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NAUJOJI MUZIKA LAIMĖJO
Dariaus Lapinsko kūrybos koncertas Chicagoje

VLADAS JAKUBftNAS
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pangos vietoje
Gyvename nuostabios techni

nės pažangos ir greitų pasikeiti
mų pasaulyje. Visose srityse at
siranda nepaprasto veiksmingu 
mo “super” priemonės, nustel
biančios viską, kas iki šiol bu
vo. Bet irgi tipinga mūsų lai
kotarpiui: tie išimtini pasiseki
mai pasilieka lyg atskiri bokš
tai, lyg iškyšuliai bendrame pa
saulio vaizde, neužgoždami pri
mityvesnių priemonių ar meto
dų, kurie lygiagrečiai plačiai te
bevartojami ar tebenaudojami. 
Juk penkias mylias per sekundę 
lekiantys satelitai nepanaikino 
nei lėktuvų, nei automobilių, 
nei traukinių, nei dviračių, net 
arkliais traukiamų vežimų.

Panašiai ir muzikinio gyve
nimo raidoje. Ten šio šimtme
čio pradžioje pasireiškė spartus 
ir revoliucinis naujų kelių ieš
kojimas. Kūrėjai reformininkai 
neabejotinai sukūrė kažką nau
ją, sugriaudami nusistovėju
sius harmonijos ir formos pa
grindus, ypač gi panaikindami 
skirtumą tarp konsonanso ir di
sonanso, tuo padarydami muzi
ką gal ir naujoviškai įdomią, 
bet kartais sunkiai suvokiamą 
specialiai prie jos neįpratusiems 
klausytojams.

Tačiau naujoji muzika laimė
jo: jos žymūs kūrėjai plačiai iš
garsėjo, jų kūrybos naujieji dės 
niai buvo pripažinti, šiandien 
anie kūrėjai — revoliucionieriai 
jau pasenę (I. Stravinskiui jau 
per 80 metų) ar mirę, kaip Ar- 
nold Schoenberg, Belą Bartok, 
Paul Hindemith ir kiti. Bet jų 
įvestos naujos priemonės suda
ro šių dienų muzikų kasdienę 
duoną, nežiūrint atsiradusių, 
bet dar plačiau neįsipilietinusių 
bandymų elektroninės muzikos 
srityje.

Naujosios muzikos laimėjimas 
vis dėlto nebuvo visuotinis: kla 
sikinė bei romantinė muzika ir 
toliau tebeskamba koncertų sa
lėse ir operų teatruose, šalia 
jos tvirtą, bet vis dar kuklią 
vietą užėmė ir naujosios muzi
kos kūriniai, kai kurie gerokai 
išpopuliarėję, kai kurie atlieka
mi daugiau tik kaip eksperimen 
tinė demonstracija. Tradicinis 
ir naujoviškas menas gyvena 
greta vienas kito ip atrodo, kad 
ir toliau tebegyvens.

Tačiau prie rįmtos muzikos 
kūrybos linkęs jaunimas susi
duria su stipriu moraliniu spau
dimu nekartoti to, kas jau buvo 
ir kas jau nebeįdomu. Ir tikrai, 
tradicinio meno ribose yra sun-
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fcu ir vis sunkiau sukurti ką 
nors, kas nebūtų banalu, nie
kur niekad negirdėta, o tai y- 
pač jaučiama senos muzikinės 
kultūros šalyse, kurios turi di
delę ir turtingą muzikinės kū
rybos praeitį.

Šių dienų pasaulis, be kita ko, 
yra suskilęs ne vien politikoje. 
Viršminėta muzikos (ir tapy
boje) meno būklė galioja tik 
Vakaruose, o Sovietuose muzi
kos kūryba yra dirbtinai ir, 
sakysime, gan sėkmingai “už
šaldyta” XIX amžiaus antros 
pusės romantizmo būklėje. Ta
čiau Sovietų blokas irgi nėra 
vieningas: Varšuvos muzikinė 
atmosfera yra gana naujoviš
ka, ir vargu ar būtų priimtina 
Maskvoje.

Ir mes, lietuviai, turime sa
vo skilimų bei panašių proble
mų. Lietuvoje šiuo metu prira
šyta daug naujos muzikos maž
daug Čaikovskio stiliuje, lietu
viškomis temomis. Tų kūrinių 
bent dalis vis dėlto suda
ro nebesugriaunamas mūsų kul 
tūros vertybes, priimtinas bet 
kuriam režimui. Išeivijoje nau
jasis menas gana plačiai veržia
si į dailininkų parodas, bet la
bai negausiai į koncertinę estra
dą. Kraštutiniai modernus mu
zikos menas ne visur čia paga
liau ir tinka. Ar galime įsivaiz
duoti mūsų Dainų šventei skir
tą kantatą, parašytą atonali- 
niame dvylikos tonų sistemos 
stiliuje? Šioje srityje tebegalio
ja (ir, reikia manyti, galios ir 
toliau) tonalinės, diatoninės, 
kad ir kiek modernizuotos mu
zikos pagrindai.

Bendrasis komp. D. Lapinsko 
kūrybos pobūdis

Kompozitorius — dirigentas 
Darius Lapinskas šiame krašte 
yra naujasis ateivis, muzikos 
mokslus ėjęs daugiausia šioje 
šalyje, pas naujoviškai nusitei
kusį mūsų kompozitorių — di-

Žmogus ir gamta Nuotrauka R. Kisieliaus

Antanas Petrikonis Peizažas (akvarelė)
Iš parodos 69 galerijoj, Marquette Parke, Chicagoj

rigentą Jeronimą Kačinską, vė
liau Naujosios Anglijos konser
vatorijoje Bostone, vėliau Vo
kietijoje. Pastaruoju laiku La
pinskas yra įsikūręs Vokietijo
je, kaip dirigento padėjėjas 
Stuttgarto operos teatre. Da
rius Lapinskas atstovauja vaka 
rietiškai ir naujoviškai išauklė
tą mūsų jaunąją kartą. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje 
spalio 24 d. “Margučio” ruoš
tame D. Lapinsko kūrinių kon
certe mūsų publika atsidūrė 
prieš jau visai naują faktą: pa

PRANCŪZAI LIETUVIŠKOJE ŠIRDŽIŲ VIEŠNAGĖJE
Martinaitytės - Kelečiaus į jaunavimą ir meną veržimasis

Apžvalginbiko galvojimu, ne
kenksminga įžangėlė, turinti pa
teisinti aptarimo priežastis ir 

vertinimo pobūdį.
Ad hoc: šią kritinį apybrai- 

žangiai moderni muzika užpildė 
visą koncerto programą.

Dariaus Lapinsko kūryba at
stovauja jei ne pačias naujau
sias, tai bent per pastarąjį pen
kiasdešimtį tvirtai įsipilietinu- 
sias ir tebevystomas modernios 
muzikos kryptis. Kaip dažnai 
esti mūsų laikais, D. Lapinsko 
girdėti kūriniai nekalba visai 
vienodo stiliaus kalba: jisai mo
ka savo meną, pagal reikalą ar 
pasirinktą uždavinį, šiek tiek 
palenkti į vieną ar kitą, dabar 
plačiau žinomą naująją kryptį.

ST. MERINGIS

želę besirengiąs rašyti nėra gru
pinių (ar kurių panašių) varž
tų reguliuojamas. Nei ex officio 
ar iš palinkimo kritikas. Arba: 
kietaširdis neigėjas; tulžingo 
apmaudo, progai pasitaikius, 
skleidėjas. Nesaisto jo nė asme
niški santykiai, nė kurios (pa- 
traukos ar atgraso!) jėgos. 
Apžvelgėjas čia pat kratosi ne
sugriaunamos opinijos autorite
to teisių. Ir neblogai numano, 
jog kritikuojantiems, ne tik 
kad nė išdidžiose aikštėse, bet 
net ir niauriuose skersgatviuo
se niekas padėkos paminklų ne
stato.

' Vertintojas nesirengia de
monstruoti iš protingų knygų 
paskubomis pasisemtos išmin
ties. Norėtų tik kukliau pasi
spirti teatrinės kultūros pamė
gimu (šiokia tokia gyvenimiš
ka patirtim ar, jeigu leidžiama, 
prancūzų draminės literatūros 
šiose eilutėse neišaiškinamu 
pamėgimu) lygiai kaip ir pran
cūziškos scenos slapta adoraci
ja.

Dėkodamas už autografinių 
duomenų pakentimą, atsiprašy
damas už prasiskverbusį pasi
gyrimą, drįstu atskleisti raši
nio paskatą. Force majeure: bi
čiuliškas redaktoriaus į pagun
dą pastūmėjimas ir rengėjų (ti

Lietuvių liaudies dainų cikle su 
sitikome su moderniai išplėstu 
diatonišku ir tonaliu stiliumi; 
fortepijono, mušamųjų ir stygi
nių koncerte gerokai priartėta 
prie dvylikos tonų sistemos; ba
leto siuitoje būta politonalinio 
diatonizmo; paskutinėje vokali
nėje poemoje Milašiaus žodžiam 
susitikome lyg ir su atonaliniu 
neo-ekspresionizmu. Visi šie api 
būdinimai yra, suprantama, kiek 
reliatyvūs; visi šie stilių vari
antai yra sujungti viena, aiš- 

(Nukelta j 2 psl.)

kiuosi, vaidinimo kaltininkams 
pritariant) paštu atsiųstas (kad 
ir be jokio lydimo laiškelio) bi
lietas.

Kitką turi nulemti sekmadie
nio popietėje poilsio negaunan
ti rašomoji mašinėlė + pospek- 
taklinės škotiškos degtinės ma
loniai prisimenama inspiracija 
(kuriai sumetama ir kaltė už 
vietomis galintį pasitaikyti, kad 
ir kiek ironišką, bet iš esmės, 
gal būt, nekenksmingą humo
rą).
Į nuobodulį, viliuosi, nenuvary
sianti retorika, kur galimai 
trumpiau pasidalinsiu asmeniš
kom mintim apie tris, mums 
šiandien aktualesnių (prancūzų 
kalba rašytų), veikalų kūrėjus.

Nuo maždaug XIX-jo šimt
mečio vidurio veik iki mūsų 
dienų europinio ir amerikinių 
pasaulių dramaturgija pasižymi 
retu gajumu: kokie vardai joje 
užsilieka! šalia realistinės te
matikos scenos veikalų, plataus 
pripažinimo įgavo ir dramatur
gija, kurios stimulas bei smei
giamosios ietys buvo nukreip
tos prieš tikrenybę. Eiliniams 
žiūrovams pastaroji dramatur
gijos rūšis, nežiūrint kuria idė
jine linkme ar kuriais esteti
niais takais vingiuotų, tebėra, 
tur būt, dar per drąsi, įžaidi ar, 
sakysim, lyg ir “nesupranta
ma”. Tačiau: ar perversmai me
nuose ir gal net patys žymiau
sieji meno kūriniai kada buvo 
gimę, kad patenkintų minios

Ir dar koks! Galim sakyti 
— dvigubas. Ir kaip didžiulio 
dvitomio leidinio baigiamoji 
knyga, ir kaip aplamai 1965 
metų visą mūsų literatūrinę 
leidybą vainikuojanti pastan
ga. O šnekama čia apie šio
mis dienomis išleidžiamą “Lie
tuvių beletristikos antologijos” 
antrąją dalį.

