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Klausiniai ir temos
Prie kiekvieno rimto klausi

mo yra du priėjimai: filosofi
nis ir žurnalistinis. Filosofas 
stengiasi suvesti klausimų siūlus 
į sintezę — atsakyti “Kodėl”. 
Žurnalistas patenkintas, jei jis 
gali iškelti klausimus, jei jis 
pajėgia nubrėžti įvykių eigą — 
atsakyti į klausimą “Kaip?” 
Mano žodis bus žurnalistinis, 
ne filosofinis. Atsiprašydamas 
tegaliu tik tuo teisintis, kad šį 
klausimą būsiu priverstas stu
dijuoti visą gyvenimą, tad gal 
būtų neišmintinga rasti galuti
nes išvadas.

Prieš imdami mikroskopą, 
pažvelkime į temą keliais piū- 
viais. Tie piūviai būtų sekantys 
klausimai, kurie, kaip paralelės 
žemėlapyje, nurodytų mūsų te
mos vietą. Dažnai girdimas 
klausimas: “Ką naujo iš viso 
galima atrasti matematikoj ?” 
Rečiau girdimi, bet gilesni: 
“Ar matematiką galima laikyti 
gamtos mokslu? Ką matemati-' 
ka gali pasakyti apie tikrovę? 
Ką gamta gali pasakyti apie 
matematiką?”

Į matematikos ryšį su tikro
ve žvelgsime pirmiausia istori
ko žvilgsniu, stengdamiesi su
prasti dabartines pažiūras iš jų 
istorinės kilmės. Iš arčiau pa
sižiūrėsime į vieną modernią 
matematikos apybraižą; mate
matiką, kaip formalių sistemų 
studiją. Po to gal jausimės 
drąsesni pažiūrėti į matemati
kos ryšį su realybe.

Istorinis žvilgsnis

matematiku David Hilbert rim
toji matematika pasidaro abst
rakčioji matematika. Gi jei Hil- 
berto asmenyje abstrakčioji 
matematika randa pranašą, tai 
Bourbaki asmenyje randa pran
cūziškos elegancijos apaštalą.

Šių dienų abstrakčioji — 
“grynoji” — matematika spren
džia klasikinius uždavinius nau-, 
jais, elegantiškais metodais. 
Naujoji matematika yra “ma
žiau apskaičiavimo, daugiau 
sąvokų” nusistatymo matemati
ka. Naujųjų metodų pagrinde 
yra “formalios sistemos” sąvo
ka. Prie jos ir staptelkim, nes 
pačią matematiką apibrėšim 
kaip mokslą apie formalias sis- 

i temas.
Matematika: mokslas apie 

formalias sistemas
Formalios sistemos apybrai

ža, kurią mes naudosime, yra 
įkvėpta Haskell B. Curry kny
gos “A Formalist Philosophy 
of Mathematics”, North Hol- 
land Publishing Co., Amster- 
dam, 1951. Susidomėjusį klau
sytoją siunčiame susirasti kny
gą: joje daugiau detalių, daug 
pavyzdžių.

Formali sistema susideda iš 
trijų dalykų: I. Simbolių, II. 
Pagrindinių formulių, arba ak
siomų, III. Taisyklių, kurios pa
sakytų, kaip sudaryti priimti
nas formules. Paimkime kiek-

' vieną iš šių dalykų atskirai. 
■Kad būtų lengviau mūsų argu
mentus sekti, kartu pristatysim 
ir formalios sistemos pavyzdį. 
Šioji sistema yra labai paplitu
si moderniojoj algebroj — tai 
grupės sąvoka.

Pirmasis indėlis į formalios 
sistemos receptą: simboliai 
Patogumo dėliai atskiriame 
dviejų rūšių simbolius: objek
tus ir jungtukus (arba opera
cijas). Mūsų statomai grupės 
sistemai mes naudosime objek-

Matematikos vaikystė ne taip 
jau varginga: Egipte taisykles 
žemės matavimui žinojo tik ku
nigų luomas. Babilonijoj žemės 
matavimą atlikinėjo vergai, bet 
už savo slaptą mokslą jie tu
rėjo būti laikomi gilioj pagarboj.

Matematika kaip mokslas 
pradedama graikų: Euklido 
geometrijos aksiomatizacija ir 
dabar kelia nuostabą. Kartu su 
logine kristalizacija matemati
ka graikuose gauna ir priešin
gą, esoterikos - misticizmo at
spalvį : tik prisiminkime Pita
gorą ir skaičių harmonijas.

Naujieji amžiai pasižymi vis 
didesne realybės matematizaci- 
ja. Ši raida, prasidėjusi su Ga
lilėjų, kuris įsitikina, kad že
mės kūnai juda pagal matema
tinius dėsnius, ir Kepleriu, ku
ris planetų judesiuose mato pa
saulyje apsireiškiančią matema
tinę harmoniją, tiesiasi raudo
nu siūlu iki pat mūsų dienų. 
Rene Descartes grindžia net ir 
filosofiją tiesomis, kurios būtų 
tokios pat aiškios, kaip ir geo
metrijos aksiomos. Spinoza eti
ką pristato aksiomų ir teoremų 
pavidalu. Newtono mechanika 
užkariauja fiziką.

Nuo Newtono jau sunku at
skirti, kur baigiasi matematika 
ir kur prasideda fizika. Pati 
matematika lyg suvedama į 
mechaniką: prisiminkime tik 
didžiuosius vardus: Bemouilli, 
Lagrange, Laplace, Euler, Ja- 
cobi, Gauss.

tairft mažąsias raides: a, b, 
d, ..., X, y, z... Jungtuką

► c* 
..., x, y, z... Jungtuką tu

rėsime tik vieną: jam naudosi
me žvaigždutės simbolį. Šalia 
šių simbolių pasiliekame teisę 
naudoti standartinius loginius 
simbolius, pavyzdžiui, lygybės 
ženklą =, skliaustelius (, ).

Antruoju į formalios siste
mos receptą eina rinkinys pa
grindinių formulių, arba aksio
mų. Šiuo atveju turėsime tik 
tris aksiomas Jas išreikšime 
naudodami lygybės ženklą, 
siomas supraskime šitaip: 
rėje pusėje esanti formulė 
mūsų sistemoje laikoma 
dešinėje lygybės ženklo stovin
čiai formulei. Pavadinkime mū
sų sistemą G (nuo grupės), štai 
tos aksiomos:

Aksioma 1. Jei a, b, c yra 
trys objektai iš G, tai

(a ★ b) ★ c = a ★ (b ★ c).
Aksioma 2. 

objektą e su 
yra objektas 

e ★ a = a.

Ak- 
kai- 
yra 
lygi

G turi bent vieną 
šia savybe: jei a 
iš G, tai

Aksioma 3. Jei a yra objek
tas iš G, tai kur nors tarp G

(Nukelta į 2 psl.)

Keista, bet matematikos iš
silaisvinimas nuo fizikos ir fi
zikos pagrindų sukrėtimai bran
duolio teorijoje ateina beveik 
kartu. Su didžiuoju vokiečių

Pajūryje naktį
Stovi vaikas su tėvu. 
Stebėdami rudenio dangų rytuos.
Aukštai ten pro tamsą,
Kai šėlstantys debesys, lyg šermenų marškos juoda 

mase išsidriekę,
Užgula rūstūs ir greitai visą padangę, 
Pro suspindėjusią eterio juostą rytuos, 
Pakyla žvaigždė rami ir didi — tai Jupiteris.
Ir čia pat, ir nedaug ką ankščiau,
Plaukia sau Siety no seserys.
Pajūry, kur laikosi vaikas tėvui už rankos, 
Kur pakasynų debesys traukia žemyn galinguosius 

praryt,
Vaikas verkia tyliai.
Vaikeli, neverk,
Brangusis, neverk,
Pabučiavimais leisk tavo ašaras braukti,
Tie debesys rūstūs neilgai bus jau taip grėsmingi. 
Neilgai pagrobę bus dangų, mums tik rodos kad 

žvaigždes jie prarijo.
Pakils Jupiteris, būki kantrus, kitą naktį stebėkime — 

Sietynas iškils,
Nemiršta jis, tos žvaigždės sidabro ir aukso vėl švies, 
Ir dideles žvaigždės ir mažos vėl švies, jos kils, 
Tos didžios, nemirštančios saulės, ilgamžis

mąslusis mėnulis vėl švies.
Vaikeli brangusis, liūdi tu Jupiterio?
Tu vienas svarstai pakasynas žvaigždžių?
Yra čia kažkas
(Ramindamas lūpom tave, šnabždu aš pridėdamas, 
Tau duodamas pirmą sugestiją, problemą ir kas 

netiesiogina)
Yra čia kažkas daugiau nemirtinga nei žvaigždės 
(Daug tų šermenų, dienų ir naktų praeinančių), 
Kažkas ištvers daug ilgiau ir už šviesų Jupiterį, 
Ilgiau ir už saulę ar už betkurj satelitą, 
Ar už skaisčiąsias Sietyno seseris.

Vertė A. Tyruolis

Šiemet suėjo 70 metų nuo Walt Whit- 
man (g. 1819) mirties. Jis buvo pirma
sis amerikiečių poetas, išsivadavęs iš 
Europos literatūrų įtakos, pirmas pra
kalbėjęs originaliuoju pačios Amerikos 
balsu. Visuotinėje literatūroje Whitma- 
nas pagarsėjo prieš šimtą metų daug 
kam kontraversiniu poezijos rinkiniu 
„Leaves of Grass” („Žolės lapai”), ku
rio leidimų išėjo nemažiau kaip mūsų 
Maironio „Pavasario balsų”. W. Whit- 
manas savo „Žolių lapus”, taip kaip ir 
Maironis Pavasario balsus, kiekviename 
naujame leidime papildydavo vis nau
jais eilėraščiais. Tuo būdu ši Whitmano

knyga tapo viso jo gyvenimo išsisakymu. Whitmano poezija, at
sisakiusi rimų ir laužanti anais laikais įprastinius posmus, bendra
amžiams buvo sunkiai priimtina. Tačiau šiais laikais viso lite
ratūrinio pasaulio Whitmanas laikomas autentiškiausiu amerikie
čių poetu ir moderniosios poezijos pranašu. K.

KUR SPINDI BEGALES SPALVINIU NIUANSU
Alfonso Dargio meno raida ir šiandieninė jo paroda Chicagoje

Alfonsas Dargis yra vienas 
iš įdomiausių atstovų tos mū
sų dailininkų grupės, kuri su
siorganizavo dar nepriklauso
moje Lietuvoje, pasivadindama 
“Formos” vardu. Ryškiausiais 
šio sambūrio atstovais laikyti
ni Petravičius, Valius, Augius, 
Vilimas. Kai didesnė šios grupės 
dalis nuėjo grynai grafikos ke
liu, Dargis jau pradžioj ypač 
domėjosi teatro dekoracijomis 
ir buvo išvykęs Vienon studi-

ADOLFAS VALEŠKA dingo charakteringumo ir tech
nikiniu ir meniniu požiūriu.

Seniau ir dabar

DRAMOS TEATRO VILTIS

juoti scenos dekoravimo. Dar- 
gis Lietuvoje nebuvo perdaug 
žinomas, nes jo kūrybinė veik
la buvo tada sutrukdyta karų 
ir okupacijų. Tačiau menu be
sidominčiųjų sluoksniuose jo 
meninis veidas buvo gerai pa
žįstamas, kaip išsiskiriantis 
specialiais meniniais uždaviniais 
iš kitų minėtos grupės narių.

l

Alfonsas Pargis Susijungimas (aliejus)

Ieškojimai Vokietijoje

Su Alfonso Dargio kūryba 
mes akivaizdžiau susipažinome, 
dar gyvendami Vokietijoje, ka
rui pasibaigus. Tada buvo gal
vojama, kad Dargis nueis tik 
teatro dekoracijų kūrybon. Bet, 
dirbdamas teatre, jis jau reiš
kėsi ir iliustracijos srityje, ir 
grafikoj, ir tapyboj. Jeigu im
ti Dargio kūrybą, neliečiant jo 
sukurtųjų teatro dekoracijų, 
tai tame laikotarpyje, kada jis 
gyveno Vokietijoje, dailininkas 
dar ryškiai neturėjo savo cha
rakterio ir galima būtų tuos 
metus priskaityti ieškojimo eta
pui.

Eksperimentai šiapus Atlanto

ir labai ryškia iš- 
iki maksimumo su- 
linijos ir spalvos 
taip stipriai, kad

Persikėlęs į Jungt. Amerikos 
Valstybes, Dargis pradeda la
bai energingai reikštis individu
alinėje kūryboje, teatrinius už. 
mojus jau palikdamas nuošaly. 
Pažvelgus į jo paskutiniųjų lai
kų kūrybą, betgi pastebime, jog 
Dargis dvasiniai nenutraukia 
ryšių su teatru. Jo grafikos ir 
tapybos darbuose ir dabar mes 
galime pajusti tam tikrų teat
ralinių niuansų. Amerikiniame 
savo kūrybos laikotarpy Dar
gis daug eksperimentavo, reikš- 
damasis taipgi grafikos srityje, 
pasiekdamas jam vienam bū-

Dabar suruoštoj Jaunimo 
Centre, Chicagoj, parodoj Dar
gis mus kiek nustebina savo 
visai nauju būdu ne tiktai tech
nikoj, bet ir formų ir spalvų 
reiškime. Dargį mes pažinojom 
kaip išsiskiriantį, stiprų ir gai
vališką ekspresionistą. Jo anks
tyvesnieji darbai skiriasi savo 
paprastumu 
raiška. Ten

• sintetintos 
mus veikė
bendrose parodose Dargis savo 
darbų ekspresija kiek nustelb
davo kitus. Dabartinėje Chica
gos parodoj Dargis mums rodo 
darbus, kurie tik savo bendrom 
užuominom primena ankstyves
nįjį jo reiškimosi būdą. Kiek 
ankstyvesnioji jo kūryba buvo 
veržli ir ekspresyvi, tiek šioj 
parodoj Dargis mums reprezen- 
tuojasi apgalvotumu, kur kiek- 
vina spalva ir brūkšnys pa- 
'veiksle padėti atsargiai, beit 
savo visame užmanyme gana 
komplikuoti. Jeigu anksčiau jo 
darbuose mes matydavome pa
veikslą sukomponuotą iš nedau
gelio ryškių linijų ir spalvinių 
plėmų, tai šitoj parodoj Dargio 
linijos ir formos suskaldymai, 
palyginus su ankstyvesniais, 
kontrastingi savo neekonomiš
kumu. Kyla įspūdis, kad Dar
gis susumavo visą savo anksty
vesnį patyrimą, atsisėdęs į pa
togią kėdę, pateikė mums la
bai malonių, estetiškų kūrinių, 
bet be veržlumo ir ankstyves
nės ugnies. Analizuodami da
bartinę jo kūrybą, regime, kad 
Dargis savo uždavinį sprendžia 
dideliu ir rafinuotu žodingumu. 
Paveikslas visose savo detalėse

Laisvajame pasauly teatro 
žmonių turime, tur būt. nema
žiau kaip rašytojų, dailininkų 
ir muzikų. Turime teatralų, ne 
tik jubiliejus švenčiančių ir 
siejančių tremties teatro tęs
tinumą su nepriklausomos Lie
tuvos teatru, bet turime taip 
pat visą eilę scenos žmonių, 
subrendusių ar tebebręstančių 
jau svetimose padangėse. Ta
čiau nėra paslaptis, kad mums 
su dramos teatru tremtyje ne
sisekė. Nesisekė tokiame laips
nyje, kaip sekasi rašytojams, 
dailininkams, muzikams. Ir ne
sisekė ne kūrybine - dramine 
prasme, bet labiau organizaci
ne prasme.

Vokietijos stovykliniame lai
kotarpy šito dar taip skau
džiai nejutome, nes kone kiek
viena stovykla ką nors teat
rinio pati susiorganizuodavo. 
O Augsburgo Lietuvių teatras 
ir Hanau Atžalynas eile savo 
spektaklių jau buvo pasiekę 
profesinio lygio ir ilgiau tru
kusio stabilumo. Kiek pirma
jame buvo susispietę daugiau 
Lietuvos teatrų profesionalai, 
tiek Atžalyne reiškėsi labiau 
jauni scenos meno entuzias
tai, viltingai užtikrindami tęs
tinumą ateitin.

Reikalai pablogėjo, kada iš
sisklaidėme pasaulio plotuose. 
Negalėtume sakyti, kad teat
ralų rankos čia buvo jau vi
sai nuleistos. Tai vienur, tai 
kitur regėjome ir visai neblo
gų spektaklių. Net ir tas pats 
Atžalynas kurį laiką Chicago
je bandė šaknis įleisti. Tačiau 
didysis vargas buvo tai, kad 
nei Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nei Kanadoje, nei ku
riame kitame krašte joks teat
rinis kolektyvas nepajėgė nu
galėti darbą stabdančias kliū
tis ir palenkti sąlygas savo 
naudai. Visi ligšioliniai mūsų 
tremties teatrų laimėjimai bu
vo daugiau partizaniški, be 
tvirtesnio pagrindo ilgiau kaip 
vienetui išsilaikyti ir išsikovo
ti bent tokį tikrumą ateičiai, 
kokį jau išsikovojo lietuviško
ji opera.

Dėl šitokios padėties nere
tai pakaltinama ir visuomenė, 
kaip nerodanti savam teatrui 
reikiamo dėmesio. Galgi ir ji 
šiame reikale nėra be nuodė
mės? Tačiau vis dėlto reikia 
atsiminti, kad rimtesnieji ban
dymai atgaivinti nuolatinį lie
tuvių teatrą šiapus Atlanto 
daryta tada, kada žmonės bu
vo labiausiai apsikrovę įsikū
rimo rūpesčiais, dar prieš ope
rinius laikus. Dabar didžia da
limi įsikūrimo drugys jau pra
ėjęs. Žmonės daugumoje jau 
turi tai, kam visas jėgas ir vi
są dėmesį ir visą laiką buvo 
paskyrę pirmaisiais kūrimosi 
metais šiame krašte. Visuome
nėje jaučiamas pasiilgimas ir 
ko nors aukštesnio, kas bent 
valandai kitai atitrauktų nuo 
fabrikinės ar įmoninės kas
dienybės. šituo būtų galima 
paaiškinti ir visuomenės pri
tarimą operai, ir augantį do
mėjimąsi muzikiniais vakarais, 
ir gausų mūsų dailininkų dar
bų pirkimą meno parodose.

