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ŽODIS IŠ ROMOS PARYŽIUI PER CHICAfiA
Atsakymas "Dievas sutemose" oponentui A. J. Greimui

Asmeniškai nepažįstu A. J. 
Greimo, bet šiek tiek pažįstu 
jo stilių. Noriai skaitau jo 
straipsnius, kurie, gaila, nedaž- 

*ni mūsų spaudoje. Jis rašo įdo
miai ir originaliai. Jį skaityda
mas, randi žmogų ir laiką, pa
ženklintą nerimu, netikrumu, 
kartais nusivylimu, bet ir ieš
kojimu. A. J. Greimas rašo dau
giau širdim, ir tai rodo origina
lų jo jautrumą.

širdis, išlieta iki “kartaus 
dugno”

Nesistebiu, kad jis jautriai 
atsiliepė apie mano naująją 
knygą “Dievas sutemose” (Dir
va, Nr. 25). Pati mano knygos 

“* tematika yra jautri. Ji liečia 
jautrų lietuvio santykį su Die
vu ir vartoja medžiagą, kun 
imta iš įyvo, dar neataušusio 
gyvenimo. Stebėtis galėčiau, 
kad A. J. Greimas, rašydamas 
iš širdies ir gindamas kitų šir
dis bei sąžinę , neišvengė skau
desnių dūrių autoriaus širdin. 
Neišvengė tokių frazių, kurios 
virsta gana neįprastu kaltini
mu: “apčiupinėti žmonių sąži
nes”, būti “agentu” ar “agen
tūros direktoriumi”, kuris “vis- 

* ką seka, viską girdi”; “aptieko- 
’ riaus svarstyklėmis nustatinėja 

kiekvienos asmenybės katalikiš
kumą”, imasi “prekybos ‘miru
siomis sielomis’ ” A. J. Greimas 
dėl to šaukiasi sąžinės laisvės, 
apeliuoja į Vatikano susirinki
mą, primena kultūrines aukštu
mas, kuriomis, deja, nepasižy
mį lietuviai kunigai. Tokį pa
mokslą jo straipsniuose randu 
pirmą kartą — ir iš viso pirmą 
kartą jis bus taip išliejęs savo 
širdį ligi “kartaus dugno”.
Argi taip nieko ir negirdėta apie 

religijos psichologiją?
Savo atsiliepimu nenorėčiau 

jo dar labiau apkartinti ir iš 
anksto prašyčiau atleisti, jei 
koks nereikalingas žodis man 
įsibrautų. Bet atsiliepti jaučiu 
pareigą. Ne mano kaltė, kad A. 
J. Greimas iš esmės yra prie
šingas tokiai tematikai, kuri lie
čia religinius žmonių pergyveni
mus bei lūžius. Lygiai ne mano 
išradimas eiti į tokią sritį, kuri 
svarsto lūžius. Nežinau kieno 
kaltė, kad religijos psichologija, 
kuri Europoje yra kultivuojama 
jau keletą dešimtmečių, vis dar 

^tebėra nežinoma lietuviams, net
gi save laikantiems platesnės 
kultūros atstovais. Mane dėl to 
stebina labiausiai A. J. Greimo 
reakcija. Jis gyvena Europos

Šiame numery:
• Jonas Aistis apie slapyvar- 

* džius ir pseudonimus.
• Stasys Yla atsako A. J. 

Greimui.
Kęstučio Zapkaus naujų 
darbų parodos belaukiant.

• Kad druskos stulpu nepa
virstume.

•• Pokalbis su Lietuvių ope
ros pirmininku.

• J. Minelgos “Labas rytas, 
vovere” recenzija.

• Septintas pasaulio stebuk
las — piramidės.

• O gal tai vėžio nugalėjimo 
pradžia?

• Moterų gyvenimas.

STASYS YLA, Roma

širdy — Paryžiuje, kur ilgai už
sibuvęs, rodos, galėjo apčiuopti 
straipsnių, studijų ir populiares
nių veikalų iš šios srities. Kai 
europietis, gero kultūros sko
nio vyras, pasirašęs mokslo ti
tulais, užsipuola pirmąjį lietuvio 
bandymą prasilaužti į vakarie
čių seniai kultivuojamą sritį, 
darosi truputį nejauku ir ne
aišku, kokios laisvės ir kokių 
kultūrinių aukštumų vardu jis 
apeliuoja. Nesistebiu Naujoku, 
Pronskumi, Michelsonu, kuriems 
religijos psichologija, kaip 
mokslo - studijų sritis, gali bū
ti tema incognita. Bet A. J. 
Greimui vis dėlto — tegu jis 

Antanas Mončys Malda

man atleidžia — laikau sunkiai 
atleistina nuodėme.

Kai religijos psichologas — 
mokslininkas ar sąžiningas mė
gėjas — leidžiasi į šią sritį, jis 
turi būti apdairus, kaip aptie- 
korius. Jis turi atsiremti į fak
tus, kiek iš viso galimi vadinti 
faktais žmogaus pergyvenimai. 
Bet šios srities faktūra vis dėl 
to yra: tai asmeniški laiškai, 
dienoraščiai, atsiminimai, arti

Kęstutis Zapkus draugų lietuvių, prancūzų ir Amerikos ambasados tarnautojų tarpe praėjusių metų 
JAV ambasados suruoštos meno parodos metu Paryžiuje. Iš kairės į dešinę: adv. Antanas Liutkus — 
buv. Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje narys, ponia Spilez — Amerikos ambasados atstovė, Kęstutis 
Zapkus, du jauni prancūzai menininkai, adv. Perkūnas Liutkus ir architektas Baltrušaitis. Fone ma
tyti K. Zapkaus 14x7 pėdų dydžio kūrinys, kuri t^igijo JAV ambasados tarnautoju Dorothea Speyer.

mųjų stebėjimas ir prisimini
mai, pačių asmenų straipsniai - 
pasisakymai. Tokia medžiaga 
naudojausi asai, kiek tai buvo 
galima. Tokia naudojasi ir šios 
srities žymieji specialistai. Bet 
kad A. J. Greimas ar kiti ne
paskubėtų spręsti, jog šios sri
ties specialistais pretenduoja 
būti tik kunigai, turiu pastebė
ti: šalia kunigų dirba daug pa
sauliečių — religingų, skeptikų, 
net netikinčiųjų.

Kiekviena tyrinėjimų sritis 
nėra suvaržyta visuomenės pa
žiūromis ar nusiteikimais, taip 
pat atskirų šeimų interesais. 
Dėl to kas visuomenei ar šeimai 
atrodo viena, studijuojančiam, 
renkančiam medžiagą gali išeiti 
kita. Aš to nesakau apie savo 
darbą, nes jis yra ne vientisas, 
aprėpęs per daug asmenų, ne
galėjęs panaudoti visų šaltinių. 
Mano darbas yra pirmas ban
dymas — medžiaga tolimesniam 
tyrinėjimui net tų pačių as
menų. Mes galim išsiskirti su 
A. J. Greimu, sakysim, dėl jo 
uošvio prof. J. Bagdono grįžimo 
religijon interpretacijos, bet ne
galima paneigti kai kurių ryš
kių jo grįžimo faktų. Dėl to ar 
buvo reikalo jaudintis, kam aš 
jį padaręs tikinčiuoju ir dar to
kį senuką! Senukas domėjęsis 
inkvizicija, norėjęs būti sude-

INukelta j 2 psl.)

Rafuofas grįžta namolei
Kęstučio Zapkaus naujų darbų parodos belaukiant

Š. m. gegužės mėn. 14 d. Chi
cagos miesto centre (artimojoje 
šiaurinėje miesto dalyje) 156 
East Ontario “Kazimir Art Gal- 
lery” patalpose yra atidaroma 
dail. Kęstučio Zapkaus iš Pary
žiaus atvežtų ir pastarųjų trejų 
metų laikotarpyje jo sukurtų 
darbų paroda. Kūrinių pargabe
nimu iš Paryžiaus ir parodos 
suruošimu rūpinasi neseniai pas 
dail. Kęstutį Zapkų Paryžiuje 
lankęsis ir šiuo metu iš ten grį
žęs jo agentas ir “Kazimir Art

Juozas Bakis Rūpintojėlis (keramikinė skulptūra)

K. PRIEŠPYLIS

Gallery” savininkas Kazimir 
Karpuško.

Paroda susidomėjimas ameri
kiečių meno kolektorių bei kri
tikų, žinoma, ir lietuvių me
no mėgėjų tarpe yra labai 
didelis. Paroda galerijoje tęsis 
visą mėnesį, nuo gegužės 14 d. 
iki birželio 18 d. Tad Kęstučio 
Zapkaus darbais besidominti vi
suomenė turės progos pamatyti 

šio jauno, prieš kelerius metus 
su nepaprastu pasisekimu savo 
karjerą pradėjusio, dailininko 
kūrinius.

Žvilgsnis į karjeros pradžią
Kęstutis Zapkus, prieš treje

tą metų baigęs mokslus Chica
gos Meno institute bei Chicagos 
universitete bakalauro laipsniu 
ir Syracuse universitete, N. Y., 
įsigijęs magistro laipsnį, parodė 
ypatingą talentą ir discipliną 
savo darbuose, buvo aukštai 
įvertintas, gaudamas Ryerson 
stipendiją studijų gilinimui bei 
studijinėms kelionėms Europo
je.

1962 m. pavasarį, Kęstučiui 
Zapkui baigus studijas Syracu
se universitete, prieš jam iš
vykstant į Europą, dailininko 
kolegos lietuviai skautai akade
mikai suruošia Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
jo studijų metu išbaigtų darbų 
parodą.
Sensacinga paroda ir pirmieji 

įvertinimai
Iš karto, kaip ir paprastai, į 

jauno studento ruošiamą paro
dą, ypatingai autoriui priklau
sant naujajai mokyklai, buvo 
žiūrima gana skeptiškai. Bet 
per labai trumpą vykusios pa
rodos laiką Kęstučio Zapkaus 
darbai Chicagoje pasidarė tik
ra sensacija. Pirmą kartą Čiur
lionio galerijoj apsilankę žymūs 
amerikiečių meno kritikai dr. 
Franz Schultze, James Breaken- 
ridge ir kt. vertina Kęstučio 
Zapkaus darbus Chicagos di
džiuosiuos amerikiečių laikraš- 

(Nukelta į 4 psl.)

YRA ŽMONIŲ, KURIEMS MALONU...

Iš knygos “Milfordo elegijos” rankraščio

Profesinis padorumas, arba 
profesinė etika, yra didelis ir 
gražus dalykas. Visai bendruo
menei turėtų rūpėti, kad ele
mentariausi spaudos etikos 
dėsniai nebūtų pažeidžiami. 
Mūsų spaudoje dažnai skaito
me polemikų, kurios nepai
so elementariausio padorumo. 
Ginčai gali būti karšti ir gali 
būti net pikti, bet vis dėlto 
viešo padorumo rėmuose: rei
kėtų vengti pagiežos ir asme
niško keršto, reikėtų vengti 
priekabių ir užgauliojimų. Bet 
ar ne pati šlykščiausią polemi
ka yra, kai žmogų, teisingai 
ar ne, užpuola beveidis pseudo
nimas.

Yra žmonių, kuriems malo
nu ką nors įskųsti, kam nors 
iš pašalies įkąsti, kam nors už
spęsti žabangas, bet patys sten 
giasi likti nuošaliai. Tokie ra
šo anoniminius laiškus, nes 
jiems malonu susitikti su savo 
aukomis, vaidinti šventuolėlius 
ir reikšti nukentėjusiam užuo
jautą. Tokie žmonės panašūs 
į vorus, kurie susirietę į kup
rą leidžia iš savęs nuodingus 
žabangų siūlus, spendžia klas
tingus tinklus, o patys kur 
nors kertės šešėly tūno, laukia 
aukos ir džiaugiasi jos kančio
mis. Tiesa, anoniminius laiškus 
rašo žemos moralės ir menkos 
vertės žmonės: silpni ir bailūs. 
Jie yra gudrūs ir atsaigūs: ra
šo pirštinėti svetima rašysena 
arba karpo žodžius iš laikraš
čių ir komponuoja tekstus, nes 
tiems niekšams rūpi padorus 
gyvenimo būdas. Ir jie pasie
kia savo tikslą, nes šmeižtais 
ir skundais daugis tiki, ir net, 
kai netiki, skonėjasi.

Panašus anonimas mūsų 
spaudoje yra labai dažnas sve
čias. Pats pseudonimas nėra 
smerktinas. Mes turim labai 
daug didelių ir garbingu pseu
donimų: Maironis, Aišbė, Že
maitė, Margalis, Vaižgantas, 
Vienuolis, Putinas ir kiti. Eili
nis pilietis, gerai žinąs šiuos 
pseudonimus, staiga paklaus
tas, gal negalėtų net visų jų 
tikrų pavardžių pasakyti. To
kie slapyvardžiai yra tas pats, 
ką ir tikroji pavardė. Mes čia 
turime reikalą su asmenybe, 
su žmogumi, turinčiu savo vei
dą ir jaučiančiu atsakomybę 
už savo žodžius ir veiksmus...

Visai kitoks yra beveidis 
pseudonimas, naudojamas tik
tai piktybiniu tikslu: ką nors 
užgauti, ką nors įžeisti, ką 
nors suniekinti, ką nors ap
šmeižti, o save nuslėpti. Toks 
žmogus negali vienu pseudoni
mu naudotis, nes jam reikia 
mėtyti pėdas, klaidinti skaity
toją ir auką.

Raštas visada išduoda žmo
gų, ir pseudonimas su laiku 
paaiškėja. Dėl to beveidis pseu
donimas yra naivus, kaip stru
tis, kuris slėpdamasis beda 
snapą į smėlį, o visas lieka ne
paslėptas : pseudonimas užsi
dengia veidą bet visas ir dar 
nuogas lieka viešumoje. Aky- 
lesniam pseudonimas beveik 
nėra paslaptis, bet čia ir glū

di beveidžio pseudonimo men
kysta — jis nėra atsakingas 
už savo žodžius. Ir jis tai ge
rai žino, dėl to nesidrovi pa
laikyti santykius su savo au
ka, nesidrovi vaidinti šventuo
lėlį ir net bičiulį. Dėl to toks 
pseudonimo naudojimas yra 
nepadorus, šlykštus ir žemas. 
Pseudonimas gali dėtis ir net 
būti teisingas dėl ginčijamo 
objekto, bet jis yra neteisus 
ir neteisingas oponento atžvil
giu. Tokias slapyvardines po
lemikas sukelia menkystės 
komplekso kankinami žmonės: 
pikti, kerštingi, nesugyvena
mi...

Kadaise Kanados “Nepri
klausomoje Lietuvoje” tilpo 
net trijuose numeriuose ilgas 
Henriko Nagio rašinys “Lite
ratūrinėmis temomis”, kuria
me jis kovojo prieš visą būrį 
slapukų. Nesigilinsiu į to raši
nio mintis, nes apie tą patį da
lyką gali būti daug skirtingų 
nuomonių, ir taip yra normalu, 
taip turi būti: nuomonės daž
nai skiriasi. Bet ta polemika 
spaudos etikos atžvilgiu buvo 
visais atžvilgiais smerktina: iš 
vienos pusės turėjome realų 
žmogų su savo vardu ir pažiū
romis, o iš antros pusės matė
me būrį beveidžių pseudonimų.

Blaiviai galvojant, jei žmo
gus normaliais laikais griebia
si pseudonimų ir dar net juos 
kaitalioja, tai jis turi prieš 
akis ne bendrą reikalą ar ide
alą, bet žemą asmenišką tiks
lą. Jo asmuo visai nenukenčia, 
jei jis vartoja per aštrius už
gaunančius žodžius, o jis juos 
tyčia per aštrius vartoja, nes 
jis tuo būdu nori priversti 
oponentą prarasti pusiausvyrą, 
o tai yra ne kas kita, kaip vie
na iš šantažo rūšių...

Doras, padorus žmogus vi
sada tuos dalykus smerks, nes 
tai ne vien rašytoją, bet ir 
skaitytoją žemina. Jei taip 
svarbu ir kilnu, ką jie taip pik
tai ir atkakliai gina, tai argi 
jau taip sunku ir nepatogu ra
šinį savo vardu leisti į žmo
nes. Nekultūringomis, neetiš
komis priemonėmis kultūros 
lygio niekas nepakels. Priešin
gai, tokie pseudonimai niekina 
patį raštą ir profanuoja visą 
profesinę bendruomenę. Kultū
ra nėra kieno nors vieno as
meniškas reikalas, o bendras 
visų siekis ir tikslas.

Gražūs papročiai yra ne tik 
didelis dalykas, bet ir kultū
ros lygio rodiklis, todėl visiems 
turėtų rūpėti, kad polemikos 
neperžengtų etikos ribų.

Tiesa, dabar labai dažnai ir 
tikrais vardais pasirašytų po
lemikose prasiveržia toks že
mas ir nekultūringas tonas, 
jog kartais kyla klausimas, 
kad būtų daug sveikiau ir ge
riau, jei tokios spaudos visai 
nebūtų... Bet ir šis rašinys nė
ra nukreiptas prieš pseudoni
mą, o tiktai prieš jojo piktybi
nį naudojimą.

Jonas Aistis
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gintas, o štai Yla ėmė ir paskel
bė jį tikinčiuoju, tuo padaryda
mas neatperkamą skriaudą šei
mai. A. J. Greimas dėl to “ne
betiki į Stasio Ylos tikėjimo au
tentiškumą, į jo krikščioniškąją 
meilę”. Štai tau ir pagrindas ne
betikėti !

Pirmiausia aš turėčiau nebe
tikėti savo rankomis ir akimis. 
Pats tam senukui daviau komu
niją ir palikau jj klūpoti Schw. 
Gmuendės koplyčioje. Jei, akių 
ir rankų patirtimi sekdamas, 
pradėjau domėtis ir toliau aiš
kintis apčiuoptus bei iš kitų 
gautus pastebėjimus, kodėl aš 
turėčiau jaustis kaltas ar ką 
nors nuskriaudęs. Kiekvienas 
ieško priežasčių ir nori pasitik
rinti. Prof. Bagdonas ėjo į kop
lyčią, o Clevelande j bažnyčią, 
ėjo sakramentų. Ir tai yra vieši 
dalykai. Juo labiau jis pats bu
vo viešumos žmogus, anksčiau 
ir viešumai daręs kitokios įta
kos religijos atžvilgiu.