Kaip žinome, anksčiau (1957 
m.) Lietuviškos knygos klu
bas yra išleidęs šios antologijos 
pirmąją dalį. Išleidžiant dabar 
ir antrąją, visos mūsų beletris
tikos rinktiniai gabalai paran
kiai sutelkiami dviejose kny
gose. Ir sutelkta geriausi ir 
spalvingiausi mūsų prozos pus
lapiai, pradedant pačiomis pir
mapradinėmis ištakomis, bai
giant šių dienų. jauniausiomis 
atžalomis.' ši prozos antologi
ja drauge su Lietuviškos kny
gos klubo pirmiau išleistąja 
“Lietuvių poezijos antologija” 
yra šios leidyklos labiausiai 
ambicingas užsimojimas, pasi
ryžtas ir ištesėtas.

Tokios apimties savo lite
ratūros antologijų lig šiol ne
suspėta buvo išleisti nei Lie
tuvoje, nei kur nors kitur. Tad 
šios poezijos ir prozos antolo
gijos, realizuotos laisvojo pa
saulio lietuvių kultūrinio gy
venimo srovėje, rikiuojasi taip 
gi prie tų mūsų amžių ir mū
sų likimą pragyvensiančių lei

nusistovėjusį skonį? (Nors juos 
džiaugsmingai sutikdavo galvo
jimo bei jutimo galios retesni 
vienetai.)

Nūdienos nerealistinio bei 
naujoviško prancūzų dramatur
ginio meno kūrėjai veikalus pa- 
grindžia arba antikinės Elados 
mitų temomis arba nukreipia į, 
taip vadinamo, absurdo ekspe
rimentus. Apie absurdo teatrą 

Prinokęs ruduo Nuotrauka R. Kisieliaus

dinių, kaip Lietuvių Enciklo
pedija, Krėvės raštų šeši to
mai, Lietuvių katalikų moks
lų akademijos “Suvažiavimo 
darbai” ir kit.

Šių metų užsklandai Lietu
viškos knygos klubo visuome
nei dovanojamas prozos anto
logijos antrasis tomas savo 
704 puslapiuose talpina net 61 
mūsų rašytoją, pradedant Pet
ru Taruliu ir baigiant Kaziu 
Almenu. Prie spausdinamos 
kūrybos knygoje regimos visų 
autorių nuotraukos ir jų gy
venimo bei kūrybos aprašai. 
Tomas redaguotas Bernardo 
Brazdžionio ir Benedikto Bab- 
rausko.

Tik trumpai čia atkreipiant 
dėmesį į šį neeilinį mūsų kul
tūrinio gyvenimo įvykį, didžia
jai Chicagos lietuvių kolonijai 
dar norėtume specialiai pri
minti, jog “Lietuvių beletr. 
antologijos” antrosios dalies 
viešas pristatymas visuomenei 
įvyks lapkričio mėn. 21 d. 
(sekmadienį), 3 vai. popiet, 
Draugo redakcijos patalpose, 
kur Chicagoje ir jos apylin
kėje gyveną antologijos au
toriai - rašytojai dalyvaus li
teratūrinių temų pokalbyje ir 
skaitys savo kūrybos. Šią li
teratūros popietę rengia atei
tininkų meno draugija “Šat
rija”, kviesdama jon visus 
mūsų literatūros bičiulius.

k. br.

mūsuose jau yra pakankamai 
kalbėta ir rašyta: lenktyniauti 
gal ir nėra reikalo. Tenka tik 
akcentuoti, jog aptariamo spek
taklio du autoriai atstovauja 
absurdo teatro tendencijas. Vie
nas jų — Samuel Beckett, pran
cūziškai rašąs airis (ir tik vė
liau darąs anglų kalba versi
jas), į gyvenimą ir pasaulį žiū- 

(Nukelta į 4 psl.)
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kiai jaučiama Dariaus Lapinsko 
asmenybe.

Programą pasekant
Liaudies dainų ciklas “Mer

gaitės dalia” žemam balsui su 
orkestru buvo gal labiausiai pri 
einamas eilinio tradicinio klau
sytojo klausai. Yra tai savo rū
šies šedevras. Dainų melodija 
palikta nepakeista, bet jų har
monizacija vedama savarankiš
ka, konstrastuojančia linija; 
yra gražios tonalinės melodikos, 
skambančios (tebūnie man at
leista !) net romantiškai, nors pa 
vartotos priemonės yra itin nau
joviškos. Orkestracija — šykšti, 
spalvinga, dainininko neslopinan 
ti. Bendras rezultatas — savitas, 
dailaus sąskambio ir... savotiš
kai lietuviškas, lietuviškas visai 
nauju būdu. Dainų ciklo tarpu
savio ryšys, atrodo, labiau iš
plaukia iš žodžių bei stilistinės 
vienumos, šiaipgi jis sudaro ei
lę savarankiškų miniatiūrų, ku
rios galėtų būti atliktos mažes
niame kiekyje ir nebūtinai ta pa
čia tvarka. Dainos buvo gražiai 
išpildytos Aldonos Stempužie- 
nės; pirmutinėse buvo jaučiama 
kiek vokalinio neįsidainavimo; 
toliau tai pagerėjo.

Miniatūrinė mozaikinė struk
tūra, kaip atrodo, yra Dariaus 
Lapinsko muzikai gana būdin
ga. Tai puikiai tiko liaudies dai
nų ciklui, bet pasireiškė nebe vi 
sai jo naudai sekančioje prog
ramos dalyje: koncerte fortepi
jonui, mušamiems ir styginiam. 
Sis kūrinys mažiausiai įtikino 
iš visos programos. Pagal savo 
turinį jis atrodė nepagrįstai iš
plėstas. Mozaikinė jo struktūra 
kažkaip nesusijungė į bendrą, 
platesnę formą; lengva ir per
matoma orkestracija, puikiai ti
kusi kaip dainininkės palyda, 
čia vietomis sudarė lyg tuštu
mas ir trukdė minties vientisu
mui. Tai ypač lietė koncerto fi
nalą; stipriausia buvo pirmoji 
dalis su dinamine mušamųjų te 
ma. Koncerto stilius — aštriai 
disonuojantis, chromatinis; ar
timas 12 tonų sistemai. Aštriai 
disonuojanti muzika turėtų bū
ti griežtai kondensuotos min
ties, nė momentui neleidžianti 
išsisklaidyti klausytojo dėme
siui; mažiausias bereikalingas 
išplėtimas čia žymiai pavojin
gesnis, negu konvencinėje dai
laus sąskambio muzikoje. Šito 
pavojaus elementų jautėme D. 
Lapinsko minėtame “trijų solis 
tų” ar “trijų solistinių vienetų” 
koncerte. Nelabai dėkingą, bet 
itin sunkią fortepijono partiją 
buvo gerai išmokusi pianistė Al

TAUTOSJISTORIJOSJPABIROS

1905 m. revoliuciniai sąjūdžiai
k

1905 m. prasidėjo Rusijoje re
voliuciniai judėjimai, reikalaują 
laisvės. Tie judėjimai nubangavo 
•ir Lietuvoje ir užtruko iki 1907 m.

a. Memorandumas ministeriui 
pirmininkui. — 1905 m. revoliuci
niai sąjūdžiai Rusijoje privertė ca
rą išleisti (1905. XI. 30) manifestą, 
žadantį kraštui asmens neliečiamy
bę, žodžio, organizacijų ir susirin
kimų laisvę. Lietuva, pajutusi kiek 
laisvės, ruošėsi Vilniaus seimui. 
Šiam seimui sušaukti organizato
rių susirinkimas (1905. XI. 4 ?) 
nutarė surašyti Rusijos ministeriui 
pirmininkui grafui Wittei memo
randumą.

Dr. J. Basanavičius, Donatas Ma
linauskas, kun. J. Ambraziejus ir 
M. Dovoina - Silvestravičius pasi
rašė po memorandumu, kaip įvai
rių Lietuvos kraštų piliečių įgalioti, 
ir įteikė. Iš viso ilgo to memoran
dumo svarbiausioji vieta, kur sa
koma. kad “lietuviai reikalauja 
savo tėvynei plačios autonomijos”.

b. Didysis Vilniaus seimas. — 
Po spaudos grąžinimo, lietuvių tau
ta skubiai organizavosi savaimin
gam kultūriniam ir net savaran
kiškam politiniam gyvenimui. Tas 
revoliucinis sąjūdis ir privedė prie 
Didžiojo Vilniaus seimo, kuris įvy- 
!ko 1905. XII. 4—6. Dalyvių susi
rinko apie 2,000. Tiek ir seimo ren
gėjai nesitikėjo.

Seimo dalyvių buvo reikalauta 

dona Kepalaitė. Koncerto atliki
me truputį jautėsi įtempimo: 
sunkiam veikalui gal kiek trūko 
susirepetavimo; geriau surepe
tuotas, jis gal ir praskambėtų 
vieningiau.

Siuita iš baleto “Daiva” pra
skambėjo jau gerokai ryškiau 

ir vieningiau. Joje buvo spalvin 
gų momentų, gražios, plačiai 
vestos diatoniškai politonalinės 
melodikos bei įdomios polifoni
jos. Čia būta mažiau fragmen- 
tarizmo ir daugiau platesnės li
nijos, kurios pasigedome forte
pijono koncerte.

Paskutinis veikalas: arija ir 
rečitatyvas “Les sept solitudes” 
(O. V. Milašiaus žodžiai) — 
Septintoji vienatvės giesmė pa
gal programoje pridėtą St. Sant 
varo vertimą buvo puikiai at
likta Aldonos Stempužienės ori
ginalo (prancūzų) kalba. Užda
vinys buvo nelengvas; atona- 
liai vesta vokalinė linija buvo 
švariai intonuota, įdėta daug 
ekspresijos; tiek dainavimas, 
tiek vietomis kompozitoriaus pa 
vartota vienos gaidos melodek
lamacija pasižymėjo gražia pran 
cūzų kalbos tarsena. Pats vei
kalas yra modernus, .priėjimas 
prie teksto apipavidalinimo gan 
savotiškas, jame jaučiama origi 
nalumo ir kūrybinio polėkio. 
Čia pamatėme Darių Lapinską 
iš ypač stiprios pusės, šalia liau 
dies dainų ciklo, kur jo sugebė
jimai išryškėjo kitoje — folk
lorinės stilizacijos ir neoprimi- 
tyvizmo — srityje.