Tad manytume, kad ir mū
sų dramos teatrui atgimti ir 
užsitikrinti ilgesnį stabiliimą 
ateičiai psichologinės visuo
menės nuotaikos šiuo tarpu 
yra labai palankios. Be abejo, 
šitai jaučia ir patys teatralai. 
Tad ir susidaro tokia gana al
ternatyvi abipusinė situacija: 
dabar arba niekad?!.

Pasklidusi žinia, kad buvu
sieji atžalyniečiai teatralai iš 
visų pasviečių telkiasi Chica- 
gon ir čia ryžtasi ateinantį ru
denį įkurti pastovų lietuvių 
dramos teatrą, buvo sutikta 
su didžia viltimi. Tikėjimą 
ateitimi stiprina dar ir tai, kad 
Montrealio teatralai, vieni, iš 
aktyviausių ir kūrybingiausių 
pastaraisiais metais, beveik 
in corpore jungiasi į busimąjį 
Chicagos lietuvių dramos teat
rą Atžalyną. Tikimasi, kad 
iki rudens visas kolektyvas 
jau bus Chicagoje, o po to ne
trukus žadama ir premjera — 
premijuotoji Birutės Pūkele- 
vičiūtės “Aukso žąsis”. Ir pati 
autorė iš Montrealio ruošiasi 
jau skristi Chicagon ir čia įsi
jungti į visus būsimus teatri
nius šios lietuvių kolonijos 
įvykius.

Kaip girdėti, atgimstantis 
Atžalynas nesitenkins vien tik 
buvusiais atžalyniečiais akto
riais. bet jungs teatrinėn veik- 
lon kiekvieną kūrybingą pajė
gą. Ypač bus rūpinamasi nau
jų, jaunų aktorių atradimu, 
sudarant sąlygas ir jiems pa
sireikšti.

Repertuaro atžvilgiu spau
dai suteiktoje informacijoje 
nežadama susivaržyti kokiais 
nors apsiribojimais ar atsiri
bojimais. Scenai bus parenka
ma veikalai tiek iš klasikų 
tarpo, tiek iš avangardinio šių 
dienų teatro. Pirmoje eilėje, 
žinoma, eis lietuvių dramatur
gų veikalai, tačiau bus neven
giama ir verstinių dalykų, 
stengiantis parodyti, kas yra 
geriausio ir kitur.

Premjerai pasirinkimas Pū- 
kelevičiūtės “Aukso žąsies” nė
ra tik atsitiktinis nuosprendis. 
Atgimstančio teatro noras pir
mą žingsnį žengti kaip tik su 
lietuvio rašytojo veikalu, sten
giantis bent premijuotuosius 
mūsų scenos veikalus paversti 
spektakliu, kad rankraščiai ne
dūlėtų stalčiuose.

“Aukso žąsis” pereitą savai
tę Chicagoje pačios autorės bu
vo perskaityta viename teat
ralų, rašytojų ir kultūrininkų 
būrelyje. Susidarė įspūdis, kad 
premijuotasis veikalas nėra 
traktuotinas kaip vien tik jau
nimui skirtas, kad net ir pa
sakiškasis jo motyvas yra pa 
sakiškas tik taip, kaip ir ne
vienas Šekspyro veikalų. Tai 
skaidrus ir linksmas vaidini
mas, ypač duodąs pasireikšti 
režisieriui ir kiekvienam indi
vidualiam aktoriui.

Šitaip teatriniam reikalui 
klostantis, belieka tik spausti 
nykščius, kad pagaliau turė
tume ne tik operą, bet ir nuo
latinį, gyvą ir po pirmo spek
taklio neišsibarstantį lietuvių 
dramos teatrą. K. Br.

Pastarasis “Atžalyno” susirinkimas, kuriame nutarta pradėti nau
ją teatrinės veiklos etapą. Iš kairės j dešinę: J. Kelečius, K. Vesel
ka, B. Pūkelevičiūtė, A. Kurauskas, E. Vilutienė. S. Petkus ir S. 
Gasiūnas. R. Urbono nuotrauka(Nukelia į 2 psl.)

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 5 d.

MATEMATIKA IR REALYBE

tiksliau aprašyti matejpatinėm 
formulėm — jis renkasi tą 
matematinę teoriją, kurios iš
vados turės geriausią sąskam
bį su jo gautais faktais. Fizi
kas nėra įsipareigojęs naudoti 
kurią nors matematinę siste
mą — Štai klasinei mechanikai 
tiko Euklido geometrija, relaty- 
vistinei mechanikai geriau tin
ka Lorentzo geometrija.

Deja, šis kelias ne vien rožė
mis grįstas. Kalbėdami apie 
matematiką, dažnai sutapatina
me savo dienų matematiką su 
visu potencialiu matematikos 
mokslu. Iš tikrųjų žinome tik 
mažą mažą dalelę dalykų apie 
pačias paprasčiausias formalias 
sistemas. Mes ir šiomis dieno
mis teturime tik mažą dalelę 
tų įrankių, kuriuos turėtume 
turėti, kad galėtume liesti gam
tinę tikrovę, netempdami jos į 
Prokrusto lovą. Matematiniai 
metodai aštrūs akiniai, bet ruiasKi imi. (CTawiora
juk ir tobuliausi stiklai yra lin- Medical Building). tel. LU 5-6446 
kę vaizdą iškreipti. Todėl ma-

Formų susijungimas (aliejus) tematika ir gamtos mokslai yra 
____________________________  skirti gyventi nuolatinėj įtam

poj: matematika dėl to, kad ir 
kę į aukštai išvystytas begali- konkrečių pritaikymų kyla prob i 
nių matavimų erdvių teorijas. ; lemos, kurios gimdo formalines

i

<Atkelta iš 1 psl.) i Matematika ir yra mokslas
objektų yra bent vienas x su aP-e formalias sistemas. For- 
šia savybe: malinių sistemų “tiesa” nieko

x * a = e bendro su realybe neturi. Ta
prasme matematikos studijos 
apie realybę nieko nepasako. 
Matematikos teoremos yra nuo 
realybės nepriklausomos, 
kiu būdu matematika 
gamtos mokslas.

Tačiau mes užmiršome, 
matematiką kuria

_T . (idėjas; fizika dėl to, kad bentKaip mateme istorinėje ap- L. ,. . , .. .
žvalgoje, matematikai naujai- slom dienom nera 
siais amžiais buvo vaisingas kaiP “^tematika - net sugal- 
ryšys su gamtos mokslais, v°jus nau^ sąvokinę sistemą,

Trečiasis įnašas į formalios 
sistemos receptą yra taisyklės. 
Mūsų sistemai turėsime dvi 
grupes taisyklių. Vieną grupę 
taisyklių sudarys tos, kurios 
lies pačią G. Antrą grupę tai
syklių sudarys priimtos loginės 
argiimentacijos taisyklės:
Sa neminėsime - jas taip pat ‘t^atikM'įįys “re^yk^ 
galima formalizuoti — tą jau; — -
yra padarius simbolinė logika. 
Grįžtam prie pirmosios grupės 
taisyklių: šios taisyklės mums 
turės pasakyti, kurios formu
lės yra taisyklingai padarytos. 
Čia mes laikysimės tradicijos: 
pavyzd, (a ★ b) ★ (c ★ d) skai
tysim gerai padaryta formule, 
gi ★ ★ (★ a ★ b) skaitysim mū 
sų reikalams bereikšme. Preci
ziškai kalbant, mes tai galime 
išreikšti taip:

Receptas geroms formulėms 
gaminti:

1. Jei a priklauso G, tai a 
yra gera formulė.

2. Jei P ir Q yra geros for
mulės, tai (P) ★ (Q) yra gera 
formulė.

Mes skaitysime tik tas for
mules gerorrųs, kurios padary
tos pagal šį receptą. Pavyz
džiui, visos formulės, kurios 
yra aksiomose, yra geros for
mulės.

Esame štai sukūrę formalią 
sistemą. Atsikvėpimui galime 
sutraukti tai, ką mes esame sa
kę apie formalias sistemas, pa
darydami palyginimą su kalba. 
Kiekviena formali sistema su
sideda iš trijų dalių: 1. simbo
lių (kaip kalba iš žodžių), 2. 
pagrindinių formulių — aksio
mų (kalboje sinonimai, išsireiš
kimai), 3. taisyklių 
formulėms sudaryti 
— sintaksė).

Kyla klausimas: iš 
traukta pati grupės 
Ar tai tik žaislas, ar ji kokiu 
nors kitu būdu svarbi. Atsaky
mas labai paprastas: grupės 
sąvoka brendo arti šimto metų. 
Prieš atsirandant abstrakčiai 
grupei, buvo privisę “konkre
čių” grupių: geometrinių figū
rų simetrinių grupių (štai ly
giašonio trikampio simetrijų 
grupė turi šešis elementus), 
permutacijų grupių, vektoriali- 
nių erdvių transformacijų gru
pių. Kiekvienai šiai grupių veis
lei buvo sugalvoti atskiri savy
bių įrodymai. Tačiau, atsiradus 
abstrakčios grupės sąvokai, 
buvo pastebėta, kad visus tuos 
įrodymus galima atlikti iš kar
to — užtenka tik pastebėti, 
kad jie galioja abstrakčios 
grupės G sistemoj.

ĮJOJO OLA gCUlllVO ~

ypač fizika. Galilėjo mintis ap- J* turėtų loginę struktū-

J
I

To-
nėra

kad 
žmones. 

Kaip matysime, čia ir yra ma-

Ryšys su tikrove
Jei matėme, kad matemati

kos turinį galėtų studijuoti ir 
Marso gyventojai, jei sutinka
me, kad matematikos teore
mos nepriklauso nuo to, ar že
mė apvali, ar plokščia, vis tiek 
turime pripažinti, kad pirmąjį 
atkstiną matematikai duoda 
gamtinė tikrovė. Paimkime na
tūralaus skaičiaus — 1, 2, 3, 
... sąvoką — kiek daug laiko 
ir įtampos iš žmogaus pareika
lavo tos 
Pirmasis 
klausias — tolimesnės abstrak
cijos lengvai eina. Kiek tas 
svarbus žingsnis, rodo vokie
čio matematiko Kronecker pa
sakymas : “Dievas sukūrė na
tūralius skaičius; žmogus atli-; 
ko visa kita”. Paimkime vek- 
torialinius dydžius: nuo sąvo
kos, kuri buvo sukirpta me-

sąvokos iškėlimas, 
žingsnis buvo sun-

geroms 
(kalboje

kur iš- 
sąvoka.

ATSIŲSTA PAMINĖTI Maironio metai. «fe—1962.
j Šv. Antano Gimnazija, Kenne- 

Laisvės kotų dainos. Redak- j bunkport, Maine, 1962 m. Ro- 
—------- . Lietuvos j tator;um spausdintas almana

chas, kuriame randame apsčiai 
literatūrinės ir kitokMfr -medžia
gos, mūsų rašytojų rinktinės 
kūrybos ir pačių mokinių refe- 

Knyga gražiai išleista, ratų bei kūrybos bandymų.
— \ I

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. spec. pagalba kojoms j orius Jonas Aistis. 
(Arch Supports) Ir t.t i

ir 6-8. šeštadieniais 9-1. i Nepriklausomybės Fondas. New 
Yorkas, 1962. Tai stambus mū
sų partizaninės poezijos ir dai
nų rinkinys, autentiškuos, lais-1 
vąjįį pasaulį pasiekusiuos teks
tuos. ’’ 
įrišta, 342 psl.

Vai 9-4
! ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St., Chicago 29, III
Tel. PRospect 6-5084

i
I
I DR. J. IR K. AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
5430 So. Kedzie Avė.

Priima ligonius pagal susi tarimą 
1*51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15>2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir š'štad

Gimtoji Kalba. Bendrinės 
kalbos laikraštis. 19662 m. Nr. 
1 (15).

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street # 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-
Vai.-
vak. _____________  . ___
Men. uždaryta Kitu laiku susitarus.

Oftso telefonas PR 8-3229 . 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HF, 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

---------— —--------------------
i Valandos pagal susitarimą Jei ne-
I atsiliepia, skambinti MT 3-0001, I 
iI Ofisas: 3148 VVest 63rd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 66th Place 

Tel.: REpublie 7-7868

Dr. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

_ _ - _ I

rašyti fenomenus matematinėm kitaip — chaosas), ma-
formulėm fiziką privedė prie tematika čiuptų ją studijuoti' 
didelių laimėjimų. Kaip teori- ir daryti abstrakcijas. Su liū- 
joj pritaikoma matematika? : dėsiu turime pripažinti kartu j 
Štai fizikas turi davinius, ku- su Bergson, kad geometrinės 
rie liečia kokį nors gamtos fe- sąvokos uždeda akinius ne tik 
nomeną. Jis bando juos kuo filosofijai, bet ir fizikai.

BEGALĖS SPALVINIŲ NIUANSŲ

(Atkelta iš 1 psl.) inius dažus. Vartodamas alieji-
taip įvairus, jog, atrodo, nius dažus, jis juos praskiedžiayra

užtektų viename paveiksle su- kaip akvarelę, daugiau išgauna

Technikos Žodis. 1962 sau
sis - vasaris. Nr. 1 (73), XI 
metai.

Telefonas: GRovebeU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 Vest Marąaette Rd 

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. paga* 
susitarimą. išskyrus trečiadienius

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampan)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 ▼. 

p. p. ir pagal apotntmentą.
rei. Ofiso LA 5-2134, Ręg. 838-5960

i

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINftS, LIGOfi 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6^8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2.4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Telef. REpublie 7-2200.

I
DR. ART. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rimus 
4455 8. California Avė. IR 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r.;ikl 2 p. p.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. Kas-’ien nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku naga’ sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Eigin 
425 No. Liberty Street 
Ronte 25, Eigin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

p.

kauptos spalvų ir linijų medžią- įvairių niuansų, negu bet kas ^km. Uždaryta.'

1*4. ofteo HE 4-5841, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
* . - t-eč., š.«št. pagal sutartį.

DR. VL. KAUPAS 
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies) 
756 West 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted) 
j Valandos vak. 7-9. šeštad. 1-4 p.

Trečiad. susitarus.j Visada atsilieps telefonas 427-0871. 
Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 Vest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—< vai., trečiad. 
uždaryta.

<4. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Rez. tel PR 5-0563, Rez. PH 5-6730

Dr. W. Ross Dr. L Serbutis
Inkstą, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija , -
Ofisai: 7958 S. Western "Avė., tel 
GR 6-0091: 392 E. 159th 8Lį Harvey, 
III., tel. EDlson 3-4383; 8Q N. Mi
gau Avė.. Suite 808, telJlCB 6-7764.

Valandos pagal susitarimą
r

gos daugeliui meno kūrinių.
Techniškas patyrimas

kitas kitoj technikoj. Naudoda
masis senų meistrų patyrimu, Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, HL 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susi tarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE .9-1071.

DR. J. J. ŠIMOKALTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 68d; St. 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—8
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-28M 
Rezid. tel. WAlbrook i-3055 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland ;A<e< 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susltarua

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KTDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. teL WAIbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 PAGAL 8U8ITARIM4

j

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
I normaliai maišant aliejinius da- ^dPToktv V tkv,’ / p.%*. llgvonr^ 
žus tirštai, to neįmanoma pa-Į priima paga> susitarimą

. _•/ JT-v---------------->

Dargis, gal vienintelis iš lie- Dargis lasiruotės būdu, užneš-, 
tuvių dailininkų, turi daugiau- damas vieną toną ant kito, gau- 
—: — _ :*l-~ „^j •   ’i  no f no?* i a •nofilzafo 4-rvno Imišia techniško patyrimo paveiks-;na trečią netikėtą toną, kai 
lui išpildyti. Tais patyrimais jis 
noriai naudojasi. Ir šioje pa
rodoje mes jį matome skirtingą 
ne tik stilistine, bet ir techniš
kąja prasme. Jo aliejiniai dar
bai daugelį nustebina savo tech
nišku neįprastumu. Kaip japo
nai ar kiniečiai ant ryžių po
pieriaus savo darbus išpildyda
vo vandeniniais dažais, taip
Dargis su dar didesniu įmant- se aplamai paveikslai žiūro-

siekti Kartais, žiūrint į jo dar-J QR j fi gyLA . BYLAITIS 
bus, kyla įspūdis vienos už ki- •
tos sustatytų daugelio sekcijų ervų-smegenų chirurgija, ligo« 
vitražų, kur spalvotų stiklų su-i 
sikirtime spindi begalės spal
vingų niuansų. Nežiūrint jo 
darbų įvairiaspalvingumo, jie, 
visi išlaikyti subtiliuose tonuo-

2737 WEST 71st STREET 
V Man d oš tik susitarus
TeL GRovehilI 6-3409

I

I

DR. VYT. TAURAS
IR CHIRURGASBENDRA PRAKTIKA IR MOTERC

IJGOS ;
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t 

rei. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm., antr.;: treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
7- Sešt. 2—4 v. popiet fa- kitu 
laiku — pagal susitarimą.

chaniškai, dabar esame pate- rumu šia linkme vartoja alieji- ’v^ nuteikia labai maloniai. 
I 
I 
I

Naujas romanas - kieno?
Kitą savaitę dieninio Draugo kasdienybė. Tai yra lyg sker- 

atkarpoje bus pradėtas spaus-! sinis piūvis viso to, kas dauge- 
dinti naujas romanas “1 
ka vingiais”, tu prcuujuiRUju |SiiiiLiueci<ziB guiejv ouujjc. zw 
romano tolimų mindauginių lai- I mano pabaigoje iškyla ir tos 
kų dabar skaitytojai vėl galės, problemos, su kuriomis susidu- 
grįžti į pačių pergyventą pra- Į riam dabartyje, gyvendami sve- 
eitį ir šiandieninę dabartį. Nau
jame romane vaizduojama ke
letas paskutiniųjų šviestų ne
priklausomos Lietuvos metų, 
okupacijų sutemos, tremtis ir 
šių dienų realioji, amerikinė

I

Reta proga

Kaip 
niuose, 
Dargis yra labai įvairus ir ne
pasikartojantis. Nepaprastas jo 
išradingumas kompozicijoje

ankstyvesniuose kūri- 
taip ir šioje parodoje

iri opaus- 01111X3 piuvio V1OV Aao via,u£vz- i — - - -

______ Upė te- liui iš mūsų pastaraisiais de-, faktūroje mums rodo, kad jo 
Po premijuotojo' šimtmečiais gulėjo širdyje. Ro- j fantazija yra neišsemiama.