Jei A. J. Greimas ligšiol ne
sidomėjo religijos psichologija, 
jos tyrinėjimų metodika ar tų 
tyrinėjimų ribomis, tai vis dėl
to jis nėra svetimas religijai. 
Pats kartą rašė nesąs geras ka
talikas, vadinas, vis dėlto ka
talikas. Pripažino ir krikščio
nybės vaidmenį' ..Europoje. So- 
lonikuose ibe žodžių jis galėjęs 
susikalbėti su graiku krikščio
niu kaimiečiu, o Kaire, tur būt, 
ir žodžiai jam ne ką padėjo su
prasti musulmonus inteligentus. 
Kodėl dabar A. J. Greimas taip 
atsiliepia apie religiją, tarsi ji 
būtų žmogaus pažeminimas ? 
Kodėl, jo akimis, ašai, prista
tęs sureligėjusius “senukus”, 
padariau tokį nusikaltimą, lyg 
būčiau “iš jų pasityčiojęs" ir “jų 
portretą sukarikatūrinęs”? A. 
J. Greimas nepajuto, kaip, gin
damas senukus, suniekino pačią 
religiją. Čia ir slypi keistas ne
susipratimas. Mes nesusikalba
me kaip musulmonas ir krikš
čionis, nors esame krikščionys 
ir inteligentai.

Gręžimosi Dievop 
menkavertinimas

Be reikalo mano oponentas 
vis pabrėžia senukus, tarsi kny
goj tik apie juos ir būtų rašo
ma. Tikrų senukų ten berods 
tik vienas J. Bagdonas. Kiti sa
vo religinį kelią susirado arba 
pradėjo susirasti anksčiau. Re
ligijos psichologija neniekina 
jokio amžiaus, bet du amžiaus 
tarpsniai yra būdingi religiniais 
lūžiais bei grįžimais. Jei lūžiai 
būdingesni brendimo — adoles- 
cencijos tarpsniui, tai grįžimai 
— viduramžio arba jo išbaigi
mo tarpsniui. Šis antrasis tarps
nis dar nėra senatvė. Bet kar
tais ateina ir senatvė, kol žmo
gus savo atrastą kelią ima ap

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
Kad druskos stulpu nepavirstume

Per keletą šeštadieninių “Nau
jienų” numerių (kovo mėry. 27 
d. ir balandžio 3, 10 ir 17 d.) M. 
Šnarienė, reikia manyti, kad tai 
yra slapyvardis, straipsnyje “Drau
go laikrodininkai” plakė “Drau
go” kultūrinio priedo redaktorių 
už tai, kad jis ir jo artimi bend
radarbiai ne kartą pasisakė už 
modernų meną, už pastangas ieš
koti ir kultūriniame gyvenime ne
sustingti. Nors ir kaip nori M. 
šnariene pakaltinti, kad “Draugo” 
redaktoriai yra pasisakę prieš tra
dicijas ir niekina praeitį, tačiau 
faktai kalba kitaip. “Drauge” kaip 
tik istoriniai J. Kralikausko ro
manai buvo labai gerai įvertinti, 
Maironio ir Donelaičio metais 
Vpač gausiai spausdinta atitinka
mų straipsnių. O donelaitinius net 
pats redaktorius užbaigė ištrauko
mis iš rašomos poemos apie Do
nelaitį. Iš viso niekur ir niekados 
bebuvo pasisakyta prieš mūsų se
nuosius kūrėjus.

Tačiau iš antros pusės ne kartą 
akcentavome ir akcentuojame da
bar, kad, nenorėdami pasilikti ki
ltį užpakalyje, turime sekti dabar

reikšti viešumai, jau nieko ne
besivaržydamas arba net viešai 
pabrėždamas. Atrodo, jog A. J. 
Greimas ir kai kurie kiti, sku- 
bomis perbėgę mano knygą, la
biau pastebėjo kaip tik tuos mo
mentus, kada mūsų žymieji grį- 
žėliai savo religiją ėmė viešu
mai atskleisti ar net viešumą 
jai lenkti. Iš to ir susikūrė jiem 
įspūdis, jog, va, tik senukai, pa
veikti amžiaus, negalių ir nelai
mių pradėjo gręžtis į Dievą. Jei 
Dievą pamesti iš akių yra grei
tesnis reikalas, ypač jaunystėj, 
tai jį atrasti, į jį atsigręžti visa 
žmogiškąja būtim, užtrunka il
giau. Atradimas išsiskleidžia 
laipsniškai, kai nusigręžimas 
šuoliškai, ypač jauname amžiu
je. Nusigręžimas kartais net 
demonstruojamas, kai grįžimas 
slepiamas net nuo savo artimų
jų. Ar A. J. Greimas galėtų ką 
pasakyti apie tą slėptąjį, tą in
kubacinį grįžimo vyksmą kad ir 
pas prof. J. Bagdoną? Jis išlei
džia iš akių stipresnius veiks
nius už inkvizicijos problemą ar 
kitus pasaulėžiūrinius kabliu
kus. Tik tas negrįžta, tik to re
ligingumas neatgyja, kas nie
kad, o ypač vaikystėj ir jaunys
tėj, nepajuto religinės šilumos.

Kas iš mūsų, augęs kaime ar 
ilgiau su kaimu susidūręs, galė
tų sakyti,’ kad tos šilumos nė
ra pajutęs? Liaudis alsavo reli
gija. Tauta išgyveno savo krikš 
čionybę mistiškai ir lyriškai, 
kartais herojiškai ir dramatiš
kai. Didžioji drama palietė iš 
kaimo kilusią pirmąją mūsų in
teligentiją šio amžiaus slenks
tyje. Kaip skaudžiai tą lūžį iš
gyveno atskiri asmenys, parodo 
kad ir a. a. Step. Kairys savo 
atsiminimų pirmoje knygoje. Iš 
jo knygos matyt, jog su juo iš
gyveno ir jo artimieji. Vaikų 
lūžis buvo kartu ir jų tėvų bei

V. Ignas Šv. Veronikos skara

tinius pasaulio kultūrinius laimė
jimus, turime mokytis, bandyti ir 
siekti. Kiekvienas amžius turi sa
vo išraišką. Nors ir labai didelis 
Maironis, tačiau šiandien jau ra
šoma kitaip. Čia ir pasisakome 
prieš tuos, kurie nieko nebeskaito, 
niekuo nebesidomi, kurie gyvena 
tik iš gimnazijos išsineštom ži
niom. Ką pasakytų Šnarienė, išgir
dusi vieno tokio teigimą, kad esą 
mūsų poetas J. Aistis jau baigiąs 
pasiekti Prano Vaičaičio lygį, ir 
esą ateityje gal pajėgs sukurti to
kį eilėraštį, kaip “Yra šalis, kur 
upės teka”. Be abejo, anuo metu 
sukurti eilerapčiai vieni atlaikė lai
ko dūžius, kiti ne. Tačiau žiūrėji
mas vien į praeitį nebebus kūry
ba, o tik kopijavimas. Savu laiku 
ir Aisčio ir Brazdžionio poezija 
mūsų literatūros raidoje buvo 
šviežia ir moderni. Kai kam net 
perdaug moderni. Netrūko ir anais 
laikais tokių, kurie jų poezijos tuo 
pačiu pretekstu nevertino. B. Bab- 
rauskas rašo, kad jis vienam pe
dagogui kadaise parodė tik ką 
premijuotas Aleksandriškio “Už
gesusias chimeros akis”, tai anas

Pavasario saulėje, Nuotrauka R. Kislieliaus

brolių žaizda. Ilgainiui ši žaiz
da plėtėsi visoj tautoj.

'TOTpa virsufimskai "žiūrint’ at
rodo, nieko ypatingo nebuvo ir 
neįvyko. Toks jau mūsų tautos 
būdas, kad savo artimųjų dra
mas dideliu susikaupimu nešio
jamės savyje. Ir vaduodamies 
iš pusiaukelių, ir susirasdami 
savo kelią nemėgstam kalbėti. 
O vis dėlto tie dalykai neįvyks
ta be didelių įtampų, pastangų, 
vidinės kovos, maldų ir aukų 
— kieno nors už ką nors.

Nepraėjo taip lengvai ir kitas, 
gal dar dramatiškesnis religinis 
mūsų šviesuomenės lūžis 16 am
žiuje. Prie jo medžiagos dabar 
sėdžiu. Mane stebina, kad ne 
mes patys, o lenkai kasa mums 
iš po dulkių tą buvusią dramą. 
Jie “apčiupinėja sąžines” Kat
kevičių, Sapiegų, Radvilų, Kiš
kų, o per juos parodo lūžio gylį 
ano meto Lietuvoj. Prie to dar
bo jau eilė metų triūsia ypač 
žinomas istorikas protestantas 
Stanislaw Kot. O mes bijome 
praskleisti praeitį ir giliau žvelg 
ti į save per buvusius ir mums 
vadovavusius asmenis. Gal mes 
galvojame, jog tai nebeliečia 
mūsų kartų, nes kas praėjo — 
to nebėra mūsų dvasiniame pa
likime. O vis dėlto savo praeitį 
mes nešiojamės savyje ir da
bartyje. Mes tebegyvename bu
vusių lūžių pasekmėmis.

Religiniai pasimetimai ir lū
žiai, ieškojimai ir grįžimai yar 
natūralus, žmogiškas dalykas. 
Religija juk nėra statinė, for
malinė kategorija. Religija žmo-

pedagogas ir išdrožė, jog tokiems 
ne premijų, o botago reikia, ir jie 
visi dar turi eiti mokytis pas Nek- 
rasovą.

Niekada “Drauge” nebuvo siū
lyta išmesti mūsų poezijos anto
logiją, kurioj sutilpo visi visų lai
kų mūsų poetai, nei beletristikos 
antologijos su įvairiais mūsų kū
rėjų rašto pavyzdžiais, bet visada 
teigėme ir teigsime, kad reikia 
stengtis būti gaiviems ir kūrybin
giems, o ne tik praeities kopijuo
tojams.

Mes nežinome, kaip apsirengu
si vaikšto M. Šnarienė. Bet, nors 
ji ir labai garbina praeitį, tačiau 
tikime, nenešioja vyžų ir vežėčiom 
nevažiuoja per Chicagą, o į kokias 
nors šventes vyksta automobiliu. 
Ir drabužius pirkdama, neieško, 
tur būt, kokių senovės “kvolduo- 
čių”, ir net labai gerbdama pra
eit), nenešioja sijonų, besivelkan
čių žeme. Tradicijas reikia gerb
ti, tačiau nereikia, kad jos būtų 
pančiai mūsų kultūrinėm pastan
gom. Turime žiūrėti į ateitį, o ne 
visą laiką dūsauti apie buvusius 
laikus.

Gi dabartis diktuoja kitokią kū
rybą, ir joje atsispindi šiuolaiki
nio žmogaus dvasia. Atsigrįžusi 
atgal, Loto žmona pavirto druskos 
stulpu. Laikydamiesi tik praeities 
ir bijodami dabarties vyksmo ar 

guje bręsta, arba kinta, kartais 
lūžta arba atgimsta. Panašiai 
būna '"ir” visuomene je7”failto]e. 
Visuomenės ir žmonių gyvenimo 
stebėtojas negali šito nematyti. 
Negali ypač tuo stebėtis kultū
ros žmogus, kuris pažįsta pasau
linę literatūrą.

j
Kodėl mūsų lietuviškoje tik

rovėje negalime šito net prileis
ti, kaip rodo keletas jau pasiro
džiusių pasisakymų dėl mano 
knygos. Prileidžiamas “laisvas 
apsisprendimas” atsisakyti Die
vo. Tai rišaina su sąžinės laisve, 
net gi su žmogiškąja heroika. 
Bet grįžti, ifeškoti Dievo — ne! 
Ypač negali grįžti — arba mes 
negalim prileisti, kad grįžtų — 
buvę dideli žmonės. Tokius gali 
dirbtinai gę^žihti tik kunigai — 
mirštant ar po mirties. Tik jie, 
prisiklausę iš moterėlių, gali su
kurti tokius .“grįžimo faktus” ir 
“suniekinti”, “sukarikatūrinti” 
buvusią kovingojo, revoltiškojo, 
laisvojo žmogaus didybę. Nes 
grįžti religijon — tai apreikšti 
savo žmogiškąją menkystę, silp
nybę, suvaikėjimą.

Štai kur nesusipratimas, kurį 
laibiausiai buvo galima apčiuop
ti A. J. Greimo pasisakyme. Iš 
to atsišakoja kiti nesusiprati
mai. A. J. Greimas, sakysim, 
pasigenda mano knygoje mir
ties problemos. “Iš niekur ne
matyti, kad mirtis jam (Ylai) 
būtų rimtas dalykas, o ne vien 
religinė ceremonija”. Išeitų maž
daug taip: Ylai tam ir prireikė 
“senukus” atvesti į religiją, kad 
juos religiškai numarintų ir ce-

užsidarydami nuo šių dienų pasau
lio kūrybinių atsielumų, pavirsime, 
jei ne druskos stulpu, tai griūvan
čia varčia. Romantiška yra šulinio 
svirtis, tačiau ir pati Šnarienė ne- 
bekasa savo kieme šulinio, o nau
dojasi kranu. Kodėl ji nori, kad 
mūsų menas, mūsų kūryba būtų 
tik senoviškieji pavyzdžiai. Tokie, 
kaip M. šnarienes, straipsniai yra 
pasibaisėtinas kvietimas grįžti 
šimtmečius atgal, užkrečiąs grau
duliu, kad šiais laikais mūsų 
spaudoje dar gali pasirodyti to
kiais pelėsiais atsiduodąs straips
nis.

Pabaigai norime tik pridėti, kad 
modernumą neapsprendžia žmo
gaus amžius. Picasso arba praėju
sį šeštadienį Chicagoje koncertui 
dirigavęs Stravinskis yra labai se
ni, tačiau jie abu jaunesni už ne 
vieną mūsų dailininkų ar kompo
zitorių, kurie jau galėtų būti anų 
vaikais. Taigi, gal ir labai jauna 
M. šnarienė, bet jos straipsnio 
mintys yra senesnės už jos pačios 
sene'.ę. Šnarienė “Draugo redak
torius pavadino “Draugo laikro
dininkais”, tačiau toks sakinys 
yra įžeidimas kartu ir prof. K. 
Pakšto, kuris ne tik liepė domė
tis šia diena, bet ir šaukė lietuvius 
pavaryti laikrodį šimtą metų pir
myn.

I remoniškai palaidotų. Atseit, 
Ylai religija yra tik priemonė 
pomirtiniam gyvenimui.

Negaliu palyginti savo pažiū
ros į mirtį su A. J. Greimo pa
žiūromis, nes nežinau, kaip jis 
mirtį turėjo progos išgyventi 
kad ir praėjusio karo metu. Aš 
pats turėjau progos išgyventi 
tą kraštutinę situaciją, kada 
mirtis pasidaro tikresnė už gy
venimą. Bet mirties aš nestatau 

j aukščiau už gyvenimą. Ir reli
gijos reikia ne mirčiai, o gyve
nimui. Kas kitaip , galvoja, tas 
nesuvokia religijos; juo labiau 
nesuvokia, kodėl žmogus išgy
vena religinį nerimą.

Dėl religijos, dorovės ir 
pasaulėžiūros “maišymo”

Kitas klausimas, tai religijos 
santykis su dorove ir pasaulė
žiūra. A. J. Greimas tariasi ra
dęs, jog “Stasys Yla moralę 
maišo su religija,., filosofines 
pažiūras jis maišo su kataliky
be”. Žodis “maišo” pasako, be
rods, tą patį, ką ir neskiria. La
bai gerai žinau mūsų publicisti
koje buvusią seną pastangą 
tuos dalykus absoliučiai išskir
ti ir “nemaišyti”. Lygiai gerai 
žinau, kad etikos mokslas ir re
ligijos yra skiriami pačių kata
likų fakultetuose. Metodiškai 
mes daug ką skiriame, bet gy
venimiškai — konkretaus as
mens atveju — tie dalykai nėra 
išskiriami. Žmogus yra organiš
ka būtis su savo sąžine, su įsi
tikinimais. Teoretiškai mes ski
riame protą,, valią, jausmus, 
instinktą, o praktiškai tie daly
kai žmoguje yra “susimaišę”. 
Norim, ar ne, bet dorovė yra 
atrama religijai. Mūsų lietuviš
kasis religingumas, manding, 
net labiau negu pas kitus yra 
dorovinio charakterio. Tuo klau
simu tektų atskirai ir plačiau
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Aparatal-Protezai, Med. ban
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Vai. 9-4 Ir 6-8. šeStad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-822B 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5079

Rea. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
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Ofisas 8148 VVest 93rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 06th Place 
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DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 931d Street 
Kampas 68-čios ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 9-8 vai. vak. 
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DR. C. K. BOBELIS
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DR. S. Ir M. BUDRYS
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M

pasisakyti. Daviau pavyzdžių 
knygoj, bet jų per maža, ir jie 
gal neįstrigo A. J. Greimui. Ne 
tik šis mano oponentas, bet ir 
Br. Raila, pastebėjau, maišosi, 
priskirdamas man svetimą pa
žiūrą, kad esą tikintieji vis išei
na doresni, o netikintieji “nedo
rėliai”. Priešingai, mano kny
goj yra keletas ryškių pavyz
džių, kad netikintieji dar labiau 
stengiasi būti dori, norėdami 
atsverti religijos trūkumą; kiti 
bando dorovėje ieškoti net reli
gijos pakaito, lygiai kaip kai ku
rie to ieško pasaulėžiūroje. Tai 
įrodymas, jog galima ne tik teo
riškai, bet ir praktiškai tuos da
lykus išskirti. Tačiau pastarasis 
skyrimas būna laikinas ir daž-

nu atveju nesėkmingas. Juo 
daugiau žmogus akcentuoja sa
vo dorumą be religijos, juo jis 
nuoširdžiau nori būti doras, juo 
labiau jis artėja į religiją ir pa
galiau ją, piarastą, susiranda. 
Tokią išvadą gali daryti, apskri
tai imant, religijos psichologas.

