitė. Tai gana
[R MĖGĖJAMS
1972 rn. į *> Pranaičio. Žurnalas spaudinamirusių lietuvių inžinierių ir bio-j *
žymiai vėluotis. Bet gai ir gerai. lliustravo Nijolė
šmaikščiai
sutvarkytas
mūsų
Palubinskie- j m a s "Draugo" spaustuvėje. AdRanKoznis išpiaustyti paveikslų
grafijomis atžymėjo jubiliatus.
Daug sutaupysite pirkdami čia
Turėjome progos pajusti, kokia
jaunimo laikraštėlis, liudijąs dar rėmai — pritaikinti paveikslams
nė- Tiražas 1000 egz. Spaudė M.! ministruoja Juozas
Polikaitis,
įvairių filmų foto aparatu* bei
baisi tuštuma būtų mūsų kultū
Morkūno spaustuvė Chicagoje. j 7235 S. Sacramento Ave., Chica— MOTERIS, 1972 m. kovo- gana raštingo ir kūrybingo Ci ir skelbimams, rėmai — metalu
jų
reikmenis. Pasinaudokite pa
riniame gyvenime, jeigu to vie
aplieti rėmai.
Leidžia cero jaunimo polėkius.
togiu planu atidedant pasirink
Leidinys didelio formato, kietais go, 111., 60629. Žurnalą leidžia j balandžio mėn. Nr. 2.
nintelio, kas mėnesį išeinančio,
tus reikmenis ypatingai progai
2400 So., Oakley Ave., Chicago
viršeliais, spalvotomis iliustraci Moksleivių ateitininkų sąjunga, j Kanados Lietuvių katalikių mo• M C s y ŽINIOS, 1972 m. ba
aukšto lygio kultūros
žurnalo
Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų
TeL Vlrginia 7-«258 - 58
Nora
jomis, 40 psl., kaina 2-50 dol., Metinė prenumerata JAV ir Ka- I terų draugija. Redaguoja
landžio mėn. 9 d. N r . 8. Chicagos
neturėtume. Kai po ilgesnės per
aptarnavimas.
Atidarą pinnad
nadoje 7 dol., susipažinimui pre- j Ku'pavičienė ir redakcinis kolekgaunamas ir "Drauge".
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai
traukos dabar pagrečiui
išėjo
lietuvių
jėzuitų
veiklos
dvisa
Puošniai
išleistoje
knygoje numerata 5 dol-, garbės prenu tyvas. Administruoja Bronė Padu žurnalo sąsiuviniai, juos į r a n 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
merata 15 dol., visur kitur lais bedinskienė. Redakcijos ir admi vaitinis biuletenis. Adresas: 2345
WAGNER & SONS
kas imi kaip tikrą išeivijos
de randame tris šviesaus pobūdžio vajame pasaulyje 5 dol.
W. 56th St., Chicago, m . 60636.
Typewriters — Adding Machines
nistracijos adresas: 1011 College
3314 West 63rd Street
šimtmečių brangenybę ir linki pasakojimus: "Velykų dovanė
redaktorius
Alg.
Checkwriters
Naujoji "Ateities" redakcija St., Toronto 4, O n t . Canada. Pre- Atsakingas
lė",
"Bažnyčios
persekiotojas"
ir
Nuomoja
—
Parduoda
—
Taiso
"Aidams" kūrybingos ir tvirtos
Kezys, S.J. Biuletenį redaguoja
Chicago, Ulinoia 60628
NAUJOS
NAUDOTOS
"Vyskupo katinas". Visi jie yra atrodo, pilna užsidegimo, darbo j numerata 5 dol.
Virš 50 m. patikimas patarnavimas
ateities.
Danutė
Vakarė.
Administruoja
labai būdingi Česlovo Grincevi- supratimo ir aukos dvasios. Savo
Ap,e sen,aus,us Lietuvos mote-. P e t r a 8 K l e i n o t a S ( S J .
NAUJOJE VIETOJE
Telef. PRospect 6-8998
Sausio ir vasario mėnesių pa- j čiaus plunksnai, mėgstančiai ge pirmojo įvadinio straipsnio pa rų atvaizdus rašo V. Daugirdai
6610 S. Pnlaski Rd-, Tel. 581-4111
Didelio formato, 16 psl. leidi
didintas pirmo ir antro š. m. n u  rų žmonių veidus ir širdis, hu baigoje redakcija labai tiksliai tė-Sruogienė, apie narkotikų var
merių sąsiuvinis nemaža dėmesio ! moristiniu atspalviu užlietą fa nusako apsiimtojo darbo ir visos tojimo plitimą — O. Gustainie nys, visada išpuoštas puikiomis
skiria laisvojo pasaulio Lietuvių bulą, taupų, bet tiksliai atrinktą ateitininkijos gaires: "Krikščio- nė, apie lietuvių našlaičių liau- nuotraukomis. Šis numeris skir
^ahs-;. ^m-^ .-&*»'*...,ą^ac^.
t a s prof. Juozo Žilevičiaus 80
Bendruomenės problemoms. Jas '
žodį, ir aplamai visa tai, kas pra- ""B** pergalėjo senovinį pasaulį j dies dainas — Gražina Krivickiemetų sukakčiai.
įvairiai nagrinėja: V. Volertas ir
skaidrina žmogų net ir labai blo-1 n e v k u o k i * u ' k a i P ž i d i n i o savo į nė, apie gintarą —E. Vydienė.
!
V. Trumpa, kuriam atsako pati j
Leidžiant I-IFTUVII' F.NCTKI.OP EDU.* buvo įmanoma šiaip taip
• M t SŲ ŽINIOS, 1972 m. ba
goj-nuotaikoj. Nors leidinys "Vys-į S r 2 ž i o atskleidimu. Kad neliktų į Daug ir kitos moterų pasaulį ir
verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vie«o išl«4sto tfl«K> \n i IiiJim'Utli
redakcija. Prozai šį kartą atsto
kupo katinas", atrodo, lyg ir !a-' ™ u s u dalbos t u č i ° s apie žmoni-; aplamai kultūros pasaulį lieėian- landžio 23 d. Nr. 9. Straipsniai įgalindavo leisti sekanti tomą.
Su EVCYCLOPEI>IA I.ITUAN1CA y««
vauja Marius Katiliškis, trumpu,
os t a i l i c a
lta
Nors ir buvo dėta labai daug pasftangn. bet toli gražu nesasldarg
biau skirtas mūsų jaunimėliui, J
' "•** ^
mokslui irĮčios, gražiai iliustruotos medžia- ir iliustracijos sukasi apie šias kitaip.
tiek prenumeratų, kad būtu u/tikrintos beitt pačios kuklianj*M aĮjyaOS Jot
bet meistrišku gabaliuku "Ber
t e m a s : "Laiškų Lietuviams" me leidimui' Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens UETtTVTŲ
neapsirikdamas gali paglos- m e n u J ' r e i k i a šventųjų, reikia pa-j gos.
želis ir sėtuvė", o poezijai Vla
pi-aktika. Taėiiui dirbame toMau ieškodami lBHtfcį>.
tinė šventė ir koncertas. Atsi K\CIKLOPr3T>l.JOS
tyti ir suaugęs, net labai rafi- į rodYtl k o k * m o k s l a i r m eną krikš- >
to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pt'ii<ĮĮ |evvo
das Šlaitas nauju eilėraščių pus
• L I E T U V I U DIENOS, 1972 sveikinimas su Domu Velička. štai.
icIon
men. kreipėmės į KN<VKIX>PFI>FA UTT'A.VICA prenumerMoritis prašy
n'uoto literatūrinio įspūdžio m ė > ' ^ kuria. Ateitininko parei
lapiu. Baigiamas
Z.
Ivinskio
kad kiekvienas surastu bnt viena nauja ENOYOIiOP'B^ĖV M T C ga — rasti naują derinį tarp m. balandžio m ė n . Nr. 4. Reda Ateitininkijos jubiliejinio kong dami,
\ M « ' \ pr«-niiriH'i-atoriii. l>«-i;t. ;it"ilienitnas btivo neįtikėtinai mažas.
straipsnis "Lietuva ir žydai isto gėjas.
guoja
Bern.
Brazdžionis.
Leidžia
krikščionybės ir modernaus gy
reso ir stovyklos filmas, PutnaVis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar karta bandome betetis t
rijos šviesoje". Duodama plati
• LITUANUS, 1971, Vol. 17, venimo ir atnaujinti
dabartinę A. Skirius. Redakcijos ir administ mo seselių rėmėjų šventė, Mani- visjj lietuviu duris tikėdamiesi. ka<l g»M kiti M T . T l ' v i r EXC*KIiOf*EI>Ivietomis ir atvirai kritiška 1971 No.4. The Lithuanian Cjuarterly. kultūrą Kristaus dvasioje".
racijos adresas: 4364 Sunset Blvd., girdo Motekaičio mokinių kon ,IOs leidvklos leidiniai pacelbes toliau lei«ti EN'OYCLOPFiDTA LHtTASlCA.
štai. sandelyje dar turime Įvairiu IdKTPVn.' E X C T R I J 0 1 » E » W O S
metų mūsų kultūrinės veikios ap General Editcrs: Antanas Klimas,
Hcllyvv-ocd, Calif. 90029. Prenu certas.
leidyklos leidiniu, kuriuos norime parduoti už anksčiausią pasiūlyta ^«i»»^
skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. aeguies 1 iki btrirtio Su į^
žvalga. Politiniu žvilgsniu 1971 University of Rochester, Ignas K.
• TECHNIKOS ŽODIS, 1972 merata S dol. Išeivijos kultūriPo birželio 30 d. atsakysime j gautus pasiūlymus.
metus permeta V.
Vaitiekūnas. Skrupskelis, University of So. Ca- M. Nr. 1-2. Vyr. redaktoriaus: G. niam gyvenimui, bendruomeni-,
Antanas Saulaitis, SJ, SKAUYpač gyvai, tiksliai spalvingai, rolina. Managing Editor: John A. J. Lazauskas, 208 W., Natomai nei ir politinei veiklai skirtas žur- TŲ UŽSIĖMIMAI. Vadovėlis L I.rETT'Vir ENCIKLOPEDIJA. ?S. tomai, kaina $299.00. siūlau $
bet objektyviai, spalvų nesutirš Račkauskas, Chicago State Uni Ave., Addison, 111 60101- Tech. : nalas. iliustruotas įvykių ir m e - : skautų vadovams ir skaučių va- 2 VINCO KRftVftS RAŠTAI, fi tomai
kaina $25.00, siūlau $.
tinant, Stasio Ylos aprašytas a. versity. Editorial Staff: Zina Mor
I. H. Ki-ikly?!. MŪST.T IJETI'VA. 4 tomai., kaina $42.00. siūlau %.
a. kanauninkas Feliksas Kapo kūnas, Technical Co-Editer; Cle• K. .lurgčla. I.IKTt'VO.S SOCIUMAS
čius- Apžvalginėje žurnale daly mente Dedela, Tec^hnical
Co1 ^62—64 MKTAIS, 720 psl
kaina $10.00, siūlau $.
je išsiskiria Juozo Girniaus ras- Editor; Jonas Kučėnas. Business
•". A. Kučas, AMERIKOS UOBTUVTŲ LSTORIJA
tas apie dr. Leoną Bistrą; Anta- Manager.f.D p s l .
kaina $10.00 siūlau $ . . .
j