I
I

Vytautas Volertas

timose žemėse.
Romano pagrindan paimta 

vienos šeimos istorija, nuo jau
natviškų svajonių Dzūkijos kai
me iki gyvenimo pavakarės 
Amerikos didmiestyje. Greta 
rodoma visa visa galerija lyg 
ir antrinių veikėjų, kurių visų 
keliai romane įdomiai ir intri
guojančiai supinti. Problemine 
ir formine išraiškos prasme au
torius neieško kokių nors ypa
tingų avangardinių efektų, ta
čiau lengvai plaukiąs rašytojo 
sakinys ir pasakojimo nuošir
di šiluma skaitytoją pririša.

Literatūrinė staigmena yra 
ir šio romano autorius. Tiesa, 
jis nėra išniręs iš nežinios. Tik 
lig šiol spaudoje labiau reiškė
si kaip žurnalistas ir gyvenime 
kaip aktyvus visuomenininkas. 
Taigi romano “Upė teka vin
giais” autorius yra Vytautas

! Volertas. K.

Tel. Ofiso 247-1002 Namą PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi jvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS 

5-2870.
Jei tie-
8-0001.

TeL

i

ofiso PR 8-7778, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
*. 5-8 v. v.

Vai.: i' - Ų 
antrad. ir penktad.

P.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6155

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71ot Street
Priima ligonis pagal sruritarimv

DS1 valandos skambinkit teL: HE
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. ppptet. Kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

I Mus džiugina Dargio meninė 
veikla, nepaisanti sąlygų, ku
rias kiekvienas lietuvis kūrėjas 
tremty yra patyręs. Dargį rei
kia priskirti prie vieno iš kū
rybingiausių dailininkų. Jo su- 

1 ruošta Chicagoj paroda turėtų 
būti mūsų visuomenės šiltai pri
imta, nes panašaus masto Dar
gio parodas retai pasiseka su
organizuoti.

Į _________

i

• Įteiktos premijos. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos literatūri
nės premijos už 1960 — 1961 
metus balandžio 29 d. buvo į- 
teiktos L. Andriekui ir P. An- 
driušiui ta proga gerai pavyku
siam literatūros vakare Brook- 
lyne, N. Y.

I

• Dail. Vytauto Igno tapybos 
parodė atidaroma šiandien, ge
gužės 5 d., 6 vai. vak. Savings 
and Loan Ass. galerijoj (West- 
em Avė., prie 63 63 Str.) Chi
cagoje.

Ofteo HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spectalybč akušerija ir moterą ligoa 

2454 Vest 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kairipae) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Mtadleniate 1-4 p. >.

)

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 5-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2787 Vest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 

___ !lad. ir kitu laiku tik susitarus 
Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 

t.1mnliMi nrilma parai snsltarlma

Ofteo tel. HE 4-7007.
Namą-rez. tel. PRospect 8-5081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
____  (JOK4A)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ UGOS 
2656 Weet 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 
*«4t nno 1 iki 4 vai

VAL.: 
Seštąd- 
Trečlač

ik!
8:

Tet ofteo PO 7-6000. rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 6 p. p. ir 6

Perskaitę “Draugą", duoki 
ii kitiems pasiskaityti.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadle 
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGR 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, H) 

Telef. offteo; PUllman 5-6755 
Namą: BEverly 8-3546

Prilm. vai.: kasdien 6-5 v. V., tsOt 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

TH. ofisą RE 7-8818, VI 2-14S4

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th 8t
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 

p., šešt. 16-12 vai.
OflsM 3259 S. Halsted St

VaL Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta
Ofiso telefonas — BIshop 7-252r

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki • vai. vak 
Treč ir sekmad. tik susltarua

p.

Telefonas — GRovehJH 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr^MOTERŲ 

UGOS
• s.landos: nuo 1-4 ir 6-8 vaL vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vi<L: popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČirS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedriej^ve. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. :lr sekm. 
tik skubiais atvejais ir jyltarua 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S1M

DR. F. C. WINSKUIIAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 ▼. v, 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofteo CA 5-0257, rez. PR 4-40M 

Rez. 5500 So. Arteztan Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.®., 6-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba rtiMieldut 
(Emergency), Jaukite Metam — 
434-6967 nuo 2 valandos po platu 
ligi K valandos rvto

Kuomet svarstote duoti dovana 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną ii puikiausių.
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Birutė Pūkelevičiūtė

AUKSO ŽĄSISr .*

Ištrauka iš premijuotojo, pasakiškojo ir linksmai 
dramatinio veikalo

pradžia)
Kleopas Aš- 
visai šaliai,

(HI veiksmo
Veltui karalius 

tuntasis^ paskelbė 
kad tas, kuris prajuokins liū
dinčią karalaitę, taps jo žentu 
ir įpėdiniu. Nuo aušros iki tam
sos ėjo. jaunikiai, bandydami 
savo laimę, tačiau visiems rūmų 
juokdarys Pikis nosies galą nu
tepė degūtu... Tokia buvo baus 
mė kiekvienam pralaimėjusiam 
drąsuoliui.

Beliko viena viltis — šimt
mečio senelio Fortūnato, kara
lijos astrologo, pranašystė, jog 
valstybę išgelbėsianti žąsis.

(Fortūnatas prieš uždangą) 
FORTŪNATAS 

Oi, naktuže sidabrine! 
Kas miegot tave galės?.. 
Kai pavasario žvaigždynai 
Barsto<perlus virš pilies... 
Plazda soduose karaliaus 
Švelnūs persikų žiedai, 
Lyg ant virpančių šakelių 
Tūptų pasakų drugiai...

(įeina Pikis) 
Ak, kokia puiki naktis! 
Stebuklinga, kaip svaja: 
Deimantinė pilnatis 
Ir magnolijų kvaptis 
Susilieję šerdyje 
Nesibaigiąnčion giesmėn, 
Grožiu trykštančion versmėn...

PIKIS 
O-la-la! Brangus bičiuli, 
Aš imu tavim stebėtis! 
Tu kalbi apie mėnulį, 
Tartum) įkvėptas poetas. 

FORTŪNATAS 
A, Pikulis! Sveikas, sveikas! 
O žinai — juk buvo laikas, 
Kai poetu būt bandžiau. 
Valdant šalį šią šeštajam...

PIKIS 
Ar Kleopui Karingajam?

-■FORTŪNATAS 
Taigi. Oies jam rašiau! 
Gyriau jo garbingus žygius. 

ato’O*! PIKIS 
Na, nustebinai mane! 
Gal išleidai net ir knygą?

FORTŪNATAS 
Ne, Pikuti. Gaila — ne. 
Daug tųodžių susidėjo, 
Bet nebuvo joms leidėjo. 
Septintasis žengė sostan. 
Na, ir kalbant atvirai, 
Tas poetų oi, neglostė! ,
(Supranti, manau, gerai...) 
Neišmanė apie meną, 
Pilvui, vaike, tik gyveno — 
Ir nutilko, kaip bačka, 
Ir aptingo, kaip meška... 
Vos paeiti begalėjo — 
Tartum sviedinys riedėjo: 
Užsirišdavo ant sosto, 
Nusirisdavo laiptais, 
O jau faėfrkė, apsiklostęs 
Devyniėis-gal patalais!

■; pikis
Už karalių tokį — ačiū!

FORTŪNATAS 
Kiek paritus, tiek pastačius... 
Kas jam: tėvo atminimas? 
Kas jas ritmas, kas jam rimas? 
Kas tokiam arbūzui — mūza? 
Jo paveikslą pats matei!

J-i PIKIS 
Kabo menėj toks pilvūzas 
Su žandeliais apskritais...

FORTŪNATAS 
Ten jis — dar jaunystės metais! 
Ir pagHftintas šiek tiek...

J'n PIKIS 
Tai jau'knygai, Fortūnatai, 
Nebeliko tau vilties?

pPORTUNATAS 
Vaike! Nunešiau jam knygą — 
Kur garbingi tėvo žygiai, 
Kur kilnus jo majestotas 
Buvo odkn apdainuotas... 
Septintasis suriaumojo 
Ir — kad-spirs tą knygą koja! 
“Et, perfiiug čionai raidžių — 
Dar kitokia kiekviena! 
Parašyk raide viena — 
Ot, tai, sako, menas bus!” 
Aš gi -r stoviu ir drebu...
“i

Iš žvaigždžių juk duoną valgai, 
Už žvaigždes tau moku algą! 
O jau, sako, tų eilių — 
Aš ir pats primalt galiu!”

PIKIS 
Šuldu-buldu: kalakutas! 
Tarsi eilės miltai būtų!

FORTŪNATAS 
Taip! Ir aš užsigavau! 
Jaunas dar tada buvau — 
Septintoj tik dešimty... 
Ir ūmus! Kaip kibirkštis! 
Kad jau griebsiu tuos lapus — 
Žybt! Ir perplėšiau perpus... 
Švyst per langą juos pavėjui! 
Ai! Iš bokšto nuplazdėjo 
Mano odės, kaip blezdingos... 
Ir pradingo, ir pradingo...

PIKIS
Atsileisti negaliu!
Taip man gaila tų eilių... 
Bet — visi, turbūt, karaliai 
Nei skatiko neverti.

FORTŪNATAS
Ne! Valdovas šis, vaikeli...

PIKIS
Giminė juk ta pati!

FORTŪNATAS
Jo papeikti negali, 
Nes poetams nūn pily...

PIKIS
Tiems gerai, kur atkulniuoja 
Iš šalių tiktai svečių: 
Valkatoms — čia tikras rojus! 
Gi saviškiams, mano pone, 
Ir Aštuntojo malonėj — 
Oi, mažai, mažai vilčių!..

FORTŪNATAS
Na, gabiems... Kodėl gi ne?

PIKIS
Imki pavyzdžiu mane! 
Kuo gi aš nūnai tapau? 
Tartum vergas visą dieną 
Žentus degutu tepiau!
Šimtą dvidešimt ir vieną 
Nosį, pone, nudažiau. 

FORTŪNATAS
Taip... Darbelio tau gražaus 
Šiandien teko, mielas Piki...

PIKIS 
Prigūžėjo tų jaunikių, 
O juokai visų — kvaili! 
Juk pasiust žmogus gali! 
Man klausytis atsibodo, 
Makaluot deguto puodą... 
Gi tos nosys, Fortūnatai! 
Nebuvau tokių dar matęs! 
Smailos, bukos, riestos, kum

pos;
■ Vienos ilgos, kitos trumpos... 

FORTŪNATAS
Pareiga nekokia tau...

PIKIS
Aš dažytoju virtau!
Dingo aukštas pašaukimas, 
Dingo juokdario garbė —

* Toks mane piktumas ima, 
Negaliu ramiai kalbėt! 
Išdažiau dervos statinę 
Ir, kai nosį paskutinę 
Iškilmingai nupaišiau, 
Sau aš šitaip pasakiau: 
Bus gana tau, mielas Piki, 
Tos dervos ir tų jaunikių! 
šuniška, sakau, dalia: 
Kiaurą dieną — tik smala! 
Kilk, vaikine, į kelionę — 
Rasi ten kitas šalis, 
Rasi ten kitas pilis... 
Linksmesnius gal rasi žmones— 
Pilį šią — tegu bala!

FORTŪNATAS 
Taigi, taigi — aš matau, 
Kad patsai su mazgeliu 
Ir dabar tik supratau-----------

| PIKIS
Čia gyvent nebegaliu! 
Čia pavirsiu į pelėsius, 
Sutrūnysiu, sudūlėsiu... 

FORTŪNATAS 
Tai sveikutis iškeliauji?

PIKIS
Gal atrasiu laimę naują.

FORTŪNATAS 
Ar šią naktį? Ar tuojau?

PIKIS

f

I
Atsisveikint atėjau. 

FORTŪNATAS 
Aja jai, kaip nelaiku!

PIKIS
Susidėjau savo mantą, 
O dažyt karaliaus žentus 
Tau, bičiuli, palieku.

FORTŪNATAS 
Palūkėk bent iki ryto!

PIKIS
Pasakyta — padaryta.

PIKIS
Nieko nematau skirtingo, 
Nieko, nieko ypatingo 
Ir bičiuli, aš keliausiu.

FORTŪNATAS
Bet, sūneli, ši naktis...

PIKIS
Jau vidurnaktis arti,
Jau pakilo pilnatis... 

FORTŪNATAS
Nors tatai ir paslaptis, 
Pasakysiu tau į ausį... 
Aš buvau jau atsigulęs------
Miegas neina, ir gana! 
Kaltas gal, sakau, mėnulis?
Šmurkšt! Panėriau į duknas... 
Ir migdausi, ir ražausi, 
Ir avis gi tas skaičiuoju, 
Ir raivausi, ir vartausi, 
Ir visaip save liūliuoju------
Rodos,, lyg mane kas šaukia! 
Lyg kažkas į bokštą traukia... 

I Supratau galų gale:
Astrologo tai uoslė!
Aš į bokštą šlepu-tapu...
Su vienais tik marškiniais-----
Ir tiesiog nustojau kvapo: 
Ak, žvaigždynų tų grožybė! 
Tos nakties žydra beribė!.. 
Dar miegot, sakau, manei! 
Ir pripuoliau prie žiūrono — 
Visos žvaigždės tuoj arčiau... 
O tenai — jų milijonai...
Gi tarp jų aš pamačiau
Tikrą moną! Tikrą moną!

PIKIS
Ką gi?

FORTŪNATAS 
(duodamas Pikiui žiūroną) 

Pats pažvelk verčiau!
Še! Tu pats pasižiūrėk!

PIKIS
žvaigždės blykčioja, ir tiek!

FORTŪNATAS
Betgi, vaike, prie Aušrinės — 
Ar matai? Sparnai ir kojos 
Toks pat paukštis sidabrinis 
Jai užgimus-----------

PIKIS
Jau sumojau!

Tai, tur būt, žąsis garsioji?
FORTŪNATAS

Pasirodė antrą sykį!
PIKIS

Fortūnatai, tu nepyki, 
Bet gana bus man visų 
Pranašysčių ir žąsų!

FORTŪNATAS
Juk tai ženklas erdvėje, 
Kad pakils karalija!

Liuciaus Respublikoje" pasižvalgius

t

Alfonsas Dargis Judesys (aliejus)

Grįžk tu, sako, prie žvaigždžių: Duok man ranką, Fortūnatai: 
Laimės, džiaugsmo ir sveika

tos...
FORTŪNATAS

Mielas vaike, mielas Piki, 
Bent šią naktį pasiliki — 
Nes, matai, naktis šita 
Bus labai nepaprasta!

Poema mūsuose, laisvajame' 
pasaulyje, yra retas žanras. Už 
gelež:nės uždangos šis žanras 
yra dažnesnis, tačiau, norint jį 
pilnai atgaivinti, kad jis sužė
rėtų naujumu, kad jis išeitų 
iš sustingimo, reikia talentingo 
poeto. Pavergtoje Lietuvoje po
emos žanras dar proteguojamas 
ir todėl, kad poemoje poetas 
gali lengviau marksistinio re
alizmo rėmuose išpildyti parti
jos re kalavimus komunizmo di
dybei liudyti. Lietuvių tremties 
literatūroje poemų buvo vos ke
letas ir todėl su smalsumu ima
me į rankas neseniai pasirodžiu
sią Stasio Lauciaus poemą 
Respubliką,

PIKIS
Te sau kyla. Be manęs. 
Kuo gi, drauge, aš čia dėtas?

FORTŪNATAS 
Karalaitė nusijuoks!

PIKIS
Jei ateis kvailys dar koks. 

FORTŪNATAS
Taip dažnai aš bent sapne 
Žąsį geisdavau regėti! 
Nesirodė: ne, ir ne!
O šią naktį, mielas vaike...

PIKIS 
Fortūnatai — liki sveikas!

FORTŪNATAS 
Nusijuoks visa pilis!

PIKIS
Aš jau čia negyvenu.

FORTŪNATAS 
Bent šią naktį pasilik!

PIKIS
Aš šią naktį išeinu.

FORTŪNATAS
Ai, Pikuti! Mielas Piki! 
Na, drauguži! Sveikas liki!

FORTŪNATAS
Vieną naktį! Ar girdi?

PIKIS
Kad apkarto man širdis — 
Gaišt ilgiau nebegaliu.

FORTŪNATAS
Reiškia, tu nepasilieki?

PIKIS
Ne! Neperkalbėtų niekas!