A. J. Greimas apčiuopė dar* 
vieną mano “maišatį". “Toleran
ciją jis (Yla) maišo su veid
mainiavimu: ji jam ne žmogiš
ka vertybė, o slaptas palanku
mas Bažnyčiai”. Nesuprantu, 
kodėl A. J. Greimas kontrastuo
ja toleranciją su veidmainyste. 
Jo paimtas iš knygos pavyzdys 
daugiau rodo nelogiškumą to
lerancijoje; privačiai remti re-

(Nukelta į 6 psl.) .
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daryta.

Rez. tel. PR 9-6730.

DR. k SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Weaf 
71 st. st. (71-oa ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 779-2880.

Valandos pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
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Resid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 8—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais Uždaryta, priimama pa- 
gal Busi tarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 v. v.

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

(Lietuvis gydytojas;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 8—8 vai. vak.,

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 9-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7159 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
9 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Bes. tel. 239-2919.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR.V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVeet 71st Street
Prllmln6ja ligonius tik susltarua 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.
Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERĄ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 T. v. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaldlenlais uždaryta

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 9-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminčja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS *

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 8-4; 6-8. 

šeštad. -nuo 2 Ik 4 v. Treč. Ir sekm 
tik skobtais atvejais Ir susitarusOfiso HE 4-1818, Rel. PR 9-98O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai.: kasdlsn 9-11 ryto ir 4-8 v v 
šeštad. 9 v. r. — i p. p.

Trečiadieniais ušdaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 ▼. « 

Treč ir šeštad. pagal eutartj



KRITUSIU ATMINIMAS TEBĖRA GYVAS
Pasikalbėjimas su Chicagos Lietuvių operos pirmininku Vytautu Radžium

Prieš dvidešimt penkerius me
tus Lietuvos žemėje prasidėjo 
didžiausia ir savo apimtimi ant
ro pavyzdžio neturinti kraujo 
drama. Prieš pavergėją laisvės 
ginti su ginklu lankose išėjo 
dešimtys tūkstančių vyrų ir mo
terų. Neatiaidi ir pasigailėjimo 
nežinanti kova tęsėsi apie de
šimtmetį. Kitokia forma ji te
bevyksta ir dabar. Lietuvos že
mėje nelygioje didvyriškoje ko
voje krito 35,000 partizanų, dar 
daugiau kankinių padėjo galvas 
Sibire.

Artėja didžiosios ir visą kraš
tą apėmusios laisvės kovų pra
džios 25 m. sukaktis. Mirusieji 
ateities kartoms garsiau kalba 
už gyvuosius, skaitome istorijos 
puslapiuose, bet tik tada, kai 
gyvieji jų mirties prasmę pri
stato. Ir mes nėliksim už Lietu
vos laisvę kritūsiems partiza
nams ir kankiniams skolingi.

Chicagos Lietuvių opera, ne 
viename dideliame žygyje pir
mavusi ir pirmaujanti, ruošiamu 
Lietuvos laisvės kovų ir kritu
sių kovotojų pagerbimu įsirašė 
dar vieną pirmavimo, ryžto ir 
ištvermės ženklą. “Draugo” 
bendradarbis kreipėsi į Operos 
pirmininką Vytautą Radžiu, 
prašydamas paryškinti, kaip 
vyksta pasiruošimas artėjan
čiam ir pirmajam 25 metų lais
vės kovų pradžios sukakties mi
nėjimui.

— Kas paskatino ruošti pir
mąjį didelį Lietuvos partizanų 
pagerbimą ir laisvės kovų pra
džios 25 m. sukakties minėji
mą?

— Partizanų žygiai ir jų ne
meluotas ideajįzmas žavi Vaka
ruose gyvenančius lietuvius. Ka
daise Chicagoje buvo suruoštas 
puikus rezistenoijOs minėjimas. 
Po to, berods, niekas specialiai 
mūsų kovotojams pagerbti jo
kios akademijos nerengė. Kai 
oficialiai lietuviai ginklu nepa
sipriešino anuoirffet joriešui Lie
tuvą užimant, mūsų partizanai 
yra gi vieninteįiai, kurie su 
ginklu rankose išreiškė visos 
tautos pasipriešinimą prieš oku
pantus. Maestro A. Kučiūnus 
seniai galvojo aįiė nemirtingą
jį Verdi kūrinį “Reąuiem”, ta
čiau tokiam kūriniui, kuris gy
vųjų skirtas mirusiems atminti, 
reikia tinkamos progos. Artė
jant mūsų tautos kančios kelio 
25 m. didvyriškai sukakčiai, su
sidarė ypatinga proga su “Re
ąuiem” nulenkti' galvas prieš 
tuos, kurie per 25 metus atida
vė savo gyvybes, kad Lietuva 
būtų laisva.

— Prisiimtas didysis įsiparei
gojimas reikalauja didelio ryž
to ir pasišventimo. Kaip chorų 
dalyviai sutiko ir priėmė šią di
delę mintį?

— “Reąuiem” kūrinio paruo
šimas reikalauja ilgo ir įtemp
to darbo. Paruošiamieji darbai 
buvo pradėti gana anksti. Di

Po vienos Verdi “Reąuiem” choro repeticijos Jaunimo centre, Chicagoje. Priekyje matyti chorvedžiai: Faustas Strolia, Alice Stephens, 
Alfonsas Gečas ir Bernardas Prapuolenis. Choras kartu su solistais — Danute Stankaityte, Aklona Stempužiene, Stasiu Baranausku ir 
Jonu Vazneliu atliks “Reąuiem” ir su kitais solistais — Prudencija Bičkiene, Alvina Giedraitiene ir Algirdu Braziu atliks B. Markaičio 
kantatą “Vilniaus varpai” mūsų tautos didvyrių, žuvusių už Lietuvos laisvę, pagerbimo koncerte, kuris bus birželio 13 d. McCormick 
teatre, Chicagoje. Nuotrauka VI. Juknevičiaus

džiausias rūpestis buvo sudaryti 
tinkamą choro sąstatą, nes šis 
Verdi kūrinys iš choro reikalau
ja visai kitokios apimties ir yra 
sunkus uždavinys jį tinkamai 
atlikti. Kreipėmės į vienus ir ki
tus ir gavome visokių atsaky
mų, betgi šiuo metu darbas ei
na prie pabaigos. Choro sąsta
tą sudaro Alice Stephens daini
ninkės, vyčių choro nariai, Tė
viškės evangelikų parapijos cho
ro nariai, ir, žinoma, pats Ope
ros choras. Nuo pat šio sezono 
pradžios teko vietoj vienos sa
vaitinės repeticijos įvesti ir ant
rąją, o choristams rinktis 2 kar
tus savaitėje. Žinant šio krašto 
gyvenimo būdą ir sąlygas, tai 
jau nėra lengva. Malonu pripa

žinti, kad visi ir visų chorų na
riai labai darniai ir jautriai iš
gyvena laisvu noru prisiimtas 
pareigas ir giliai supranta įvy
kio prasmę. Už Lietuvos lais
vę kritusių partizanų atmini-

SKAMBI IR PUOŠNI DOVANA MAŽIESIEMS
Vienas kitą papildantis dviejų kūrėjų pasisekimas

Reto puošnumo vaikams lei
dinys “Labas rytas, vovere” 
yra maloni staigmena, nes to
kio gražaus išleidimo knygų re
tai pasitaiko net ir tada, kai tu
rėjome ir daugiau skaitytojų ir 
savo žemę po kojomis. Šis Jo
no Minelgos vaikams eilių rin
kinys su puikiais Kazio Veselkos 
piešiniais kažkaip šviesiai nutei
kia, paėmus knygą į rankas, 
nes liudija, kad dar yra kam 
rūpintis mūsų jaunimu, kad dar 
yra lėšų ir pajėgų kovoj už mū
sų jaunųjų lietuviškumą. Be 
džiaugsmo, vartant tą į kietus 
viršelius įrištą leidinį, kyla ir 
pats svarbiausias, gal būt svar- 

mas tebėra gyvas choro daly
vių širdyse. Mūsų chorvedžiai 
— Alice Stephens, Alfonsas Ge
čas, Faustas Strolia ir Bernar
das Prapuolenis — su ypatingu 
uolumu ruošia bendrojo choro 
partijas atskirais balsais. Tų 
chorų pirmininkai — Jonė Bo- 
binicnė, Vladas Paimlioms ir 
Leohas Gružas — savo patirti
mi ir rūpesčiais į bendrojo dar
bo eigą yra pilnai įsijungę. Ti
kime, jog sutelktomis jėgomis 
didelę ir mūsų sielai brangią 
naštą McCormick teatro sceno
je pakelsime.

— Girdim, jog minėjimas tu
rės dvi dalis. Ar antroji dalis 
bus lietuviška?

— Savo tautos naujųjų laikų 
didvyrius pagerbti vien tik Ver
di, nors ir labai puikiu ir dra
matišku kūriniu, būtų ne taip 
gera. Tad ieškota rasti šiam 
įvykiui tinkamą lietuvio kompo
zitoriaus kūrinį. Ir čia maestro 
A. Kučiūno buvo apsistota ties 
Br. Markaičio, S.J., nauju kūri
niu “Vilniaus varpų’’ kantata, 
kuriai poeto K. Bradūno teks
tas yra giliai tautiniai patrioti
nis — apie musų žemę ir sos
tinę Vilnių, tikrai tinkąs šiai 
šventei. Kantata jau suorkest- 
ruota ir jos orkestracija labai 
spalvinga. Kantatos finalas iš
reikštas galingu Vilniaus miesto 
varpų gaudimu, kurį kiekvienas 
buvęs Vilniuje niekados negali 
užmiršti. Tikime, jog tokiu bū
du su “Reąuiem” susikaupsime 
ir nulenksime galvas savo kri- 
tusiems broliams, a “Vilniaus 
varpais” pareikšime tvirtą ti
kėjimą į Lietuvos prisikėlimą 
su sostine Gedimino mieste.

— Maironis Punios baladėje 
šaukė neužmiršti tautos didvy
rių. Jūs tęsiate jo šauksmą, šio 
didžiojo įvykio proga ar nerei
kėtų rasti šūkį, kuris paskatin
tų poetus ir kompozitorius pa
rašyti partizanų krauju aplais-

P. JANULIS 
—oi—

besnis už išleidimo grožį, klau
simas — kūrinių ir iliustracijų 
vertė.

Didelis aruodas deklamatoriams

Be abejo, čia mums įdomiau 
eilėraščių kokybė ir jų turinys, 
negu dailininko, tegu ir labai 
sėkmingas, tų eilėraščių pagy
vinimas. Jonas Minelga knygo
je pasirodo, kaip labai gabus, 
preciziškas ir tikslus eiliuoto
jas, gyvas ir žaismingas. Jo ei
lėraštyje skambumas kartais, 
gal būt, nustelbia ir mintį, ta

tytą Lietuvos baladę, naujųjų 
laikų didvyriškųjų laisvės kovų 
įamžinimui?

— Šis klausimas jau seniai 
mane kamuoja Jis nesiduoda 
lengvai išrišamas. Mano many
mu, mums reikia įamžinti lite
ratūroje, dailėje, dramų le :r mu
zikoje šių dienų herojinius lie
tuvių tautos pasireiškimus. Kas 
kita būtų, jei tokių žygių reik
tų ieškoti. Tačiau jų dabar tu
rime apsčiai. Šiuo atveju kelti
na mintis, kad kas nors iš mū
sų kompozitorių sukurtų operą 
iš Lietuvos partizanų žygių. Tai 
turėtų būti nepaprastai dėkin
gas libreto mūsų poetams - dra
maturgams. Tai būtų pirmoji di
delė ir istorinė opera. Būtų 
prasminga, kad šiais metais mū
sų kūrėjai bent pradėtų pana
šios operos užuomazgą. Heroji
nių lietuvių tautos žygių atvaiz
davimas mūsuose visad turi di
delį pasisekimą.

— Ar rūpinamasi ir politine 
minėjimo dalimi? Partizanų mi
nėjimas įvyksta birželio mėne
sį, o birželis lietuviams turi di
delę politinę prasmę: birželio 
mėn. netekome nepriklausomy
bės, birželio mėn. pradėtas lie
tuvių tautos naikinimas depor
tacijomis, birželio mėn. įvyko 
visuotinis lietuvių tautos sukili
mas prieš okupantą...

— Politinė šios šventės dalis 
nepriklauso Operos darbų sri
čiai. Operos valdyba gana anks
ti painformavo veiksnių organi
zacijas, jog ji rengia minėtais 
kūriniais žuvusiųjų partizanų 
ir kankinių pagerbimą, reiškia, 
kad ji gali būti menine dalimi 
plataus masto minėjimo.

Asmeniškai čia norėčiau iš
kelti, jog mūsų vadovaujantiems 
sluoksniams derėtų kreiptis į 
Šv. Tėvą, prašant birželio 13 d., 
sekmadienį, paskelbti visame 
tikinčiųjų pasaulyje maldos die
na už pavergtą Lietuvą, ką yra 
padaręs Popiežius Benediktas 
XV; gi Altas, susitaręs su lat
viais ir estais, galėtų kreiptis 
į JAV Prezidentą, prašant, kad 
birželio 13-ji visame krašte bū
tų paskelbta Pabaltijo tautų 
diena. St. Daunys

čiau vaikams skambumas ir yra 
vienas svarbiausių momentų, 
nes sunkūs rimai, blogi kirčiai 
ir suvelti sakiniai apsunkina 
mažametį skaitytoją ir dekla
muoto ją. Jonas Minelga, iš
spausdinęs daugybę eilėraščių 
periodikoj, su atskira knyga pa
sirodo pirmą kartą. Ir šie visi 
eilėraščiai, surinkti į vieną vie
tą, bus didelis palengvinimas 
mokytojams ir tėvams, ieškan
tiems jaunimui pasiskaitymų ar 
šventiniams pasirodymams me
džiagos. Daug eilėraščių rasime 
patriotinėm temom, lyriškų, 
apie tėvų šalį, net ir apie pačią 
Ameriką. Autorius turi humoro

Jonas Minelga ★ Su
VARNĖNUI NAMELIS

— Petreli
Meistreli,
Man reikia plaktuko,
Lentučių,
Vinučių
Ir ilgo kaltuko!

Atskrido,
Atklydo
Varnėnas į uosį.
Sėdėsiu,
Liūdesiu,
Jei piūklo neduosi!

— Imk, vaike,
Ko reikia,
Lentučių, piūklelj...
Sukalki,
{kelki
Varnėnui namelį!

Te gieda
Pro žiedą
Lieknos obelėlės!!
Klausysima,
Matysim — 
Pavasaris kėlės.

KIŠKUČIO VESTUVES

Kiškis Piškis
Neužmirš,
Voverytei
Pasipirš.
Ją sutikęs, kels kepurę:
— Labas rytas, rampampure!

Vover, vover,
Palūkėk,
Už kiškučio
Netekėk,
Kad pilvuko neišpūstų, 
Nuo morkučių ir kopūstų!

pajautimą, ką gali paliudyti ir 
šie posmeliai:

Žingsniuoja Rasytė
Per pylimą,
Pas gerą bobutę,
Pas mylimą.
Arba:
Kas gali pasprukti
Nuo katino,
Surijo jis žvilrblį — 
Sutratino.

Tėvynės, tėvų meile ir humo
ru perpintas vaikiškas pasaulis, 
patriotiški, bet vaikiško priėji

Knygos iliustratorius K. Veselka

mo posmai, religinė tematika 
sudaro didelį lobį mūsų jaunie
siems deklamatoriams. Visame 
88 psl. didelio formato rinkiny
je yra apie 80 eilėraščių. Čia 
ras ko pasirinkti didesnis ar 
mažesnis skaitytojas-

Aš mergytė kaip uogytė 
Tarp žaisliukų ir lėlių. 
Reik Dievuliui pasakyti — 
Jį labiausiai aš myliu.
Arba:
Aš berniukas kaip žirniukas 
Prie tėvelio ir mamos.
Dunda mano traukinukas 
Link šalelės mylimos.
Tačiau yra ir sunkesnių pos

mų, tinkančių reikšmingesniem 
įvykiam ir šventėm. Kaip pvz.:

Kai giria išretus
Vakare šlamėjo, 
Partizanų gretos
Laisvės ginti ėjo.
Poetas, daugiausia žvelgda

mas į vaiko pasaulį per savo 
vaikystės atsiminimų prizmę, 
vis dėlto nepagailėjo ir posmų 
apie astronautus, lėktuvus, ra
ketas ar beisbolą. Pvz. posmelis 
iš eilėraščio Raketa:

Tra-ta-ta
Raketa
Neria jau į aukštį. 
Aš mačiau,
Ji greičiau
Skrenda net už paukštį.
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Jonas Minelga

Atsisėdus
Ant kalvos,
Voverytė
Pagalvos.
— Vyrai mūrai, bus vestuvės! 
Plepa šarka prie keptuvės.

Atvažiavo
Du ežiai,
Žinom, žinom — 
Kraitvežiai!
Riešutėlių — skrynių skrynios, 
Suskaičiavom — net devynios.

Arba toks posmelis apie beis- 
bolininką:

Vakar beisbolą
žaidžiau, 
Sviedinuką 
Kai sviedžiau, 
Net už gatvės jis nukrito 
Ir po liepom nusirito.
Tačiau, kaip minėjome, dau

guma eilėraščių yra sukurti sa
vo prisiminimų ir buvusios vai
kystės vaizdais.