Darius Lapinskas yra neabe
jotinai apdovanotas kūrybine 
dovana; dabartinių * moderniųjų 
stilių sūkuryje jis, atrodo, žino, 
kur eina, ir jau dabar randa sa
vitą kelią. Liaudies dainų cikle 
jis pademonstravo sugebėjimą 
sukurti kažką moderniškai sa
vitai lietuviško, net eiliniam mu 
zikaliam lietuviui nesvetimo. Ta 
tai, matyt, inspiravo reikalas ir 
pasistatytas uždavinys. Mūsų 
pareiga jam pateikti ir daugiau 
tokių “tautiškų uždavinių”, ku
riuos, kaip matėme, jis gali pui 
kiai “išspręsti”, šiaip jo kūry
ba daugiau priklauso bendrai 
dabartinės, vakarietiškos, mo
dernios muzikos srovei. Linkė
kime jam ir toliau sėkmingai ei
ti tokiu keliu, kuris, jo nuojau
ta, yra tikriausias jo kūrybinei 
dovanai.
Pora žodžių dėl orkestracijos 

ir dirigento
Darius Lapinskas orkestrą 

vartoja itin taupiai, atskirus 
instrumentus išvesdamas solis- 
tiškai ar fragmentiškai. Tai bū
tų šiaip gera ypatybė, atitin-

kanti šių laikų madą. Tačiau: 
ar ne per dogmatiškai šio dėsnio 
prisilaikoma? Kai kur, pavarto
jus kompaktiškesnį orkestro 
‘tutti”, ar ne ryškiau iškiltų jo 
įprastas “šykštusis” orkestraci
jos būdas?? Visur vartojant to
kią pat priemonę, ar negresia 
“spalvingo monotonizmo” pavo
jus? Šiaip, Dariaus Lapinsko 
orkestracija rodo gerą orkestro 
spalvų pažinimą ir nuojautą.

Koncerto sėkmingas įvykdy
mas (su puikiais Chicagos 
Simf. orkestro nariais, kurių bu 
vo apie 30, bet tik su viena re- 
petieija) daug priklausė nuo di
rigento. D. Lapinsko tam tikras 
dirigavimo judesių kampuotu
mas buvo su kaupu kompensuo 
jamas nepaprastu ritminiu mbs 
to tikslumu mišraus metro tak
tuose ir kitokiuose ritminiuose 
sunkumuose, kurių gausu D. La 
pinsko muzikoje. D. Lapinsko 
asmenyje turime ne tik talen
tingą naujovišką kompozitorių, 
bet ir gabų, precizišką dirigen
tą.

Tradiciją atgaivinant
Nebanalus, įdomus koncertas 

reikšmingas buvo dar vienu at
žvilgiu: jis atgaivinę “Margu
čio” tradiciją ruošti aukšto ly
gio koncertus, pasamdant sim
foninį orkestrą. Kaip žinoma, a. 
a. Antanas Olis, vienas iš “Mar 
gučio” globėjų, buvo didelis sim 
foninės muzikos mėgėjas ir lie
tuviškos muzikos propaguoto
jas. Jam mirus, o po to greita 
eile mirčiai pagrobus “Margu
čio” redaktorių B. Dirmeikį, tra 
giškoje auto katastrofoje žuvu
sią L. Vanagaitienę bei naują 
“Margučio” redaktorių A. Mac
kų, “Margutį” daug kas laikė 
irgi žuvusiu. Pasirodo, kad bu
vo klystama. Žurnalas, tiesa; su 
stojo ėjęs, bet Antano Vanagai

Lietuvai autonomijos. Tik kalbė
tojai skyrėsi dėl autonomijos išga
vimo būdų. Vieni reikalavo tam pa
naudoti revoliuciją, kruviną kovą, 
o kiti — nekruviną kovą.

Seimo pabaigoje vienbalsiai pri
ėmė keturių punktų nutarimą:

1. Šviestis, rištis ir stoti kovon 
su sukilusia visų Rusijos tautų 
liaudimi.

2. Reikalauti Lietuvai autono
mijos su seimu Vilniuje, išrinktu 
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu, neskiriant lyties, tau
tos ir tikybos.

3. Nemokėti jokių mokesčių, už
darinėti monopolius, neleisti vaikų 
j rusiškas pradedamąsias mokys
iąs, neiti Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gubernijose į valsčiaus teis
mus ir į kitas dabartinės valdžios 
įstaigas, neleisti savo brolių į ka
riuomenę, prisėjus reikalui, strei
kuoti visiems darbo žmonėms mies
tuose ir sodžiuose.

4. Visuose Lietuvos valsčiuose 
turi būti vartojama prigimta žmo
nių kalba.

Baigus seimą, tą naktį P. Vilei
šio spaustuvėje išspausdinta 36.000 
nutarimo lapelių. Grįžę namo, sei
mo dalyviai ėmė vykdyti nutari
mus, Per kelias savaites didžiojo
je Lietuvos dalyje valsčių parei
gūnai buvo išrinkti nauji, rusų mo
kytojai buvo pašalinti, mokesčiai 
nebuvo mokami, daugumas mono

polių buvo sudaužyti, daug kur 
buvo pradėta ginkluotis.

Minėtas seimas — tai pirmasis 
valstiečių pasirodymas politikos 
scenoje. Jų buvo 90% susirinku
siųjų, nes visi šviesesnieji lietuviai 
buvo miestuose arba kitur. “Vals
čiai, parapijos, sodžiai rinko savo 
atstovus, dėjo jiems kapeikas ke
lionei. Atstovai, drobines tarbeles 
pasiėmę, ėjo j Vilnių”. “Ir plauke 
terbeliuotos minios j tą žavėtąjį 
Vilnių, kur turės progos viešai, 
“visam svietui” girdint, pritariant 
ir už,jaučiant, sočiai pasiguosti, vi
su tuo, kas ant širdies: ir kad lais
vieji žmonės dar nesulyginti su iš
sipirkusiais, ir kad servitutai var
žo, ir kad dvarininkai netaikūs, ir 
kad valdžios atstovai nemandagūs, 
ir kad visokeriopų tikėjimo, kal
bos ir asmens laisvių nebuvo”. 
“Vilniaus Seimas parodė, jog Lie
tuvos liaudies nebesama netvarkios 
laukinių minios”.

Kai pradėta nutarimai vykdyti, 
susilaukta rusų reakcijos. Pradė
jo siautėti baudžiamieji būriai ir 
bausti nusikaltėlius, tremiant juos 
į Sibirą, neduodant ramybės pabė
gusių tėviškėms. Daugelis šio įvy
kio dalyvių turėjo bėgti į užsienį 
ir slėptis nuo rusų keršto.

c. Memorialas Apaštalų Sostui, 
—r Dr. J. Basanavičius su būreliu 
vilniškių bei kauniškių kunigų pa
ruošė Apaštalų Sostui memorialą 
dėl lietuvių kalbos skriaudimo Vil
niaus vyskupijos bažnyčiose. Teks
tą lietuviškai parašė Basanavičius, 
o lotyniškai dalį išvertė kun. 
šnapštys - Margalis. Anksčiau pa
darytą vertimą pakoregavo ir bai

Po Dariaus Lapinsko kūrinių koncerto Chicagoje. Iš kairės į dešinę: solistė Aldona Stempužienė, simfoninio 
orkestro koncertmeisteris Victor Aitay, pianistė Aldona Kepalaitė, kompozitorius ir koncerto dirigentas Da
rius Lapinskas. Nuotrauka A. Gulbinsko

čio 1932 m. įsteigta, gilią tau
tinę vagą Amerikos lietuvių 
tarpe išvariusi radijo valandė
lė veikia ir toliau, globėjų tary
bos tvarkoma. Dar daugiau: p. 
Vernai Olienei, a. a. A. Olio naš 
lei globojant, buvo suruoštas ir 
šis neeilinis koncertas, davęs 
progos čikagiečiams susipažin
ti su Dariaus Lapinsko kūryba.

“South Shore Country Club” 
patalpose įvykusiame po kon
certo priėmime, kuriame buvo 
sukviesta apie šimtinė mūsų vi
suomenės atstovų, p. Olienės pa 
žadėta vėl sugrįžti su koncer
tais į Orchestra Hali ar Operos 
rūmų patalpas, ta proga pasam
dant kompozitoriui — dirigen
tui D. Lapinskui pilną Chicagos 
Simfoninio orkestro sąstatą.

Koncertas Chicagoje sutrau
kė beveik pilną Marijos Aukšt. 
mokyklos salę. Įdomu pastebėti, 
kad publika su dideliu dėmesiu 
klausėsi neįprastos naujoviškos 
muzikos, šiltai priimdama tiek 
kompozitorių, tiek solistus.

Nesenos tragiškos praeities 
akivaizdoje, koncerto pradžio
je galima būtų buvę neilgoje ce 
remonijoje paminėti tiek “Mar
gučio” steigėją A. Vanagaitį, 
tiek gyvųjų tarpe nebesančius 
tolimesnius ‘“Margučio” redak
torius, bendradarbius ir globė
jus. Koncerto programa buvo 
neilga; trumpa oficiali dalis, at
skirta nuo tikrojo koncerto, ne
būtų pakenkusi jo akademiškai 
■rimčiai.

MOVI NG
Apdraustas perkraustytus- 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 

Tel FRontier 6-1882

gė versti klierikas M. Vaitkus.
d. JAV lietuviai rėmė sukilimą. 

— Kai 1905 m. Lietuvos revoliu
cinio sąjūdžio atgarsis pasiekė JAV 
lietuvius, tai jie tuoj įsteigė Cent- 
ralinj Komitetą Revoliucijai Šelp
ti Lietuvoje.

Komitetas (kurį sudarė: dr. A. 
Bacevičius, dr.. J. Šliupas — iždi
ninkas, J. O. Sirvydas — sekreto
rius, J. Baltrušaitis ir J. Naujo
kas) veikė nepilnus metus. Iki ru
dens surinko $800.00 ir padalijo į 
4 dalis: Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai — $225.00, Kapsuko vado
vaujamai socialistinei organizaci
jai, “Draugui” — $225.00, Lietu
vos Demokratų Partijai (varpinin
kams) — $150.00 ir pavieniams 
kovotojams — $100.00.

Socialdemokratai norėjo gauti 
visas aukas. Kilus ginčams dėl au
kų paskirstymo Lietuvoje (vie
niems reikalaujant, kad aukos bū
tų siunčiamos vien LSDP, o kitiems 
norint jas skirti ir Kapsuko vado
vaujamai Draugo organizacijai) 
komitetas greit iširo. Išėjusieji iš 
CKRŠ asmenys likusius pinigus pa
skyrė į dvi dali: varpininkams — 
452.50 ir socialistams — $378.50.

Socialistai sudarė Revoliucijos 
Rėmimo Komitetą, rinko aukas ir 
siuntė socialdemokratams.

Vincentas Čiulevičius

Skaitytojų dėmesiui. Tikslumo 
dėlei norime skaitytojams paaiš
kinti, kad rugpjūčio 11 d. kultūri
nio priedo Tautos istorijos pabi
rų skyriuje tilpusių straipsnelių 
antrasis turėjo būti pirmuoju, o 
šis — pirmiau anų abiejų. Red.