FORTŪNATAS
Tai užsukim pakeliui
Dar į “Žaliąjį Pingviną” —
Tau statau aš taurę vyno!
Ką žinai... Gal paskutinę... 
(skleidžiasi uždanga į “Žaliojo 

Pingvino” užeigos kiemą)

Paskutinių dešimtmečių istorija 
išradingoj formoj

Poema apima visą nepriklau
somos Lietuvos istoriją: džiaugs 
mas, nepriklausomybę atgavus, 
jos rūpesčiai pradž'oj kūrimo
si, laisvieji metai, okupacijos, 
tremtis, vėl laisvės šventė ir 
epilogas, kuris, manytume, ma
žiausiai reikalingas. Jis beveik 
akivaizdžiai pridėtinis, po to
kių sodrių posmų, kaip laisvės 
atgavimo šventės paradas. Ten
ka pripažinti, kad kiekvienam 
epizodui yra gana išradingai pa
rinkta eiliavimo forma, beveik 
visur su humoro ir nedidelės 
ironijos atspalviu. Šalia gražių 
tikrosios poezijos eilučių nere
tai išsiskiria gaivūs ir grubūs, 
nors ir be tikrosios poezijos, 
posmai, įdomiai kontrastais iš
kylą šalia lyriškų eilučių. Ta-

džiu humoru šį skyrelį baigda
mas:

Laisvės Alėjo kažkas suriko:
— Rupūže, 
Bolševikai.
Ir toliau vis taip išradingai, 

neapsunkinanč;a; su tikrosios 
poezijos blykstelėjimai, paspal- 
vintais humoru, autorius pasa
koja visą pirmos’os okupacijos 
periodą, pradėdamas posmu:

Heleriui saldaus Burgundo
Užs:geidus butelio,

Stalinas ligi Šešupės
Atsivarė utėlę:
Nors š’os eilutės ir nepasižy

mi estetika bet jos liud’ja tuo
metinę nuotaiką ir okupanto 
civilizacijos lygį. Toliau taip 

1 vis su humoru, patosu ir švpse- 
na pro ašaras poetas apdamuo- 
ia okupacijas ir pokario me
tus su unom ir Potsdamo kon
ferencijom. Vėliau poemoj tuo 
pačiu stilium ir priemonėm pa
vaizduoti tremties metai, emig
racija. su šūkia’s. partijom, laiš
kais iš pavergtos Lietuvos, Bal
tu ir Vliku. šie posmai yra dau
giau statiški, be ankstyvesnio 
grakštumo ir polėkių, tačiau 
vistiek nenuobodūs skaityti.

Šventa pareiga neatsilikti
Dail. Alfonso Dargio žodis, jo darbų parodą atidarant, 

Čiurlionio Galerijoj, Chicagoje, balandžio 28 d.

Geriausioji poemos vieta
Pati geriausioji poemos vieta 

yra ta, kur autorius eiliuoja 
tautos prisikėlimą. Čia ir vil
ties, ir graudulio, ir džiaugsmo, 
ir patyčių sau ir svetimiems, ir 
taip pat nestokoja pagrindinio 
daikto poezijos. Jeigu manytu
me, kad citatos ką nors reiškia 
kūrinio aptarimui, galėtume pa
cituoti visą keturiolika posmų, 
bet pasitenkinsime tik trejetu 
posmų apie naujai atsistačiu- 
sios respublikos paradą:

Praeis basnirti partizanai,
Skylėtom nuo kulkų milinėm, 
Respubliką tavo ir mano 
Beviltiškai liūnuose gynę.
Kitokį Vasario paradą 
Priims vyriausybė tais metais. 
Nešūkaus divizijos vadas,
Nė rauto nebus diplomatams. 
Keli atašė tartum vienas
Pakels tad rankas prie kepu

rių.
Ir bus nesvarbu mums tą die

ną,
Ar kas pripažino “de jure”. 

Proga pripratinti prie poezijos
Tais posmais ir turėtų baig

tis ši šypsenos pro graudulį po
ema, tačiau autorius prideda 
dar keliasdešimt eilučių, gero
kai viską subanalinančių, apie 
Dievo paukštelius ir šiaip jau 
kažko panašaus į pamokslus. 
Apskritai, poema paskaitoma 
ir tiems, kurie poeziją mėgsta, 
ir tiems, kurie ne, nes pastarie
ji turės progos pasidžiaugti 
giedruma ir humoru ir tuo pa
čiu truputį pasipratinti prie 
eiliuoto žodžio.

Stasys Laucius

ixK pi.e anksčiau sukurtų 
Čiurlionio galerijos — šio kul- formų, 
tūrinio centro augimo.

Ar nebūtų gera ir gražu trem
tyje, kad po vienu stogu tilptų 
ne tik dailininkų kūryba, bet ir 
rašytojų, muzikų, architektų 
,r scenos darbuotojų menas: 
renkami ir saugojami mūsų ra
šytojų išleisti veikalai ir rank
raščiai, muzikos plokštelės ir 
juostos, dramos ir operos veik
la bei kita kultūrinių įvykių do
kumentacija.

Kas šiandien mums yra, ro
dos, mažai brangu, rytoj bus 
didelė mūsų kultūros brangeny
bė. Neišsaugosime palaidai ir 
neorganizuotai šių kultūrinių 
vertybių privačiai uždarytuose 
čemodanuose. Ton talkon turi 
ateiti kultūrininkai, visuomenė 
ir Kultūros Fondas, šitokioje 
situacijoje todėl ir aiškėja, ko 
kio tikslo siekia Čiurlionio ga
lerija ir kokį milžinišką darbą 
ji atlieka mūsų tautai.

Prisipažinsiu, kad pirmą kar
tą gyvenime turiu savo dailės 
parodą lieutviškoje meno gale
rijoje, tremtyje.

Pats apie savo darbų vertę 
neturiu ko sakyti: palieku 
spręsti žiūrovui. Manyčiau tik, 
kad dailininkas neturėtų kurti 
vien tai, ką jis prieš save mato, 
bet labiau tai, ką jis savyje ran
da. Jeigu jis savyje nieko ne
mato ir neranda, geriau tegul 
sustoja kūręs. Dailininkui yra 
sunkiausia save apsaugoti nuo 

Mano noras yra, kad visi lie- kūrybinio nuovargio, apsnūdi- 
tuviai dailininkai, nežiūrint, ko- mo. Kūrybiniam apsnūdimui at- 
kios meno srovės jie bebūtų, siradus, dailininkas palieka sa-

Čiurlionio Galerijos yra kil- visi prisidėtų savo darbais prie ve 
aus kultūrinis užmojis: išsau
goti dailininkų kūrinius, rengti 
jiems dailės parodas; visuome
nė vis daugiau priartėja prie 
šio amžiaus dailės kūrybos, dai
lininkas — prie visuomenės.

Ačiū Čiurlionio Galerijos di
rekcijai už surengtą mano dai-

Alfonsas Dargis
I
lės parodą. Jos atstovai 
aukoja savo laisvalaikį 
kultūros kėlimui ir propagavi
mui.

Ačiū Lietuvių scenos darbuo- 
j tojų s-gos Chicagos skyriui, 
ypač energingai pirmininkei 
poniai Adomaitienei už mano 
dailės parodos globojimą.

Dėkoju taip pat meno bičiu
liams, kad nepamiršta kultūri
nių rengimų ir malonėjo atsi
lankyti į mano dailės parodos 
atidarymą.

tikrai 
mūsų

idėjų, 'ioks kūrybinis 
pasikartojimas veda patį kūrė
ją prie tuštumos — kūrybinio 
nulio.

Dar ir šiandien daugelis žmo
nių mano, kad dabartinis mo
derniškas menas yra miestų iš
pera, didmiesčių kūrybinis išsi
gimimas. Tai klaida.

Gotiko stiliaus laikotarpio 
kultūrinės idėjos užliejo beveik 
visas Europos tautas. Gi tos 
tautos, priėmusios tas humaniš
kas idėjas, visgi nenutautėjo. 
Prancūzijoje gimęs gotikas ne
padarė vokiečių prancūzais. 
Kiekviena iš Europos tautų įne
šė gotikui savo tautos charak
terį, tautinį stilių, pvz. Pary
žiaus Notre Dame katedra, Vie
nos Šv. Stepono bažnyčia, Vo
kietijos Koelno katedra, Vil
niaus Šv. Onos bažnyčia ir t. t.

Gaila tik, kad tame pačiame 
gotiko laikotarpyje Lietuvos 
karalius Mindaugas, priėmęs 
Vakarų Europos kultūrą, buvo 
nužudytas.

Lietuvių tauta dabar vėl at
skirta nuo Vakarų kultūros. Mū
sų tad, gyvenančių laisvajame 
pasauly, yra šventa pareiga ne
atsilikti nuo Vakarų pasaulio 
meno laimėjimų.

ciau visa šitai padaryta sąmo
ningai, ir tokie netikėtumai pa
daro poemą įdomia, nors šiaip 
jau jokio įmantresnio turinio 
nėra, o tik lygi, visiems žino
ma, Lietuvos paskutinių de
šimtmečių istorija.

Apie šį ir apie tą
Poetas pačioj pradžioj, pažy

mėjęs, kad “Laisvės Alėja lais
vė parėjo”, eiliuoja:

i

būti,

Kruvinos kepurės rūtom pa- 
sagstytos,

Cementiniai kryžiai pažymi, 
kas krito.

Tačiau kitoj vietoj nuskam
ba jau kitokie posmai:

Marširuoja Gruodis,
Priekyje viršaitis,
Tautai kelią rodo

Baltos pirštinaitės.
Nereikia labai įžvalgiu

ką čia reiškia Gruodis, tačiau 
poetas yra atlaidus ir džiaugia
si Lietuvos pažanga, linksmai 
konstatuodamas:

Kryžkelėse lentos 
Dešinėn tik suki, 
Ant žemaičių plento 
Užriedėjo ūkis.
Autorius moka nebanaliai, 

įdomiai, nors kartais ir ne vi
sai originaliai, eiliuoti, gi kai 
kurios eilutės, arba pati eilia- 

| vimo forma, atliepia ką nors 
iš Tilvyčio Artojėlių.

I

Ir aš tave matau, o Lietuva
/brangi,

Numintą kojų svetimų, ir tavo
/kančią;

Matau, kaip tu ateisiančiais
/laikais žengi 1 iš Tilvyčio Artojėlių. Poetas

Laisva, didinga, ir be sielvarto, mokamai pavaizduoja ir respub- 
/be pančių... —J. Aistis likos žydėjimo pabaigą, grau-

Vargu ar pateisinama...
Knygą išleido Pašvaistės lei

dykla. Puslapių skaičius neži
nomas, nes puslapiai nesužymė
ti, o kadangi surišta viela, tai 
puslapiai lengvai išplyšta ir ne
retu atveju nebus galima ži
noti, kiek puslapių trūksta. 
Knygos kaina pažymėta pus
antro dolerio, tačiau knygą nė
ra lengva įsigyti, nes šią recen
ziją rašant, dar nepavyko ras
ti jos knygynuose. Kiek teko 
girdėti, platina pati leidykla, 
kurios adreso irgi nėra pažy
mėta. Kada amerikiečiai pačią 
pirmą knygos išėjimo dieną de
da milžiniškus skelbimus, kai 
siunčia knygą į tolimiausius už
kampius, toks pačios leidyklos 
sukurtas knygos įsigijimo ap
sunkinimas yra vargu, ar pa
teisinamas. L. Augštys

I
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Kanados mokyklinė revoliucija
DR. ANTANAS RAMŪNAS, Ottavva, Kanada

1. Staigus šuolis į ateitį
Š. m. kovo mėn. 4—8 d. 

Montrealyje, Queen Elisabeth 
viešbučio patalpose įvyko Ka
nados pedagoginė konferencija, 
kurioje teko dalyvauti ir šių 
eilučių autoriui, atstovaujant 
Kanados universitetų sąjungą. 
Konferencijoj dalyvavo ir kraš
to federalinės vyriausybės ir 
provincinių vyriausybių atsto
vai. Kas ten buvo kalbama, 
svarstoma, nutariama, paskel
biama, bus bandoma praktiškai 
įgyvendinti bei pasiekti ne iš 
karto, bet palaipsniui. Tyliai, 
bet ryžtingai Kanada apsi
sprendė atsistoti pasaulio pa
žangiausių tautų priešakyje. 
Žinomas JAV pedagogas bei 
mokslininkas dar 1938 m. yra 
pasakęs: “Aplamai imant, apie 
Kanados mokyklą yra pasaky
tina, jog jinai yra pati geriau
sia Amerikoje” (W. Kane, An 
Essay Toward a History of Edu 
cation Considered in Its Deve- 
lopment in the Western World. 
Chicago: Loyola University 
Press, 1938, p. 559). Jeigu, prof. 
W. Kane žodžiais tariant, Ka
nados mokykla yra pati geriau
sia Amerikoje, tai tik todėl, jog 
jai, palyginti, gerai pavyko su
derinti esminius elementus įvai
rių pedagoginių sistemų: pran
cūzų, anglų, vokiečių, amerikie
čių, belgų ir kt. Kanada yra 
tarsi eksperimentinė laborato
rija, kurioje yra išbandomi įvai
rių kraštų mokykliniai užsimo
jimai bei polėkiai.

Nėra įmanoma apibūdinti bei 
aprašyti konferencijos visų pa
grindinių apmąstymų užsimo
jimų, sprendimų, nutarimų. Vie
na yra aišku: Kanados daugia
spalvis kultūrinis veidas keisis 
ir, būtent, šis keitimasis vyks 
per mokyklą. Yra pasaulyje 
kraštų, kaip, sakysime, Vokie
tija, kur tauta kūrė mokyklą. 
Yra taip pat kraštų, kaip, sa
kysime, Anglija, kur mokykla 
kūrė tautą. Kanada yra kraš
tas, kur mokykla yra atsukus 
savo veidą į tautą ir taipgi tau
ta yra atsukus savo veidą į 
mokyklą. Aišku, tokiu atveju 
dviejų draugiškas susitikimas 
buvo tik laiko klausimas. Kon
ferencija ir siekė nutiesti nesu
griaunamus pastovius tiltus 
tarp mokyklos ir tautos. Kana- 
dos visuomenė turėjo progos 
pažvelgti į mokyklinį pasaulį 
visame jo sudėtingume, turtin
gume ir didingume. Konferen
cijoj vyravo nuomonė, jog visi 
mokytojai, pradedant tais, ku
rie dirba vaikų darželiuose ir 
baigiant tais, kurie dėsto uni
versitetuose, turėtų būti paren
giami tik universitetuose, kaip 
kad, sakysime, yra parengiami 
gydytojai, advokatai, inžinie
riai. Tik tada pedagoginis dar
bas galės pasiekti iki šiolei dar 
nežinomas profesines aukštu
mas, galėdamas konkuruoti su 
pačiomis pirminėmis profesijo
mis. Nutarta, jog pedagoginių 
bei psichologinių mokslų nuo
dugnus studijavimas visiems 
pedagogams, neišskiriant ir uni
versiteto profesorių, yra būti 
nybė. Visu svoriu buvo pabrėž
tas kūrybiškumo pradas peda
goginėj profesijoj. Pastebėtina, 
jog ir JAV visą savo mokykli
nį dėmesį turinti nukreipti į 
mokytojų puikų paruošimą bei 
jų kokybę taip, kad mokymo 
profesija galėtų konkuruoti su 
pačiomis garbingiausiomis ir 
pinigingiausiomis profesijomis.

2. Pasaulių įvykių pano
ramoj

Naujojo Pasaulio kraštų tik
tai vienui vienas, būtent JAV, 
yra angliškai kalbantis. 20 kraš
tų yra lotyniški. Kanada yra 
dvikalbis ir daugiakultūrinis 
kraštas. Jis yra kultūrinis til-

tas, jungiantis lotyniškąjį 
angliškai kalbantį pasaulį.. Štai 
kodėl Kanada staiga pasijuto 
esanti naujai ir nebesulaikomai 
iškylančių sraunių pasaulinių 
jėgų bei įvykių gyva sankryža. 
Kanados pedagoginėj konferen- 

i ei joj buvo vartojamos dvi kal- 
bos — anglų ir prancūzų. Šį 

įkartą netgi kai kur aiškiai jau- 
I tesi prancūzų kalbos persvara, 
o taip pat angliškai kalbančios 

, Kanados nuoširdus noras bei 
pasiryžimas išmokti prancūziš
kai. Iš kalbėtojų bei diskusijo
se dalyvavusiųjų nuotaikingai 
reiškėsi tie, kurie laisvai kal
bėjo abiem kalbom, apsieidami 
be vertėjų pagalbos.. Iš konfe
rencijos darbų bei nutarimų su
sidarė įspūdis, jog dvikalbišku- 
mas bus viena iš pagrindinių 
Kanados ateities mokyklos žy
mių. Šituo Kanada mananti pa
daryti palaimingą posūkį į nuo
širdų ir pastovų įvairių tauty
bių sugyvenimą bei bendradar
biavimą. Taktiškumas, gera va
lia, išmintis, nuosaikumas, gi
lus džentelmeniškumas vyravo 
visuose konferencijos darbuo
se ir užsimojimuose. Šioje kon
ferencijoje, kur buvo sutelkta 
apie 2GOO rinktinių krašto as
menybių, neišskiriant ir darbo 
urnjų, buvo galima daug ko pa
simokyti.

i^Doinfl™^

Vytautas Ignas Vienuolės koplyčioje (aliejus)

• Dailė ir literatūra būsi-' 
mam Kultūros Kongrese. Kul
tūros Kongreso rengimo komi
tete jau yra apsvarstyta paja
mų ir išlaidų sąmata. Vien tik 
simfoninio koncerto išlaidų su
sidaro $4,200. Simfoniniam kon
certui paskyrus sekmadienio 
laiką, dabar lieka laisvos anks
tesniųjų Kongreso dienų valan
dos, kurias reikėtų išnaudoti 
literatūros vakarui. Negi ir vėl 
apsieisime be literatūros net ir 
Kultūros Kongrese, kaip be jos 
prieš keletą metų buvo apsei- 
ta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seime? Užklausus šiuo 
reikalu Komiteto pirmininką P. 
Gaučį, nieko tikro nesužinota, 
nes jokių konkrečių planų iš li
teratūros sekcijos dar negauta. 
Liūdni reikalai, kaip atrodo, ir 
su dailės paroda. Jeigu jau ne
pavyktų suorganizuoti bendros 
ir apžvalginės mūsų dailininkų 
parodos, gal tuo atveju vertė
tų surengti individualią, saky
sim, Kasiulio ar Galdiko darbų 
parodą, kuri Chicagai būtų 
taipgi didelė naujiena.

ardo Krasausko Kudirkos port
retas ir P. Osmolskio aplankas. 
Įrišta drobės viršeliais. Kaina 
2 dol. Užsisakyti galima adre
su: Manyland Books, Box 266, 
Wall Street Station, New York i 
5, N. Y.