Skambiai, naujai ir senoviškai
Nepaprastas eilėraščių skam

bumas, be abejo, atperka viską. 
Vaikui turi būti viskas žaismin
ga. Tačiau bendras eilėraščių 
fonas yra lietuviški medžiai, pu
šynėliai, sodai, paukščiai, take
liai ir upeliai. Tai visa lietuviš
koji panorama su seneliais, bo
butėm, varnom, zylėm, druge
liais, žirgais ir sniego laukais. 
Iš esmės tai nebloga, tačiau no
rėtume, kad autorius labiau iš
studijuotų čionykščio vaiko psi
chologiją. Tiesa, kad vaikas tu
ri domėtis kitais pasauliais ir 
nežinomais žodžiais, bet prakti
ka rodo, kad kiekvienas skaito 
meiliau tai, kas tiesiogiai jį lie
čia. Taip yra su suaugusiais, 
taip dar labiau su vaikais. Ame
rikiečių dienraščiai, šitai su
prasdami, net didžiules antraš
tes uždeda, kad daug sniego ar 
kad labai šalta, nepaisant, kad 
visi tai žino ir skaudžiai jau
čia. Taigi, ir vaikams kūryba 
turėtų būti artimesnė jų dabar
tiniam pasauliui, ko iš Minel
gos galima tikėtis, nes jis jau
čia laiko ritmą, ką rodė ir anks
čiau cituoti eilėraščiai. Vaikas 
turi mokytis naujų žodžių ir tė
vynės pažinimo, bet nuolatinis 
žaliosios Lietuvos vaizdas ir fo
nas neatrodo, kad būtų labai 
patrauklus, nes šiaip ar taip 
reikia skaitytis su faktais ir ša
lia priverstinio skaitymo, reikia 
ieškoti būdų, kad pats vaikas 
griebtųsi knygos ir neturėtų 
bėgti žodžių klausti motinos. 
Vaikui buvusios tėvynės vaiz
dai yra labai abstraktūs. Ir jei 
poetas ir puikiai vaizdą perduo
da ir gerai eiliuoja, tai vis tiek 
vaikui tai atrodo ne konkretus, 
bet abstraktus vaizdas, gana 
sunkus apčiuopti. Tai gali pa
liudyti, kad ir šis iš esmės ge
ras posmas:

Linguoja ievos,
Marguoja pievos, 
Alyvos žydi.
Pirmyn, vaikučiai,
Tegu zuikučiai
Šilais mus lydi.
Arba, kad ir toks, šiaip skam

bus, posmas irgi labai abstrak
tus, ir daugeliui bus nesupran-

varnėnais ir
I / V • •
KLSKUCLaiS

NEPAVYKUS
MEDŽIOKLE <

Kalniukas mąsto . -a
Po egle:
Jis užkąstų 
Varnele.

Tuoj sparniuką 
Nusilaužtų, 
Po kąsniuką 
JĮ sugraužtų.

Linksmas grįžta
Į namus,
Pasiryžta
Neramus:

Dar šiandieną 
Ras jų būrį — 
Kokią vieną 
Capt — ir turi.

Varna sprunka 
Kur aukščiau 
Ir sušunka: 
— Nemačiau,

Kad varnelę 
Murkus neštų, 
Prieš ugnelę 
Ją nupeštų!

Nesugausi 
Nei vienos, 
Neragausi 
Paukštienos!
Taip pasakius — 
Nuplasnojo,
Kur — žvainakius 
Nežinojo.

tarnas, kaip dailininko abstrak
tus kūrinys, nors kūrėjui jis la
bai aiškus:

Dažnai tau kūriau džiaugsmo 
dainą

Apie pavasarius žalius,
Kur saulužėlė gulti eina,
Kur laumės girdo žirgelius.

Taigi, šalia naujų ir konkre
čių, yra nemaža ir senesnę gai
dą atliepiančių eilėraščių. Nors 
niekas negali apspręsti, ką po
etas turi rašyti, tačiau vis tiek 
manytume, kad vaikų kūryboje 
turėtų šalia ko kito atliepti ir 
gyvenamojo momento gaida.

Kūrybingos ir skoningos 
iliustracijos

Poetą papildo ir modernios 
su humoristišku ir stilizuotu at
spalviu vaikiškos kelių spalvų 
Kazio Veselkos iliustracijos. Ve
selka ne kartą buvo užsireko
mendavęs kaip geras iliustrato
rius, jo pieštas E. Gruodžio po
ezijos knygai “Aguonos ir smė
lis” viršelis ir “Žirginėlių” plokš
telės aplankas taip pat rodė 
skonio pajautimą. Veselka ne 
banaliai, kūrybingai ir grakščiai 
pateikia visa, kas vaikui gali 
būti įdomu. Jis nepiešia detaliai, 
nerealistine, bet įdomiais, taik
liais, su nedidele humoro spal
va brūkšniais labai jau pagyvi
na knygą, paryškindamas vaikui 
net ir tą pasaulį, kuris yra po
eto nutolintas laiku ir vieta.

Dailininkas net ir tokius, pa
lyginti, banalius vaizdus, kaip 
sodybos, sniego seniai, katinai, 
paukščiai ir saulės mokėjo su
kurti savitai ir nebanaliai, tai 
kaip tik prisideda prie knygos 
sugyvinimo, daro ją ne tik pa
veiksluota, bet ir kūrybingai 
puošnia.

Ačiū Kultūros ir Lietuvių 
fondam

“Labas rytas, vovere” rinki
nys yra Kultūros fondo 11 lei- 
linys. Jo išleidimą parėmė Lie
tuvių fondas, taigi, dar kartą 
paliudydamas savo didelę reikš
mę mūsų kultūrai. Dėl šių pa
ramų knyga, palyginti, pigi, kai
nuoja tik pustrečio dolerio, ne
paisant kieto įrišimo, gražių 
spalvotų iliustracijų, didelio for
mato, kas labai prisideda prie 
estetinės leidinio pusės. Reikia 
tikėti, kad pusantro tūkstančio 
tiražas greit ištirps, nes tiek 
lietuvių vaikų yra laisvajame 
pasaulyje ir vaikui tokios kny
gutės nenupirkti būtų skriauda.

•Linkėtina, kad tai nebūtų nei 
poeto, nei dailininko, nei Kultū
ros fondo ar Lietuvių fondo 
paskutinė dovana mūsų jaunie
siems.
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SEPTINTASIS PASAULIO
STEBUKLAS - PIRAMIDES

Kai akmenys ir Sfinksas prakalba apie žmogaus 
dvasios didybę

DR. IGN. URBONAS

Savotiškas apima jausmas, lonų bei įvairių skulptūrų, 
šios Zoser’io laiptinės piramidės 
pagaliau išsivystė jau tikrosios 
geometrinės piramidės, kurias 
šauniai atstovauja Gizos pira
midžių grupė prie Kairo miesto.

kai staiga atsirandi prie pira
midžių, kurios vėjo pustomoje 
dykumoje dunkso jau 5000 me
tų. Penki tūkstančiai metų — 
tai visi mūsų žinomos istorijos 
amžiai! Sustojęs prie jų, neten
ki “kalbos”, o ir norisi tik ty
liai mąstyti ir bandyt suvokti 
tą žmogaus dvasios didybę, ku
ri šiuos kolosus sukūrė. Čia prie 
jų susimąstę stovėjo: Herodo- 
tas, Napoleonas, daug karalių, 
vadų, mokslininkų, poetų ir ei
linių pakeleivių. Pro jas praėjo 
amžiai, praėjo milijonai žiūro
vų, atėjo ir praėjo karai ir karš 
tojo smėlio audros, o pirami
dės stovi išdidžios, kaip septin
tajam pasaulio stebuklui ir tin
ka!

Kas jos? Jų tikslas, kokia 
buvo pradžia ir prasmė?

Didžioji piramidė

Piramidžių tikslas ir pradžia

Šiuo metu Egipte yra apie 
80 piramidžių. Tiesa, kai kurios 
jau paskendę smėlyje ir yra ži
nomos tik archeologams.

Piramidžių amžius apskaičiuo
jamas pagal egiptiečių laiką — 
vad. karališkomis dinastijomis, 
kurių buvo — 31, t. y. — nuo 
3100 m. iki 332 m. prieš Kristų. 
Piramidžių daugiausia yra pa
statyta III—VI dinastijose, t. 
y. nuo 2686 m. prieš Kristų.

Kodėl jos buvo statomos? Jų 
statybos idėja kilo pačiame 
egiptiečių tikėjime. Jų įsitikini
mu — karstas turi būti puikes
nis už gyvenamąjį namą, nes 
karstas yra “amžinybės pilis”. 
Jie tikėjo, kad pomirtinio gy
venimo laimingumas priklauso 
nuo dviejų sąlygų; kūnas turi 
būti apsaugotas nuo sunaikini
mo ir aprūpintas visais reika
lingais gyvenimui daiktais: 
maistu, gėrimais, papuošalais, 
medžioklės įrankiais ir t. t. Ka
raliai ir kilmingieji, nenorėda
mi, kad jų grabai būtų laiko bei 
smėlio sunaikinti, pradėjo apie 
3100 m. prieš Kr. iš saulėje 
džiovintų plytų mūryti ant ka
pų vad. — mastaba, arabiškai 
— suolą, t. y. suolo formos ke
turkampį pastatėlį. Jo viduje, 
pačiame centre, būdavo pade
damas karstas, o šalia jo kam
barėliuose — sukraunami rei
kalingi mirusiojo “gyvenimui” 
daiktai bei padargai.

Trečioje dinastijoje, t. y. 2686 
m. prieš Kr., architektas Imho- 
tep Zoser pradėjo tuos "suolus” 
statyti jau ne iš plytų, bet iš 
akmenų ir jau ne įprasto suo
lo išvaizdos, o, taip vadinamas, 
laiptines piramides. Dažniausiai 
jos turėdavo 7 ar kartais 5 
laiptus ir piramidės formą. Tas 
gi egiptietis Imhotep Zoser bu
vo tiesiog legendarinis anų lai
kų genijus, nes jis buvo: archi
tektas, astronomas, magikas ir 
medicinos “tėvas”. Jis pastatė 
naujo tipo laiptines piramides 
to laiko faraonams, didikams 
ir pačiam sau. Jo tose laiptinė
se piramidėse, be akmens ir 
granito, jau yra ir meniškų ko-

Didžioji piramidė (Cheopso) ir Sfinksas

r .z
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Išnirus iš Kairo miesto cent
ro, pervažiavus Nilo upės tiltą 
ir gražią palmių alėją, už kokių 
8 mylių pasiekiamas EI Gizos 
priemiestis. Čia visur žaliuoja 
palmės ir žydi gėlės. Staiga čia 
pat tik pasibaigus priemiesčiui, 
prasideda vėjo pustomo smėlio 
dykuma, kurioje dunkso trys 
milžiniškos piramidės. Tai Gi
zos piramidžių grupė. Jos vadi
nasi jų statytojų — faraonų 
vardais; Cheops, Chephren ir 
Mycerinus. Cheops piramidė yra 
didžiausia šioje grupėje ir vi
same Egipte, todėl ji ir vadina
ma — Didžiąja piramide. O, ji 
tikrai yra didelė! Per šimtme
čius daug kas ją matavo ir sa-

tų pusė — 756 pėdos!) tik su 
7,9 inčo skirtumu. Ji užima 13.1 
akrų žemės plotą ir turi 2.3 mi
lijonų tašytų akmens blokų, ku
rių vieno svoris siekia iki 2 to
nų. Sakoma, ją statė 100 tūkst. 
darbininkų 20 metų .

Iš šiaurės pusės yra 55 pėdų 
aukščio įėjimas į piramidės vi
dų. Viduje yra apie 5 dideli ir 
keli mažesni koridoriai. Yra ir, 
taip vadinamų, buv. “slaptų ta
kų”, kurie eina vertikaliai, yra 
siauri, neaukšti ir jais eiti tik
rai sunku, nes reikia eiti labai 
susilenkus paprastais mediniais 
laipteliais. Didžiausias korido
rius, vadinamas Didžiąja gale
rija, turi 28 pėdas aukščio bei

autorius prie piramidžių, šalia Sfinkso, ant kuprioŠio straipsnio

mo ir 13.8 pėdų veidas. Veidas
— tikras paties karaliaus Che
phren’o portretas; Ant galvos
— karališkas apdaras. Kitos 
karališkos “insignijos”; kobra 
ant kaktos ir barzda, kurios di
džiuma jau pranykus. Numušta 
ir dalis nosies, kurią, sakoma, 
yra pasiėmę Napoleono karei
viai į Paryžiaus muziejų.

Sfinkse yra pora įrašų, kurių 
vienas, iškaltas vėliau — 1500 
m. prieš Kr., kalba apie kara
liaus Tutmosio IV sapną. Įra
šas sako: “Princas Tutmosis 
IV, bemedžiodamas ir pavargęs, 
sumanė pasilsėti Sfinkso šešėlio 
pavėsyje, nes kaitino vidurdie
nio saulė. Jam greit užmigus, 
prašneko sapne į jį Sfinksas ir 
pažadėjo duoti dvigubą Egipto 
karaliaus karūną (valdyti abi 
Egipto karalystes!), jei jis nu- 
kas nuo Sfinkso smėlį, baigiantį 
Sfinksą “palaidoti”.... Toliau įra
šas neįskaitomas. Ir tikrai, me
tams srūvant, daug kartų Sfink
są reikėjo iš smėlio iškasti. Mo
derniais laikais Sfinksą atkasė 
kap. Caviglia 1818 m., o 70 me
tų vėliau — Gaston Maspero ir 
pagaliau 1925 m. tai padarė 
Egipto valst. muziejus.

Ką Sfinksas reiškia? Jo var
das greičiausia yra kilęs iš egip
tiečių žodžių: “chesep - ankh”
— gyvenąs paveikslas, kuriuos 
graikai gal per klaidą sulygino 
su jų kalbos panašiu žodžiu ir | 
išvertė — “surišti”, “sujungti”, j

nes Sfinkse yra “sujungti” žmo
gaus ir gyvulio elementai.

Egiptiečių mitologijoje liūtas 
reiškė šventų vietų saugotoją. 
Sfinkse yra ir įrašas, kur pats 
Sfinksas apie save taip kalba: 
“Aš saugoju karsto koplyčią, 

saugoju laidojimo kambarį, 
išmetu įsiveržėlį. Aš pašali- 
niekšus iš karsto koplyčios, 
sunaikinu tavo priešus, kad 
daugiau nepasirodytų”...

Pagal egiptiečių tikėjimą — 
miręs karalius tampa Saulės die
vu. Gal būt, miręs karalius Che- 
phren’as, dabar tapęs saulės 
dievu, čia saugo Gizos švento
ves - piramides?

I Filosofine gi prasme Sfinksas

Aš 
Aš 
nu
Aš 
jie

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos 
Tune-ups tr Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9538

i
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10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir auto, 
mobilio pas

FRANK Z A P O L I S 
3208 M West 95U1 Street, 
Chicago. Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ’ 

....MOVI N G...  
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

jos dydžiui pa- 
Anglas Clarke
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TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

J
vo nuomones 
brėžti reiškė, 
tvirtino,, kad joje sutilptų Ang
lijos parlamento rūmai su Šv. 
Povilo katedra ir dar liktų tuš
čios vietos. R. Engelbach manė, 
kad joje tilptų Florencijos, Mi
lano ir šv. Petro katedros.

Savo nuomonę dėl jos dydžio 
pareiškė ir Napoleonas. Keli jo 
generolai buvo užlipę į pirami
dės viršūnę iš lauko (Napoleo
nas lipti atsisakė) ir, jiems grį
žus žemyn, Napoleonas tarė: 
“Šios trys piramidės turi tiek 
akmenų, kad jais būtų galima 
išmūryti 10 
pėdos pločio 
Prancūziją”, 
matematikas 
skaičiavimą”

153 pėdas ilgumo, ši Didžioji 
galerija veda į patį svarbiausią 
“karaliaus kambarį”. Jame sto
vi granito sarkofagas, ant ku
rio kadaise gulėjo karaliaus 
Cheops’o karstas. Apie šį kam
barį sukasi daug legendų, kurių 
vieną aprašo plačiai ir Herodo- 
tas, aplankęs piramidę V šimt. 
prieš Kristų. Girdi, viduje pira
midės, pro “karaliaus kamba
rį” teka iš Nilo upės kanalas. 
Kanale yra plaukiojanti salelė 
ir ant salelės guli faraono Che
ops’o karstas.

Specialus Pasiūlymas!
Visuomenei pageidaujant atnaujiname mūsų ankstyvesnį la

bai patrauklų ir didelį pasisekimą turėjusį pasiūlijimą dovaninio 
į Lietuvą siųstino maisto siuntinio. . •

M-13: 6 sv. miltų, 4 sv. taukų, 2 sv. sviesto, 2 sv. ryžių, 
sv. šokolado, 1 sv. cukraus, i/2 sv. kakavos, % sv. arbatos, 
dž. Nescafe, 2 unc. lauro lapų, 2 unc. pipirų ir 1 sv. razinkų.

pėdų aukščio ir 1 
sieną aplink visą 
Čia pat stovėjęs 
Monge tą jo “ap- 
patvirtino. Tikra-

sis gi piramidės dydis yra: 755 
pėdos iš visų keturių pusių (pie-

Zoserio laiptinė piramidė

Per tuos tūkstančius metų pi
ramidė daug kentėjo nė tik nuo 
laiko, audrų, bet ir nuo visokių 
vagių, plėšikų ir net karalių, 
kurie vis ieškojo ten paslėptų 
turtų. Daug kartų vietos gy
ventojai jos akmenis draskė ir 
naudojo juos tiltams, užtvan
koms bei namams. Bet, nežiū
rint viso to, Didžioji piramidė 
dar yra išsilaikiusi gerai ir sto
vi išdidžiai, kaip ir prieš tūks
tančius metų.

Paslaptingasis Sfinksas

Į pietus nuo Didžiosios pirami
dės, čia pat netoli, smėlio lygu
moje, prie antros piramidės, 
rymo milžiniškas Sfinksas — 
guli liūtas su žmogaus galva. 
Jis buvo pastatytas tuojau po 
Didžiosios piramidės, karaliaus 
Chephren’o laikais iš likusių 
uolų bei akmenų nuo piramidės 
vidaus įrengimų. Jo dydis: 240 
pėdos ilgumo, 66 pėdos aukštu-

1
1
Kaina tik $30.00 su pasiuntimu ir muitu.