Naujoji ispanų

Neseniai ispanų literatūros 
kritikas Sr. Lopez Anglada iš
spausdino savo įdomią ir turi
ningą “Ispanu poezijos panora
mą”, kuri nuodugniai peržvel
gia naujosios Ispanijos, tai yra 
1939-1965 metų laikotarpio, poe
tinę kūrybą. Studijos autorius 
ilgame istoriniame įvade auten
tiškai iškelia naujosios ispanų 
kartos poetų vertybes.
Kritikas Lopez Anglada gimė 
1919 m. Ceutos mieste ispanų 
Afrikoje, užtat tebuvo vos dvi
dešimties 1939 metais, nuo kur 
prasideda jo kritika ir literatū
ros apžvalga. Autorius yra pla
čių užmačių, užtat, nors ir ra
šo apie ispanų poetus ir rašyto
jus, pradėdamas 1939 metais, 
jis nepamiršta ir ankstenės kar
tos poetų bei rašytojų, kurie ra
šė ir rašo ispaniškai už Ispani-I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, I’rotez.lstas 

Aparatal-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
P1UTAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kašdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Res. telef. IVAIbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crauford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, dliambintl MI 8-0001.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KatMien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Llberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

'Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5. treč. Ir šešt. tik 
susitarus

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-0 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 0 v. v., 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal sualtarlma

jos ribų. Jis labai tiksliai ir kri
tiškai apibrėžia poeto Rubeno 
moderniškumą ir Unamuno, An 
onio Mačado ir Juan Ramon 

Jimenezo intymumą bei atsinau 
jinimą. Pirmiausia Sr. Lopez 
Ang'ada analizuoja modernųjį 
ispanų mintytoją ir kritiką Eu- 
genio d’Ors, Adrianą dėl Valle, 
Alexandre, bet ypač stabteli 
ties Damazu Alonso ir šio ilga 
poema “Rūstybės vaikais”.

Toliau autorius gvildena gar
sųjį Pemaną, Lopezą Mateo, 
Ramon Aznarą, Federiką Sai- 
ją de Robles ir kitus mažesnio 
svorio, kaip pvz. Rosalesą, Pe- 
tierą, Vivancą, poetą profesorių 
Entrambasaguas bei Diazą Pla- 
zą.

Ofiso 735-4477; Rez.. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarime

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterį; Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2050 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasiden nuo 4 iki 9 v. v.;
Šeftt. 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šeši, uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

Pirm., antr.. ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olynipic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUIIJ3ING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. teL 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvlrt 5—8 

antrad., penkt. 1—4 
Priiminėja tik susitarus

Lopez Anglada trumpai, bet 
labai vykusiai, apibūdina pasta
rojo dešimtmečio ispanų poe
tus: Rafaelą Morales, Garcią 
Nieto, kataloną Josę Crusetą, 
humanistus Cremerą, Bonsoną, 
Valverdę, Blsą de Otero, Nunez 
de Arce, Pedrą Saliną ir Jor- 
gę Guillen.

Įdomu dar ir tai, kad antolo- 
įjos autorius baigia savo veika 

Ją “kunigų poezija”, cituoda
mas jų “mistines mūzas”. Pir
moje vietoje jis aprašo ‘“Mir
ties slėnio” abato Justo Pere- 
zo de Urbei ir augustiniečio Fe
likso Garcia, Carlos de la Rica 
ir Jackaus Herrero ir kitų ver
tą dėmesio kūrybą.

Kun. Kaz. Patalavičius

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

dienini* nMnrvte

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, Dl. 

Telef. ofiso: PUlImnn 5-6706 
Namų: BEverly 8-3946

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt 
1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namo 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p. 
išskyrus trečiaČlenJ

TEL. 423-2600

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad. antrad., ketvlrtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTnOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL : Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
sęštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 1; 
kitu laiku Nusitarus telefonu: 
______ Telef. REpnblic 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL: 1 vai p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstą, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal dusttarlmą

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 
2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

|Marquette Parko ofisas: 2750 VV. 
71 Street, telefonas 925-8296. 

Res. tel. VVA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 So. Ashland 

Avė., tel. CL 4-2896 
Valandoj: 2—-5 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofi&i uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

OfiBas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.:, Pirm., antr.. treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki k 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 VVest 71at Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. P. 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IH 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v. V 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6- 9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 6-8

Tik svarbiais atsitikimais fU.sita.rns

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. ». 

Treč. Ir Mitad. pagal sutarti.



DR. V. LITAS

Šitas klausimas turi dvi pu
ses: individualinis gyvybės am
žius ir gyvybės atsiradimo že
mės paviršiuje amžius. Mokslas 
į abudu klausimus pastaraisiais 
laikais metė daug naujos švie
sos. Mikroorganizmai gyvybę 
išlaiko šimtus milijonų metų. 
Klausimų kompleksas apie gy
vybės amžių ir esmę dabar stu
miasi visai nauja tėkmė.

Gyvybė pagal individualinį 
amžių sudaro tris grupes. Trum 
pūtusias amžius yra gyvulių ir 
žmogaus. Tam tikros augalų rū
šys turi keleriopai ilgesni am
žių. Maksimalinis gyvulių ir 
žmogaus amžius yra 120-140 me
tų. Medžiai — tik atskiros rū
šys — pasiekia 6000 metų. Bet 
mikroorganizmų sporos gyvybę 
išlaiko kelis bilijonus metų.

Žmogus savo amžiumi pralen 
kia visą žinduolių klasę. Dramb
lys išgyvena tik pusę žmogaus 
amžiaus. Arklys ir meška var
giai peržengia 50 metų. Šimpan
zė gyvena tik ligi 45 metų. Gal
vijai ir šunes turi dar trumpes
nį amžių.

Paukščių 
viai ilgas, 
ir papūgos 
mas. Gandras varlių gaudymo 
meną baigia po 60 metų. Viever 
šiai atneša nedaugiau kaip

amžius yra reliaty- 
Šimtamečiai ereliai 
nėra retas atsitiki-

pavasarių.
Rašalinės žuvys, sraigės ir ki

ti moliuskai išgyvena ligi šimt
mečio. Vėžliai ir gulbės prašo
ka 150 metų.

Gyvybės amžius nepareina 
nuo organizmo tobulumo ir di
dumo. Kitaip atrodo augalų am
žius. Tam tikri augalai veisiasi 
vegetatyviai iš pumpurų ir net 
kūno dalių. Ąžuolai, liepos pra
šoka 1000 ir daugiau metų. Ka
lifornijos mamuto medžiai, kaip 
skersinio piūvio rievės rodo, iš
gyvena net 6000 metų amželį. 
Samanos gali būti šimtametės: 
viršūnės auga, o apačios miršta.

Mikroorganizrrių tyrimas iš
kėlė naujų aspektų apie gyvy
bės amžių. Tam tikri protozo
jai ir bakterijos dauginasi ski
limu. Klausimas, ar šituo atve
ju miršta individas? šitas pro
cesas neturi charakteringų mir
ties bruožų: gyvybės pasibaigi
mo ir lavono. Protozojų ir bak
terijų flora turi potencinį ne
mirtingumą. Mikroorganizmai 
tuo būdu gali išlaikyti gyvybę 
milijonus metų: įpėdiniai atsi
randa po kūno pasidalinimo, ir 
gyvybė neužgęsta. Aukštesnių 
gyvulių kiaušinio plazma taip 
pat turi potencinio nemirtingu
mo. Kiekvienas organizmas tu
ri mažą nemirtingumo dalelę. 
Šita dalelė yra gyvybės tęstinu
mo pagrindas. Organizmas turi 
sugebėjimą perduoti gyvybę. 
Primityvi gyvybė, kaip pvz. spo 
ros, gali turėti saulės amžių. 
Gyvų mikroorganizmų suradi
mas Paleozoikumo periode remia 
gyvybės kilmės iš Kosmo pažiū
rą. Šitos problemos santrauka 
atrodo šitaip:

Gyvybė yra kosminės apim
ties ir kosminio amžiaus. Pir
mi mikroorganizmai yra rasti 
akmens druskoje iš cechšteino 
laikų. Cechšteino druska susi
darė prieš 200 ftiil. metų. Kar
bono (260 mil. metų), Devono 
(360 mil. metų), Silūro (400- 
500 mil. metų) ir apatinio Kamb 
rio (500-600 mil. metų) periodų 
žemės sluoksniai taip pat turi iš
laikę gyvų bakterijų. Senesnių 
druskos sluoksnių kaip Kambrio 
nėra. Kambrio periodo bakte
rijos duoda mums naują sam
pratą apie Kambrio laikų gyvy
bės procesus. Paleontologiniai 
tyrimai rėmėsi tik morfologi
niais duomenimis.

Šitų bakterijų medžiagų apy
kaita rodo didelį sutapimą: mik 
roorganizmai iš Kambrio, Silū
ro ir apatinio Devono turi ne
daug biocheminių procesų. Nau
jesnių žemės periodų mikroor
ganizmai rodo vis' didesnį fer
mentų veikimą. Fermentų išsi
vystymas mikroorganizmuose 
nėra atsitiktinumas: komplikuo 
tesnė cukrų struktūra tik nau
jesniais žemės praeities laikais 
vis daugiau įtraukiama į kvėpa

vimo sistemą. Komplikuotesnės 
cheminės struktūros cukrai yra 
tik naujesnių laikų gamtos lai
mėjimas. Cukrų ir fermentų iš
sivystymas ėjo kartu, šitaip 
sakė ankstyvesni teoretiniai 
samprotavimai. Radimas gyvų 
bakterijų senuose žemės sluoks
niuose teoretiniams samprotavi 
maras sudaro tvirtą paramą. 
Sporos yra seniausi mikroorga
nizmų elementai. Didesnė dalis 
bakterijų turi sporas. Seniausi 
žemės siuoksni d užkonservavo 
tik sporinių bakterijų. Bespori- 
nės bakterijos pasirodo tik vi
duriniame Devone. Seniausios 
bakterijos iš vidurinio Devono 
yra “grampozityvios” (nusida
žo tam tikrais dažais). "Gram- 
negatyvios” bakterijos atsiran
da tik po vidurinio Devono. Bak 
terijas nuo Kambrio ligi Tercia
ro periodų turi tik lazdelių for
mą. Kokkai, arba rutulinės bak
terijos, pasirodo tik Terciaro 
periode prieš 25 mil. metų.

Klausimas, kokiu būdu se
niausi mikroorganizmai išlaikė 
gyvybę ligi mūsų laikų? Mūsų

Vitalinis fiksavimas sukuria 
bakterijos kūno baltymų ramy
bės padėtį. Baltymai po vitali
nio fiksavimo yra tarpinės me
džiagos forma tarp neorganinės

džiovintos bakterijos išlieka gy
vos dešimtis ir daugiau metų.

Camille Pissarro (prancūzų impresionistas, 1830-1903) Darbininkai

Albinas Baranauskas

Kapų tyla skaidriam dienovidy
1944
Tur būt dar jokį metą neužderėjo tiek spalvų, kaip aną rudenį: 
Dienos žibėjo kaip žvakės, o naktys žėravo kaip laužai. 
Atvėsdavo, lyg tyčia, per patį vidudienį,
Tapdavo karšta pirmą valandą ryto, lėktuvams atsidaužus.