—• Lenino vardo .meno pre
mija Sovietijoj paskirta Pablo 
Picasso, nors ir atvejų atvejais 
partijos liniją saugojančių kri
tikų panaši kūryba buvo api
būdinama, kaip kapitalistinis 
išsigimimas. Tačiau šiuo kar
tu partijai, matyt, reikėjo pa
demonstruoti savo “moderniš- 
kumą”,- politine prasme naivų 
Pablo Picasso dar labiau priri
šant prie partijos. Picasso yra 
ispanas, gyvenąs Prancūzijoje, 
plačiai išgarsėjęs, kontraversi- 
nis dailininkas.

TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTE l£s 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

V/jkim žem/aus/oa fca/noj ir g*r»ntij*
3321 S. Halsted St.- CLiffsde4-5665
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J. NAUJOKAITIS 
Ilgą metą patyrimas ir 
apdraustas perkranstymas 

WA. 5-9209 Chicago, III

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
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7 vai vak
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3. O kokie vėjai Sovietijoj?

da, atspindinanti ne tik Kana
dos, bet ir Europos gyvenimo 

: spektro turtingumą. Kanados 
! federalinė vyriausybė pradeda 
vis didesnį dėmesį kreipti į iš-

Dvidešimtojo amžiaus sąlygo
se pasidarę nereikšmingi geo
grafiniai nuotoliai kanadiečius 
verčia įdėmiai sekti pedagoginį 
vyksmą ir Sovietų Sąjungoje. 
Sovietų pedagogai, lygiai kaip 
ir sovietų rašytoją! (A. Tvar- 
dovski, V. Kočetov, J. Kaza- 
kov, V. Nekrasov, I. Ehren- 
burg, J. Jevtušenko, N. Pogo- 
din), kurie yra savos rūšies 
plačiosios visuomenės pedago
gais, yra pasinešę sukti nau
jais, savarankiškais ir kūrybiš
kais keliais. Pasternakas buvęs 
pirmas trimitas, paskelbęs ar
tėjančią aušrą. Nusibodo žmo
nėms autokratija ir nesėkmin
gas, bergždžias valstybinis ka
pitalizmas bei feodalizmas. Gy
venimo upės bėgimo, atrodo, 
ten niekas neįstengs sulaikyti. 
Sovietų Sąjungos viduje vyks
ta skilimas tarp “tėvų” ir “vai
kų”. Panašus kartų skilimas, 
paruošęs dirvą 1917 m. revo
liucijai, buvo įvykęs XIX a. Jį 
aprašė I. S. Turgenevas (1862). 
Už Sovietų Sąjungos ribų išky
la Kinija. Iškyla tarsi tas len- 
gendarinis feniksas, jaunatviš
ka jungtinė Europa. Iškyla vi
sas laisvasis pasaulis, nebesu
laikomai besiveržiąs į moksli
nių, ūkinių, kultūrinių, socia
linių, politinių laimėjimų pasa
kiškus horizontus. Šitokioje is
torijos raidoje iš Rytų ir iš Va
karų tamsūs tiršti debesys už- nūs žygis plačiai nuaidėjo po

I
I

slenka ant Rusijos padangių. Kanadą ir pasaulį. Atrodo, jog 
Rus. jai artėja šv. Kazimiero, čia žymų vaidmenį bus suvaidi- 
Lietuvos globėjo, pranašystės nusi ir ryžtingų ateivių spau- 
išsipildymas. Nėra negalima, 
jog Rusija, ir iš Rytų ir iš Va
karų įvykių dinamikos pritrenk
ta, nepersiorientuos Europos, 
Vakarų bei laisvojo pasaulio
link. Kaip ten bebūtų, šiandien kylančią Kanadoje šią trečiąją 
viena aiškėja: žmogaus, tautų jėgą. Sakysime, tokie mostai, 
ir žmonijos dvasinis renesansas kaip visų Kanados tautybių 
yra galimas tik per mokyklą, spaudos federalinė konferenci- 
todėl ateities mokykla stovi 
prieš naujus milžiniškus uždavi
nius, ypač tokiuose kraštuose 
kaip Kanada, kur susiduria
įvairios kalbos, kultūros. Šitai n 
aiškiai buvo jaučiama ir Kana
dos pedagoginėj konferencijoj, 
kur buvo ypač pabrėžiamas kū-

I rybiško mokytojo (creative tea- 
į cher) idėja ir idealas, pašauki- 
Į mas ir reikšmė, planetinei ir 
tarpplanetinei pasaulio gadynei

Į- auštant.

ja Ottawoje arba Lietuvos kon
sulo Kanadai paskyrimas turi 
taipgi savo prasmę.

• Vinco Kudirkos “Tilto at
siminimai” angliškai. Manyland 
Books, kurios pagrindinis tiks
las rūpintis mažiau žinomų 
kraštų kūrybos išvedimu į ang
liškąjį pasaulį, išleido Vinco 
Kudirkos raštų rinkinėlį, pava
dintą “Memoirs of Lithuanian 
Bridge”. Čia išspausdintas la
bai geras Algirdo Landsbergio 
ir Clark Mills eilėraščio “Var
po” vertimas, “Rožiukė ir Mar
tynas”, “Popierinis karininkas” 
ir “Lietuvos tilto atsiminimai”, 
kuriuos išvertė į anglų kalbą 
Nijolė Zobarskaitė ir Stepas 
Zobarskas. Leidinį puošia Edu-

Tosyuus^fommarF
2433 w. 69th St, Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią į 
mėsą. Liet, sū- j 
riai, saldainiai, I 
medus, delikat., 
grocery prekės.

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FBontier 6-1882
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KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų

I

4. Trečioj jėga Kanadoje

antrojo Pasaulinio karo 
šaunių Europos vyrų ir

Po 
daug 
moterų atsidūrė Kanadoje. Jie 
energingi, kūrybiški, veržlūs ir 
ūkiškai ir kultūriškai. Šalia 
angliškai kalbančių ir prancū
ziškai kalbančių kanadiečių jie 
atstovauja įvairių kalbų, tauty- > 
bių, kultūrų, religijų bei profe
sijų spalvingą spektrą. Jie ver
tina ir myli Kanadą, laisvės ir 
begalinių galimybių kraštą. Ka
nados vyriausybė pasirodė tik- į 
ra žmonijos laisvės žibinto ne- i 
šėja, pakeldama savo įtaigingą 
balsą Jungtinėse Tautose prieš 
XX a. kolonializmą Europos, 
kultūringiausio pasaulio žemy
no, pačioje širdyje. Šitoks kil-

B U I CK'AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK —V-6! 
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automato, Radio ir šild. 
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, II L, Tel. LA 3-2022

%------ - .........

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121
P------- .— -W- - ■ -
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“ROMOJ ELKIS KAIP ROMĖNAS. . . ”
Kapitalizmo krašte ar tu dirbi doleriui, ar doleris 
dirba Tau? Aukštą Mokslą baigę ekonomistai ir ad
vokatai, susibūrę tiesioginio ir rūpestingai parinkto 
investavimo bendrovėn, siūlo Tau ne 4^%, ne 7%, 
bet garantuotus

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

ra
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CHAIME SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesfern, PRospeet 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirma a. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Wėst era Avė. krautuvė

m.
D.

Jei norite sužinoti kaip Jūsų sunkiai uždirbtas doleris, 
beveik be jokios rizikos, gali būti pajungtas uždirbti tris 
(3) kartus daugiau nei Jūs gaunate taupydamas bet ku
riam banke, kviečiame skambinti arba rašyti

6245 South Westem Avenue

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p

FRANKLIN V*t'T’________  _ _ Brooklyn 16, N. Y.
INVESTORS, I N C* PResident 2-3(M0.

, Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI ANnnc> PIRM- lr KETV........................... 9 v. r. iki 8 p.fALHHUUdi ANTRAD. Ir PENKT................ 9 ▼. r. iki E p.

ŠEŠTAD..........» v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta ištaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to U/4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

P. 
P-
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• v« vtVyt. Ignas - nuolat besikeičiančio veido 
dailininkas

i

Vytautą Igną, vieną talentin- so nuo nuotaikos. Nors dauge- 
giausių ir populiariausių mūsų lis galvoja, kad tapyba yra ma- 
jaunosios kartos dailininkų, ra- no pagrindinė išraiškos forma, 
dau baisiai užsiėmusį. Kiekvie
nas jo dviaukščio namelio kam
barys, kiekvienas jo kampas 
buvo paverstas “meno dirbtu
ve”, jeigu taip galima išsireikš
ti. Sienos nukabinėtos ir pasie
niai nustatyti užbaigtais ir įrė- 
muotaiš paveikslais, grindys 
nuklotos dar dažais garuojan
čiomis lino ir medžio raižinių 
nuospaudomis, rūsys užverstas 
skiedromis, piūvenomis ir tik 
ką išplautais rėmų gabalais.

— Tikra darbymetė, — nu
sistebėjau. ,

— Ruošiuosi, broleli, į Chica
gą. Gįntariečių rengiamon ma
no kūrybos parodon. Tas visas 
technikinis darbas, paveikslų 
įrėmavimas, atrinkimas tikrai 
daug laiko atima, — pasakojo 
dailininkas, papsėdamas pypkę 
ir braukdamas prakaitą nuo 
kaktoj. ,

— įSikagiečiai, atrodo, jau 
seniai jūsų darbus bematė...

— . Mano individuali paroda 
Chicagoje buvo 1959 metų pa
vasarį. 1960 metais keletą dar
bų buvau išstatęs Freiburgo 
dailės mokyklą baigusiųjų pa
rodoj.. Abi jas ruošė akademikų 
jūros skautų korp! Gintaras. 
Jie yra ir šios parodos rengė
jai.

— Taigi jau trys metai... Ar 
per tą laiką esate kur nors su 
savo kūryba pasirodęs?

— Individualinės parodos bu
vo suruoštos pernai. Baltimorė- 
je ir čia pat Clevelande. Daly
vavau ir grupinėse parodose: 
Bostone, Chicagos universitete, 
Clevelando Meno Muziejuje...

— Kuriuose miestuose jautė
te didesnį publikos susidomėji
mą?

— Turbūt Chicagoje ir Cleve
lande. Tuose miestuose yra dau
giau mane pažįstančių, daugiau 
turėjusių progos artimiau sek
ti mano kūrybinius žingsnius.

— Atvažiuodamas į Cleve- 
landą ir turėdamas progos jus 
aplankyti, stebėjausi nuolat be
sikeičiančia ir daugialype, o 
kartu savotiškai vis ta pačia, 
niekad savitumo ir individualy
bės neprarandančia jūsų kūry
ba. Kokiais lūžiais ar įtakomis 
jūs patsai tai aiškintumėt?

— Menininkas apie savo kū
rinius yra mažiausiai kompe
tentingas kalbėti. Jie turi kal
bėti už save. Taigi nieko nega
liu pasakyti nei apie lūžius, nei 
apie įtakas. Noriu vis dėlto pa
pasakoti vieną išgyvenimą, nuo
lat man duodantį impulsą, nie
kad man iš minties neišnyks
tantį... >

— Žemaitijoje, Gardamo mies 
telyje, kur mano dėdė klebona
vo, buvo sena bažnyčia, jo
kioms apeigoms jau nebenau
dojama. Nors jos durys ir lan
gai buvo užkalti lentomis, ta
čiau aš, dar vaiku būdamas, 
mokėjau niekeno nepastebėtas 
įsmukti vidun. Bažnyčioje bu
vo daug senųjų lietuvių diev- 
dirbių darbų. Žiūrėdavau aš į 
tuos medinių dievukų veidus, 
jau suskilusius ir kirvarpų iš
ėstus, valandomis ir dienomis. 
Pro užkaltų langų plyšius pra
siveržiantys spindulių pluoštai 
juos nudažydavo mistiškomis 
spalvomis. Jau ir tada man tie 
veidai atrodė žiną ir slepią kaž- 
kokią būties paslaptį. Ir šian
dien jie gyvi stojasi mano at
minty. Vis ieškau būdų ir for
mų perduoti tada išgyventam 
ir aidu atsikartojančiam jaus
mui.

Dailininkas vėl užsidegė 
niai jau užgesusią pypkę.

— Ar šiuo metu jus daugiau 
domina tapyba, ar grafika?

— Sunku pasakyti. Priklau-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 5 d. 5viskas buvo atidedama pasku
tinei dienai... Todėl ir radote 
čia tokią netvarką...

— Kiek darbų į Chicagą atsi
veši te?

— Išstatysiu maždaug 40 
darbų, iš kurių gal 15 grafi
kos. Berods, nė vienas paveiks
las Chicagos žiūrovo dar nebu
vo matytas.

— Kaip vertinate tremties 
lietuvių menininkų darbus san- 
tikyje su šio krašto ar Lietu
vos menininkų darbais?

— Man atrodo, kad lietuviai 
dailininkai stovi gana aukštai. 
Šią nuomonę man visada su
stiprindavo pokalbiai su šio 
krašto dailininkais ir meno ži_ 

j novais. Plastiniame mene lietu
viai gali lygintis su bet kurio 
kito krašto menininkais. Pa
brėžtina taipgi, kad lietuvis dai
lininkas turi savo specifinį vei
dą, turi savitą charakterį.

turi įtakos tolimesniems dar-' 
bams.

— Dailininkas savo darbo 
vaisiais turi pasidalinti su ki
tais. Tai paskatina rimtesniam 
pasiruošimui, pareikalauja dau
giau savikritikos, įtampos ir 
tuo pačiu dailininką lavina. 
’ — Minėjote pasigendąs straip- 
nių meno klausimais lietuvių 
spaudoje. Gal čia kalti patys 
dailininkai, kad permažai 
menu mus tesupažindina?

— Iš dalies gal ir tiesa.
čiau meno vertinimo negalima 
vien dailininkams patikėti. Dai
lininkai, rašydami apie kitų dai
lininkų darbus, veik visada žiū
ri iš savo pajautimo taško. 
Dažniausiai vertina perdėm sub
jektyviai. Vertintojas turi tu
rėti ir nemažą objektyvumo do
zę.

— Kiek laiko ruošėtės šiai 
parodai?

— Specialiai parodoms nie
kada nesiruošiu. Tačiau, kada
rengėjai manęs paprašė ir nu- į iš reprodukcijų. Ir, man atrodo, 
statė datas, atlikau ir dar tu-į jis yra savotiškoj stagnacijoj.

Dargi jaučiamas grįžimas at
gal. Jo dvasioje yra jaučiamas 
nebe lietuviškumas, o rusišku
mas, kas mane labai pritren- 

kaip sako, pagal mano būdą, kiančiai veikia. Žinoma, bendro

vaizdo negalima susidaryti. ' 
Esu tikras, kad ir ten yra me- J 
nininkų, sekančių laisvųjų va
karų laimėjimus ir laisvų bent 
savo dvasia.

— Kaip vertinate savo pa
rodos rengėjų — “Gintaro” kor
poracijos — pastangas?

— Apie “Gintarą” esu labai 
aukštos nuomonės. Per trumpą 
savo gyvavimo laiką jie tikrai 
daug prisidėjo prie lietuviško 
kultūrinio gyvenimo puoselėji
mo. Jų nuolatiniai užsimojimai 
pristatyti lietuvių visuomenei 
individų laimėjimus yra ypač 
sveikintini. Kol tremtyje turė
sime tokių susipratusių jauni
mo organizacijų, tol ir mūsų 
tautinė sąmonė bus gyva, — 
baigė pasikalbėjimą dail. Vy
tautas Ignas.

I Intymųjį dailininko pasaulį, 
kuris veda daug giliau negu 
žodžiu galima aptarti, pamaty
sime pačioje parodoje, Chicago 
Savings and Loan patalpose 
(Western Avė. prie 63 St.). 
Paroda bus atidaryta gegužės 
5 d. (šiandien) ir tęsis tris sa
vaites. Atidarymas 6 vai. va
kare. alg. t. a.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel. VIctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Traiškai 
1 dol- 25 et. vai. — privačios

neišmokę, į juos neįsijautę, pra
deda mestis į kraštutinumus, 
prie kurių dar nepribrendę, 

tačiau dažnai nuotaika padik-, Pradeda naudoti visokius pi- 
)gius triukus. Net ir kai kurie

— Ką galvojate apie moder-! meno vertintojai yra šioje sū
nų jį meną?

— Tai, kaip sako, labai pla- Į galima rasti dirbtinių, visai ne-
1 išgyventų darbų. Tačiau visa 
tai dar nereiškia, kad visą mo
dernųjį meną reikia nurašyti į 
nuostolius.

— Ar lietuviškoji publika 
menu pakankamai domisi?

— Bendrai paėmus, kaip sa
ko, reikėtų atsakyt teigiamai: 
ateina į parodas, nuperka, pa
lyginus, nemažą skaičių pa
veikslų... Tik iš to taško tega
liu spręst.

— Kokių priemonių rekomen- 
duotumėt tam domėjimuisi dar 
paskatinti ar pagilinti?

— Svarbiausia priemonė, ži
noma, ir yra pačios parodos. 
Tačiau apie tas parodas ir iš 
viso meno klausimais turėtų 
būti daugiau rašoma spaudoje. 
Publika turėtų būti daugiau 
supažindinama su menu, ypač 
moderniuoju, kad nenueitų į 
parodą su iš anksto susidary
ta neigiama nuomone.

— Parodos neša didelę mo
ralinę naudą menininkui ir juos 
nepaprastai skatina kurti. Dai
lininkas pats save pilniau pa
mato parodoje, turi progos pats 
į savo kūrinius pažvelgti ne su
spaustoje mažytėje studijoje, 
bet erdviose patalpose, žodžiu, 
kaip sako, visai kitoje švieso
je. Jis gauna daug pastabų iš 
žiūrovų, kolegų, kritikų ir ži
novų. Vienos tų pastabų yra 
.bereikšmės, o kitos pasilieka ir

tuoja mestis į grafiką.

i tyje pasimetę. Ir muziejuose

OrnamentasVytautas Ignas

menininkui duoda di-

ti sąvoka. Bendrai kalbant, aš 
modernųjį meną mėgstu. Šian
dieninis abstraktinis ekspresio
nizmas
džiausią laisvę savo pojūčiams 
išreikšti. Žinoma, tą laisvę daug 
kas piktnaudoja. Ta laisvė daug 
daug jaunų talentų pražudo. 
Jaunieji, dar galutinai nesusi
formavę, pačių meno pagrindų

su

Ta

(

— Apie dabartinį okupuotos 
Lietuvos meną tegaliu spręsti

riu atlikti daug technikinių 
darbų, kurių neparagintas var
gu ar imčiaus. Grafikos darbų 
nuospaudos, rėmavimas... Gi,

I

se-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

/■

INSURED

MUTUAL ĄedleMd SAVINGS
ani eJ2oan {fy,ssocialion

Chartered and Supervised by the United Statės Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

PINIGAI SIUNČIAMI Į 
Ll ETŲ VĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

$1.65
Kadangi senus rūbus ir kai- 

kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti į Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalvamated

MŪSŲ STAINLESS CLUB

pasibaigs birželio 1 dieną

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

8
6
1

15 dieną, gaus dividendus 
už visą mėnesį.