Jau gavome naujas pavasarines vilnones ir nailonines labai 
gražias medžiagas ir siūlome šiuos mūsų parinktus siuntinius:

,N-4: 16 jardų nailoninės sunkios, nepermatomos, bu gėlėmis 
įvairių spalvų medžiagos, keturioms suknelėms, už $45.00.

V-3: 10!/2 y- labai tvirtų ir gražių mėlynų, juodų, arba rudų 
angliškų grynos vilnos medžiagų trims vyr. eilutėms arba 3 mo
teriškiems kostiumams ir vienam extra sijonui, tik už $55.00.

P-3: 6 jardai dviems vyr. arba mot. žieminiams arba pava
sariniams paltams (pagal Jūsų pageidavimą) ir 3% jardų 
extra geros Jūsų pageidaujamos spalvos medžiagos vyr. arba 
mot. kostiumui, tik už $75.00.

Į nurodytas kainas įeina visos pasiuntimo išlaidos — Sov. 
licencija, muitas, supakavimas, pasiuntimas ir draudimas. Gavė
jui nieko nebereikia primokėti. Garantuotas pristatymas — per 
4 sav. nuo užsakymo gavimo dienos.

Rašykite, siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių

BALTIC STORES, INC
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m. 

Nuosavos krautuvės ir sandėliai Londone.

Atstovai USA:
L. Venckus, 7030 So. Tahnan Avė., Chicago, Iii. Te. 436-0494) 
GAIVA, 3570 VVest Vernor, Detroit 16, Michigan.
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dažnai istorijoje yra laikomas 
žmogaus paslapties simboliu. 
Žmogus, kaip toks, ir žmogaus 
“pasirodymas” žemėje yra dide
lė filosofinė paslaptis”.

Sfinksas, šiaip šnekamoje 
kalboje, dažnai yra laikomas ir 
tylos simboliu. “Tylus — kaip 
sfinksas” — išsireiškimas yra 
garsus ir senas, kaip ir pats 
Sfinksas.

Ir iš tikrųjų, atsistojus čia, 
vėjo pustomoje dykumoje, prieš 
Sfinksą, yra ko susimąstyti. 
Susimąstyt žmogaus, kaip tokio, 
buvimu žemėje, jo nemaria dva
sia ir jo kūryba. Kūryba, ku
rią ir Sfinksas, čia amžius sto 
vedamas, be žodžių, tyloje, by
loja...

Taip norisi čia būti vienam 
tik su Sfinksu, bet arabai savo 
triukšmu ir tiesiog jėga tave 
kelia ant savo kuprio, nes jie

nori ir čia “daryti pinigą”. Keis
tas yra žmogus; jame telpa am
žinybės siekianti dvasia ir... kas
dieninė realybė.

— Jeigu man būtų atiduoti 
visi karališki vainikaisu sąly
ga, kad aš atsisakyčiau knygų 
ir studijų, aš atmesčiau vaini
kus ir pasilikčiau prie knygų!

—Fenelonas
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SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitos kraštas.

P NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago UI. 60632 Tel. YA 7-5980 
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TV — RADIJŲ TAISYMAS
P. KEDENĄS

4448 So. Western Avenue 
Telef. — 847-4829 

Čia pat galite gauti Briedžio dažų, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALYMAS | 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, BĮ.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413

Tel. HEml<x-k 4-2413 
7159 So. Mapletvood Avė. 

Chicago 29. III.

T ELEVIZI JAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063

• »■

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS

POCIUS DECORATING 
COMPANY 

DAŽOME IŠ VIDAUS IR IŠ 
LAUKO

Rezidencinius ir Komercinius, 
Senus bei Naujus Namus. 

Tapetuojame.
Po 6 vai. vak. skambinkite

Telef. — 927-2809

LIOUOR STORE

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontler 6-1882

SKIP S Self Service

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES VVA 5-8202
APRIL >- BALANDŽIO 22, 23, 24 D. D.

OOGNAC “NAPOLEON” V.S.O.P. Fifth $5.59
BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN

BRANDY Fifth $3.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-49

GKAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89

BUTON IMPORTED VERMOUTII 
Dry or Sweet. 30 oz Bottle $1.29

POPULAR BRAND OF
CREME DE BANANA LIQUEUR Fifth $3.69

BENAI LIQUEUR or BENAI 
& BRANDY Fifth $4.09

POPULAR BRAND OF MARTINI, VODKA MARTINI 
or OLD FASHION COCTAILS (Close 
out) 2/3 Quart $"| .98

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR Fifth $5-29

SOUTIIERN OOMFORT 100 Proof 
LIQUEUR Fifth $3.89 1

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

MARQUETTE PK., 6211 S. VVesfern
Vedėjas J. LIEPONI8

PRosp. 8-5875

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30.
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12

Kitom dienom nuo 
vai. iki 5 vai. p.p.



Kūrybinę ugnį perduoti naujai 
lietuvių kūrėjų kartai

Pasikalbėjimas su muzike - kompozitore Giedre 
Gudauskiene

Balandžio 15 d. “Draugo” bend 
radarbis aplankė Los Angeles 
mieste gyvenančią kompozitorę ir 
muzikę - pedagogę Giedrę Gu
dauskienę, užklausti apie opere
tės "Žavioji dama” lietuviškąjį pa 
statymą. Ta pačia proga buvo pa
liesti ir kiti klausimai.

— Gegužės mėn. 1 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje ruošiatės 
pastatyti Frederick Loetve “Žaviąją 
damą” (My Fair Lady). Kas Jus 
paskatino padaryti šj pasirinkimą? 
Ar tie septyni “oscarai”, kuriais 
neseniai Jūsų kaimynystėje buvo 
apdovanotas šis filmas?

O, ne. Mano pasirinkimas buvo 
padarytas žymiai anksčiau. “Osca
rai” tik patvirtino pasirinkimo tei
singumą. Praėjusią vasarą mačiau 
"My Fair Lady” muzikinį pastaty
mą scenoje. Patiko. Kompozitorius 
Loevve europietis, jo sukurtos me
lodijos mums artimos. Ne džiazi- 
nės. Atitinkamo lygio lietuviškos 
operetės šiuo metu dar neturime. 
Taigi pakviečiau Vitą Sruogaitę- 
Kėvalaitienę išversti Alan Jay Ler- 
ner libretą lietuvių kalbon. Ji mie
lai sutiko. Pasižvalgiau kolonijoje 
vokalinių jėgų, ir ėmėme dirbti. Pir 
majam bandymui “Žaviosios da
mos” trumpas ištraukas Los An
geles lietuviams jau rodėme. Pub
likos ir specialistų atsiliepimas bu
vo gana entuziastiškas. Dabar stip 
riai ją praplėtėme ir, Lietuvių 
Bendruomenės pakviesti, statome 
vėl.

— Kiek žinoma, žadate duoti šios 
operetės suglaustą versiją. Ar žiū
rovas galės susidaryti visumos 
įspūdį ?

.— Muzikiniai — taip. Turinio 
pilnumui išlaikyti įvedame pasako
toją. Trečiuoju etapu numatome 
prieiti prie pilno pastatymo.

— Ar Los Angeles kolonijoj su
radote pakankamai vokalinių pajė
gų savo idėjai realizuoti? Gal su
pažindintumėte su pagrindiniais 
vokalistais ir šio pastatymo talki
ninkais?

— Vokalinių pajėgų buvo. Rei
kėjo organizacinių pastangų ir pa
sišventimo. Tokiais atvejais aš va
dovaujuosi kūrybinės pedagogikos 
principu —_.dąryk*ą|<eiRdimą) rem: 
damasis turimąja medžiaga. Pir
miausia reikia talentų paieškoti, o 
paskui bandyti išgauti iš jų, kas 
įmanoma.

Operetę matysime iškilioje for
moje. atliekamą, palyginti, dide
lio sąstato su turtingu dainų re- 
pertuadu, įdomiais šokiais ir me
niškomis dekoracijomis. Solo par
tijas atliks L. Zaikienė, R. Dabšys, 
A. Polikaitis ir V. Saras. Į pasta
tymą įjungta visa eilė ir kitų dai
nininkų, O. Metrikienės vedama 
moterų “Sutartinė” ir mano Jau
nųjų instrumentalistų ansamblis. 
Visos operetes muzikinis paruoši
mas ir šokių choreografija patikėta 
man. Visai operetei repeticijom 
akompanuoja jaunasis G. Gudaus
kas.

Be libreto vertėjos p. Kėvalai- 
tienės daug talkina Stp. Makare- 
vičius — rėžis, padėjėjas ir VI. Gi- 
lys — technikinis direktorius. Jsu- 
na dailininkė D. Vebeliūnaitė ne
seniai turėjusi savo kūrinių paro
dą, su bendradarbiais piešia deko
racijas.

— Šios operetės libretas sukur
tas pagal Bernard’o Shaw kome
diją “Pigma Ii jonas”. Shaw sceną 
naudojo ne tiek charakteriams pa
rodyti, kiek savosioms idėjoms at
skleisti. Ar libreto autorius Lerner 
šiuos Shaw idėjinio teatro elemen
tus perkėlė ir į operetę?

— Taip. Ir čia rodomi ne tiek 
charakteriai, kiek sprendžiama so
cialinė problema, tad ir kiekvie
nas žiūrovas scenoje pamatys da
lelę savęs. Čia pašiepiama anų lai
kų anglų papročiai bei moralė ir 
parodama, kad ne manieros, o kū 
rybinis intelektas yra kultūringos 
asmenybės pagrindas. Manierų iš
mokti galima, ir paprastą žmogų 
nesunku “infiltruoti” į manieromis 
besiremiančią, taip vadinamą, 
“aukštąją visuomenę”.

— Jūs, Ponia, esate viena iš ko
lonijos menininkų, nepasilikusių as 
meniniame, uždarame pasaulyje ar 
išsiskyrėlių būrelyje, bet ieškote ir 
randate kontaktų su jaunimu ir 
senimu, praktišku darbu skelbda
ma meninio entuziazmo kibirkštis. 
Dirbate Santa Monieos lietuvių 
mokykloje, suorganizavote Jaunų
jų instrumentalistų ansamblį su 
pučiamaisiais, styginiais ir keistais 
“barškaliniais” instrumentais, va
dovaujate “Baltijos vėjų” orkest
rui, talkinate Lietuvių Bendruome
nei, Balfui, skautams, ateitinin
kams. Atrodo, esate tiesiog nerami 
dvasia. Ar į šj darbą veda tautinė 
pareiga, ar stumia vidaus impul
sai?

— Ir viena ir kita. Su jaunimu 
dirbti labai mėgstu. Keistųjų inst
rumentų ansamblis — tai grynai

mano eksperimentinio pasinešimo 
išdava. Atrinkau kelis gabius mo
kinius ir nuvežiau į Pietinės Cali
fornijos un-tą (USC) muzikos de
partamentą, į gabiųjų vaikų sky
rių. Mokiniai egzaminus išlaikė, bet 
vieno jų ritmikos pajautimas buvo 
nepakankamai gilus. Tam pajauti
mui išugdyti naudojau vad. “eurit- 
mikos” metodą. Vėliau suorgani
zavau jaunųjų instrumentalistų 
ansamblį, kur vyrauja ritminiai 
("mušamieji”) instrumentai. Ne
naudojame jokių gaidų. Viską 
aranžuoju pati. Atlikdami lietuvių 
liaudies dainas ir tarptautinės mu
zikos kūrinius, turėjome eilę pasi
rodymų. Kai kuriais rezultatais 
esu labai patenkinta. “Baltijos vė
jų” orkestrėlį suorganizavau labiau 
praktiniais tikslais. Grojame šo
kiams ir atliekame koncertines 
programas.

— Ilgai gyvenote Chicagoje. 
Kaip galėtumėte palyginti Los An
geles ir Chicagos muzikinį ir ap
lamai kultūrinį gyvenimą?

— Los Angeles kolonijai su Chi- 
caga lygintis sunku. Ten visuome
nė gausesnė, gausu ir įvairių žan
rų meno kūrėjų. Chicaga, palygin
ti, netoli turi ir kitas kultūriniu 
gyvenimu turtingas lietuvių koloni 
jas. Jos gali viena kitai patalkinti, 
viena kitą papildyti. Čia mes esa-

Muzikė-kompozitorė Giedrė Gu
dauskienė. Jai vadovaujant, Los 
Angeles kolonijoje statoma Frede
rick Loewe operetė “Žavioji da- 
ma .

Gudauskienė muziką studijavo 
Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. 
Akademinį laipsnį įsigijo Roosevel- 
to un-te Chicagoje. Californijos 
un-te gilinosi į filmų muziką ir 
džiazo improvizaciją. Įsigijo muzi
kos mokytojos vidurinėse mokyk
lose teises. Porą metų lankė dra
mos studiją, specializavosi išraiš
kos šokio akompanavime.

Parašė muziką K. Ostrausko 
“Kanarėlei”, Alės Rūtos “Lapės 
sąžinei”, sukomponavo “Viešpaties 
pasaulį” (įdainuota plokštelėje V. 
JonuškAitės, žodžiai B. Brazdžio
nio), sonatą fortepijonui, eilę solo 
dainų. Turi sukūrusi muziką ope
retei.

me palikti veik vienų vieni. Nors 
galimybės pas mus gan ribotos, 
tačiau kolonija auganti, dinamiš
ka. Kas čia daroma, dažniausiai 
gan gerai padaroma. Parengimų 
lygis nėra žemas.

— Įdėmiai sekate Amerikos mu
zikinį gyvenimą ir taip pat, be abe
jo, pažįstate lietuviškąjį. Kokias 
galėtumėte padaryti palyginamą
sias išvadas?

Palyginimas sunkus, turint prieš 
akis visus tuos veiksnius, kurie 
veikia ne mūsų naudai. Tai studi
jinis darbas. Tačiau viena aišku, 
kad ir mes turime grynų kūrėjų, 
kurie eina su tikruoju menu ir ku
rie paliks įmintas pėdas muzikinia
me gyvenime. Turime muzikų, ku
rie eina su praktiniu gyvenimu. 
Reikia ir vienų ir kitų. Man atro
do. kad menininkų įsipareigoji
mas pavergtai tautai reikalauja 
ne tik kurti, bet ir ugdyti būsimuo 
dus kūrėjus. Mūsų pareiga kūrybi 
nę dvasią, lyg olimpinę ugnį, per
duoti naujai lietuvių kūrėjų kar
tai.

— Ar dalyvavote B. Shaw “Pig- 
malijono” pastatyme Kauno vals
tybiniame teatre 1937 m. ir kokie 
yra išlikę įspūdžiai?

Dalyvavau. Deja, tąsyk buvau 
dar labai jauna, ir laiko sriautas 
visus įspūdžius išdildė.

J. Viekšnys

K. Zapkus Natiurmortas su Olimpijos drobule
(Čiurlionio galerija Chicagoje)

RATUOTAS GRĮŽTA NAMOLEI
(Atkelta iš 1 psl.)

čiuose, juos labai gerai aptarda
mi. Dr. F. Schultze, tarp 
kitko, rašo: “The best art show 
of the year in Chicago”. Visi 
jaunam dailininkui pranašauja 
meno srityje didelę ateitį.

Lietuvių tarpe Kęstutis Zap
kus taip pat susilaukia išskirti
nio dėmesio. Dailininkas ir me
no kritikas Algirdas Kuraus- 
kas šią debiutinę meno parodą 
pasitinka, tardamas:

“Kęstutis Zapkus įžengia me
no pasaulin su plačiu kūrybiniu 
užsimojimu ir nuosekliai išvys
tyta darbo disciplina. Dailinin
kas yra išstudijavęs, supratęs 
ir išgyvenęs visų epochų tapy
bos meistrus ir gerai įsisavinęs 
moderniosios dailės ieškojimus 
bei atradimus.

Palikęs mokyklinius ieškoji
mus, Kęstutis Zapkus retos iš
minties keliu atveria mums sa
vo — tapytojo Credo, kurio ga
lėtų pavydėti dažnas dailininko 
kelią pradedąs individas.

Stabtelėję ties K. Zapkaus 
kūryba, nesunkiai išskaitome 

K. Zapkus Ratas keturkampy

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI.

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui.

KOSTAS BUTKUS
Telefonai: LUdlow 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro

Antradieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro.

šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais nedirbama

______________________

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

kelias būtinas kūrėjo ypatybes: 
polėkį, kultūrą, techninį savo 
amato pažinimą ir atsiribojimą 
nuo srovinių įtakų”.

Jau šios pirmosios parodos 
metu daug kas įsigyja Kęstučio 
Zapkaus darbų. Tačiau didžią
ją jo parodos dalį, likusius apie 
24 kūrinius, jų tarpe keletą mil
žiniško dydžio, nuperka “Grės 
Art Gallery” (šiuo metu vad. 
Kazimir Art Gallery), nuo to 
laiko ir pasiimdama Zapkaus 
darbų reprezentavimą.

Studijos, kelionės ir nauji 
pasisekimai Europoje

Po šių įvykių Kęstutis Zap
kus išvyksta trejiems metams 
studijoms ir studijinėms kelio
nėms į Europą, šiame laikotar
pyje jis keliauja, studijuoja ir 
labai intensyviai kuria, didžią
ją laiko dalį gyvendamas Pa
ryžiuje ir užmegzdamas pažin
tis su įvairių tautybių meno pa
saulio intelektualai. Pažymėti
na, kad K. Zapkus, nors yra 
užaugęs ir išsimokslinęs JAV, 

vartoja keturias kalbas: lietu
vių, anglų, prancūzų ir vokiečių.