Du nauji "Aidu" žurnalo sąsiuviniai
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VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA1

no Vasio sumuojantis straipsni:,
apie lietuvių kalbą
-Fordhamo
universitete; Vladas Jakubėnas
mini Dainavos ansamblio dvidešimtmetį, aprašomos JAV LB po
litinių studijų dienos; labai pra
vartus ir aiškiai kaibantis kun.
V. Rimšelio, M. I. C. raštas apie
trečiąjį Bažnyčios sinodą. Recen
zuojamos knygos: A.
Maceinos
"Bažnyčia ir pasaulis", A. Kezio
fotografijų knyga ir anglų kalba
knyga apie Šv. Kazimierą.

Žurnalas anglų kalba pasiroio keturis kartus metuose. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, P. O. Box 9318,
Chicago. 111., 60690.. USA. Meti
nė prenumerata 8 dol.
Sio numerio turinys: "A Historiographie Survey of Lithuanian
-PckVn Relations" by B. Dundu
lis; "On the Advancement of
Baltic Studies by the A.\BS" by
A n i d s Ziedonis, Jr.;
"Lithuanians in America: An Historical
Sketch" by Robertas Selenis; "Ho
nor and Suffering". T h e Second
Part of the Drama-Poem MIN
DAI GAS by Justinas Marcinke
vičius; Recent Periodical Litera
tu re; Index to LITUANUS, vol.
16 and vol. 17.

Kovo mėnesio "Aidų" sąsiuvi
nyje (Nr. 3) Saulė Palubinskienė rašo apie ekologijos krizę, po
ezijos puslapiai skirti Liūnei Su-;
temai ir Česlovui V. Obcarskui.
Alg. P. Gureckas svarsto Pekino
— Maskvos santykių įtaką Lie
tuvos klausimui. Istorikas P. Ra • ATEITIS, 1971 m. Nr. 10.
bikauskas duoda pradžią, matyt, Lietuvių katalikiškojo
jaunimo
ilgesnio straipsnio "Vilniaus aka žurnalas. Redakcijos kolektyvas:
demija naujuose Lietuvos leidi Saulius Kuprys, Vytautas Naru
niuose". Dr. Pr- Skardžius apta-: tis ir Algis Norvilas. Laužymas
ria norvegui kalbininkui Chris- Danguolės Stončiūtėsrian S. Stangu i skirtą jubiliejinį
Pastaruosius
trejus
metus
leidinį
"Donum
Bahicum". "Ateitis" buvo redaguojama
ir
Spausdinama gyvai parašyta ir leidžiama Chicagoje. Sis numeris
gyvenimiška Aloyzo Barono no yra paskutinis senosios redakci
velė "Piūvis". Apžvalginėje da jos. Nuo 1972 metų "Ateities"
lyje Aiaušius su rimtu rūpesčiu redakcija bus Kanadoje. Tą treje
stato klausimą: kiek pats jauni tą metų Chicagoje šiam jaunimo
mas rengiasi savo kongresui? Mi : žurnalui buvo lengvesnių ir sunnimos dr. Jono Griniaus 70 me i kesnių dienų. Tačiau jaunatviš
tų ir prof. Pr. Jucaičio 75 metų ka dvasia visus sunkumus nugasukaktys. Algis Šimkus recenzuo ' Įėjo. Chicagoje redakcija, nors ir
ja operetės "Sidabrinė
diena" : keisdamos;, kietai dirbo ir mokėpastatymą Cbisagoje. Taipgi žvel ' jo dar pasirinkti puikius darbo
giama į Stempužienės — Lapins ' talkininkus. Savo atsisveikinimo
ko koncertą Chicagoje, į Chica- žody redakcija todėl, be kita ko,
fos jungtine dailės paroda, i dail. į taria: " O ištesėjome todėl, kad
Henriko Šalkausko kūrybos ke- ' ateitininkuose netrūksta geros va-