Stovėjo ties alksniais šrapneliai, ir degė bombonešiai amžinai 
nutilusiais motorais,

Tamsa atnešdavo kareiviams mirtį, skaudančią, bet nenuobodžią, 
Po nekirstais rasotais rugiais nakčia vagomis sruveno šiltas oras, 
Mėnuliui užtekėjus, divizijos vadas sapnavo žemėlapyje minimą 

sodžių.

Kur buvo žalia — žalia, kur buvo ruda — ruda,
Saulėti dulkių dūmai iškildavo pro beržus,
Kapų tyla skaidriam dienovidy pas prūdą,
Toli ant kalnų virpėdavo kaitra, per fronto linijas kažin kaip 

prasiveržus.

VENCLAUSKO TROBOS

Pavasaris būdavo dvipusis iš vandens ir saulės padarytas 
veidrodukas.

Šnekėti, ar net sušnibždėti anomis dienomis, tai jau didelis garsas. 
Anapus apsemtų plačių durpynų skambėdavo kas popietę 

Venclausko ūkis:
Du juodi vieniši trobesiai — vienas gyvenamas namas, antras 

sykiu kluonas ir tvartas.

Karklai tylėdavo. Žolė, išskyrus patį pakraštį upelio,
Būdavo dar negyva. Bet beržai, ir čiurkšlės dangaus aukso, 
Ir šilima, ir atspindžiai pro langus, ir vežimų tarškesys ant kelio 
Atsišaukdavo su bevilčiu ilgesiu j per balas nepribrendamus 

trobesius Venclausko.

Sausumas sustabdo gyvybes 
funkcijas. Gyvis tada apsieina 
be maisto. Kitas gyvybės kon
servavimo principas yra celių 
išžudymas. Šitas procesas vadi
nasi ‘“reversibilinis denaturavi- 
,.iaa”. Abu procesai biochemi
niu požiūriu yra artimi. Kamb 
rio periodo bakterijos gyvybė iš
silaikė ligi mūsų laikų abiejų 
principų — džiovinimo ir išsū- 
dymo — dėka: sausos bakteri
jos pateko į druskos kristalus. 
Kitas principas mikroorganiz
mų gyvybei išlaikyti ilgą laiką 
yra užšaldymas. Prie didelio 
šalčio gyvybės procesai pereina 
į ramybę, bet nemiršta.

Biocheminės struktūros, kaip 
lig šiol manoma, išsilaiko tik 
prie energijos sunaudojimo. Ta
čiau neatsakytas klausimas, 
kaip Kambrio laikų bakterijos 
išsilaikė ligi šių laikų: kas pa
pildė energijos sunaudojimą ir 
kas sulaikė cheminį ir fizinį 
bakterijos kūno irimą? Džiovi
nimas ir išsūdymas yra ne kas 
kita, kaip bakterijų kūno ener
gijos fiksavimas. Šitas fenome
nas, kaip rodo ir mėlynos algės, 
yra vadinamas vitaliniu fiksavi
mu.

gamtos ir organizmų. Druska ir 
išdžiovinimas sukuria baltymų 
“absoliutaus nulio” padėtį. Vita
linio fiksavimo baltymai yra 
laisvi nuo senėjimo šimtus mili
jonų metų. Vitalinio fiksavimo 
bakterijų kūnas turi absoliutinę 
ramybę. Gyvų bakterijų suradi
mas iš senesnių žemės periodų 
kelia visai naują gyvybės prob
lematiką.

Antanas Petrikonis Laukimas (aliejus)
Iš parodos 69 galerijoj, Marąuette Parke, Chicagoj

Kitas klausimas, kaip ilgai 
“vitališkai fiksuota” gyvybė 
prie palankių sąlygų gali išsilai 
kyti ? Becąuerel ir Kuehnau ap
skaičiavimu, gyvybė arti abso
liutinio nulio temperatūros gali 
likti gyva bilijonus metų. Bet 
šitas klausimas liečia tik mikro 
organizmus. Prie absoliutinio 
nulio struktūrinis bakterijos bal 
tymų ir nukleino rūgščių iri
mas visai nevyksta. Tuo būdu 
bakterijos ir virusų gyvybės 
principas išsilaiko neribotą lai
ką. Bet biocheminių procesų ra
mybė dar neužtikrina mikroor
ganizmų išlikimo šimtus milijo
nų metų. Ionizuoti spinduliai ga 
Ii sunaikinti mikroorganizmų 
gyvybę. Kosminiai spinduliai 
neįsiskverbia į gilesnius žemės 
sluoksnius. Tiesioginiu būdu 
jie nepasiekia bakterijų. Uole- 
nos, kurios turi kalio, nesudaro 
bakterijų sporoms pavojaus: ra 
dioaktyvus kalio isotopas “ka- 
lium 40” neliečia mikroorganiz
mų. Kiekvienas gyvas organiz
mas turi kalio. Pati bakterijos 
spora turi kalio isotopo “kalium 
40”. Ionizuoti spinduliai mikro
organizmų išlikime didelio vaid
mens neturi.

Mikroorganizmų išsilaikymo 
neribotumas praplečia gyvybės 
problematikos akiratį: mirtis nė 
ra gyvenimo būtinybė. Mirtis 
yra išdava tobulesnio organiz
mų išsivystymo. Gyvybė yra se
nesnė kaip mirtis.

Kas yra gyvybė? Mokslas 
daugiausia tiria tik gyvybės kil
mę ir išsivystymą ant žemės. 
Gyvybės atsiradimas iš Kosmo 
— meteoritais arba iš mažų dul 
kių dėka — neturi įrodymų. Bet 
niekas nekalba prieš tokią gali
mybę : masyvinis meteoritas 
mikroorganizmą gali apsaugoti 
nuo kosminių spindulių veiki
mo. Prileidimas gyvybės atskri 
dimo galimybės iš kitų dangaus 
kūnų gyvybės kilmės problema
tiką tik išplečia, bet neišspren
džia.

Visų šimtmečių išminčiai kė
lė gyvybės kilmės problematiką: 
pirmiausia šitą klausimą aiški
no pranašai ir religiniai išmin
čiai. Prie šitų klausimų vėliau 
prisidėjo ir filosofai. Gamtos 
mokslai gyvybės kilmės klausi
mais davė įvairių pasisakymų 
gana vėlai. Gamtininkai gyvy
bės kilmės klausimais atnešė lig 
tol nežinomą materialistinį gal
vojimą. Gyvybė, pagal materia
listinį galvojimą, susideda iš ne
gyvų atomų. Tuo būdu iš esmės 
ji yra “determinatyvinių fizikos 
dėsnių” išdava. Bet gyvybė tu
ri ir “kitokių fizikos dėsnių”. 
Fizikos dėsniai esą sukūrė pir
mą gyvybę. Atomarinis ir mole- 
kuliarinis medžiagų mišinys 
'galimybių mechanizme” išvys

tė didingą tvarką.

atsitiktinu-

Bet šitas “galimybių mecha
nizmas” ir fizikos dėsniai neturi 
suderinimo. Gyvybės atsiradi
mas vargiai yra tik fizikos dės
nių išdava. Tur būt, dar yra 
mums nevisai žinoma ir Super- 
fizika.

Vidutinės baltymų molekulės, 
turinčios 20 įvairių amino rūgš
čių, išsivystymo galimybės, pa
gal galimybių principą, šitaip 
atrodo: prieš baltymų moleku
lės susidarymą turi susiformuo
ti 10‘-:o (1 su 1270 nulių) balty
mams netinkamų molekulių, ki
taip pasakius, prieš pirmykštės 
baltymų molekulės susiformavi 
mą turėjo atsirasti bilijonai ne
tinkamų junginių. Bet Kosmo 
amžius šitiems procesams išsi
vystyti yra per trumpas. Pir
mykštės baltymų molekulės iš
sivystymas, pagal galimybių 
principą, yra negalimybė.

Galimybė, arba 
mas, nėra gyvybės atsiradimo 
priežastis. Baltymų susidarymo 
elektros kibirkštimi taip pat ne 
galima išaiškinti: amino rūgš
čių sintezė vyksta visai kitu ke
liu.

Pirmykštė baltymų molekulė, 
pagal galimybių principą, turė
jo būti išrinkta iš 10’2r° jungi- 
nių.Bet tuo pačiu laiku turėjo 
būti sukurti enzymai, be kurių 
nevyksta cheminiai procesai. 
Tuo būdu dar bilijonai galimy
bių turėjo būti išbandyta. En
zymai taip pat yra baltymai.

Paveldimų ypatybių perdavi
mas nevyksta be ribonukleino 
rūgščių, šitos rūgštys sudaro 
genų struktūrą. Pirmykštė gy
vybė be genų negalėjo turėti 
įpėdinių. Genų skaičius žemes
niuose organizmuose yra nema
žesnis kaip 5000.

Gyva substancija turi turėti 
energijos tiekimo minimumą. 
Adenosintrifosforinė rūgštis yra 
energijos šaltinis. Pirmoji gyvo 
ji struktūra turėjo turėti memb
raną apsaugai nuo nuodingos 
aplinkos veikimo. Pro membra
ną turi vykti medžiagų apykai
ta ir reguliavimas. Bet šitos 
komplikuotos struktūros, pagal 
galimybių principą, laiko koin- 
zidenze turi būti “gatavos” ir 

Madona ir kūdikis su šv. Mikalojum ir mecenatu. Paveikslas šiomis dienomis pavogtas iš Šv. Juozapo 
kolegijas, Rensselaer, Ind. Sakoma, kad jis tapytas 1507 m. žymaus italų dailininko Giovauni Beiliui ir 

I paveikslo vertė $350,000.

didžiame žemės paviršiuje turi 
sueiti į mažą vietą ir sudaryti 
harmoningą kontaktą. Prileidi- 
mas galimybių principo iš mūsų 
galvojimo reikalauja didelės au 
kos. Gyvybė nėra galimybių iš
dava.

Materialistinė gyvybės kilmės 
samprata gyvybės problemos 
neišsprendžia. Gyvybė yra gam
tinės realybės transcendencija.

Kas yra gyvybė? Gyvių evo
liucijos svarstymas mėgina duo 
ti atsakymą. Gyvybės išsivys
tymo kelias yra maždaug 3 bil. 
metų. Milžiniška laikų erdvė 
rodo fenomenalią gyvybės jė
gą ir didingumą. Kontinentai at
sirado ir vėl pranyko ar formos 
keitėsi. Baisios katastrofos siau 
tė mūsų planetoj. Bet gyvybė 
išliko. Gyvybės laimėjimo kelias 
yra nesulaikomas: pilnas žemiš
kos gyvybės sunaikinimas yra 
negalimybė. Gyvybės tobulumas 
žmoguje pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Žmogus protinėmis galio 
mis pasidarė gamtos valdovu. 
Gyvių išsivystymas turi bend
rą linkmę. Morfologiniai ir fi
ziologiniai celių principai ir pa
leontologiniai duomenys rodo 
bendrą gyvybės kilmę. Žemės 
praeities ir šių laikų gyviai yra 
tarpusavio giminės. Bendra išsi
vystymo tendencija yra gyvių 
organizmo tobulėjimas. Žmogus 
yra evoliucijos vyksmo atbaigi
mas. Bet prie žmogaus evoliuci
jos principas nesustos: gyvių 
evoliucija vyksta toliau.