Dailininkui išvykus iš Chica
gos ir gyvenant Paryžiuje, jo 
pasisekimai nenutrūksta nei Eu
ropoje, nei Chicagoje. 1963 m. 
Chicagoje “McCormick Place” 
suruoštame meno festivalyje, 
kuriame dalyvavo keletas šim
tų menininkų, Kęstutis Zapkus 
laimėjo pirmąją vietą ($2,500). 
1964 m. Paryžiuje JAV amba
sada suruošia 5 atsižymėjusių 
dailininkų parodą, kurių tarpe 
pats jauniausias, tačiau bene 
daugiausia susidomėjimo sukė
lęs yra lietuvis Kęstutis Zap
kus. Apie jo darbus tuo metu 
rašo “Art News” žurnalas, New 
York Times ir Paryžiaus laik
raščiai. Jo studija Paryžiuje bu
vo taip gausiai lankoma įvairių 
menu besidominčių žmonių, kad 
buvo sunku dailininkui susi
kaupti darbui. Tad reikėjo prie 
durų prisegti net perspėjimą 
anglų ir prancūzų kalbomis: 
“Lankytojai prašomi neužtrukti 
ilgiau kaip 5 minutes”.

Sudiev, Europa — sveika, 
Chicaga!

Visiškai neseniai, Kęstučiui 
Zapkui dar gyvenant Paryžiuje, 
pas jį kurį laiką lankėsi jau 
anksčiau minėtas meno kritikas 
Franz Schultze, pats labai susi
domėjęs jo darbais. Š. m. kovo 
mėn. pabaigoje K. Zapkus, lik
vidavęs savo studiją Paryžiuje 
ir atsisveikinęs su paryžiečiais 
lietuviais, kurie, jam ten gyve
nant, buvo labai draugiški ir 
malonūs, iškeliavo į Švediją, 
Suomiją, Norvegiją, Škotiją, Ai
riją, Valiją ir Angliją. Jau 1962 
m. dailininkas per 6 mėn. apke
liavo beveik visą Vakarų Euro
pą. Tik šiaurės Europos kraštai 
buvo likę neaplankyti. Juos da
bar jis ir pasiryžęs perkeliauti, 
prieš grįždamas į JAV.

Keletas Kęstučio Zapkaus gi
gantiško dydžio kūrinių buvo 
parduota Europoje JAV amba
sados nariams, o Vienas žymiam 
meno kūrinių rinkėjui ir žino
mam prekybininkui Londone B. 
Montgomery, kuris mūsų daili
ninką pakvietė būti ta proga 
savo šeimos svečiu, jam lankan
tis Londone ir keliaujant per 
Angliją. Kiek teko sužinoti, K. 
Zapkus į Chicagą atvyks gegu
žės mėn. pradžioje ir dalyvaus 
savo kūrinių parodos atidary-

KARPENTERIS 
Atlieku visus vidaus ir iš 
lauko namų taisymo bei da
žymo darbus. Nebrangiai.

IGNAS 
Tel. 476-5405

Standard Federal
S AVI N G S d L O A N ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60682 
Telef. — VIrginia 7-1141

TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrovė Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4 % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. balandžio 24 d. 5

me “Kazimir Art Gallery” pa
talpose.

Lietuviškoji visuomenė su di
deliu smalsumu dabar laukia 
naujųjų Kęstučio Zapkaus dar
bų viešo išstatymo Chicagoje.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 A r che r Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

4— ' '=

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT —
MOŠŲ METINI ISPARDAVIMA

STEIN TEKTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams paai. 

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, hrokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
Ir kostiumams siuntimui artimiesiems Į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę. 
Jefferson SL, Chernln's aikštėj.

........................... -..............  ■ ■ —J

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

čiureni dividend on In vest meni bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metq investavimo bonus mokama 4Jį% dividendų kas pusmeti Ir 

dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHEB AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt ir Sežtad. 9 ▼. r. — 4:10 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

Nėra tikros ir pastovios talkos 
be ištikimybės tiesai, nors tos 
tiesos atidengimas būtų ir labai 
skaudus.

Pasaulio taikos problema yra 
vidinė,o ne išorinė problema.

— Ed. Keyserling



J. Pautienius Meksikoje (aliejus)

1 • šv. Tėvo dėmesys istorijos
mokslui, šventasis T<*yas Pijus 
XII jau 1954 metais įsteigė Is
torijos mokslų popiežiškąjį ko- 

I mitetą, kurio tikslas yra siekti

ŽODIS IS ROMOS PARYŽIUI

• Penkiolika lietuvių darbų 
šeštoje metinėje religinio meno 
parodoje Chicagoje. Šioji paro
da yra amerikiečių ruošiama 
ryšium su Chicagos universite
to meno (literatūros, muzikos, 

I teatro) festivaliu. Paroda ati
daroma balandžio mėn. 25 d., 2 

j vai. popiet “Bahtist Graduate 
Student Center”, 4901 South El- 
lis, Chicago 15, Iii. šiose patal
pose paroda vyks iki gegužės 
mėn. 10 d., lankymo valandos 
kasdien nuo 2 iki 5 vai. popiet.

Parodoje išstatoma 42 daili
ninkų įvairios technikos religi
nės tematikos darbai. Tarp jų 
šiemet regime ir 9 lietuvių dai
lininkų kūrybą. Lietuviai čia pa
teko parodos direktoriaus Fran- 

i eis G. Nelson ir A. Valeškos 
, studijos kontakto dėka.

Parodoje tarp visos eilės ge
rai žinomų amerikiečių bus iš
statyta ir šie mūsų dailininkų 
darbai; Alfonso Dargio — Nu
kryžiuotasis (spalvota litografi
ja), Bronės Jameikienės — An
gelas Sargas, Madona (skaldy
tas stiklas), Vytauto Kasiulio 
— Šv. Petras, Zuzana, Adomas

. T , artimo tarptautinio bendradar-įr Ieva, Sūnūs Palaidūnas (spal , . . . f .. . , ,. .. .... . .. , j biavimo istorijos mokslų tyn-7otos litografijos) Aleksandro / . . ._’ . .. . i muose. Dabartinis Šventasis Te- Marciuhomo — Paskutine Va
karienė (varis), Viktoro Petra
vičiaus — Kristaus gyvenimo 
kelias, Veronika pasitinka Kris
tų, Nukryžiavimas (lino raiži
niai), Ados Korsakaitės - Sut
kuvienės — Į bažnyčią (mozai
ka), Adolfo Valeškos — Ecce 
homo (skaldytas stiklas), Te
lesforo Valiaus — Prie Bodeno 
ežero (lino raižinys) ir Romo 
Viesulo — Pontijus Pilotas (li
tografija).

vas Paulius VI šiomis dienomis 
į tą Komitetą pakvietė Vokieti
jos Bonos universiteto istorijos 
prof. mons. Hubertą Jedin, 
prancūzų Sorbonos Instituto na
rį prof. Gabrielį Le Bras, ispa-

nų Madrido Karališkosios aka
demijos narį istoriką tėvą Mi- 
guel Batlorį, Anglijos Cambbri- 
dge prof. kun. Dovydą - Mykolą 
Knowles, Liuveno un-to bažny
tinės istorijos pi‘of. kanauninką 
Roger Aubert, Freiburgo un-to 
šveicarą prof. tėvą Gerald - Gil- 
les Meersseman ir JAV Yale 
un-to prof. Steponą Kuttnerį.

• Muzikinė bibliografija. Vals 
tybinė biblioteka Vilniuje išleido 
bibliografinę rodyklę “Muzikinė 
literatūra, 1959—1963 m. m.”, 
kurią sudarė E. Juodis. Leidi
nyje nurodyta kada kokia : e 
laikraštyje ar žurnale irsna.us- 
dinta ieškoma daina, ch 'tas 
instrumentinė ar orkestrinė pje
sė ir t. t.

®risfafome Visokiu 
statybai m namo

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call)

G R 6 - 7 7 7 7 24 hour tovving sei vice ‘
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai tepimas ir 

amnlkfiv pataisymai

(Atkelta iš 2 psl.)
Ilgines institucijas, o viešai prieš 
jas kovoti. Toks reiškinys ir iš 
dalies tebėra mūsų šviesuome
nės gyvenime. Šį nelogiškumą 
yra pastebėję patys buvę libe
ralai, kaip "rodo Pūtvio ir kitų 
pasisakymai mano knygoje. Yra 
žmogiškų vertybių, kaip ir tole
rancija, kurios kartais atsidu
ria tragiškame konflikte.
Tolerancijos ir savųjų blogumai

Neabejoju, jog A. J. Greimas 
laiko save tolerantu. Be kitko, 
jis viešai reiškia savo viltis Baž
nyčios susirinkimui. Daug pa
lankumo, pastebėjau, jis rodo 
ir prancūzams kunigams, ku
riuos dažnai savo straipsniuose 
prisimena. Bet ar jo tolerantiš
kumas yra išbaigtas, tapęs tik
rai žmogiškąja vertybe, saky
čiau — dorybe, kuri būtų pil
nai ir asmeniškai įsisavinta? 
Sakysim, jisai vertina Bažny
čios susirinkimą, bet ne pilno 
toleranto akimis. Tas susirinki
mas jam įdomus, kiek naudin
gas šiuo atveju pabadyti Ylai. 
Tiek ir prancūzų kunigai verti 
dėmesio, kiek jų frazės pasitar
nauja rašančiajam. Prancūzų ku 
nigai išeina nuostabiai liberališ
ko ir kontroversiško galvojimo. 
Prancūzai kartais moka tokie 
būti — juos pažįstam. Bet toks 
gali būti ir lietuvis kunigas kur 
nors vaišėse ar pobūviuose. A. 
J. Greimas prancūzų kunigą vi
sad mums pristato nepalygina
mai pranašesniu už lietuvį. Sa
viškis kunigas jam išeina lyg 
“Pilviškių” vikaras — siauras, 
intelektualiai neišaugęs, netole
rantiškas. Tokie lyginimai yra 
būdingi ne tik A. J. Greimui. 
Mūsų spaudoje aptiksi nemaža 
panašių dalykų. Viskas savoj 
krikščionybėj yra blogiau. Tai 
dar viena apraiška ir teberuse
nančio mūsų šviesuomenės lū
žio.

Socialistų ir liberalų 
kaimynystėje

Iš paskelbtos ir turimos ne
paskelbtos lūžių medžiagos bū
tų galima štai ką pastebėti. 
Mūsų socialistai, kurie buvo to
liau nuėję nuo religijos, pasiro
dė atviresni religinei problemai 
ir nuoširdesni kunigui. Su ku
nigu jie buvo visiškai atsisvei
kinę, o po kiek laiko vėl susiti
kę, jie jaučiasi kaip nauji pa
žįstami. Asmeninio kartumo 
nėr, dėl to ir asmeninis dialo
gas pasidaro labiau galimas. 
Tuo tarpu skeptikai ar vadina
mieji “istoriškieji” mūsų libe
ralai su kunigu jaučiasi lyg ne
atsisveikinę. Jie visą laiką juo 
domisi, jį stebi, iš jo kažko lau
kia. Norėtų jie su kunigu daug 
ką aiškintis ir neranda būdo 
aiškiau išsireikšti. Jų proble
mos pinasi ir priekaištai veliasi.

Kitas dalykas, tai dvasinis 
skirtumas tų, kurie ėjo į aka
demines mokslų sritis, ir tų, ku

rie pasuko į politiką bei publi
cistiką. Pirmieji savo religinius 
ieškojimus palenkė, sakytume, 
panašiai logikai ir metodikai, 
kokio reikia ir moksliniame ieš
kojime. Jiem grįžti Dievop bu
vo lengviau net ir be kunigo, 
arba vėliau jį susirandant. Ant
rieji kunigus laiko visuomeniniu 
ir politiniu “veiksniu”, su ku
riuo neišvengiamai — tiesiogiai 
ar netiesiogiai — tenka susi
durti. Religija jiems taip pat 
pasirodo didelio svorio ir įtakų 
objektas, kurio negalima išleis
ti iš akių politinėje taktikoje.

Kai kuriuose mano knygos 
oponentuose randu šią publi
cistų — politikų psichologiją. 
Mano knyga atsiduria ant jų 
politinių svarstyklių: kokios ji 
turės įtakos, kokių atgarsių 
ir pasekmių politiniame jų 
žaidime? Dar knygai ne
išėjus, jau uždėjo jai po
litinį antspaudą. Girdi, išei
sianti “žmonių reabilitacijos” 
ištisa knyga, ir kun. Yla panau
dosiąs sovietinę taktiką — su
sigrąžinti iš kitų politinių sto
vyklų žmones. Visas straipsne
lis buvo vedamas toj pačioj pa
ralelėj tarp sovietų taktikos ir 
lietuvio kunigo užmojo.

Panašų rūpestį, tik daug švel
niau ir meistriškiau atskleidė 
ir Br. Raila savo akimirkose 
(Dirva, Nr. 29): "Ylos ‘Dievas 
sutemose’... daug švariau nusku
to mūsų nacionalistinių, tauti
nių, liberalinių, socialistinių ir 
net komunistinių srovių pasipū
timą ir prestižą. Pasirodė, ne 
kas iš jų savaimingumo bepali
ko, nes daugelį jų didžiausių 
vyrų Praamžius tvarkingai pa
sišaukė savęspi. Be reikalo bu
vo jų svyravimai, spyriojimaisi 
ir maištavimai. Yla juos sklan
džiai sušlavė į vieną kraitelį... 
Toks užmojo platumas ir apeti
to didumas mane kiek nerami
na. Juk beveik nieko gero nebe
liks iš visų anų paminėtų mūsų 
visuomeninių bei ideologinių 
srovių. Jokio jų kitokio turinio, 
savaimingumo ir originalumo”.

Vadinas, dėl visuomeninių ir 
politinių interesų žmogus turi 
liktis tuo, kuo jis kartą tapo, 
įsigijęs partinį bilietą. Jis nebė
ra laisvas daryti posūkių, ypač 
tvarkyti savo laisvos sąžinės 
ir savo santykio su Dievu. Nuo
stabu, kad taip kalba žmonės, 
kurie gina sąžinės laisvę ir ko
voja už žmogaus nesuvaržytą 
individualybę. Ar tai ne logikos 
lūžis, o gal pačių liberalinių pa
žiūrų? Keista, tik pas mus dar 
bandoma sutapatinti kairumą 
ar liberalizmą su “bedievybe”. 
Kitur to jau nebematyti. Slink
tis ta pačia kryptim eina ir pas 
mus per konvertitus — grįžtan
čiuosius religijon. Bet ji kai ką 
baugina, nes “kas gi beliks” iš 
tos buvusios politinės dogmos.

Pirmas sveikinčiau
Tikiuos, A. J. Greimas atleis,

kad nutolau nuo jo ir peršokau 
prie kitų. Vertinu ir kitus, kaip 
pranašius mūsų publicistus, dėl 
to jų pasisakymai man taip pat 
yra medžiaga dialogui, kuris 
gal dar negreit bus baigtas. Bet 
noriu baigti ištįsusį atsiliepimą 
Paryžiaus atstovui. Linkiu jam 
sėkmės ir tikiuos, kad bus daž
niau matomas mūsų spaudoj, 
o gal kada pasirodys ir mūsų 
knygų rinkoj. Būtų tikrai įdo
mu, kaip jis prasitarė, pamaty
ti jo veikalą apie kunigus, gal 
apie kunigus lietuvius Paryžiu
je. Ten, berods, gyveno ano 
šimtmečio tremtinys Zabitis - 
Nezabitauskas, plakėsi Lietuvos 
reikalais Dabužinskis, Bartuš- 
ka, Purickis ir kiti, studijavo 
Lipniūnas. A. J. Greimas yra 
literatūros žmogus, tad galėtų 
rašyti ir apie mūsų kunigus ra
šytojus. Jo mokslo titulai, de
dami prie straipsnių, prašytųsi 
iš tikrųjų labiau pateisinami 
prie kurios nors svarios knygos. 
Ir tokią knygą pirmas sveikin
čiau, nežiūrint, kaip \ jam pasi
sektų parašyti.

• Oskaras Milašius greta šio 
amžiaus didžiųjų. Šventojo Sos
to organas “L’Osservatore Ro
mano” kovo 28-os dienos laido
je atspausdino ilgą straipsnį 
apie prancūziškai rašiusį didįjį 
lietuvį poetą Oskarą Milašių. 
Straipsnio autorius, žinomas li
teratūros kritikas Castiglione, 
Milašių stato greta didžiųjų mū
sų amžiaus literatūros genijų, 
kaip Claudel, Peguy, James. Mi
lašius ypač ryškus savo religi
niais išgyvenimais, — pažymi 
rašantysis. — Atradęs Dievą ir 
kelią į Bažnyčią, Milašius viso
mis savo sielos galiomis siekė 
vis didesnės vienybės su Kristu
mi, iš to semdamasis įkvėpimo 
ir savo poetinei kūrybai.

i

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų 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.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Ulinoia

Tel. PR 6-8998

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITAVLNAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaštlnS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p.

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus. Iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas Ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL. 60609

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

VIrginia 7-7258-59

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

dividendui
« — PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

TIKIMĖS, kad 
turėsime progos 
Jus pamatyti ir

SAVINGS .L“**
Pirmadieni, antradienį ir penktadieni 

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie tę.

♦♦♦***♦*♦♦*♦♦♦*****♦♦***♦****♦**♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦**♦♦***
♦
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♦♦♦e***********************************************

Chartered and Superviaed by the United Statės Govemment

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
Ketvirtadienį nno 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 

Šeštadienį ano 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietį 

Trečiadienį uždaryta visądieną.

Phone VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

PA1NTING, MECHANICAL KEPAIR
2423 W. 59h St., Chicago, 111., 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele-

■ : ’l. t

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU {STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara, plrmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč.. Ir šeštadieniai, nuo

9 Iki 8 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:10 po pietų

sąskaitas

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

V JI I A linnr. ANTRAD. Ir PENKT.....................  9 v. r. Iki 5 v. v.
VALflnyUol PIRMAD Ir KETV............................9 v. r. Iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

TANE savin:

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez. <

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

/ Naujas aukštas dividendas >k 
mokamas už investavimo

VANDER WAGEN
Sinclair]
t HEATING J

SINCLAIR ALYVA I SuperFIame 
----------------------- i

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020*

ANGLYS

!

/;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
OIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNIQN 
NEW YORK FIRE 
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL iNStlRANCE
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Mes esame pirmaklas’ai nariai Chicago Bo^rd of Underwriters

O’MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

%
Telefonas CEntral 6-5206



O gal tai vėžio nugalėjimo 
pradžia?