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
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kaina

$7.00
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$

o vienuolika Ritų leidiniu: P. AndriuSio raštu I t.. J. Balio — Lietuviu
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kaina *3x.txi siūlau $
Vjird a s P.-i \-rLrd fi
Ad re.sjLs

Tel. — 581-6590; 581-7729

Sia atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą laidini bei pa
žymėjus siūlomą kainą, atsiijsti le.idyk.Iai: LIETUYIV ENCrKLOPEPUA,
S»."» \V. Br«)iul\\a>. P. O. Box 95. so. Boston. Ha.*. 08127.
Pinigu iš anksto siiisti nereikia.

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Siuntinių
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Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
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Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki
4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Allentowa, Pa. — 126 Tilghman Street
Baltimore 31, Md. — 1900 Fle*t Street
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
Buffalo 12, N. Y.
701 FIHmore Avenue
Chicago 22, DL
1241 No. Ashland Avenue
Chicago, UI 00629 — 2808 West 69 Street
Chicago, IŪ. 00609 — 1855 West 47 Street
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Detroit 12, Mteh. — 11001 Jos Campau Avenue .
Farntingdale, N. i. — Freewood Acres Rt. 9
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Camnau Avenue
Hartford 6, Comi. — 122-120 Hillside Avenue
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue
Newark, N. J. — 478 Market Street
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue
New York S, N. Y. — 141 Second Avenue
PhiJadelphša 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue
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47 E»st Milton Avemie
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Trenton 10. N. J. — 1152 Deutz Avenue
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šeštadienis, 1972 m. gegulės mėn. 20 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

ŠALTINIAI APIE BALTIJOS KRAŠTUS
JAV KONGRESO BIBLIOTEKOJE

"Books Abroad"
tarptautines literatūros
premijos atditis užtikrinta

Vr. 119 <20>

Į krenta t a r p pamidorų mirtina' me širdies priepuoly, kai tuo
tarpu sūnaitis tebekvatoja, ap• simesdamas išsigandusiu. Smūį gis žiūrovui yra triuškinantis.

•

p*!, f

žmoniškai žiaurus, be galo d a u g
brutalių smurto scenų: akiplė
šiškas pasikėsinimas, keletas
pasmaugi m ų. jauna moteris iš
sprogdinama mašinoje, nukirsta
arklio galva įmetama į savinin
ko lovą, gangsterio rankos pri
kalamos su peiliu, kruvinos muš
tynės, įvairūs sušaudymai die
nos metu ir t. t.