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Joseph M. Grigus, B.S., R. Ph., 

savininkas
AND LOAN ASSOCIATION

3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiĮfside Jf-OlOį

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
šeštadiend. .. 9 iki

I

k

/"

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO ) 
GAMINIAIt 

f l
Teodoros ir Igno Serapinų krautuvė jums 

ateina į pagalbą, kad galėtumėt pavalgyti gar
džiai ir sveikai pagamintų specialistės A. 
Duoblienės įvairiausių rūšių mėsos, žuvų, silkių 
patiekalų, lietuviško skonio tortų, pyragų, py
ragaičių ir daug kitų gaminių. Užsisakykite 
iš anksto šeimos šventėms kas tik jums rei
kalinga.

2543 West 69th St., Chicago 29, III. Tek 737-1286

i

V

O’KEEFE BROS. COAL
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

pasididžiavimu praneša, kad jų naujas 
i '

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

co.
OK’
OIL 

K U S

i 9
Su

‘OK”
COAL

P E T E R P. RIN
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. Rezidencijos: RE 7-8518 ........................ Ofiso: BI 2-1700
I - , , , i ---------——————

Siųskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

SIUNTINIAMS SIŲSTI Į LIETUVA GERIAUSIA TIESIOGINIAI 
BE TARPININKŲ PER LIETUVIŲ LICENZUOTĄ FIRMĄ 

“COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir siųsti siuntinius į Lietuvą ir kitus SSSR kraštus.

Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6—7 savaites ir 
nei vienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.

Dabar tik ką gautas leidimas kai kuriems vartotiems daiktams 
siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą čia — 
būtent:

laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai, siuva
mos mašinos, rašomos mašinėlės, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius.

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei nemokamų katalogų prašome kreip
tis į:

“COSMOS PARCELS ENPRESS CORPORATION”, 3212 S. Halsted 
Str„ Chicago 8, III. CA 5-1864 ar “MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE”, 2439 West 69th Str., Chicago 29, III. WA 5-2737
E. Žukauskas, M. Veleckas

j
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III. 
Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 

pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo
Telef. FRontier 6-6399

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525 

(Virš 40 metų BridgeDorte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

K

GRIGUS
PHARMACY

VISOS VAISTINĖS 
REIKMENYS 

Išpildome receptus ir 
rime naujausius patentuo 
tus vaistus.

tu-

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Intemational Dept.

111 S0. DEARBORN ST.
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, UI.
Member Federal Deposit
Insurance Corporation

ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da- 

Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. U a. PR 6-1063 

riimmmiiiiiiiiiiiimmmiiiimimiiiiiiin

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to)»- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
4UKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4063 Arcber Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, IT.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto-; 
mobilio pas

' FR A NK Z AP O LIS 
3208% West 95th Street

’Jhicago 42, Illinois
|Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

►> SKIP’ShERLVF.CE|
Liquor Store!

5515 S0. DAMEN AVĖ. AU PHONES WA 5-8202
MAY — GEGUŽĖS 3, 4, 5 D. D.

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $3.89

IMPORTED SIR VV.ALTER 8 1R OLD
SCOTCH WinSKY Fifth $/J,.49

™M3.98KRON BRANNVIN “AQUAVIT”

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

IMPORTED 1960 VINTAGE 
GERMAN WINES

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. Cans

lI 
tI iI

< S

i

Ftflh $4.89

GRAND MARNIER LIQUEUR $6-39

Ftfth $6.39

ease $3_79

GILBEY GIN or VODKA (HALF 
GALLON)

Fifth 89£

------

IMPORTED CANADA HOUSE CANADIAN
VVHISKEY Fifth $3.59

MONASTERY(KRUPNIK)HONEY~
PUNCH LIQUEUR Fifth $3.39
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Irenos Joerg antroji knyga

NIJOLE JANKUTE

Kiekvieną kartą, imdama 
naują knygą į rankas, atsime
nu griežtąjį posakį — neskai
tyk gerų knygų, tik geriausias. 
Anais gimnazistiškais laikais, 
kada buvo gyvenama be kompro 
misų, ir viskas skirstėsi tik į 
balta arba juoda, tas posakis la
bai tiko literatūrinėm vertybėm 
matuoti. Tačiau dabar man no
rėtųsi jį perfrazuoti, būtent, 
skaityk knygas: neblogas, ge
ras ir, žinoma, geriausias, jei 
turi pakankamai išminties jas 
pasirinkti. Su tokiomis minti
mis atsiverčiau aną vakarą Ire
nos Joerg “Laimės ieškotojus”. 
Su jais praleidau porą valandų, 
kurios neatrodė beprasmiškai 
sugaištos.

I

apysaka tampa įdomi, nežiūrint 
savo ištęstumo. Šį personažą 
sukurti autorei pavyko neblo
gai. Jos Gitą yra gyva, tikra 
moteris su čigonišku tempera
mentu, pilna netikėtų kaprizų 
ir staigmenų, todėl skaitytojui 
ji dar patrauklesnė, neįgrūsta 
į pilkus tipingos pabėgėlės rė
mus, kurios kiekviena mintis 
galima nuspėt iš anksto.

Prie ryškesnių veidų galima 
būtų priskirti ir kilmingąją lat
vę Irve von Rimgaudis (“Lai
mės ieškotojai”). Nors nežmo
niška, bet kitoniška! Tik tame 
kitoniškume ji labai dirbtinė. 
Autorė turėjo geras intencijas 
Irvės asmenyje įkūnyt tobulos 
žmonos pasiaukojančią 
tačiau vargšė Irvė išėjo 
komiškas šaržas.

meilę, 
tragi-

var- Stilius ir kalba

i

šeimininkeMikas Šileikis

Irenos Joerg stilius nepreten
zingas, turi gerą dozę švelnaus 
humoro, ir novelės būtų lengva 
skaityti, jei ne dideli kalbos ne
sklandumai. Ko ne ko, bet ši
to atleist negali joks skaityto
jas, nekalbant jau apie tai, 
kaip bloga kalba mažina kūri
nio vertę. Autorės nelaimė yra 
germanizmai. Ir jų, deja, nors 
rieškučiomis semk. Daugely vie
tų, net sakiniai atrodo pažo
džiui iš vokiečių kalbos išversti. 
Pvz.: Nemokyk vaiko teatro 

: (34 psl.) (Spiel kein Theater 
Kinde vor); ...ar tu nebū- 

per- Į tum palaikiusi manęs albernu 
daug nerausdami, gali vadintis 
novelėmis. Nors jų siužetai ir 
sudilę nuo masiško kitų auto
rių vartojimo, bet Irena Joerg, 
juos pakenčiamai sulopiusi, 
įstengia patraukti skaitytojo 
dėmesį. Iš jų, gal būt, geriau
sias yra “Bailys”. Pagrindinis 
veikėjas — pabėgėlis Romukas, 
vienišas, lengvapėdės motinos 
apleistas, svetimtaučių vaikų 
užguitas — laimi skaitytojo 
simpatijas savo gyvenimišku 
tikrumu. Novelės veiksmas 
spartus, atomazga staigi ir ne
tikėta.

Naujas vardas mūsų 
beletristikoj

Irena Joerg — naujas 
das lietuvių beletristikoj. “Lai
mės ieškotojai” — tik ‘antroji 
jos knyga. Tai septynerių no
velių rinkinys, kaip viršelyje 
pažymėta. Tačiau ne visos iš 
jų yra novelės. “Laimės ieško
tojai”, “Vengriška Madona” ir 
“Dainė” visai neįtaikomos no
velės rėmuosna. Pirmieji du kū
riniai yra tik ištęsti ir jų eiga 
tokia lėta, kad jie sudaro 
ras romanų ištraukas, kai 
tarpu paskutinysis tėra tik 
dėtai sentimentalus, visai 
įtikinantis laiškas, baisiai 
įdomus skaityti.

Likusieji kūrinėliai, jau

tik-
tuo 

per- 
ne- 
ne-

; dem

du mich nicht 
haettest). Jo- 
nėra verčiama 

jos specifi- 
Jiems turi 

kitos kalbos 
pakaitalai.

gi

(101 psl.) (...ob 
albern .gehalten 
kia kalba į kitą 
pažodžiui, ypač
niai išsireiškimai, 
būt surandami tos 
atitikmenys arba 
Taip pvz. “spiel kein Theater
dem Kinde vor” atitiktų lietu
viškąjį “nemulkink vaiko”. Taip 
pat tokie nelankstūs ir netašy-

pagrindinai peržiūrėti lietuvių sažiukas, A. Cooper - Skupas 
kalbą, nepaliekant jokių sveti
mybių, gramatinių klaidų bei 
blogą vertimą primenančių, ne
tašytų sakinių; dar labiau kon
centruotis į kūrinio veiksmą ir 
visiems veikėjams įpilt gerą lit
rą šviežio kraujo.

Bendra knygos išvaizda 
kukli, bet šis kuklumas 
patrauklus.

Irena Joerg, LAIMES
KOTCJAI, Novelės. Nidos Klu
bo leidinys, Nr. 36, 1962.

i

labai
gana

— “Camino dėl Sol” ir M. Ši
leikis — “Laukinės gėlės”, alie
jus.

Taipgi gegužės 3 d. Chicagos 
Meno Institute atidaryta 65-ta 
kasmetinė Chicagos ir jos apy- ; 
linkių dailininkų darbų paroda. į

• Rūta Kilmonytė - Lee pa
sisakė sudarius sutartį su ar-1

tistu Frank Sinatra septynerių 
metų laikotarpiui vaidinti pa
grindines roles jo gaminamose 
filmose.

Pristatome Visokiy Rūšiy 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

IEŠ-

t

paroda 
14—15 
salėje 
Yorko

ti sakiniai, kaip pvz.: “...jo vi
sa galvos nuoga oda paraudo...” 
(95 psl), “...jis juto, kaip... jo 
ausys ir akių blakstienos ėmė 
virpėti”, (63 psl.), “...laikė ant 
rankų iškėlęs negyvą kūną, kad 
pradėtų mirties procesiją...” 
(67 psl.), “...šuniui gali pasida
ryti toks pat ilgas liežuvis, 
kaip ir tavo draugo” (170 psl.) 
nepaprastai apsunkina skaitymą 
ir nepataisomai gadina visą kū
rinį. Taipgi autorė nenuosekli 
svetimų vardų vartojime. Toj; 
pačioj novelėj vieni vardai iš
laikyti vokiškoje formoje (be 
galūnių, dvigubos priebalsės, 
etc.), kiti gi sulietuvinti (Val
teris, Fridrikas), o dar kiti pa
likti vokiški, bet su lietuviško
mis galūnėmis (Theresė, Hen- 
riettė).

kūrinio variklis, kurio taip daž
nai skaitytojas pasigenda lietu
viškoje prozoje. Nors Irenos 
Joerg novelės turi ir trūkumų 
ir nesklandumų, tačiau veiks
mo jose yra. Autorė negaišina 
laiko aprašinėjimams bei nuo
bodiems monologams. Jos no
velių eiga greita ir atomazgos 
staigios.

Autorei linkėtina: prieš ati
duodant spaudai naują kūrinį,

• Jaunųjų dailininkų 
buvo surengta balandžio 
Apreiškimo parapijos 
Brooklyne. Rengė New
studentų Skautų Sąjungos sky-

i rius. Tai trečioji skyriaus su- 
i rengtoji paroda, turėjusi di
džiausio pasisekimo. Parodoje 
dalyvavo 9 menininkai: A. Ab
romaitis, A. Dragūnevičiūtė, M. 
Jakimavičiūtė, V. Montvila, G. 
Ūselytė, V. Vizbarą, J. Žiliūtė, 
T. Žilius, M. Žukauskienė.

• Dalyvauja ir lietuviai. Chi
cagoje Conrad Hilton viešbuty
je (3 aukštas) atidaryta All - 
Illinois Society of the Fine 
Arts dailės paroda. Išstatyta j.' 
80 darbų. Dalyvauja šie lietu- j 
viai: J. Tričys su “Auštant”, ! 
aliejus, J. Pautienius — “Pava- j 
saris”, senesnės jo tapybos pei- '

PHOENIX, ARIZONA
Kviečia lietuvius pasiilgusius, 

saulės ir šilumos arba sergančius 
sąnarių ligomis apsistoti lietuviš-, 
kame

BARBARA MOTEL i 
2148 W. Buckeye Rd. | 

Butukai su pilnu virtuvės įrengi-; 
mu ir TV, nebrangiai

TeL 254-3895
Algirdas ir Janina Rimavičiai

• *

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Rastinė atdara kasdien nuo . 8 vai. 
ryto Iki C vai. vakaro Ir Šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

1
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ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

MERAS
F

Į 
i
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Eaigiant norėtųsi pridėti, kad | 
“Laimės ieškotojai” turi vieną' 
gerą savybę, kuria autorė tu
rėtų remtis ir ateityje. O ši gė- • 
rybė yra veiksmas, tas būtinas !

i

Geroji savybė

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Virginia 7-7258-59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

I

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

Tel. PR 6-8998

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

X

STABDŽIŲ TAISYM A.S^
BRAKES RELINE D.

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ............................................................... $14.95
DODGE, PONTIAC, OLDSM STUD., RAMBLER, BUICK $T5.95
MERCURY, THUNDERB., HUDSON .................................. $16.95
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ............................................ $18.95
LINCOLN, ROADMASTER. CADILLAC ............................. $19.95

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Piltas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbo.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 VVest 59th Street Chicago 29, lllinois

f GRovehilI 6-7777
/

’ ! x
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

Temų rutuliojimas
Visas noveles jungia bend

ra tematika — karo pabėgėlių 
(lietuvių ir svetimtaučių) gyve
nimas Vokietijoje ir jų santy
kiai su vietiniais žmonėmis. Gi 
vedamąją šio rinkinio mintį pa
sako gerai tinkantis knygos 
vardas. Visi šių novelių veikė
jai vejasi tą nepagaunamą lai
mę per karo sudaužytų dienų 
skeveldras, per vargą, pažemi
nimą, skausmą. Jie laimės ieš
ko atkakliai, desperatiškai, kar
tais net juokingai. Laimės ieš
kojimo tema sena, kaip žmo
nija, tačiau visad aktuali, įdo
mi, ir jos variantai neišsemia
mi. Tai dėkinga tema rašyto
jui, bet jos pasisekimas skaity
tojų tarpe jau priklauso nuo 
autoriaus plunksnos sugebėji
mų. Ir čia negalėčiau pasakyti, 
kad Irenai Joerg gerai pavyko. 
Kalbos nesklandumai, bekrau- 
jai personažai ir neišgyventos 
situacijos kliudo pilnesniam šios 
temos išrutuliojimui.

Veikėjų veidai
“Laimės ieškotojų” veikėjai 

įvairūs savo išore, profesija, pa
dėtim, išvaizda. Tačiau savo vi
duje jie daugumoj stereoti
pai: sentimentalūs įsimylėjėliai, 
vargšai geri našlaičiai, ištikimi 
tarnai, pavyzdingi klebonai ir 
mokytojai, tėvynės ilgesiu ser. 
gą pabėgėliai... Šitą beveidį 
blyškumą dalinai išperka “Veng 
riškos Madonos” herojė Gitą 
Jaekaencyj, kurios dėka visa

KARPEHTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar
kymus, virtuvės spinteles darau 
labai prieinama kaina.

IGNAS
Tel. HE 4-5570

IWMJFiwOT^

RANKOS ir AKYS

a į#

I

Y/ [
J

i

Ne visi vaistai yra pa.Įnami 
vaistų gaminimo laboratorijose. I 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy-į 

rime, kaip daktaro užrašyta.
Kasdien išpildydami didelį kiekį 

receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas 
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III. 

Tel. HEmloek 4-6050
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. 
A<-Stad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. tr sekmad. uždaryta.

1 t

PRFSCRiPTlON

vak.

♦

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jnms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN A.UTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FTRE & MARINE INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 

PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY

- t’ ’

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters

OMALLEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
..  .........  ......................... ■»■■■ I ■■■ MM— W.

- --r.

-.i'ti.r..

i

INVENTORINIS I

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE < 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI. > x

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGAI
Stebi Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainąąl 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

• i -

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

* t

>tn | 
•nn. .

Mūsų naujas adresas yra tik blokas j rytus ant Roosevelt Rd,
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r.
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

1
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Amerikos ir Europos kultūros gyvenime pasižvalgius
Kokie skirtingumai abiejuose kontinentuose?