Kosminis įvykis, prileiskim, 
tegul užgesina saulę. Aukštes
nieji gyviai tuoj išmiršta. Mūsų 
oro sluoksnis, arba atmosfera, 
pavirsta iki 150 metrų skysto 
deguonies ir azoto okeanu. Da
bartiniai vandenys sušąla į kie
tą ledą. Bet bilijonai mikroorga
nizmų, daugiausia sporos, šitai 
katastrofai nepasiduoda. Mikro
organizmai, užsikonservavę šal
tyje, išlaukia bilijonus metų. Po 
kelių bilijonų metų saulė vėl ima 
šviesti ir šildyti. Mikroorganiz
mai pradeda naują evoliucijos 
kelią: ant žemės išsivysto pa
našūs gyvuliai ir augalai. Šitos 
evoliucijos tikslas vėl yra Homo

[ sapiens arba kita protaujanti 
būtybė. Atvirkščio evoliucijai 

: proceso gamtoje nėra. Gyvybė 
I yra tam tikros krypties dydis. 
Kitaip pasakius, gyvybė turi 
kryptį. Kas yra gyvybė? Gyvy
bė turi ne tik kryptį, bet ir tiks
ią. Evoliucija yra visuotinis Kos 
mo principas. Pasaulis išsivystė 
iš kosminės, tuo būdu anorgani- 
nės, materijos. Šitos evoliucijos 
laikas, šių dienų astronomų ir fi
zikų manymu, yra 10-12 bil. me 
tų. Susidarė elementai; iš jų ir 
su jais žvaigždynai. Anglis, van 
denilis, deguonis, azotas, ‘fosfo
ras, geležis ir kiti elementai su
darė neorganinius junginius. 
Bet šitie elementai išvystė sa
vybes sudaryti organines mole
kules.

Antra evoliucijos fazė apima 
organinįų struktūrų išsivysty
mą. Didelis yra klausimas, kas 
privertė negyvą gamtą “nuo pir 
mos dienos” eiti gyvų organiz
mų išsivystymo kryptimi? Gy
vybė yra numatyta pirmos arba 
neorganinės evoliucijos plane. 
Atsakymas yra tik vienas: tam 
tikras vairavimas yra iš Ana
pus. Tas vairavimas yra senes
nis kaip Kosmas. Evoliucija yra 
tam tikro plano išpildymas. Iš
vada šitaip atrodo; gyvybė yra 
prekosminė realybė. Materija 
mums yra substancija. Bet mo
dernioji fizika pradeda neigti ma 
terijos substanciškumą. Materi
ja yra energiją, spinduliavimas, 
ne substancija.

Herman Weyl sako: “Mums 
tik atrodo materija, iš tikro — 
materijos nėra”. Sunku įsivaiz
duoti pasaulį be substancišku- 
mo. Fizika šitą realybę įrodo. 
Materija yra tik energijos ma
nifestacija arba spinduliavimas. 
Bet pati materija neturi abso
liutumo: ji gali atsirasti ir ding 
ti. Mūsų žinojimas apie materi
ją pasiekia ribas: anapus mate
rijos yra nematomas pagrindas. 
Egzaktmiai mokslai, kaip fizika, 
chemija ir biologija, mus tik ar
tina prie to pagrindo. Kosmas iš 
to gamtos dėsniais neapčiuopia
mo Anapus gauna impulsus. Ma
terijos charakteristiką sudaro 
dydis, vadinamas spinduliavimu, 
arba energija. Gyvi organizmai 
turi charakteristiką, vadinamą 
gyvybe. Daugiau mums nieko 
nežinoma.

Bet yra analogija tarp mate
rijos ir gyvybės: gyvybės nėra, 
yra tik gyvybės apsireiškimas.

Žmogiškoji giminė yra pasku
tinės evoliucijos fazės išdava. 
Žmogus sugeba suprasti pačią 
materiją ir Visatos sąrangą. Bet 
pats žmogus savo pilnume gam
tos mokslams nėra supranta
mas: jis yra psichofizinė būty
bė. Žmogaus kūnas yra paimtas 
iš “Šiapus”. Bet žmogaus sielą 
sukūrė galybė iš “Anapus”.

— Amerikoje pirmoji knygas 
skolinanti biblioteka įsteigta 
1731 m. lapkričio 8 d. Philądel- 
phia, Pa. Ją įsteigė B. Frank- 
lin, turėdamas 23 m.

Kas lengvai patiki, lengvai būna 
apgaunamas: kas visiškai netiki — 
pats save apsigauna.

Alb. M. Weisz
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PRANCŪZAI LIETUVIŠKOJE ŠIRDŽIŲ VIEŠNAGĖJE
(Atkelta iš 1 psl.)

ri pro tamsesnius akinius, bet 
greta skelbia nuraminimą ir vil
ties nenustoti šnabždesį. Ant
rasis — Eugene Ionesco, kili
mu rumunas, perša herojinius 
mostus ir į žmogaus sielą nuai- 
dinčias pramanas. Jo viena
veiksmis “Les chaises”, tarp ki- 
ko, laikomas vienu stipriausiu 
Ionesco kūriniu (o tos "Kėdės” 
džiugino Irenos Virkau, manuo
ju nuosprendžiu, tobulu verti
mu).

Ir S. Beckett’o “Krappo pas
kutinis įrašas” (vertė Liūtas 
Mockūnas ir Marius Katiliškis) 
bei E. Ionesco “Kėdės” idėjinė
mis sugestijomis jei neidentūs, 
tai ryškiai giminingi kūriniai. 
Juose autoriai žiūrovų catarsis 
kreipia į senstančio ir susenu
sių žmonių psichiką. Ypač “Kė
dėse”, kur realybė pinasi su 
praeities haliucinacijomis, tik
rovė jau nebeegzistuoja, o pra
simanymų sapnavimai grąžina 
būties prasmę, jos laimę ir ga
lą. Ir kur “viską” turi išaiškin
ti... nebylys oratorius.

Trečias autorius Jean Coc
teau, gimęs dar praėjusiame 
šimtmety, gyvenime praktika
vęs “visas poezijos rūšis”. Jisai 
poetas, dramaturgas, pripažin
tas dailininkas, romanų auto
rius, moderniųjų baletų kūrėjas 
ir jų įgyvendintojas, galop — 
plačiai pasauly pagarsėjęs fil
mų scenarių sudarytojas ir jų 
režisierius. Eksperimentavo įvai 
rias šio šimtmečio meno for
mas, bet nei vienai jų nenusi
lenkė. Jis visada pabrėždavo, 
kad teatre, romane, filme ir t. 
t. jam terūpi vien poezija. Į tai 
ir norisi nukreipti dėmesį.

Amerikinės universitetinės sce
nos, per Nijolės Martinaitytės 
malonę, lietuviškoje aplinkoje 
paveiki ir įsidėmėtina demonst

racija.
Dramaturgas Algirdas Landa* 

bergis atrašė: "Tavo teisybė, 
jog turiu problemą. Bet jos ne
išvengia ir amerikietis — dra
maturgas — kam rašyt? —uni
versitetams, Off - Broadway, 
Broadway ir t. t.? Aišku, išei
viui dviguba problema”.

Atsiprašau adresato, kad ci
tuoju laiško pastraipą. Tik už
sinorėjo skaitytojams duoti 
užuominą, jog Amerikoje egzis
tuoja įvairiausių paskirčių, skir
tingų siekimų, nepanašių parei
kalavimų (iš stambios, iš dole
rinės, iš mažylytės bei kitoniš
ko mato raidžių) teatras. Jų 
tarpe universitetų teatrai daž
niausiai būna eksperimentų la
boratorijos, naujovių rekomen
dacijos tribūnos, kultūringo žiū
rovo, tinkamai paruoštų scenos 
(teorijos bei praktikos) pedago
gų inkubatoriai. Profesijai 
praktikuoti iš tų teatrinių ka
tedrų, palyginti, nedaug atsi
randa absolventų, bet tai nei 
kiek nesumažina tų institucijų 
reikšmės ir dabarčiai ar atei
čiai svarios įtakos. (Žymiųjų 
Amerikos abiejų lyčių aktorių 
legionuose užtinkame ir įvairių 
universitetų paruoštų.)

Nijolė Martinaitytė __ uni
versitetinio teatro adeptė. Aukš
tesniam moksliniam * laipsniui 
įgyti jinai, berods, ruošiasi nau
joms studijoms. Jau ne pirmą 
kartą pasirodo prieš Chicagos 
žiūrovą. Ir kaip vadovė, reži
sierė ir kaip aktorė. Jau gimta 
kalba, bet savųjų aspiracijų, 
įgytos teatrinės kultūros ribo
se.

Nijolė Martinaitytė Jean Cocteau “Žmogiškam balse”
Nuotrauka A. Kezio, SJ.

ziška: jau su patyrimu, su dide
le disciplina, su jaunaujančiu 
savimi pasitikėjimu. Nevengia 
sekti pavyzdžius. Jaučiasi ir 
universitetinio “mažojo teatro” 
įtakos. Nors nenorėčiau tvirtin
ti, kad tai būtų visiškas kopi
javimas ar kryptingas pasisko
linimas.

Amerikoje paprastai klausia
ma: kiek metų esi scenoje? Ni
jolės Martinaitytės teatrinė kar
jera ar praktiniame darbe sta
žas negali būti imponuojantys. 
Kaipo aktorę, temperamentas 
dar ją “neša”, ir jinai jo dar 
nepajėgia suvaldyti: čia tai pa
tirties nepaslėpsi, Būdama jaut
riai emocionali, dar nėra pri
brendusi draminio personažo 
pergyvenimų platesnei grada
cijai. (Ką dalinai nulemia ir di
desnės patirties, arba vadina
mos, “technikos” stoka.)

Pirmas įspūdis — neeilinė 
charakterių interpretatorė. Sub- 
tili„lakios vaizduotės, lengvai ir 
tikrai “taškuojanti”, reikli sau 
ir partneriui, užtikrintai valdan
ti kūną. Linkusi į per greitą 
kalbėjimą, kartais net nelei
džiant partneriui replikos už
baigti ar net save be reikalo 
skubinanti.

Tačiau Nijolė atnešė šviežu- 
mos, universitetinės scenos vė
jų kvapą, drąsą ir didesniems 
siekiams nesuvaldomą patrau
ką — tai jau nekasdienybė. .
Prancūzai autoriai per ameriki
nių spindulių laužiklį patenka 
į lietuviškų akių lėlytes: apie 
trijų vienaveiksmių interpre

taciją.

Jean Cocteau “Žmogiškas 
balsas” (vertė Stasė Kelečienė) 
— ilgas monologas, tariamam 
dialogui panaudojant teĮefono 
ragelį. Veikalas, galimas daik
tas, buvo taikytas kuriai stip
riai aktorei.. Jame kenčia su 
mylimuoju turinti skirtis pran
cūzė.

džiaugėsi anglosaksiško farso | liau, pergale pasidžiaugusi Pa- 
išdaigomis.) O kur persenusių j ryžiaus scenoje? Ir taip toliau, 
žmonių žaibiniai refleksai, kur 
ansai sceninis absurdas?