Beveik taip p a t geras yra Al'
Visai pasaulinei literatūrai
Pacino
— jaunasis, universite-i
V. ALSEIKA
s k i r i a s žurnalas "Books Ab-<
tą baigęs, sūnus, šeimos "baltoji
mūsų spec. koresp. Xo\v Yorke
r e a d " . pastaraisiais metais per-į
gulbė". J i s kaip tik dominuoja
j i m t a s redaguoti Oklahomos uni- j
visame filme. J i s suriša visą f i L
New York, — Baltų infarma- leidinių baltų kalbomis ir kito versitete profesoriaujančio, išei
mą draugėn, lyg profesionalas'
Nežiūrint to, filmas aplamai
cffcĄ svarstybose tic-s Washing- mis kalbomis apie jų kraštus. vijoj subrendusio estų rašytojo
suvyniotų dovaną.
torru apie baltų
informacijos Laikraščių gaunama 32, žurnalų Ivar lr>ask, šiandien yra tapęs
nėra nukreiptas prieš italus.
Išvardinant visus
šakinius JAV Kongreso biblio — 202- Jie maždaug vienodai vienu iš geriausių šies rūšies
Gal kiek per
ambicinga tiek
leidinių.
Jo
puslapiuose
visada
tekoje kalbėjo dr. Jonas Balys, pasiskirsto tarp trijų tautybių.
šalutinius aktorius, susidarytų
knygoje, tiek filme Mafiją va
y r a pateikiamos ir lietuvių gro
bibliotekoje dirbąs jau keliolika
; ilgas sąrašas, š t a i keletas svar
dinti "penkiomis šeimomis", lyg
žinės literatūros naujienos. Re
metų. Jis nurodė, kad baltų rei
besnių: James Caan (Sonny —
"Draugas" — pastoviai
d a k t o r i a u s iniciatyva neseniai
kalai čia priskirti prie Slavų ir
vyr. sūnaus rolėje), Richard čia kokios septynios kalvos,
laikomas Bibliotekoj
buvo
įsteigta
ir
"Books
Abroad"
Centrinės Europos skyriaus (diCasteliano (Clemenza), Robert ant kurių Roma pastatyta.
STASĖ
SEMĖNIENE
Dr. J. Balys savo pranešime t a r p t a u t i n ė (10,000 dolerių) li
vision). T e n pat priskirti rumu
Duvall (Hagen), Lenny Monta
nai, suomiai ir vengrai, nes lai pažymėjo, kad ne visi išeivių t e r a t ū r o s premija. Prieš pora
Kalba tiek romane, tiek filme
na (Luca Brasi), o ypač suminėlaikraščiai pastoviai, taigi ilgiem metų ji pirmą kartą buvo pa
Retai kada knyga visa ištisai me visa tai juodiesiems. Jie ir
komasi ne etninio, bet geografi
tina Diane Keaton — Kay nešvanki, vulgari, biauri. Bet ar
metam, laikomi bibliotekoje. Iš s k i r t a italų poetui Giuseppe y r a perkeliama į ekraną. Mario taip yra gyvuliai, tepameta ir
nio dėsnio. Minėtas skyrius atAdams, Michael sužadėtinės, vė
JAV išeinančių
išeivių laikraš- Ungaretti.. L i t e r a t ū r o s pasaulis Puzc
šiais laikais tokia nepriimama
"bestseileris"
romanas savo sielas!"
renka knygas, periodiką, juos už-i v.
liau žmonos rolėje. Maža, bet
už įprastinę? Amerikiečių kriti
sako, parengia bibliografinius \ ?iU; į P° į ***?**£
^ jos įsteigimą sutiko labai pa "Godfatlif r" priešingai — su
Baisus pasikėsinimas nužudy efektinga rolė. Ji vien pakeltu
mami
arba
spindėjo
ekrane
visu
savo
tur
bei kitus informacinius leidinius, ;
mikrofilmuojami, lankiai, gretindamas net prie
t i jo tėvą priverčia Michael įsi antakiu, šypsena a r abejone pa kai visai apkurto, jos "vaizdin
piemijos tingumu, intrigos painumu ir\ jungti į šeimą, kada jis nušau ženklintu momentu sukuria vi g u m o " lyg nebegirdėdami.
turi savo skaitymo salę - joje k m » . P ° v , , e n e n ų . *%* ~ K " Nobelio literatūros
nenuobodžių savo ilgumu. Be
yra parankinė literatūra, kaip' " f ^ l ' n a i k m a n l 1 - Telaikomos prestižo.
na du vyrus — sąmokslininkus sai išbaigtą charakterį.
veik t r y s valandos prabėga, pa-1
enciklopedijos, žodynai ir kt. I J * * » « « « « ^ i d o s . Is hetuviu
Dėl suminėto smurto ir žiau
prieš jo tėvą. Gaujų karui besi
TTen ir
• lentynos
i *,~,~„ su užrašais
s i~j «t>
i I laikraščiu
laikomi
"Godfather" y r a filmas, pil
Bal-:
._.
•„
Jpastoviai
T™.
Šiemet t a r p t a u t i n ė dvylikos sakojant vienos šeimos kruviną vystant. Michael pradeda kon
rybių bei nešvankios kalbos fil
&
J
^ne States
c* +~,». Skyrius
ei • taip
* • pat. " at* Ij Draugas
ir Naujienos
.
narių jury komisija universite iškilimą. Visos romano smulk-! troliuoti visą "imperiją",jo sens nas smurto. Todėl iis klasifikuo
sako į paklausimus ir pasiteira-j
Dr. Balys m a n o , kad mūsų tiniame N o r m a n mieste, Okla- menos taip kniepščiai išdėsty tančiam ir dabar paliegusiam tinas "su rezervais". Filmas ne mas nepatartinas ir jaunimui.
vimus žodžiu ir raštu. Teisiniais žmonės turėtų reikalauti, jog vie- homoje, susirinks lapkričio 19 tos ekrane, kad vos viena šalu- tėvui perduodant vadeles vieną
klausimais ir apie tos srities lite- tos viešos bibliotekos — pvz. d. ir p a s k i r s "Books Abroad" Ii-! tinė intrigėlė išleista.
po kitos sūnui.
raturą teikia zimų.
į Chicagoje, \ r e w Yorke, Cleve- t e r a t ū r e s premiją ,(vėl
v ^ 10.000
xu.wu j «Qūdlafll» M filmas labai pri
Yra ir europinės teisės skyrius. į landė, Bostone ir kitur, turėtų j dolerių) a n t r ą kartą, šį sykį j ^ . j a r^ viaApw^ko
Romano intriga knygoje vys
tobulo
Abiejuose skyriuose dirba po po laikyti savo miestuose leidžiamų Į įdomiausia y r a tai, kad premi
tosi taip gyvai, kad, pradėjus
išbaigimo — išbaigtai suvaidin
ra baltiečių.
skaityti, norisi ją užbaigti vie
baltiškųjų
laikraščių komplek- j jos k a s a n t r i metai paskyrimas
ta, surežisuota ir nufotografuo
Pažymėtina, kad
Kongreso I tus ar mikrofilmus. Žurnalų lai- (po 10,000 dolerių) y r a earannu atsikvėpimu. Filme intriga
ta. Filmas net pralenkia fenoMARQUETTE FUNERAL H O M E
bibliotekoje literatūros apie Bal- j koma daugiau.