Biocheminės reakcijos kontrolė

PAULIUS ŽIČKUS

Biochemijos tyrimuose Ame
rikoje, Prancūzijoj, Vokietijoj, 
Anglijoj ir kitose šalyse dirba
ma labai daug. Ir daugeliu atsi
tikimų, darant panašius tyri
mus, be ryšio su kitų kraštų 
mokslininkais ir laboratorijomis, 
beveik tuo pačiu laiku suran
dami ir atidengiami tie patys 
rezultatai.

Gyvi organizmai yra lyg tam 
tikros, labai komplikuotos ma
šinos, arba dar geriau pasakius, 
kaip automatiškai valdomi fab
rikai. Gyva celė yra lyg tam 
tikra mašina. Organizmai ir jų 
celės bei įvairios jų dalelės dir
ba sutartinai, bet ne nepriklau
somai. Net ir atskiros celių da
lelės gauna įsakymus, jų klau
so ir veikia pagal įsakymo nu
rodymus.

Tyrimais yra surasta, kad 
molekulinėj biologijoj celės yra 
lyg mechaniški mikrokosmai. 
Kitaip tariant, celės yra pačios 
save reguliuojančios mašinos. 
Pačią celę galima įsivaizduoti 
kaip visiškai automatišką che
mijos fabriką, kuris sukonstruk- 
tuotas su ekonomiškiausiu ener
gijos panaudojimu.

Pavyzdžiui, šis fabrikas 
celė gamina proteinus, kurie 
gaunami tam tikroj serijinėj 
reakcijoj, kur tuo pačiu laiku 
gaunama ir sunaudojama ener
gija. Šioj serijinėj reakcijoj vei
kia, taip vadinamos, mažosios 
molekulės, kaip tam tikri įsa
kymų signalai, o kitos, vadina
mos didžiosios molekulės, vei
kia kaip įsakymų priėmėjai ir 
vykdytojai.

Šiame automatiškame didelia
me biochemijos fabrike — celėj 
yra biologiniai enzimai. Kai pa
sibaigus biocheipinei reakcijai 
kitos “medžiagos” pasikeičia, 
enzimai pasilieka nepasikeitę. 
Produkto sintezė, nvz. proteino, 
skiria savo įpėdinius, kuriems 
reikalingi specifiniai enzimai. 
Yra du galimi būdai, kaip celė 
gali kontroliuoti savo išdavas: 
vienas — keičiant enzimines 
molekules, o antras — pakei
čiant jų proporciją. Pvz., norint 
sumažinti medžiagų išdavas, ce
lė gali sumažinti enzimų skai
čių, o norint padidinti, gali pa
didinti.

Šiai kontrolei yra geru pa
vyzdžiu bakterija “Escherichia 
coli”, su kuria buvo daryta 
daug bandymų. Čia buvo stebi
ma bakterinių celių gaminimas 
amino rūgšties L-isoleucine, ku
ri su kitomis rūgštimis naudo
jama proteinų gamybai. Kad 
lengviau būtų sekti šį procesą, 
į L-isoleucine, kur auginamos 
bakterijos, buvo įdėta radioak

KULTŪRINE KRONIKA
• Matematikų pasitarimas 

Vilniuje. Balandžio mėn. pra
džioje Vilniuje įvyko šeštasis 
Matematikų draugijos pasitari
mas. Jo tikslas buvo aptarti 
pskutinių metų rezultatus ir ap
žvelgti per 25 metus atliktus 
darbus. “Tiesa” (bal. 3, nr. 78) 
pranešė, kad pasitarime mate
matikos mokslo vystymąsi Lie
tuvoje nušvietė prof. P. Kati
lius. Nemaža matematikų dirba 
Mokslų akademijos Fizikos ir 
matematikos institute. Katilius 
teigė, kad lietuvių matematikų 
darbai žinomi bei vertinami ir 
užsienio kraštų matematikų. 
Prof. J. Kubiliaus monografija 
“Tikimybių metodai skaičių te
orijoje” yra išleista JAV-se ir 
dabar leidžiama Anglijoje. Pla
čiai vertinami ir doc. Vyt. Sta- 
tulevičiaus darbai. Draugijos 
ataskaitą padarė prof. J. Kubi
lius. Draugija įkurta 1962 m. 
Matematikai turi ir savo žurna
lą “Lietuvos matematikos rin
kinys” — jis esąs žinomas So

tyvių atomų. Tokiu būdu, se
kant tuos atomus, buvo paste
bėta, kad kada tik gaudavosi 
amino rūgščių, reikalingų ga
mybai, perteklius, bakterijos 
sustabdydavo savo gamybą. 
Taigi šiuo atveju amino rūgštis 
tarnauja tik kaip kontrolinis 
signalas. Bet kai tik būdavo 
trūkumas, celė gamindavo dau
giau L-isoleucine. Ir vėl, vos tik 
rūgštis būdavo padauginama, 
sustodavo gaminimas.

L-isoleucine turi dvejopą 
efektą celėms: uždraudžia enzi
mų veikimą arba sustabdo ce
lės enzimų gaminimą. Šie du 
kontroliniai “mechanizmai” yra 
vienas nuo kito nepriklausomi. 
Vienas iš jų pasako celei, kad 
reikia sustabdyti gamybą, o ki
tas sustabdo.

Vartojant tuos pačius meto
dus ne tik su bakterijų celėmis, 
bet ir su aukštesnių organizmų 
celėmis, daviniai buvo tie pa
tys.

Kitoje sistemoje buvo suras
ta, kad enzimų gamybai irgi 
duodamas signalas. Tie tyrimai 
buvo daromi daugiausia su mie
lėmis. Šie tyrimai parodė, kad 
reguliavimo genas . ir statymo 
arba gamybos genas yra skir
tingose pozicijose bakteriniuo
se chromozomose. Reguliavimo 
genas veikia celę, versdamas ją 
gaminti stabdymo molekulę, ku
ri kontroliuoja statybos geną. 
Ji neveikia tiesioginiai į staty
bos geną, bet, prisišliejusi prie 
jo, sudaro specialią struktūrą, 
kuri linksta prie statybinio ge
no ir net prie kitų genų. Šioji 
specialioji struktūra vadinama 
“operatorium”.

Daugybė skirtingų stabdyto- 
jų yra kaip priėmėjai, kurie at
pažįsta savo signalus ir pagal 
juos veikia. Celėje yra įvairių 
enzimų ir kiekvienas atpažįsta 
savo signalus. Tačiau įjungus 
priešingą signalą, jie jau veikia 
kaip antibiotikai, sustabdo ce
lės veikimą, ir celė miršta.

Jeigu biocheminiai signalai 
kontroliuja enzimų gamybą, tai 
jie gali kontroliuoti ir celės ak
tyvumą, kitaip tariant, savęs 
padauginimą. Suradus atitinka
mus signalus, gal būt, bus ga
lima kontroliuoti ir “laukinių” 
celių augimą. Ar tai tik nebus 
tada galas ir vėžiui?

Veikimo ir stabdymo signalai 
yra mažos molekulės, o didelės 
molekulės yra reguliavimo en
zimai. Visa enzimų jėga priklau
so nuo jų molekulinės struktū
ros. Bet tuo tarpu yra dar la
bai mažai žinoma apie tas mole
kules.

vietų Sąjungoje ir užsienyje. 
Šiuo metu draugijoje dirba 29 
matematikai. Vienas svarbesnių 
draugijos tikslų yra kovoti už 
kuo platesnį matematikos moks
lų (kibernetikos, tikimybių teo
rijos, skaičiavimo matematikos 
ir kt.) žinių ir metodų praktinį 
pritaikymą. Pasitarime buvo 57 
pranešimai. Į naują Matematikų 
d-jos valdybą išrinkti prof. P. 
Katilius, V. Matulis, V. Liutikas, 
doc. A. Naftalevičius, doc. V. 
Statulevičius, prof. Z. Žemaitis.

• Kazio Binkio dramaturgija 
vienoje knygoje. Lietuvoje iš
leisti K. Binkio draminiai kūri
niai — jie paskelbti knygoje 
“Generalinė repeticija” (496 
psl., 5,000 egz.). Be 1940 m. pa- 
rašytojs “Repeticijos”, dar iš
spausdintas “Atžalynas”, kitos 
pjesės, be to, įdėti Binkio 
straipsniai bei pasisakymai dra
maturgijos klausimais, nuotrau
kos, rankraščiai. Binkį, kaip 
dramaturgą, įvertino D. Judele- 
Vičius.

Lietuvių pranciškonų naujai statoma koplyčia Kennebunkporte, Maine. Projektas dr. inž. A. Kulpaviciaus.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Drama apie vyrą, kovojantį 
už savo pražudytą garbę
“Lord Jim”, rašytojo Joseph 

Conrad klasinio romano filmo 
versija, yra vienas tų nelaimin- 
gųjiT pavyzdžių, "kas "pasidaro," 
kai proza perkeliama į ekraną.

Šiame atvejuje rezultatai yra 
gan liūdnoki, nes filmas išėjo, 
nors ir didingas, tačiau supai
niotas, pakrikęs ir — deja — 
net gerokai nuobodus.

O mėginta buvo nuoširdžiai. 
Prieš rašydamas tekstą filmui 
bei režisuodamas, Richard Bro- 
oks pasigyrė perskaitęs romaną 
daugiau kaip 50 kartų.

Ir koks pasirinktas įdomus 
bei išlaidus kelias — nufilmuota 
kelionė iki pasakingojo Angkor 
Wat, Kambodijos džiunglių gi
lumoje, apsistojant dar Hong 
Konge. Ir koks įsidėmėtinas ak
torių sąstatas — Peter O’Toole, 
James ftfason, Curt Jurgens, 
Jack Hawkins, Eli Wallach, 

MARQUETTE PARKE-- 
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 

įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marųuette 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Savings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingą patarnavimą, pel
ningą dividendą ir apdraustą savo santaupų saugumą.

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia įvairius fi
nansinius patarnavimus šio didmiesčio ir jo apylinkių lietuviams. 
TOkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus.

Mes nesiveržtame tapti pačia didžiausia įstaiga, bet stengia
mės visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybės. Šios 
bendrovės vadovybė ir šiandien tęsią tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus.

HANDY HOURS
Monday........... 12:00 P.M.-8:00 P.M
TueBday .............. 9:00 A.M.-4:00 P.M.
VVednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............. 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

6245 So. Westem Avė. Chicago, Illinois 60636

Paul Lukas ir Akim Tamiroff. 
Puikiausi vaizdai ir garsiausių 
vardų žvaigždės! Ar jie garan
tuoja pasisekimą? Atrodo, kad 
ne!
"" Apie savo" romaną pats ’Con-" 
rad rašė: “Jei norite sužinoti 
Žemės amžių — pažvelkite į 
jūrą audroje. Bet kokia audra 
gali pilnai atidengti vyro širdį? 
Tarp Sueso ir Geltonosios jūros 
yra daug bevardžių vyrų, kurie 
pageidauja gyventi ir mirti ne
žinomais. Ši yra viena tokio vy
ro istorija. Tarp ilgos galerijos 
sukčių ir herojų, nusviestų pa
plūdimiuose bei uostuose, nebu
vo labiau gerbiamo vyro, nei la
biau prakeikto, kaip — Lord 
Jim.
Ekrane Lord Jim nėra nei 

niekšas, nei didvyris. Jis tik 
biaurisi mintimi, kad yra bailys.

Tai yra pasakojimas apie mė
lynakį, vaikišką jūrininką, ku
rio svajonės apie garbę nugrimz 

ta jūros gelmėje. Jim, vienas 
vyresniųjų jūrininkų sename 
lauže — laive Patna, gresiant 
audrai, palieka jį kartu su pa- 
nikon pasinėrusią įgula. Be įgu
los paliktas laivas su 800 musul
monų piligrimų išsikapsto ne
nugrimzdęs. Pažemintas Conra- 
do herojus sutinka daug pavo
jų, norėdamas atstatyti savo 
prarastą garbę.

Šitame trijų vaiandų ilgumo 
filme herojų vaidina Peter O’- 
Toole. Rašytojas - režisierius 
Richard Brooks (pagarsėjęs fil
mu Elmer Gantry) savo patašy
tu tekstu suvaržė taip O’Toole, 
kad jame nėra nė krislelio 
“Lawrence of Arabia” dinamiš
kumo, nei to puikaus porinio 
meniško tobulumo (su Burton) 
iš “Becket”.

Filmas primena Tarzano nuo
tykius. Tinka žiūrėti suaugu
siems ir jaunuoliams.

Gen. Patton gyvenimas 
ekrane

Filmų gamintojas Frank Mc- 
Carthy rašė spaudoje: “Visa 
teisybė apie gen. George S. Pat
ton yra daug įdomesnė, negu

• Vacatlon Club
• Collegt Bonui Savings
• Home Mortgaga Loans
• Home Improvemenl loans
• Chrlitmai Club
• Iniured Famlly Savings
• Notary Public Service
• Ali fypes af Insuranco
• Free community rooms (or your organlzafloR 

mes tingi
• Cash checki and pay oll famlly blll* with our 

•pečiai money order checks. No service chargo 
to membars

• U. S. Postai Stomp Machine Servka
• Sali and redeam U. S. Bonds
• Two largo free parking loti
• Drlve-ln Window
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Sofa Deposit Boxer

Mokame aukštą

dividendą investavimo 
sąskaitoms

and LOAN

ASSOCIATION

GR 6-7575
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bet kokia fantazija apie jį. Ir 
mes "išdėstysime 'jo pažiūras ek
rane!” Rašytojas Calder Willin- 
gham pasirašė kontraktą su “20 
Century” parašyti tekstą tema: 
“Patton; Crdeal and Triumph”. 
Abu (Willingham ir McCarthy) 
perskaitė abiejų generolų Ėisen- 
howerio ir Montgcmerio versi
jas. “Mes neparodysime jo kaip 
penkių centų didvyrio,' e et kaili 
trąšų, kontroversinį, ugningą

FUNEBAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermltage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų 

2443 Weet 63rd STREET
Telef.PR 8-0833 PR 8-0884

GUŽAUSKŲ BEVERLYHILLS GĖLINYČIA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23 rd PLACE Tel. VIrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S CALIFORNIA Tei. LAfayette 3-8Mz

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th 4VE. CICERO, ILL Tel OLympic 2-1008

Runkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.
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vyrą — tokį, koks jis iš tiesų 
'buvo”. Jis pareiškė spaudai ne
sąs tikras dėl armijos koopera- 
vimo, kol tekstas nebus baigtas. 
Jei jiems pasiseks gauti tankus 
— filmuos Europoje. Generolui 
vaidinti jis suminėjo Wayne, 
Mitchum, Lancaster. Gali būti 
ir visai nežinomas aktorius. 
Nes, anot jo, vyras, kuris gali 
suvaidinti gen. Patton, dar nė
ra gimęs...
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SKAMBUS ŽODIS IR DAINA
Neleiskime savo balsui girgždėti

IZA MOTEKAITIENE, Chicago, IIL

Pavasarinis balius ir pusšimtis 
laukiančių pagalbos

Kai susipažįstama su nauju 
asmeniu — pirmas dvasinis ry
šys yra žodžiai. Jei jie skamba 
natūraliai laisvai, jie simpatiš
kai veikia į antrojo asmens au
sis, tarsi plačiau atverdami sie
los duris net naujai sutikto as
mens žodžių idėjinei vertei bei 
pačiam asmeniui. Tokią pažintį 
vadiname malonia, nekreipdami 
net dėmesio į tokio asmens išo
rę, nes laisvai, natūraliai ta
riami žodžiai daro dainos skam
bumo įspūdį, ir kaip muzikos 
magija žavi klausantį labiau 
nei puošni išorinė išvaizda. Ten
ka matyti puošniausiai apsiren
gusią moterį ar vyrą, tačiau iš
girdus jų gvergždžiantį žodį, iš
spaustą iš kaklo muskulais su
rakintos gerklės — pajunti 
jiems antipatijos jausmą, nors 
tai būtų ir didelis apsirikimas.

Kalbos skambumo ir 
gvergždimo priežasty s

Ieškant kalbos skambumo ar 
jos atstumiančio gvergždimo 
priežasčių, tenka stabtelti prie 
kūdikio lopšio. Kiekvienas kū
dikis atsineša į pasaulį vieną iš 
gražiausių ir turtingiausių Die
vo dovanų — balso aparatą, to
buliausiai sukoordinuotą ir 
įrengtą jo pačiame kūnelyje. 
Kaip puikiai rezonuoja kūdikio 
“veblenimai”, mokantis tarti žo
džius, kaip jis iššaukia “fortis
simo”, o kaip taisyklingai ple
čia apatinę plaučių dalį jo dia
fragma, kvėpuojant saldžiam 
sapne! Tačiau tik nedidelis žmo
nių nuošimtis augdami išlaiko 
balso muskulų prigimtą koordi
naciją. Įvairiausiose gyvenimo 
aplinkybėse fizinės ir psicholo
ginės priežastys (pvz. mergai
čių liemenų varžymai gorsetais, 
nerviškos įtampos ir p.) nepro
porcingai arba diskoordinuotai 
vysto balso aparato muskulus. 
Pvz. nuo liemens varžymo su
silpnėja diafragma ir kvėpavi
mas nustumiamas į viršutinę 
krūtinės ląstos dalį. Nuo to at
siranda kalbant ar dainuojant 
nebalansuotas oro spaudimas į 
balso stygas. Gi šiai diskoordi- 
nacijai susistiprinti įsijungia 
kaklo raumenys bei užpakalinio 
liežuvio galo raumenys, trukdy
dami laringo veikimą bei mažin
dami rezonavimo tuštumas, nuo 
ko ir kalbančių ir dainuojančių 
balsai ima girgždėti, greit pa
vargsta ir nemaloniai nuteikia 
klausančius.