V. ALSEIKA, Vokietija

Europį'daugeliu požiūrių su- mano Armstrong, tik Europoje visam miestui ar bent gyvento- 
kelia ahidrikiecių pavydą, ta- gali rasti tą dvasinį spindulia- ■; _ 
čiau būtų klaidinga manyti, 
kad europiečiai nesigėrėtų ne 
tik JAV pasiekimais technikos, 
mokslo, bet ir kultūros srityje. 
Vis dėljpį .kai palygini abiejų 
kontin< 
ri, kaip 
-gyvenimu šiapus ir anapus At
lanto, prreini išvados, kad šim
tametei europinei kultūrai nėra 
ko raudonuoti, gal tik jai trūks
ta kiek šviežesnio vėjo. Ameri
kai dar vis teks vytis Europą, 
tačiau fs" kitos pusės ir joje ra
sime reiškinių, kurie net ir kul
tūros srity teikia pavyzdžius, 
kuriuos pasekti galėtų ir Eu
ropa. y

Kokie būdingesni skirtumai 
tarp europinės ir amerikinės 
kultūros reiškinių, kas labiau 
įsidėmėtina Europoje (pirmoje 
eilėje čia turima galvoje Fed. 
Vokietijaj ir kas daugiau krei
pia akį_: JAV-se, tegul atsako 
New Yojko universiteto studen
to LeiČSstlr Armstrongo pasi
kalbėjimas ' kultūros reikalais 
su vienu europiečiu.

v * r*
Kavinės ir kultūra

— Ną.^fai newyorkinis kvar
talas .Grpenvvich Village, — 
jums paąiškins misteris Arm
strong, tarp kita ko gyvenęs 
Europoje?,- gerai susipažinęs su 
europine literatūra, menu, — 
čia rasitę žmones, kavines, ku
rias Europoje galima aptikti 
Montmartre ar Muencheno 

• Schwabinge. Čia jūs ramiai ga
lite sriŪbčioti espresso kavą. 
Studentas Armstrong kiek kuk. 
lūs — tokių kavinių jūs rasite 
ne tik New Yorke, bet ir Los 
Angeles ar San Franciske ir jos 
atsiranda ir kituose JAV mies
tuose. Šchwabingas? Montmart- 
ras? Jau ne tie laikai, kad es
presso galėtumėte gerti tik ten 
— dabar tokių kavinėlių, drau
ge ir su alkoholio pasiūla; jūs 
rasite šimtus, lyg po lietaus 
grybų, išdygusių Muencheno vi
suose kampuose ir Paryžiuje 
ir Stuttgarte ir mažesniuose 
miestuose. Tamsta primeni se
ną europinį posakį (jis Vienos 
kilmės...), kad, girdi, be kavi
nių nesą ir kultūros. Amerikoje 
kavinės neįprastos ir, žinai 
Tamsta, jauti kažin kokį trū-

— - • . 'f
Įeisti laikas. Ne, čia 
.ffla atsakyti newyor- 

kieciui studentui, tas vienietiš- 
kas posakis jau seniai nebega
lioja. --^ijei trūksta kavinių 
Amerikoje, jei žmonės susitel
kia pasikalbėti (ir ne tik šiuo 
tikslu) į alkoholio pritvinkusius 
barus, tat., žinoma, tenka ap
gailestauti.
Knygai jaugiau dėmesio tik

* Europoje
Knyga... taip, Amerikoje ji 

pigesnė kaip Europoje (čia iš
skirtinos vad. paperbooks), iš
leidžiama visa eilė reikšmingų 
knygų, žinomų vardų, naujų ta
lentų, puošnaus apipavidalini
mo literatūros produktų, bet... 
visvien Europoje knygai teikia
ma daugiau reikšmės, ja dau
giau domimasi.

Tas p Armstrong buvo nu
skridęs ai rudenį Frank
furte į ią knygų mugę ir 
ją lygi su JAV vykstančio
mis vad. bookmarketais. Kai 
Amerikoje tokios mugės dau
giau domina tik knygų parda
vėjus, tai-*Frankfurto muge do
mėjosi visi, paprasčiausiu šo
feriu baigiant. Visi kalbėjo apie 
knygų mugę, ji buvo dėmesio 
centras, spauda visą savaitę 
skelbė ilgiausius straipsnius. 
Tai įmtobtoa tik Europoje. Ne,

vimą, fliuidą, kuriuos Ameriko
je nebent aptiksi tik kai kurių 
universitetų tam tikruose 

i sluoksniuose.

tentų bruožus, kai įsižiū- 
ip-pHlfeuoja tas kultūrinis

Pavydą kelia ir teatrinis 
gyvenimas

visam miesLUA
jų viduriniajam luomui. Tokio
je Vokietijoje kiekvienas teat- 

I ras gauna nemažas subsidijas, 
paramą iš savivaldybės, val
džios įstaigų, studentija teatrą 
aplanko bent penketą kartų per 
mėn. Ar tai įmanoma Ameriko
je?

Pasivaikščiok po New Yor
ko Broadway ir pastebėsi, kad 

I jo pvz. 20 teatrų pastato ir 
prancūzų avangardiško auto
riaus veikalą ir britų jaunųjų 
“angry” vyrų pjesę ir rusų 
Čechovą. Taip, jums paaiškins 
tie patys amerikiečiai, Broad- 
way teatruose pasirinkimas ne
mažas, tačiau esmėje viso kon
tinento teatrinis gyvenimas tik 
ir telkiasi apie šią garsiąją gat
vę ir dar viename kitame ma
žesniame teatre. Taip, kai ku
rie veikalai tame Broadwayju- 
je suvaidinami geriau kaip Eu
ropoje, čia rasi daugiau preci
zijos, vaidybinių įmantrumų. 
Tačiau tos jaunos merginos, vy
rukai, kurie Greenwich Village 
už kampo vaidina mažame te- 
atrėlyje, pavydi europinių teat
rų sąlygoms. Tiesa, tų Euro
pos teatrų repertuaras kiek at
siduoda pelėsiais, vis kartoja 
senus klasikus, kartais priven
gia naujųjų, avangardistinių 
autorių. Tačiau amerikietį- ste
bina tai, kad tų teatrų repertu
aras —■ įvairus, spalvingas. 
Juk kiekvienas didesnis mies
tas turi bent 3—5 teatrus, ku
rie kasdien pastato vis kitą 
veikalą, operos teatrų neišski
riant.

Amerikoje teatras — biznio 
reikalas, kur siekiama su 
tuoju spektakliu padengti pje 
sės pastatymo išlaidas. O Eu 
ropoję? Teatrą išlaikyti rūp

sinr

Vokiečių drama domimasi ir 
New Yorke

kurną, žpaigui kyla problema, 
kaip 
būtų

Chicagoje ar Meno Muziejų Se- sunku gauti bilietą. Jei maža- 
attle mieste. Prieš porą metų me miestely jaunimo klubas 
šių eilučių autorius stebėjo bent aptaria žymesnį filminį pasieki- 
1000 žmonių eilę ties Los An- mą, pvz. kad ir JAV gamybos 
gėlės muziejumi, kai ten buvo “12 Angry Men” ar “An Ame- 
išstatyti van Gogho kūriniai.

’ Panašiai praėjusių metų pabai
goje žmonės veržėsi žiūrėti 
Lautrec paveikslų Muenchene 
ir Koelne. Snobizmas, sensaci
jų poveikis? Iš dalies. Tačiau, 
kiek liečia Ameriką, joje ne
abejotinai vyksta didžiulis dva
sinis persilaužimas teigiama 
kryptimi.

Nusiskundžiama, kad 
gyvenimas amerikone ja...
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Praėjusią žiemą ir šių metų 
kovo mėn. New Yorke lankėsi 
Vokietijos Duesseldorfo drama 
su žinomuoju Gruendgensu, pa
statydama “Faustą”, vėliau dar 
ir Lessingo “Nathaną” ir Haupt 
manno “Prieš saulėlydį”. Teat
ro spektaklaiis domėjosi, juos 
gausiai'lankė ne tik vietinės vo
kiečių kolonijos žmonės, bet ir 
amerikiečių publika. Buvo at
silankę ir West Point kariūnai. 
Tai sakytų, kad ir amerikiečių 
publika pasiilgusi kiek kitokio 
vėjo teatre, kad jai gal irgi pa
bodo įprastiniai “musicals”, 
kad ji reiškia pagarbą vokie
čių kultūrai, jų teatrui.

Ir tikrai amerikiečiai jau do
misi teatru. Jie New Yorke jau 
stato didžiulį meno centrą — 
Lincoln Centre. Už poros metų 
Los Angeles baigs puošnius, 
erdvius teatro, koncertų rūmus. 
Kultūros židinį planuoja ir Wa- 
shingtone.

Amerikiečių eilės ties dailės 
muziejais...

rican in Paris”, diskusijos vyks
ta ištisomis valandomis. Visa 
tai sunkiau aptikti Amerikoje. 
Tačiau... ir Europoje vis daž
niau nugirsi skundų, kad gyve
nimas... perdaug amerikonėja, 
kad jaunimas užsikrečia ame
rikietiškais papročiais, kad... 
europinė kultūra smunka. Kaip 
bebūtų, netenka abejoti, kad 
Amerika ir kultūroje daro di- 
'delius šuolius pirmyn ir abu 
kontinentai dar gali daug ko iš 
vienas kito pasimokyti.

Skirtingumų rasime ir dau-
* giau. Pvz. kad ir spauda, radi
jas bei televizija. Jei Ameriko
je dienraštis daugiau reikalin
gas tik informacijai, tai euro- ^a- Lietuvių Bendruomenės New 
pinis laikraštis su savo litera- Yorko apygarda rengiasi atžy- 

‘tūros, kultūros skyriais (vad. mėti dail. Kazimiero Žoromskio 
Feuilleton) ne tik savaitgaliais, 15 darbo metų sukaktį. Ta pro- 
bet ir kasdien paskelbs ne vie- S3 sutarta gegužės 6, sekma- 
ną, du, bet keletą straipsnių, 
studijų, kurios be informacijos 
atlieka dar ir žmogaus dvasi
nio formavimo paskirtį. Radi
jas — klausytojui teikdamas di
džiulį visos Europos stočių pa
sirinkimą — savo paskaitomis, 
vaidinimais, pranešimais iš visų 
europinių kampų, turtinga mu
zikine dalimi — vėl turtina žmo
gaus dvasinį gyvenimą. Pana
šiai ir vis labiau plintanti te
levizija.

Visuomenė tačiau domisi ir

J

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

dienį, 4 vai. popiet dail. K. Žo
romskio studijoje, 257 W. 14 
St., New Yorke atidaryti jo dar
bų parodą.

k

Dail. K. Žoromskio paro-

J

1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams ■ Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Europietis, kad ir neilgai gy
venęs Amerikoje, bus pastebė
jęs dar ir kitą naują apraišką 
kultūros pasauly. Tai žmonių 
eilės ties dailės muziejų duri
mis. Būriai žmonių, savaitga- < 
liais lankančių Tautinę Galeri
ją Washingtone, Meno Institutą

SVARBUS PRANEŠIMAS
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 

visiems, kurie siunčia dovanų siuntinius savo 
draugams ir giminėms visose Sovietų 

Sąjungos vietose
Jūs galit dėti j Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius išdirbi

nius, laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas mašinas, nešio
jamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius šautuvus, amatininkų 
rankinius įrankius, muzikalinius instrumentus, juostelėse užrekor- 
duojamus aparatus— tapė recorders, HI-FI fonografus, tranzisto
rinius radijo aparatus, dulkių siurblius, 8 mm filmavimo aparatus,— 
su sąlyga, kad visi išvardintieji daiktai yra geram stovyje.
MES UŽTIKRINAME JUS MUSŲ ĮPRASTU, GREITU, PATIKIMU 

ir garantuotu PATARNAVIMU VISUOMET.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

j bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS —

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

-------  Tel.
Tel. 
Tel. 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel.

NEW YORK 3. N. Y 
BROOKLYN 11, N. Y. 
BUFFALO 6, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
♦VTNELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3, N. J. 
HARTFORD, Conn. 
NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa.
CLEVELAND 13, Ohio 
SVORCESTEk. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22. ILL 
CHICAGO 8, ILL 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO. Cal. 
WATERBURY, Conn. 
ATHOL. Mass 

BOSTON 18, Mass-
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

39 Second Avenue
370 Union Avenue

332 Filbnore Avė.
600 Sutter Avė.
84—17 Jamaica Avė.
176 Market St.
99 Main Street
W. Landls Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.) 
126 4th Street
428
132
509
525
1015 East Carson St

904 Literary Road
174 Millbury St.

606 Bridge St. N.W. 
7300 Michigan Avė. 
11333 Jos. Campau 
2222 W. Chicago Avė. 
3212 S. Halsted St

960 S. Atlantlc Blvd.
2076 Sutter Stree
6 John Street
61 Mt. Pleasant St.,
271 Shavmut Avė.

Springfield Avė. 
Franklin Avė. 
Congress Aev. 
W. Girard Avė.

Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel.
Tel.
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 

Tel. 
Tel.
Tel.
TeL 

Tel. 
Tel.

AL 4-5456 
EV
TL 

DI
VI 

GR 
MU

4- 4952
6-2674
5- 8808
3- 1477
2-6387
4- 4619

5-5892
1-2750
1-1068
8-2868
8-2256

FO 3-8569
BI 3-1797
CH 6-4724

LO 2-1446
PO
HU 
TO
SW 
GL

VI 1-5355
TO 7-1575 

BR 8-6966 
WA 5-2737 
AN 1-2994
FI 6-1571
PL 6-6766
CH 9-6245
LI 2-1767

• Jevtušenko, laisvė ir anti
semitizmas. Nuo praėjusių me
tų rudens Sovietų S-goje puo
lamas poetas Eugenijus Jevtu
šenko, kai jis eilėraštyje “Ba- 
bij Jar” palietęs sovietuose 
esantį antisemitizmą. Kai ku
rie sovietų kritikai poetą pava
dino kosmopolitu, turinčiu siau- 

Jevtušenko turįs ir 
“Izvies- 

į” redaktorių Adžubėjų ir

•L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

l TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSk 4605-07 South Hermitage Avenue 
f Tel. TA 7-1741-2
F 4330-34 South California Avenue
r Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

ambulance patarnavimas dieną m NAKTĮ

j5

KULTŪRINGAS LIETUVIS PERKA RINKTINES KNYGAS

I
I

z

II

paskaitomis, teatro pjesių, įdo- Sie^-- 
mesnių filmų aptarimais. Pora užtarėjų, draugų, pvz., 
pavyzdžių: jei žinomas filoso- tijų’ 
fas skaito paskaitų ciklą — rašytoją Erenburgą.

Pasinaudokite ' Draugo (lassiiied skyriumi

STEPONAS C. LACKAWICZ
TeL REpubnc 7-12132424 W. 69th STREET
TeL VIrginia 7-66722314 W. 23rd PLACE

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-34018307 LITUANTCA AVĖ.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-19113354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
Tel. OOmmodore 4-222?.10821 S. MICHIGAN AVĖ.

BUTKUSVASAITIS
TeL OLympic 2-10031446 S. 50th A VE., CICERO, ILL

JURGIS F. RUDMIN
TeL YArds 7-1138—11398319 S. LTTUANJCA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-3572<*348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Dar galima gauti Jono K. Kario abu istorinius, gausiai iliustruotus 
ir dailiai išleistus veikalus: SENO VES LIETUVIŲ PINIGAI IR 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Pirmasis (premijuotas 
Aidų mokslo premija 1961) gaunamas už $10, antrasis — už $5. 
Užsisakykite DRAUGE arba pas autorių (J. K. Karys, 60 Sims St., 
Bridgeport 4, c<&»)

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-0 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federalinėje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sąskaitų

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saidūkas Prezidentas

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ifh St.,PR9-1355 ir 9-f356

Laidotuvių Direktoriai

REpoNb T*M0V

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Redaguoja dr. S. ALIUNAS

NAMŲ SAVININKAS IR 
NUOMININKAS

Atsilikęs tautietis
B. Pavabalys “Sporte” pa

skelbė kūrinį “Jis vis tą pačią 
turi pačią”, kurio santrauka 
skamba taip:

Kas iš sportininko gero, 
Jei jokio biznio jis nedaro? 
Neprisitaiko jis prie laiko 
Ir lietuvybę vis palaiko. 
Vartoja kalbą vis tą pačią 
Ir vis tą pačią turi pačią.

Nelaimingos vedybos
Vienas vyras aiškinasi drau

gui:
— Aš du kartu vedžiau ir 

abu kart nelaimingai. Pirmoji 
mano žmona pabėgo, o antroji 
vis dar nepabėga.

Mikas Mužikas ' •*

Komunistinę "Tiesą" skaitant

Garbina visokias Lenino idėjas,
Klaupta prieš barzdotą jojo paveikslėlį, ' 
Rašo kaip kolchozo nuostabi šėrėją
Pagal Marksą paršų prieauglį pakėlė.

Mini manifestą kažkokį ten didį 
Ir kaip reik planuoti vis be pabaigos, 
Kaip kiauroj rubaškoj komunizmas žydi 
Ir bujoja kilpoj kiaulės uodegos.

Vartome ir stebim dviejų lapų “Tiesą”,
Kaip čia badu mirštam ir kaip kramtom gumą, 
Ir kaip jiems ten šviečia kiauros kelnių šviesos 

^Ir partija kelia karvės pieningumą.

Pavasariais prasideda nuo
mininkų persikilnojimas. Ta 
proga ir spausdiname šį šaunų 
pasikalbėjimą.

Kanadietis rašytojas Alan 
aiškina, kad namų savininkai 
yra angeliško charakterio. Jis 
cituoja namų savininko ir nuo
mininko pokalbį, kuris, mano
ma, bus įdomus spyglininkams 
tiems, kurie butų ieško, ir tiems, 
kurie juos nuomuoja.

Namų savininkas. Aš esu ma
tės cinikų ir neprincipingų žmo
nių, kurie prašydavo manęs ati
dėti nuomos mokėjimo terminą 
vien tik remdamiesi tuo, kad 
jie absoliučiai neturi ką valgy
ti. Ar tik kartais ir jūs nesate 
vienas iš tokių niekšų?

Busimasis nuomininkas. Kaip 
jūs galite taip galvoti apie ma
ne? Jei aš nebeturiu pinigų, ir 
keletą dienų namie nėra nė plu
telės, mes mariname alkį, kram
tydami buto nuomos kvitus.

Namų savininkas. Man, žino
te, nelabai patinka, kai nuomi
ninkai pemelig ilgai trinasi na
muose.

— Mano brangioji, žinai, aš tu
rėjau įstaigoj vakarinio darbo, — 
tarė vyras grįžęs vidunaktį.

ji, ar žinote, lakdama tiesiog iš 
lėkštelės savo čepsėjimu truk-! 
dydavo mūsų šeimininko ramy
bę, ir mes pasiskubinome pa
smaugti tą biaurų sutvėrimą.

Namų savininkas. Ar drau
gai pas jus lankosi?