j t u o t a s visiems laikams. Jau ir
dar geriau rutuliojasi.
menalinį filmą "Love Story"
tijos kraštus rasime daugiau į
| anksčiau Oklahomcs universite— T t V A S IR Š O N U S —
Filme kiekviena scena nuo
kaip kitose šio krašto biblioteko-į Daug pareina n u o skaitytojų j tui įvairios talkos prasme labai pasisekimu prie kasos langelio,
nors tenka atsižvelgti į tai. kad stabiai puiki. Ypač vestuvės so
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS
ae.
paklausos
j palanki Neustadtų šeima šiemet
de. Jame pilna linksmų žmonių,
kainos pakeltos ligi 4 dol.
1
I
2533 West 7fst St.
Telef. GRovehilI 6-2345-6
Books Abroad
" literatūros pre940 leidinių per vienerius metus i Dr. J. Balys nurodė ir į vieną \ "
šokančių ir dainuojančių švel
i
Režisierius Francis Ford Cop-'
1410 S. 50th Ave., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
neigiamą dalyką Kongreso b i b - ! " 1 1 * * rei^aim
paskyrė 200.000
niuose saulės spinduliuose. Čia
Dr. Balys nurodė, kad Kongredolerių. Iš šios sumos procentų j pola išvedė šį filmą i ekraną g f
^
\ f f i Š T £ AUTOMOBILIAMS STATYTI
so bibliotekoje mažiau rasime Ii-j liotekoje — esą, daug svarbių k a s antri metai ir susidarys rei-Į žibančiu pasiseKimu. E k r a n o \ r
...
JT :
teratūros apie Baltijos kraštus i-! mokslo žurnalų baltų ir kitų ry- k i a m a premijai suma. kuri to- į t e k s t a s — meistriškas savo tau-! tume tik Renoiro tapyboje.
kalbomis,
ėjusių
Keista atrodys minėti čia Renoiki Pirmojo pasaulinio karo — tų Europos
liau bus tituluojama Bocks Ab- į pumų. kinematografija — savos
prieš
dešimtį
metų
ar
ir
seniau,
rą, kalbant apie gangsterių filjos daugiau turi Ne\v Yorko
r o a d — Neustadt
literatūros j rūšies žvelgimas pro trūnijanvis
dar
nesukataloguoti
ir
neaiš
Laidotuvių Direktoriai
1 mą. Tačiau šis palyginimas nėra
Public Library. Nepriklausomy
premija.
i čius gyvenimo puslapius ir maku,
kada
jie
bus
prieinami
skai
perdaug kraštutinis. Gal čia ir
b e laikmečiu Baltijos valstybių
j t y m a s praeities su turtingu rustytojams. Tai vykdo vad. Šeriai
i
yra režisieriaus talentas duo
įstaigos siuntinėjo oficialias ir
Šito akivaizdoje noroms ne- į vu atspalviu. Gi labiausiai šiaDivision. Tokių leidinių tarpe yti pilną vaizdą ir pajautimą viso
valdžios lėšomis leidžiamas knvra visa eilė ir okup. Lietuvoje iš noroms ir kyla klausimas: arį me filme pasižymi aktorių vai- po 1945 m. laikotarpio be pi
--. WK
\:
•• .
. .
..
6845 § 0 . WESTERN AVE.
gas, serijas, seimo, ministerijų, leistų leidinių, kaip Aukštųjų a t s i r a s k a d a nors ir turtingųjų! dyba. Tai visas rinkinys seniai gaus dūsavimo.
statistikos
biurų leidėjų
ir kt. knygų
leidinius
TRYS MODERNIŠKOS
Tačiau
privačių
ar mokyklų mokslo darbai, pvz. lietuvių t a r p e šeima a r pavienis. m a t y t o tobulumo. Šalutiniai ak
toriai, lyg aiškios miniatūros.
Filme nupieštas portretas viekurie
panorės
įsiamžinti
ne
vien
kalbotyra,
biologija,
filosofija
ir
AIR-CONDITIONED
KOPLYčICS
periodikos — nedaug
kabančios
apie
puikų
pilną
a'ienos
etnines
(italų)
grupės,
tik
šiaip
a
r
t
a
i
p
trumpalaikia
Baltų literatūra pradėjo gau kt.
MAŠINOMS VIETA
me antkapyje, bet ir amžiname jinių dažų portretą — Marlcn įskiepytos į amerikiečių visuosiau plaukti, išeiviams pradėjus
Dr. Balys iškėlė svarbią mintį:
Brando
titulinėje
rolėje
ir
Al
menę.
yra,
gal
būt.
geriausias
kultūros
paminkle?
REpublic T-8600
REpublic 7
leisti knygas Vokietijoje ir kitur. knygų ir periodikos ne ang
Pacino jo sūnaus — paveldėtojo ligi šiol šios rūšies padarytų.
Iš okupuotų Baltijos kraštų leidi lų kalba laikymas šio krašto
Ek3kijrsija i Siciliją d a r labiau
Michael rolėje.
niai pradėti gausiau siuntinėti bibliotekose (kaip ir kitur) labai
supažindina
žiūrovą su italybe.
po 1950 m., prasidėjus JAV ir pareina nuo skaitytojų parei'ka-Į
Pasakojimas sukasi apie stipSovietų
Sąjungos
kultūrinių lavimų, nuo leidinių paklausos-Į
Marlon Brando vaidyba pri
j riai susicementavjsią italų šei
mainų ryšiams. Dabar dedamos Jei bus reikalaujama, tai knygos: Ventuvemft. o a n k e t a n h . l a / d o t u v e n v mą (Corlecne), turinčią Xew lygsta šūksmingiesiems skelbiir k i t o k i o m s
Drogonvpastangos Bibliotekoj turėti visą ar žurnalai bus įsigyti, sukata-į BEVERLY HILLS GĖLINYČli i Yorke dideli "bizni" (organizuo- mamg "Bravo. Brando!" Ji y r a
Baltijos valstybėse ir išeivijoje loguoti. Nuo mūsų pačių pri 2 4 4 S W. « 3 r d Strcen. C h i c a e o . HIIIM | ta. Mafijos eaują) po II oasaul. taip pilna niuansų, kuriuos jis
C*X PK S-OHJM — P R S-0834
leidžiamą literatūrą.
;
klausys, ar bibliotekose bus rei }
karo. Iš tiesų tai y r a šeimos sugeba išreikšti. O tačiau jis neDOVYDAS P. GAIDAS - 6ERALDAS f. 0A1I/MD
Pvz., 1970-71 biudžetiniais me kiamai atstovą ujama Lietuvos ir;
i drama. Jie myli viens kitą, ve- deminuoja viso filmo. Tenka pri
tais į Kongreso bibliotekos rin- kitų Baltijos kraštų literatūrai bei | KemkJli t-m.. >izrueni>
pažinti Brandui mitrumą būti
La i d o t uv i 9 D i r e k t o r i a i
I darni Don Vito.
kinius buvo įtraukta 940 naujų' periodiniams leidiniams.
| -»*> ^k^lbiair
Drsu?c'
Filmas prasideda 1946 metais. tokiu ramiu, bet ir taip tyliai in
Tiys M o d e r n i S k o s
Koplyčios
! Karo herojus Michael. jauniau- tensyviu, kad vaidinama scena
4330 South California Avenue
' šias sūnus, sugrįžta namo, tvir- įkrenta lyg kriaušė į jo sterblę.