Leiskit angliškai pacituoti 
vieną frazę: ...‘‘I am not atta- 
ched to the soil in a vulgar 
manner, likę a serf. Štili I ha- 
ve feeling about it; and I am

Baigminės išvados su pretenzi
jom į ironišką humorą. Lyg ir 
prierašas, kuris prašosi savaime ' not ashamed of it”. (George 
viešumon iškelti kai kurias įtai

gas.
Kritikui pirmąją pagalbą su

teikė čia minimo spektaklio rek
lama: su hiperbolėmis - perdė
jimais, su reiškiamomis teisė
mis į išskirtinumą. Tai pigu ir 
banalu. Jaunaujančio vyro “se
no veterano” laurais apvainika
vimas, pragmatizmo meilei 
priešpastatymas, didžiai nusi
stebėti a priori paveikimas, 
menkavertiškumo komplekso 
pripažinimas; nuobodu, gerbia
mieji piliečiai!

Lietuviai yra dvikalbė, tri
kalbė tauta. Ar nebuvo lietuvių, 
kurie profesionališkai vaidino 
trijomis kalbomis? O jau dve
jomis — tai suskaityti neleng
va! Ar iš Lietuvos Amerikon 
atvykusi mergina anglų kalba 
(kaip spektaklio “žvaigždė”!) 
nėra ilgesnį laiką, kad ir kuk-

Bernard Shaw. Saint Joan). 
Tai galėjo būti rašinio motto, 
o peršamoje replikoje nėra tuš
čiavidurės didaktikos.

Prigyvenome, kad rašytojas 
MOTIEJUS PIMPELIS spaudos 
skiltyse pasidarė pranašesnis 
už kažkokį plunksnagraužį... 
vincą krėvę! Nejau ir jaunoji 
karta panašių aliuzijų tapo pa
veikta? Nejau nori jungtis į 
pimpelines rikiuotes? Nejaugi 
menui meilę ir pagarbą jaučią 
jaunuolai (su ševeliūromis ar 
jau be jų) gyvenimiškai pras
mei takelius temato banketais 
gerbiamo Mataušo Pimpelio di
džios vertės pasigarsinimuose?

Daug kas priklauso nuo sko- 
Dar daugiau nusveria idėji- 
principas. Nei aimanom, 
išdidumu vargo ar džiuge- 

neprigirdysi. Svetimais

Vakarą globojo Santaros - 
Šviesos saja, kadaise irgi talki
ninkavusi reikšmingesnio įvy
kio įgyvendimui: Jean Anuoilh 
“Antigonos”, Vytauto Valiuko 
režisuotai, išdidesnei Chicagos 
lietuvių scenoje premjerai.

Vieton škotiškos degtinės da
bar geriu tyrą, šaltą vandenį. 
Tačiau susijaudinimas lietuviš
ka kultūra išeivijoje nuo to da
rosi dar stipresnis. Esmi kal
tas, kad ryžausi (netobulo kri
tiko pareigose) savais įspūd- 
džiais bei išgyvenimais pasida
linti.

nežada, į kvietimą neatsiliepė, at
seit, pas Basanavičių nenuėjo. Ba
sanavičius, matyt, buvo nuomonės, 
kad susitikimas yra būtinas, atėjo 
pats pas Krėvę ir Girą, juos išbarė 
už kėsinimąsi įvesti į literatūrą 
kažkokią naują tarmę: esą, toks 
darbas bus Lietuvos skaldymas, ir 
jis tol kalbėjo ir aiškino jiems, kol 
pagaliau Krėvė ir Gira garbės žo
džiu pasižadėjo nuo to sumanymo 
atsisakyti.
(Iš “Vinco Krėvės Mickevičiaus)

V. Krėvė ir laikraštis dzūkų tarime

nio. 
nis 
nei 
šio
aruoda s savos šeimos ilgai ne
pasotinsi.

Pirmasis mums žinomas Krėvės 
kūrinėlis lietuvių kalba, parašytas 
dzūkų tarme, “Bobules vargai”, bu 
vo išspausdintas 1907 m. Šaltinyje”, 
leistame Seinuose. Ta pačia proga 
paminėtina, kad tais pat metais V. 
Krėvė, Liudas Gira ir Palūkėnas 
įdėjo “Šaltiny” atsišaukimą, kad jie 
leisią žurnalą dzūkų tarme (V. Krė
vės žodžiais). Šitai patyręs, dr. J. 
Basanavičius pakvietė Krėvę ateiti 
tuo reikalu pasikalbėti, bet Krė
vė. — 
bėjimas su Basanavičium nieko gero ,

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1.000.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.
.‘U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT 

4030 Archer-VI 7-1515uo reiKaiu pusiAmuvu ' --------
ė, nujausdamas, kad tas pasikal-

Apžvalgininkui sceniniame 
darbe N. Martinaitytę teko vos 
pirmą sykį pažinti: nenumaty
tos kliūtys ankstyvesnių pasi
rodymų stebėti neleido. (Buvo 
vien 
niai 
mas 
čiau 
noje
nepanašūs dalykai. Talentingos 
asmenybės tuo ypač džiugina.)

Martinaitytė turi įgimtą teat
rinį gabumą. Darbe yra preci-

observuoti iš tolo jos fizi- 
duomenys, pagarbiai seka- 
užsidegimas ir ryžtas. Ta- 
žmogus gyvenime ir sce- 
beveik visada būna labai

Kas buvo matęs paties Coc- 
teau sukurtus ir režisuotus fil
mus, prisimena jo rodytų in- 
terieur’ų detales. Imant dėme
sin autoriaus skonio rafinuotu
mą, blogai nuteikė visi apipavi
dalinimo elementai: baldai, jų 
sceninė topografija, rekvizitas, 
aktorės kostiumas. Netgi gri
mas ir šukuosena. Ilgas vieno
je vietoje personažo sėdėjimas 
turi būti įvairinamas; vieton 
penkių (kad ir nuoširdžių ir iš
gyventų) spalvelių galėjo būti 
net penkiasdešimt: vargino mo
notonija, stigo kontrastinių da
lykų. Nijolė Martinaitytė vaidi
no transo pagauta! Veikalui ir 
jai stigo vieno talkininko: re
žisieriaus, kuriam labiau maty
tųsi autorius, pats monologas 
ir interpretatorė.

Samuel Beckett’o vienveiks- 
mis “Krappo paskutinis įrašas” 
gulė ant labiau įgudusio akto
riaus pečių. Jonas Kelečius nuo 
Vokietijos laikų yra pakėlęs di
delį (ir vis centrinių vaidmenų) 
repertuarą. Patrauklūs sceni
niai duomenys, dėmesingas dar
bas, specifinės technikos valdy
mas — jo privalumai. Nemokė
jimas meninio charakterio su
kurti — silpnybė. J. Kelečius 
mėgsta paskęsti detalėse, turi 
tendencijų žiūrovus smagiai nu
teikti (jei yra proga, prajuo- 
kint). Draminėse rolėse būna 
blankus. Šiaip su ypatingu ir 
nepaslepiamu malonumu pa- y 
skęsta detalėse, kas nublukina ' 
portretą ir suniveliuoja charak
terį. Nors, apskritai, yra lin
kęs kurti abstraktų, dažnai ne
labai su veikalu rišamą, perso
nažą: patiko piešinys ir Kele
čius jam vergauja, į autoriaus 
troškimus nedaug neatsižvelg
damas.

Apžvalgininkas, kuriam už
krauta kritiko atsakomybė, ne
jaukiai jaučiasi: Beckett’o ši
čia minimo vienveiksmio nėra 
perskaitęs. Nors žino, kad au
torius visada griežtai nurodo 
net smulkmenas, kuriomis ak
torius privalo vadovautis. Tik 
ir šiuo atveju parodytas tipas 
bei Keleeiaus įdomi vaidyba pa- 

' sąmonėje irgi neranda asocia
cijos su dramaturgo pristato
mu personažu. Ir kartu su pa
dėtimis ir iš pjesės išplaukian
čiu žiūrovo poveikiu. (Pastaty- 
miniai: per garsintuvą iš mag
netinės juostelės jaunesnio am
žiumi Kruppo prakalbęjimai (il
gos pauzės, užlaikytas ritmas) 
•aiks nuo laiko sudarydavo maž
ne aparatūros blogo funkciona
vimo įspūdį.)

Eugene Ionesco “Kėdės” aiš
kiai įtaigotos amerikinio pasta
tymo. Nuo imitavimo persona
žai neteko kolorito, pats absur
das nustojo aštrumo: to, ką 
prancūzai vadina i’esprit. Ir 
kas yra pagrindinis tikslas, kas 
nulemia specifiką.

Martinaitytė ir Kelečius — 
tinkamas partnerių duetas. Abu 
yra minkšti, lengvi, linkę lazzi 
pramonėms. Nugali pasirinktąjį 
farsinį ritmą. Su pamėgimu 
žaidžia: “Kėdėse” yra suradę 
pagirtinų niuansų. Po ilgų mo
nologų, “Kėdės” pasidarė va
karo svoris ir potraukis. Džiu
gi staigmena: muziko Bernardo 
Prapuolenio įsijungimas į vai
dybą: pakvipo absurdas! (Se
nelės bei senelio personažai per
nelyg atjauninti ir sveiki, dėl 
ko nukentėjo konfliktas su re
alybe, išprotėjimas nesuteikė in
spiracijos apsimetimams. Teks
tas ir absurdo esmė kalbėjo sa
vaip, vaidintojų duetas dažnai

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

relkalavl-

taupynio

mokamas 
prie Jūsų

Savo nariams turime pilną patarnavimą:

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Turtas virs 
$50,000,000.00

KURIOJE JCSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų 
mus.

PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai 
dividendas du kartu 1 metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

PARANKI — vieta patogi Ir steniai Įvestas ________
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki S 10.000.00 apdraustos 
valstyblnšd JAV valdžios IstaigOB.

KAIP NAMU PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus tr paruošta biudžetą.

NAŠIĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas Ir tapti ištvlnlnku.

ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų | nuomą panašūs 
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

Bonai mokslui baigti 
Paskolos namams
Kalėdų Klubas
Atostogų Klubas
Šeimos apdrauda
Notaro patarnavimas 
Visokių rūšių apdraudos 
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai 
Parduodame ir išperkame 
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti
Vokai taupyti paštu
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai

ĮSIGYSITE JJ BE RŪPESČIU, nes kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums 
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue
VALANDOS:

PIRMADIENĮ . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M.
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M — 4:00 P M

Tel.: GR 6-7575
TREČIADIENĮ visą 
KETVIRTADIENĮ . 
PENKTADIENĮ . . 
ŠEŠTADIENĮ

dieną 
. 9:00 
. 9:00

9:00

uždara.
A.M. —
A.M. —
A.M -

8:00
8 X)

12:30

P.M. 
P.M. 
PM
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IR PARDAVIMO?
Antano Petrikonio tapybos paroda Chicagoje

KAZYS BRADŪMAS

Lig šiol Chicagoje beveik vi
sos mūsų meno parodos būda
vo rengiamos Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Šioje 
gausioje lietuvių kolonijoje, į 
kurią dar dažnai krypsta ir to
liau gyvenančių mūsų dailinin
kų akys, tik viena tokia pa
ranki Čiurlionio galerija sezono 
mėnesiais tiesiog užsikimšdavo 
parodomis, dailininkai nenoro
mis turėdavo ir ilgokai palauk

ėti savo eilės.