Busimasis nuomininkas. Vi
siškai nesilanko. Kai mes no
rime pasimatyti su kuriuo nors 
pažįstamu, mes paprastai susi
tinkame traukinėlyje ir leidžia
me porą malonių valandų, besi- 
važinėdami pirmyn ir atgal.

Namų savininkas. Tikiuosi, 
jūs nereikalaujate, kad aš per 
daug apkūrenčiau kambarius 
žiemą?

Busimasis nuomininkas. Ką 
jūs! Žmona visuomet reikalau
ja, kad aš jai prieš miegą po 
antklode pakiščiau vieną kitą 
kastuvą sniego arba nors bu
telį šalto vandens. Ji tvirtina, 
kad šaltis naudingas sveikatai.

Namų savininkas. O ar ne 
perdaug jūsų žmona naudosis 
virtuve ?

Busimasis nuomininkas. Nė 
kiek. Ji nepaprastai mėgsta ga
minti pietus tyrame ore, 
žiemos metu...

Kas ginčys, kad namų 
ninkas nėra kilniausias 
gus pasaulyje? 0 jeigu 
atsiras, tegu jis pabando 
samdyti nebrangų butuką, tu
rėdamas ant rankų trejetą vai
kų.

Pigesnis atvejąs
Pas vieną Amerikos advoka- 

į tą atėjo garsi šokėja ir pasitei- 
' ravo, kiek kainuotų skyrybų 

byla.
— Mažiausiai 200 dolerių, — 

atsakė advokatas.
— Ką, 200 dolerių! — sušu

ko šokėja. — Kuriems galams 
taip brangiai mokėti, jei gangs
teriai apsiima vyrą užmušti tik 
už 10 dolerių.

Priežastis kaukimui
Kirpėjas skuta klientui barz

dą neaštriu skustuvu. Tuo 
tarpu kažkur kieme ima staug
ti šuo. Kirpėjas sako:

— Ko tas šuo ten stūgauja?
— Ir jį, tur būt, tokiu skus

tuvu skuta kaip mane, — paste
bi klientas.

ypač

Uteniškiai ieško spintų
Suplyšo batų dvylika,
Suplyš, tur būt, dar trylika 
Bevaikštant gatvėm Utenos 
Ir ieškant spintos nors vienos. 
Patarkit žmonės, ką daryt, 
Kai nori spintą įsigyt?
— Šitaip dainuoja uteniškiai,, 

— rašo Šluotos skaitytojas A. 
Kaulinis iš Utenos rajono.

savi- 
žmo- 
toks 
nusi-

i

Vidutinis amžius yra tada, kai 
juosmens ir minties platumas pra
deda keistis vietom.

Rašo tegu griebia mus kaip vieną velnias, 
šičia bevergaujant buožiniam pasauly.
O kai ten kolchozas baigsiąs mauti kelnes, 
Sušvytės plačioji komunizmo saulė.

Asilų yra apsčiai
Petras Kalpokas, dėstydamas 

Meno mokykloje Kaune, išrūpi
no vienam jaunam dailininkui 
stipendiją išvykti į Italiją.

Sugrįžęs iš ten, studentas ap
silankė pas Kalpoką ir parodė 
paveikslą, nupieštą Italijos 
vaizdų įtakoj. Tai buvo didelė 
drobė, ant kurios nupaišyti... 
du asilai. Darbas atliktas be 
priekaištų ir talentingai.

Tačiau Kalpokas, pažvelgęs 
į kūrinį taręs:

— Kaip tai? Tik tiek tams
ta .matei Italijoj? Juk nevertė
jo tų asilų atgabenti į Lietu
vą. Pakankamai jų turime 
čia.

Spygliuotiniai laiškai

ir

MAŽIEJI FILOSOFAI
MOTINOS DIENOS PROGA MAMOMS PALINKSMINTI

tu-
pa- 
lai-

— Kiekvieną dieną mes 
rime ką nors gera kitiems 
daryti, kad jis pasijustų 
mingas, — sako mokytojas.

— Aš vakar padariau, — sa
ko Mikutis, — buvau nuėjęs 
pas tetą, ir ji tikrai pasijuto 
laiminga, kad aš grįžau namo.

Bausmė

I

— Tėte, ar duosi man pini
gų į kiną? — klausia sūnus.

— Sakiau, kad neduosiu. -
— Na, jei neduosi, tai aš ei

siu smuiku griežti.

Mandagumas

• Tramvajus taip perpildytas, 
kad Jonukas sėdi ant tėvelio 
kelių. Sekančiame sustojime 
įeina dar daugiau keleivių ir 
viena moteris sustojo greta Jo
nuko.

— Tėveli, at aš turiu atsisto
ti ir užleisti savo vietą tai po- 
piai? — klausia susirūpinęs Jo
nukas.

ber-
mo-

Apgailestavimas

Prie namų stovi mažas 
niukas ir verkia. Praeivė 
teris sustoja, pradeda raminti
jį ir klausia, ko jis verkia.

— Mama buvo negera. Ji 
nužudė mažus kačiukus.

— O 
juos? —

— Ne, 
žudyti.

tu norėjai pasilikti 
klausia moteris.
aš pats norėjau nu-

Apšvietė reporterį
Kartą Albertą Einšteiną ap

lankė reporteris ir paklausė:
. — Kokiu būdu jūs užrašote 

savo genialiąsias mintis? Turi
te šiam tikslui specialią užra
šų knygelę ar naudojatės kar
toteka?

Alb. Einšteinas pasižiūrėjo 
į reporterį, stovintį priešais jį 
su užrašų knygute, palingavo 
galva ir sako:

— Brangusis! Genialios min
tys, paprastai, taip retai atei
na į galvą, kad visiškai nesun
ku jas atsiminti!

— Dėdė Anupras iš Los An
geles, Calif., rašo:

Aš nepavydžiu respublikonam, 
Nei demokratam, anei čigonam, 
Altui ir Vlikui aš nepavydžiu 
Jų garbės garso, jų žygių di- 

dži.
Gaila Barzduko, gaila Grigai

čio,
Gaila Šimučio, gaila Jasaičio. 
Aš nepavydžiu Gliaudai Čiur

lionio,
Visą žiemužę šildžiau prie šono, 
Tik vieno daikto labai nenoriu, 
Kamgi padarė mane grabo- 

rium.

Busimasis nuomininkas. Ne
sirūpinkite, ser. Mes labai tvar
kingi ir gerai išauklėti žmonės. 
Jūs mūsų netgi nepastebėsite. 
Mes keliamės šeštą ryto ir 
vaikštinėjame gatvėmis tol, kol 
ateina laikas vėl gulti.

Namų savininkas. Nemėgs
tu triukšmingų žmonių. Ar jūs 
kartais neknarkiate nakčia?

Busimasis nuomininkas. Ką 
jūs, ser! Aš specialiai išstudija
vau jogų mokslą ir dabar išsi- 
treniravau, kad miegodamas nė 
nekvėpuoju.

Namų savininkas. O žmona? 
Busimasis nuomininkas. O, ji 

labai švelni moteris! Bet dėl 
visko ji miega spintoje, apsivy
niojusi galvą paltu.

Namų savininkas. Ar jūs tu
rite vaikų?

Busimasis nuomininkas. Vie
nu metu mes jų turėjome ke
letą, bet jie erzindavo buvusį 
mūsų šeimininką, ir mes juos 
išvarėme.

Namų savininkas. Naminių 
gyvulių yra?

Busimasis nuomininkas. Kaž
kada mes turėjome katę, bet

Moteris nusimintų, jeigu Die
vas ją būtų sutvėręs tokią, ko
kia ji pasidaro besidažydama. i

— Matai jis žiūri, kad tu, teve, 
paėmei jo lėkštę.

Visi raštinėj susirinko aptarti, 
ką daryti, kai kojinė akis paleido.

Skirtumas
— Kiek tamsai metų?
Moteriškė tyli.
— Gal tamstai šis klausimas 

nėra malonus?
— Visai ne! Tik atsakymas 

man nemalonus.

Jonis Aluona

— Laimutė Balytė iš Chica
gos rašo: “Aš aiškiai iš Choms
kio straipsnio “Dramai pačiai 
reikėjo ieškoti kelių” supratau, 

j kad norint būti dramos žvaigž
de, reikia tik 
nas kito savo 
temperamentu, 
tonas (to tai 
dos, šie žodžiai priklauso dai
lei ir muzikai?) skamba dar ir 
šiandien. Ona Rymaitė — apsu
pa kiekvieną metodiškų švelnu
mu, kurio šypsena ir liūdęsys 
yra palydimas paslėpta ašara. 
(Mokėčiau!) Antanina Vainiū
nai tė — didelė tyla (reiškia, 
nieko neveikia), jausmai veržia
si iš vidaus, tarsi pro tirštus 

arkliai debesis (ir man taip dažnai 
būna), žodis yra savo skaus
mui pridengti ir paslėpti (mo
ku!), dramatiškiausiame mo
mente — jokio garso (čia tai 
jau ir operos soliste galėčiau 
būti!) bet vidaus disonansas 
stiprus ir naikinantis” (niekam 
jo ir nerodyčiau, negi duočiau 
jam save naikinti).

—s J. Paskšvys iš Vokietijos 
atsiuntė ilgesnį eilėraštį, kuria
me apie neveiklumą taip eiliuo
ja:

Būk, tautieti, visad sotus, 
Kišk į pagalvę banknotus. 
Užtai tarkit Dievui ačiū
If vėl snauskite ant pečiaus, 
Nes rytojų Lietuvos 
Mums kiti padovanos.

skirtis nuo vie- 
“charakteriu ir 
kurių spalva ir 
nesuprantu, ro-

savo bro- 
zoologijos 
broliukui

Kai kurie žmonės yra kaip vien- 
račiai, jie tol nejuda, kol jų ne
stumia.

Pavojus

Mažoji Katrytė su 
liuku vaikščiojo po 
sodą. Ji vis draudė
eiti arti prie šiaurės lokių nar
vo, nes tai pavojinga.

— O kodėl pavojinga? — pa
klausė broliukas.

— Dėl to, kad gali peršalti, 
— atsakė Katrytė.

Špinatai

Jurgutis sėdi prie stalo pa
niuręs ir į lėkštę nė žiūrėt ne
žiūri.

! ••
— Tai kodėl nevalgai? — 

klausia tėvas. — Špinatai val
gyti sveika ir teikia jėgos.

— Tai kiek aš turiu jų” su
valgyti, kad gaučiau tiek jė
gos ir galėčiau ją parodyti vi
siems, kurie mane verčia špi
natus valgyti??

Nepatikėjo

Per tikėjimo pamoką seselė 
užklausė mažą mergaitę, kas 
buvo Mozė.

— Mozė buvo faraono duk
ters vaikas.

— Nevisai taip, — pataiso 
seselė. — Nebuvo jos tikras 
vaikas, tik jį rado pintinėje Ni
lo pakrašty ir parsinešusi už
augino.

— Ha, — nusišypsojo mer
gaitė,
nešusi vaiką aiškinosi -tėvui.

Svarstyklės

Maža mergytė žiūri į prau
sykloje stovinčias svarstykles 
ir klausia tokios pat savo drau
gės:

IŠDAVIMAS

— Kažin, kodėl 
taip žvengia?

— Juokiasi iš 
kad žmonių giminę
čia diena po ganyklą keturio
mis vaikšto.

tie
l

arkliaganio, 
išdavė: tre-

Valgytojas

— Ar tu visada geras ber
niukas, Simuti, ar viską valgai? 
— klausia bobutė mažąjį Si
mutį.

— Visada, bobut, ir 
Tik prieš pusryčius aš 
gau dviejų dalykų.

— Ko gi tu nevalgai?
— Pietų ir vakarienės.

Apskritos galvos laureatas
E. Mieželaitis gavo Lenino 

vardo premiją už eilių rinkinį 
rusų kalba Žmogus. Viename 
rinkinio eilėraščių, vardu Žmo
gus, poetas pasisako:

Mano galva apskrita — kaip

JEI ŠNEKĖSIM ATVIRAI — ŠAUNŪS VYRAI DAKTARAI

Išgirdau, girdėjau daktarų šnekėlę, 
Kai blankus mėnulis dairėsi aplink.
Pirmutinis Razma šaukė: — Ponai, kelią 
Tūkstantinių srautui milijono link!

Poškus ir Kisielius deda savo dalį, 
Žinom, ko Balukas šypsosi gudriai.
Su auka, juk, aišku, nepraeis pro šalį 
Lipskis, Ambrozaitis, Beinoras, Sidriai...

Kaunas Motiejūnui nebepasiduoda,
Dvi tūkstantinėlės, — tai gerai, gerai!
Net smagu — kultūros pustuštį aruodą 
Pildo viens po kito šaunūs daktarai.
Skubinas Meškauskas, toks orus ir rimtas, 
(Tuo keliu žingsniuoja vyrai, ne gaidžiai!) 
Suskaitau, tikėkit, jau ne vienas šimtas 
Poną milijoną remia išdidžiai.
Žengia Tumasonis, jį Maciūnas seka — 
Brinkis, Jaras, Milius, Alminas, Šmulkštys... 
Prie lašelio lašas — plačios upės teka 
Ir uolas nugriauna prie peties petys!
Atskuba Gaižiūnas, Bartkus, Tauras, Byla, 
Mileris, Aglinskas ir daug-daug kitų.
Su vardu milijonas kyla, 
Nepakirs jo žingsnių vėjai iš rytų.
Išgirdau, girdėjau daktarų šnekėlę,
Apie milijoną sukosi jinai.
Tiem šauniem vyrukam, tėvynainiai, kelią, — 
Te pavirsta kūnu žodžiai ir planai!

viską. 
neval-

i

tai tik taip ji parsi-

žemės rutulys,
kurio gelmėse — kaip rūda 

ir anglis —
klodais giliai susiklostę sme

genys...
Visur galvos apskritos, bet 

labiausiai Sovietijoj ir todėl 
greit nuo pečių nusirita su vi
sais 
ties

— Kas čia?
— Tai toks daiktas, ant ku-

smegenimis. Dėl tos išmin- 
Mieželaitis ir apdovanotas.

Mirties priežastis
Kartą vienas teksikietis nu

sistebėjo, kaip galėjo mūsų pro
tėviai gyventi, neturėdami au
tomobilių, lėktuvų, televizijos, 
telefonų ir kitų gerų dalykų.

— Jie ilgai nė negyveno, — 
atsakė draugas, — visi išmirė.

Pirmas atsitikimas
— Žinai, šiandien aš sulau

kiau 28 metų, — sako viena 
mergina kitai.

— Tai keista, nes ir aš mi
niu tokį gimtadienį.

— Taip, bet aš tik pirmą kar
tą.

Geras patarimas
Du vyrai eina gatve. Vienas 

jų sako antram:
— Galiu lažintis iš 10 dol., 

kad atspėsiu, ką tu mastai.
— Gerai, lažinamės. Spėk.
— Tu mastai, kad su uošve 

ir žmona išplaukei į jūrą, lai
velis apvirto, tu su žmona iš- I

— Še, imk dešimt dolerių, 
;— atsako antras.

— Tai aš įspėjau?
— Ne, bet tai puiki

—o—
j — Paskaitininkai turėtų at- 
į minti, kad klausytojų galvos 
gali tik tiek apimti, kiek gali

' atlaikyti jų sėdynės.

Savęs negalima vadinti kvailiu, 
nes visi manys, jog kartais ir tei
sybę sakai.

rio lipa senos moterys, o nuli-į sįgelbėjai> o uošvė nuskendo.

Chicagos Aukšt. mok. direkto
rius galvoja, ką daryti, kad mo
kykloje neprisiveistų bitnykų.

Modernus menas

Senyva ponia apžiūrinėja mo. 
į dėmaus meno parodą.
1 — Baisu, — ji šaukia vienam
| žiūrovui, — argi tai menas, tai 
' baidyklė.
j — Ne, ponia, tai tikrai nėra 
menas, juk jūs žiūrite į veid
rodį.

Moderni tapyba yra kaip mo
teris. Jūs niekada ja nesidžiaug
site, kol jos nesuprasite.

H. Coffin

pusios labai pyksta.
Pasigyrė

— Vytukai, tu nepasakei na
miškiams, kad matei mane va
kar vakare pabučiuojant tavo 
seserį Dalią? — klausia vaiki
nas berniuko.

— Ne, nepasakiau; kai 
j išėjai, Dalia visus prikėlė 
; pati papasakojo.

idėja.

tu 
ir

Naujai atsisteigęs Chicagoje At
žalyno teatras galvoja, ar jam 
spauda duos tiek saldžios košės, 
kiek vyresniam broliui — sukaktu
vininkui Pilkų Stasiui.

Konkursas be pasekmių
Vienos aukštesniosios mo

kyklos, Detroite, studentės nu
sprendė surengti grožio konkur
są. Reikėjo išrinkti gražiausioji 
mokinė.

Visos mokinės dalyvavo slap
tam balsavime. Deja, pasirodė, 
jog kiekviena studenčių gavo 
po vieną balsą.

I

Amerika reikalinga daugiau 
purvinų pirštų ir švaresnių min-. 
čių. W. Rogers į

Drausmingi su pairusiais 
nervais

Po paskutinio karo Anglijoje 
ne vienam dėl visokių rūpesčių

į pairo nervai. Pasitaisius sveika
tai buvo išleisti iš ligoninės vie
nu kartu net šeši žmonės. Vie
nam stipriausiam ligoniui ad
ministracija įdavė tam tikrą 
sumą pinigų autobusu biletams 
nupirkti. Įlipo visi antobusan, 
atsisėdo, o su pinigais vyras 
prieina prie vyro, kuris jam pa
našus į konduktorių, duoda pi
nigus ir prašo šešių baletų.

— Aš esu laivo kapitonas, ko 
tamsta iš manęs nori ? — atsa
ko vyras.

Tada buvęs ligonis nusiminęs 
nriėjo prie tų penkių ir paaiš
kino : /

— Matomai mes patekom į 
laivą, nes jis sako, kad esąs lai
vo kapitonas, todėl lipkim grei
čiau lauk, kol laivas neišplaukė.

Amerikoje sunkvežimio vai
ruotojas galėtų pasidaryti pro
fesorium, jeigu nebijotų mažiau 
uždirbti.
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