Isslovintasis "Godfather"

PETKUS

MŽEIH&EYANS

G C L E S

E U DEI K I $

L F išleido dviejų spalvų (raudona ir
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00
už keturius lapus (144 lipinukai).

(Atkelta iš 6 pusi.)
• O. B. Audronė, LAUŽAI IR
KIBIRKŠTĖLĖS. Eūžraščių rin
kinys vaikams. Viršelis A. Bany
tės. Teksto iliustracijos P. Ostnolskio. Immaculata Press, Put
liam, Conn. 06260. 100 psl. rin
kinys suskirstytas į šiuos sky
rius: Laužai ir kibirkštėlės, Ka
ralius, Lizdelis verandoj ir Žio
gelio smuikas.
• EGLUTĖ, 1972 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Lietuvių vaikų
laikraštėlis. Leidžia ir redaguo
ja Putnamo seselės. Redakcijos
ir administracijos adresas: Eg
lutė, Immaculata
Conception
Conv., Putnam, Conn. 06260. Me
tinė prenumerata 5.00 dol. Laik
raštėlis spausdinamas
dviem
spalvom. Daug eilėraščių, pasa
kų, piešinių, paveikslų ir kt.
• Jaunimo Metu KALENDO
RIUS. Išleido Vydūno Jaunimo
fondas, 3425 W. 73 St.. Chicago.
BĮ. 60629. Tekstas Liūto Gri
niaus. Viršelis Albino Šeško. Pafankus, nedidelio formato, kiše
ninis 56 psl. leidinys, teikiąs in
formacijų apie Lietuvių skautų
sąjungą, apie Akademinį skautų
sąjūdį, apie skautų spaudą, ne
pagailima įvairių adresų ir kt

Kas norėtų jų pigyti sau ar platinimui
— kreiptis į L F būstinę: 2422 W. Marąuette Rd., Chicago, DL 60629, tel. (321)
925-6897.

tai nusistatęs eiti tiesiu keliu ir
neįsijungti į šeimos "bizni". J o
tėvas nenori eiti pasroviui ir
jungtis su stambiais narkotikų
importuotojais. Narkotikai j a m
"nešvarus biznis". Kitos gaujos
v a d a s sako: "Gerai, parduoki-

0 jis tuo momentu pakelia ją
nejaukia fraze ar vien žestu. J o
geriausia scena — paskutinė,
kai žaidžia su savo mažu vaikai- :
eiu darže. Dėdamasis baidykle j
iš filmo, jis užsidengia dantis į
apelsino rieve ir tada staiga su-