Gerklinio balso neigiamybės
Toks diskoordinuoto balso apa

rato garsas vadinamas gerkli
niu (gerklėj užspaustu) balsu. 
Gerklinį kalbėtoją ar daininin
ką galima pakęsti, kai jis kal
ba ar dainuoja tyliai, tačiau jo 
garsumas yra nemalonus, at
stumiantis ir net erzinantis! Pa
skaitininkas, pamokslininkas, 
mokytojas, choristas ar solistas 
ir, aplamai visų profesijų žmo
nės, kurie turi daug kalbėti ar 
dainuoti, nustoja daug pasise
kimo bei ištvermės, vartodami 
gerklinį balsą.

Didžiausia kalbėtoja ir 
dainininkė — motina

O ką bekalbėti apie didžiau
sią kalbėtoją ir dainininkę — 
namų karalienę — motiną, jei 
jos balsas girgžda, netekęs bal
so aparato koordinacijos! Ji 
dainuoja lopšines suspaustu bal- j dama išmaldas beturčiams.

su, ji pirmoji užspaudžia ir pir
muosius kūdikio žodžius, nes 
kūdikis mokosi kalbėti, imituo
damas girdimus žodžius bei jų 
skambesį. Suspaustas (gerkli
nis) motinos balsas (tas pat, 
jei ir tėvas kalba suspaustai), 
nepaisant, ar jis būtų aukštas, 
ar žemas, ar vidutinis, skiepi
ja vaikučio klausoje tokį pat 
suspaustą kalbos toną, kurį jis 
mėgdžiodamas, vysto gerklingu- 
mą drauge su savo amžiumi. 
Kartu labai dažnais atvejais 
vystosi ir įvairiausi gerklingos 
kalbos trūkumai; švebeldžiavi
mas, mikčiojimas, neaiškios bal
sės, užsikirtimai, nukąstos ga
lūnės, skubėjimai ir p. O kiek 
visa tai atneša nedarnos ir 
skausmo į jų pačių gyvenimą! 
Tačiau dauguma gerklinių kal
bėtojų bei dainininkų to nepai
so. Dažnai šeimų šventėse lei
džia “girgždėti” gerklinėms 
liaudies dainoms, choruose 
girgžda apie tonus suspaustos 
melodijos, koncertuose gerkli
niai solistai po poros dainų net 
nepaprašomi bisui! Gi gerkli
niai kalbėtojai greit užkimšta. 
O “gerklėmis” kalbantys tėvai 
ir vaikai sudaro šaltą namų at
mosferą, norėdami geriau tylos, 
nei savitarpinio gerklinio “čiul
besio”.

Iškultyvuotas žmogaus balsas
O asmenų, nepraradusių na

tūralios balso aparato raume
nų koordinacijos, kalba pasižy
mi skambia, rezonuojančia, aiš
kia, malonia ausiai tartimi. Kal
bėtojo idėjos tampa tarsi akom
panuojamos balso skambumo 
muzikos ir hipnotizuojančiai 
veikia į klausytojus, o bet ko
kio kalibro neužspaustais bal
sais dainininkai sužavi visus ir 
visada. Maloniausias muzikos 
instrumentas pasaulyje yra iš
kultyvuotas žmogaus balsas, ne- 
pažeidus jo natūralios prigim
ties. Šiam amžiuje ir žmogaus

Anglijos karalienei Elzbietai II balandžio mėn. 21 d. sukako jau 
metai amžiaus. Šioje nuotraukoje karalienę .matome Didžiojo Ketvir
tadienio apeigose Canterbury, kur ji pakartojo senąjį paprotį, dalin-

Dalis susirinkusių dalyvių R. Mikšių bute Hickory Hills, III., pagerbti debiutantes ir jų mamytes Iš k. sė- 
debiutantės: Jacąueline Mikšytė, Dianė Kudirkaitė, Patricia Murray, garbės pirm. Juzė Daužvardienė, 
Cheryll Gedutytė, Donna Brazytė, Nancee Lee Babrauskaitė, Maryellen Waisnoraitė, Christine Mikšytė. 
Stovi iš k.: Dalė Vaikutytė-Murray, Aldona Brazienė, A. Kazanauskienė, J. Oksienė, Chicagos Liet, moterų 
klubo pirm. G. Giedraitienė, D. Bobeliene, A. Daukienė, šeimininkai A. ir R. Mikšiai, M. Bulaw, Gedutie- 
nė, Waisnorienė, B. Yanas, Babarauskienė ir C. Austin. V. Noreikos nuotr.

šviežumas - moters grožio simbolis
EM. PETRAUSKAITE, Chicago. III.

Visi žmonės, ne vien tik mo
terys, yra suinteresuoti ko il
giausiai išlaikyti savo kūno bei 
dvasios gajumą ir visada atro
dyti sveikais ir jaunais. Tik mo
terys, gal būt, tuo atžvilgiu yra 
nuoširdesnės, savo pastangų in
tencijos visai neslėpdamos.

Vieniems, kurie iš prigimties 
apdovanoti sveikata ir jaunat
viška išvaizda, tai pasiekiama 
be ypatingų pastangų. Kas tų 
savybių neturi ir kieno gyveni
mo sąlygos sunkesnės, priversti 
patys labiau savimi susirūpinti, 
neapsileisti. Dažnai tuo atveju 
mėgstama pasiteisinti prieš sa
ve laiko stoka. Bet čia yra ma
žiausiai tiesos. Kartais apsčiai

balso aparatas yra mokslinin
kų išnagrinėtas iki visų jo pri
gimties ir psichologinių plony
bių. Bet kurie taiso trūkumai 
yra įmanomi pašalinti, skiriant 
tam atitinkamo dėmesio, pa
stangų bei laiko. Viena iš ge
riausių balso trūkumo pašalini
mo priemonių yra dainavimas 
kompetentingo mokytojo prie
žiūroje. Daugiausiai per pora 
metų yra įmanoma sukoordi- 
nuoti balso aparatą ir tuo pačiu 
panaikinti kalbos defektus. Jei 
tėvais stengiasi mokyklose išla
vinti vaikų protus, neretai ska
tina sportuoti, lankyti baleto ir 
instrumentinės muzikos pamo
kas, ar nevertėtų daugiau 
kreipti dėmesio ir į žmogaus 
sielos išraiškos — balso apara
to — lavinimą, kad dingtų ne
malonus žodžio ir dainos gerk- 
lingumas.
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laiko sugaištame visiškai be
prasmėse kalbose ar nereikš
minguose darbeliuose, kai kas
dienei savęs priežiūrai kartais 
reikia tik šiek tiek atidumo. O 
jau paskui tas atidumas virsta 
šablonišku įpročiu — rutina, ne- 
bereikalaujančia jokios įtampos, 
sunaudojant tam reikalui vos 
kelias minutes laiko.

Daržovių, vaisių ir medaus 
naudingumas

Namų ruošos dienotvarkėje 
žymią vietą užima maisto tie
kimas ir švaros palaikymas. 
Šias pareigas atlikdamos nuo
lat turime mintyje higienos ir 
sveikatos reikalavimus. Norėda
mos, kad šeimos nariai turėtų 
sveiką maistą, mes stengiamės 
jį įvairinti natūraliais ir švie
žiais produktais. Ta pačia pro
ga galime ir pačios sau jį pa
sirinkti tinkamą.‘Odos ligų spe
cialistė med. dr. Ragaišienė sa
kydavo, jog moterys, peržengu
sios 30 m. amžių, turėtų mai
tintis daugiau šviežiu augaliniu 
maistu — daržovėmis ir vaisiais, 
o mažiau naudoti miltinius ir 
mėsiškus valgius. Labai naudin
gas yra medus. Yra net pata
riama, siekiant grožio, kasdien 
sunaudoti bent vieną šaukštelį 
medaus. Labai sveika yra taip
gi nepamiršti citrinos. Ji taip 
pat daug naudojama kosmeti
koje, nes, kaip ir šviežias, su
tarkuotas agurkas, yra puiki 
odos valymo priemonė.

Švarą palaikant
Švarindamos butą, stengia

mės, kad jame būtų ko gryniau
sias oras. Dirbdamos juoduosius 
švarinimo darbus, nebūtinai tu
rime užmiršti save. Apsirenki
me taip, kad ko mažiausiai dul
kių ir jose esamų bakterijų pa
tektų į mūsų plaučius ir nusės
tų ant mūsų odos, lengviau ap
sirenkime, kad mažiau prakai
tuotume. Labai atsargiai nau
dokime visokius valymo milte
lius, o nuo jų veikimo rankų 
odai apsaugoti naudokime gu
mines ar plastikines pirštines. 
Pabaigusios darbus, tuojau ge
rai nuplaukime rankas ir būti
nai suminkštinkime odą kuriuo 
nors rankų kremu ar tiesiog ko
kiu riebalu.

Save prižiūrėti — praustis, 
šukuotis, rengtis — juk taip 
pat savo dienotvarkėje skiriame 
laiką. Į jį tad galime irgi įterpti 
numatytas šviežumui palaikyti 
priemones. Reikia tik gero no
ro ir šiek (bent pradžioje) pri
pratimo, kol visa tai taps įpro
čiu. Juk daug kur mes esame 
egoistės, tai ne visados laikyda
mos dideliu blogumu, o atides
nę savęs priežiūrą kartais net 
palaikome tuštumu. Visa blo
ga, kai yra perdedama. Viskam 
reikalingas saikas.

Gimnastikos svarba
Nebekalbėsime apie eilinę kū

no bei jo aplinkos higieną ir 
jos gyvybinę reikšmę. Taip pat 
šiose skiltyse yra kalbėta ir 
apie labai didelę masažo ir gim

nastikos svarbą kūno ir dva
sios sveikatingumui. Šioje sri
tyje pasinaudoti specialistų pa
tarnavimu yra gana brangoka. 
Tam pagaliau reikalinga ir ge
rokai laiko. Kai kuriuos tačiau 
masažo pratimus lengvai galime 
ir pačios lengvai praktikuoti. 
Juk iš mokyklos ir šiaip gyve
nimo žinome daugelį švedų gim
nastikos pratimų. Skirkime 
jiems bent 5 minutes dienoje. 
Tai atliekant sistemingai, rezul
tatai bus žymūs. Prausiantis ar 
besimaudant, nevenkime šalto 
vandens, o paskui stipriai išsi- 
trinkime rankšluoščiu. Tai at
gaivina kraujo cirkuliaciją. La
bai naudinga ir save pasiplakti 
— tai stiprina muskulus.

Pereitų metų debiutantes (iš k. į d. sėdi): Virginija Bobinaitė, Patri
cia Pilipauskaitę, Mary Clark. Stovi šių metų debiutantes (iš k. į d.): 
Diane Kudirkaitė, Patricia Murray, Jacąueline Mikšytė, Kristina Mik
šytė, Cheryll Gedutytė, Nancee Lee Zabrauskaitė, Donna Brazytė, 
Maryelle Waisnoraitė. V. Noreikos nuotr.

Debiutančių susipažinimas
Gražus būrelis Gintaro ba

liaus komiteto susirinko pas po
nus A. ir R. Mikšius, Hicktory 
Hills, III., susipažinti su šių me
tų debiutantėmis ir jų mamytė
mis. Malonu buvo matyti ir per
nykščių metų debiutantes, kaip 
Virginiją Bobinaitę, Mary Clark 
ir Patriciją Pilipauskaitę. Jauno
sios mergaitės susipažino savo 
tarpe ir greitai pradėjo dalintis 
įspūdžiais ir planuoti būsimą ba
lių. Tarp dalyvių buvo ir garbės 
pirmininkė Juzė Daužvardienė, 
kuri visuomet sužadina klubo 
energiją, pateikdama sugestijų 
veiklai. Dalė Vaikutytė - Mur
ray net iš South Bend, Ind., at
vežė savo dukterį Patriciją, nes 
ji nori, kad duktė arčiau susipa
žintų su Chicagos lietuviais.

Chicagos Lietuvių moterų 
klubo pirmininkė G. Giedraitie
nė atidarė susirinkimą ir prista
tė Gintaro baliaus rengimo ko
mitetą. Aldona Daukienė, ba
liaus pirmininkė, supažindino 
debiutantes bei jų mamytes ir 
išdėstė baliaus programą ir jos 
technišką pravedimą. Malonu 
pastebėti, kad A. Brazienė jau 
antrą kartą pristato savo duk
teris Gintaro baliuje. Beverly

Gausus Lietuvos Dukterų dr- 
jos narių susirinkimas įvyko 
Jaunimo centre, Chicagoje, ba
landžio 11 d. Visuotinis susirin
kimas buvo sukviestas, norint 
painformuoti nares apie šių me
tų veiklą ir aptarti artėjančio 
Pavasario baliaus reikalus.

Draugijos pirmininkė E. Ku- 
čiūnienė šiltais žodžiais sveiki
no susirinkusias nares ir infor
mavo apie nuveiktus bei numa
tytus atlikti darbus. Dėkojo na
rėms už nuoširdumą, kvietė 
toliau vieningai bendradarbiauti 
ir stengtis pritraukti naujų na
rių. Draugijos veiklai plečiantis, 
labai svarbu yra padidinti na
rių eiles.

Pirmoji vicepirmininkė dr. A. 
Labokienė, ligonių reikalų re
ferentė, padarė išsamų praneši
mą apie draugijos globojamus 
asmenis. Šiuo metu dr-jos glo
boje jų yra 42. Tokiam darbui 
reikia apsčiai laiko ir lėšų.

Lėšų telkimo referentė bei 
antroji vicepirmininkė A. Tijū- 
nelienė nušvietė narėms vykdo-

PLKOS atstovė vysk. P. Brazio 
konsekracijos iškilmėse

Naujai Europos lietuviams 
paskirto vysk. P. Brazio, MIC, 
konsekracijos iškilmėse Romoje 
Pasaulio lietuvių katalikių orga
nizacijų sąjungą (PLKOS) at
stovavo Birutė šlepetytė - Vens- 
kuvienė — PLKOS atstovė prie 
Pasaulio katalikių moterų orga
nizacijų unijos (UMOFC), šios 
unijos Tarptautinio biuro narė

Brazytė - BLock debiutavo prieš 
porą metų, o šiais metais pasi
rodys Danna.

1 Visi dalyviai buvo gražiai pa
vaišinti arbatėle ir visokiais 
skanumynais. A. ir R. Mikšių 
dukrelės, Kristina ir Jacąueline, 
šių metų debiutantes, padėjo 
tėveliams gražiai šeimininkauti, 
taip pat ir jaunesnioji sesutė 
Ricarda. D. B. 

Iza Motekaitienė

DEVINTAJAI SKAMBANT

Bethoveno Derintoji skamba. 
Raukšlėjasi mėnulio krateriai — 
lyg piūklų milijonų ritmu 
garsai žaliausius medžius plauna, 
trokšdami šaknų ašaras.
Gerai prigėrus tragiškų garsų 
aiduos Devintosios, 
jaučiu, kad ir mirus jausiu 
jsmigusj širdin Bethoveno plunksnakotį, 
kuriuo jis visą Derintosios garsų stebuklą 
surašė popieriuj 
skambėti amžiais!
Tai kas, kad klausydama jos virpi, 
kaip piaunaimo medžio šaknys, 
beriančios sulą ašarų...
Tai kas, kad raukšlėjas 
mėnulio krateriai..

mus šiuo metu Pavasario ba
liaus pasiruošimus. Pavasario 
balius, kuris įvyks gegužės 1 
d. Jaunimo centre, numatomas 
lengvo pobūdžio ir linksmos 
nuotaikos, šitai turint prieš 
akis, programai išpildyti yra 
pakviestas akt. V. Žukauskas. 
Taip pat svečiai galės linksmai 
pasišokti, grojant LTS Korp! 
Neo - Lithuania orkestrui. Pro
gramą praves akt. B. Briedienė. 
Žadama taip pat įvairių staig
menų.

Visus šiuos reikalus aptariant, 
narės mielai sutiko talkininkau
ti — išplatinti bilietus, ruošti 
maistą bei puošti salę.

Šiam susirinkimui pirmininka
vusi E. Diminskienė su džiaugs
mu pastebėjo, kad nors Lietu
vos Dukterų dr-jos narės tvar
ko labai liūdnus reikalus, tačiau 
jos pasižymi visuomet gera nuo
taika ir darniu susiklausymu. 
Gausūs svečių atsilankymai į 
Lietuvos Dukterų dr-jos paren
gimus duoda jai moralinę ir 
materialinę paramą. O. D.

bei Tylos Bažnyčios ir Egzilų 
komisijos pirmininkė.

PLKOS atstovė taip pat da
lyvavo specialoije audiencijoje 
pas Šv. Tėvą Paulių VI, kuris 
šią audienciją teikėsi skirti Eu
ropos lietuviams.

B. Venskuvienės,! kaipo PL
KOS ir UMOFC atstovės, daly
vavimas vysk. P. Brazio kon
sekracijos iškilmėse buvo pami
nėtas itališkame “L'Osšervato- 
re Romano”.

Romoje B. šlepetytė - Vens- 
kuvienė buvo pakviesta kalbėti 
kelis kartus per Vatikano radi
ją. Vasario 16-tosios proga ji 
tarė žodį pavergtos Lietuvos 
moterims Pasaulio lietuvių ka
talikių organizacijų unijos (PL
KOS) ir Pasaulio katalikių mo
terų organizacijų unijos (UMO
FC) vardu. Antroje transliaci
joje B. Venskuvienė per Vatika
no radiją kalbėjo apie Pasaulio 
lietuvių katalikių organizacijų 
sąjungos veiklą tarptautinėje 
plotmėje ir apie šios veiklos 
svarbą okupuotos Lietuvos 
klausimui pasaulyje kelti.

Pirmoji atsakingoms 
pareigoms

Vastybės senatorė Constance 
Baker Motley, negrė, šiomis die
nomis buvo išrinkta (pirmoji 
moteris) Manhattan apylinkės 
prezidente. C. Motley, demokra
tė, užims Edward R. Dudley, 
dabartinio valstybės aukščiau
sio teismo teisėjo, vietą, gauda
ma $35,000 metinę algą. Ji bu
vo išrinkta Manhattan miesto 
tarybos.

Moterų lygybė
Dar yra daug tokių žmonių, 

kurie mano, kad “moterų lygy
bė” — tai tėra tik teisė pasa
kyti vyrams kaip balsuoti.
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