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
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BŪKITE DRAUGO ARTIMIEJI

HIGH RATES
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Accounts
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^5000 or more
Certificates
2 year min.
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Chicago, IH 60632
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C^rtificates
1 year min.
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Investraent
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Telefonai: LA 3-0440 u U 3-985'/
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Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuv;ams stengėsi įvairiais
būdais patarnauti jau virs 60 metų. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir
komunistus Jis taip pat pacieįo steigti reikalingas lietuviams drau
gijas ir katalikiškas parapijas Dabar jis yra didysis informacijos
centras visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams
Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių. kurie ateitų jans
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam
geriau patarnauti lietuviškai visuomenei — padeda įsigyti geresnių
mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t.
DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artimuosius pre
numeruotis šį dienraštį. Jei nuoširdžiai vertinate mūsų dienraščio pa
tarnavimus lietuviškai visuomenei, paraginkit tuos. kurie DRAUGO
dar nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti.
DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai.

L

Pasinaudokite Draugo "Oassified" skyriumi

Laidotuvių
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LTTERATORA

Eilėraštis
AUGIRDJ&

RATNIKAS
j£W

Praėjo "Varpa****,
Ir kartu Kudirka.
Apsižvalgykite.
Ar neskaudu? —
Praeisite ir jūs.
i

Kai kasdien šitaip
Takeliais eina,
Sunkesniais vargais nešini,
Kiti kitur.
Kam jūsų skausmas?
Ir kam skaudu?

Wglu&
RED AGI OJA J i RATE JASAITYTE. 6922 s O k . E ¥ A VE., C B C A t i O .
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Jeigu beliko šimtas m e t u
Mums dar džiaugtis.
Tai pasiklauski
Savo sapno sargo,
Ne kiek beliko,
Bet kas paliks.
•

LLLiNOIS 60636

AR MES NUTIESIME BOTINĄ TILTA?

Brazilijos jaunimas, kuris dalyvaus antrame Pasaulio lie tuvių jaunimo kongrese ir ketvirtoje Tautinių šokių šven
tėje Chicagoje.

Savo tautiniu gyvenimu, pa- Manau, kad reikalo padary- savyje kliudo ir net visiškai sus- mentais, įtakojančiais kultūrinį
siektais laimėjimais dažniausiai mas gyvu yra dorybė, bet ne nu- tabdo kai kurių komisijų darbą. gyvenimą.
tik pasidžiaugiame. Budi
Judų ir prie-Į sikaltimas. Kažkur skaičiau, jog Man atrodo, kad pirminis
b. Religinis momentas o k u monių, kuriomis tie laimėjimai mūsų filosofas Antaną, Macei- Kongreso uždavinys būtų ieško-.
-e L i e t u v o j e _
^.fafcfi.
T U R I T E YPATINGA PIEŠIMO,
yra iškovoti, dažnai nesvarstome,
Nes
' n ė s ideologijos atmetimas, o išeiDROŽINĖJIMO, ARCHITEK
nes bijome, kad neišryskėtų tos pavojus krikščionybei yra ne iš pat* Kongreso rengimas jau yra
vijoje — Bažnyčios atsinaujirriTŪROS,
FILMAVIMO, FOTO
kliūtys, kurios buvo iškilę, lai priešingai n u s t a č i u s i ų ir ko- kartų jungtis. Be vyresniųjų pa-,
„ ^
i§davos Anaiizuojan
GRAFAVIMO TALENTĄ?
mėjimų siekiant. Lyg ir nenori vejančių pnes kribcionybe, bet is ramos ir jų pastangų Kongresas U gyvenimą Lietuvoje reikalinPASIDALINKITE J U O SU
me sudaryti įspūdžio, kad be
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Studentu ateitininku sąjungos
pavasario kursai

I suorganizavimas, p r a d ė t a s I P L J K ,
HPLJK prezidiumas oosėdžio metu. Iš kairės Saulus M:kaliukas, Jūratė Jakštytė. Nijolė Stakauskienė. Joana Ka- reikalauja išvadų
konkretizavi
(Liet. foto archyvas) mo tiksluose ir būduose. Kokios
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ma 5ii tiesš^jcmiu ir daugeliu at
nimo. geografine prasme daugu
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mai patogioje vietovėje. Parink2. ieškoti konkrečių budq
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nosėdžiu kambarius ir t.t sudary-1 Jaunimo kongreso
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Richard Blum savo
knygoje
paskelbė naują narkotikų varto
tojų studiją. Blumo surinktomis
žiniomis, tvirti religiniai įsitiki
nimai, kaip pvz. mormonų ar ka
talikų, padeda jaunuoliams išsi
saugoti n u o narkotikų vergijos
— šių tarpe narkotikų vartotoju
procentas mažesnis.

Romas Kasparas — ant jo pečiu guli visi rfPLJK atidarymo rūpesčiai
(Liet. foto archyvas j
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