Problema, atrodo, dabar ga
lės būti lengviau sprendžiama, 
kai pačioje Marųuette Parko 
širdyje p. Orentų iniciatyva at
sidarė, taip vadinama, 69 gale
rija. Bet kada galerijon užėjęs, 
meno mėgėjas joje gali rasti vi
są eilę mūsų dailininkų tapy
bos, grafikos ir skulptūros dar
bų, gali pats juos įsigyti, gali 
atitinkama proga nupirkti, kaip 
dovaną, giminei, pažįstamam, 
bičiuliui.

dabar pirmoji šioje 
individuali paskiro 
paroda. Ir pirmoji 

Petrikonio 
Chicagoje. 
su Antano

Ir štai 
galerijoje 
dailininko 
paties dail. Antano
individuali paroda 
Parodas lankantieji 
Petrikonio kūryba pastaraisiais 
metais spėjo susipažinti nevie
name kolektyviniame mūsų dai
lininkų pasirodyme. Bet tai te
buvo tik paskiri jo darbai, nors 
ne vienu atveju žiūrovo akį jie 
kreipė į save. O dabartinėje pa
rodoje jų net 60.

Kas pirmuoju įspūdžiu ypač 
krinta į akis, tai retas, kaip 
vieno dail^inko darbuose, įvai
rumas. Visokios technikos, vi
sokių nuotaikų ir visokių kryp
čių darbai čia tiesiog stelbia 
vienas kitą. Žiūrovui tai įvai
ru ir nenuobodu. Tačiau ką vi
sa tai reiškia dailininkui: ar tik 
norą parodyti, kad štai aš vi
saip ir viską galiu ar negaliu, 
ar ir tam tikrą nesusitupėjimą, 
ieškojimą savęs?

Jeigu kas dabar prisispyręs 
paklaustų: tai koks ir ko ver
tas Antanas Petrikonis re
miantis šia paroda, labai būtų 
sunku atsakyti. Juk čia šalia 
impresionistinio ir kone realis
tinio peizažo regime ir visai 
abstrakčias kompozicijas, šalia 
kone mėlynojo romantizmo ma
tome ir didelės apimties saldžių 
atviručių vaizdelius, šalia kos
minio surrealizmo stebime ko
ne apyvokinę kambario kasdie
nybę. Kaip įvairios kryptys, 
taip nevienodas (vertės pras
me) ir jų kompozicinis, spalvi-

nis bei kitoks techninis surenti- 
mas.

Paveikslų pirkėjams tokia pa
roda labai paranki: kiekvienas 
randa pagal savo skonį ir su
pratimą. Pinigine prasme gal 
ji paranki ir pačiam dailinin
kui: parodoje lig šiol jau pusė 
darbų išparduota. Bet ar ji 
naudinga pačiam dailininko 
vardui (atrankos ir savojo AŽ 
prasme), tektų labai abejoti.

Neabejojame tačiau, kad An
tanas Petrikonis savo dvasioje 
yra originalus menininkas: ne 
vienas šios parodos paveikslas 
aiškiai kalba už nemeluotą jo 
pasaulio įsikūnijimą drobėje. 
Mums tik gaila, kad tų pačių 
autentiškiausiųjų ir ne vienu 
atveju savo formatu kukliausių 
reikia akylai paieškoti tarp 
juos stelbiančių pačių didžiau
sių ir kaipsyk pačių plokščiau- 
sių savo menine verte.

O, sakysim, kaip santūriai 
kamputy tūno nedidelės apim
ties šedevriukas “Tyla”, ku
rioje ramių, kiek pritemdytų 
spalvų kaleidoskopas persunk
tas lyg iš anapus paveikslo 
srūvančios šviesos. Arba kiek 
malonaus ir kvapą užimančio 
“Schwung’o” regime komplikuo
tame “Judesy”, “Liepsnoj” ir 
kt. Kai kuriose mažesnės apim
ties “Kompozicijose”, “Nera
miuose debesyse”, “Demone” ir 
kitur galima gėrėtis puikiai at
liktomis atskiromis detalėmis, 
kurios vis dėlto vykusiai suri
šamos bendrame paveikslo 
sprendime.

Labai A. Petrikoniui būdin
gas šviesos sukaupimas pa
veikslo centre, jo pašalius skan
dinant į prieblandą. Bet kai ši
tai kartojasi paveikslų aibėje, 
toks bruožas žiūrovui ima pa
bosti. šito labai vykusiai daili
ninkas išvengė “Bičiuliuose”, 
kur pirmajame plane dviejų me
džių kamienai 
centro gilumos 
gai suskaido.

Gerų darbų
šioje parodoje padaryta ir alie
jumi, ir tempera, ir akvarele. 
Pastarąja technika su polėkiu 
nutapytas ir “Peizažas” (Nr. 
51); gaila tik, kad jam parodo
je tekusi tokia užkampinė vie
ta. Gerų darbų Petrikonio yra 
sukurta ir visose šio laikmečio 
meno srovėse. Tačiau kur ir ku
ria bryde nueis ir kurioje mū
sų meno raidoj A. Petrikonis 
pasiliks, būtų dar per anksti 
spėlioti. Tad su dar didesniu 
smalsumu lauksime jo darbų 
ateities parodose.

aną trafaretinę 
šviesą išradin-

A. Petrikonio

Antanas Petrikonis Jūros dugne

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

1. LAURAITIS 
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose)

SOPHIE BARČUS' RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

KHsdien nuo pirmadienio Iki peni 
.įlenki K> iki ii irai ryto šeStadte 
<a<s Ir -ekn.artlenialo nuo 8:30 Ik 
30 vai ryto "akaraie plrmadi" 

■lala 7 vai vak
'ZTSOS PROGRAMOS iš WOP" 

1490 kil ir 1027 m F”
Tel. HEmlock 1-2413 
IAB So. Mhį>I<w<mhI Avė

Uhicago 3». III.

Aitvaras (tempera)Antanas Petrikonis

ii

POŽEMINĖ PROISTORINIO
MENO GALERIJA

Menininkai, gyvenę... prieš 5000 metų

Didžiulėje Kalifornijos Moha
vi dykumoje, kuri išsidėstė už 
dviejų šimtų mylių nuo Los An 
gėlės, išdegusiose nuo kaitrios 
saulės kalvose yra daugybė sta- 
čiakrančių slėnių, duobių ir olų. 
Ypatingai jų daug China ežero 
apylinkėje.

Pripuolamai, kaip anksčiau 
vertingi dalykai buvo atrasti 
požeminiuose urvuose šiaurės 
Prancūzijoje ar Mirusios Jūros 
vietovėse, dabar ir China ežero 
apylinkėje buvo susekti nepa
prasto ryškumo piešiniai ant ur 
vų sienų ar atskirų akmenų. Tų 
piešinių amžius siekia nuo 2000 
iki 5000 metų amžiaus. Kai ku
riuos piešinius nustato turint 
iki 8000 metų amžiaus.

Įgudusios rankos piešiniai

Piešiniai, įgudusių rankų ir 
santūrių, dailių linijų, vaizduo
ja kalnų ožius, kalnų liūtus, 
skorpionus. Tai piešiniai iš bu
vusio šiose vietose “lietingojo 
periodo”, kaip vadinamas tas 
periodas geologinėje termino
logijoje. Tada tos vietos buvo 
ne dykuma, bet žaliuojanti 
plokštuma. Tie gyvūnai, kurių 
atvaizdai išliko požeminių urvų 
piešiniuose, čia gyvenę; retose 
iškasenose dar užtinkami jų iš
likę kaulai.

Urvuose surandami ir senųjų 
aborigenų iešmų ir strėlių lie
kanos. Galvojama, kad piešiniai, 
įbrėžti į akmens paviršius, pa
daryti iš obsidiano pagamintų 
įrankių. Iš to reto akmens bu
vo daromi strėlių galai.

Kalifornijos proistorė
Įėjimas į tuos urvus geolo

gams ir istorikams suteikia aiš 
kesnį požiūrį į proistorinę Ka
liforniją, kur “lietingojo perio
do” metu, t. y. prieš 5000-8000 
metų, buvo susikūrusi savaimin 
ga kultūrinė visuomenė, kaip 
tuo metu buvo ir Europoje. Pie 
šiniuose išliko ne tik gyvūnų at
vaizdai, bet taip pat ir gyven
tojų kulto simboliai (dar moks
lo neišaiškinti). Patys piešiniai 
rodo aukštesnį piešėjo laipsnį, 
kaip kad dabartinis Afrikos ar 
Australijos aborigenų primity
vumas.

nekultivavo piešimo. Nebuvo ta 
da Mohavi dykumoje ir tų gy
vūnų, kurių atvaizdai puošia po 
žemio urvus.

Vedant kulto paraleles, aptin 
karnas faktas kitur, kad prois- 
toriniai gyventojai piešė gyvū
nus savo medžioklės įrankiais 
(ietimi, kirviu), norėdami sėk
mės medžioklėje.

Piešiniai ir gyvių, kurių 
nebuvo Kalifornijoje

Piešinio linijų taiklumas ir

Kas buvo tie požeminių urvų 
dailininkai

Kas buvo tie senieji gyvento
jai, paleontologai negali atsa
kyti. Radiniai užklupo netikė
tai. Tie indėnai, kuriuos sura
do čia pirmieji Kalifornijos at
radėjai ispanai, buvo perdėm 
laukiniškos gentys. Jie visiškai]

net elegancija liudija, kad prois 
torinis žmogus su dideliu dėme
siu stebėjo savo medžioklės au
kas ir sugebėjo įpiešti jas sie
nose gausiomis detalėmis. Daug 
gyvūnų yra beveik identiški 
tiems, kurie dar išlikę žemėje, 
bet sienose surasti ir piešiniai 
tokių, kurių mokslo žiniomis, 
niekad nebuvę Kalifornijoje. Tai 
keistos neva kupranugario apy
braižos; randamas ir mamuto 
galvos atvaizdas.

Prieš penkis tūkstančius me
tų lietaus kiekis, tolydžio ma
žėdamas, paliko tą žemę karš
tos saulės priežiūrai. Augalija 
išseko, smėlis ir plikos uolos už
dengė paviršių, kuris tūkstan
čius metų buvo neįžengtas žmo 
gaus kojos.

Ta gausi gyvūnija dingo. Din 
go ir tie žmonės, kurie juos, pil
noje žodžio prasmėje, įamžino 
savo piešiniuose požemio urvuo 
se.

Netoli nuo tos proistorinių 
žmonių meno galerijos požemiuo 
se žemės paviršių dabar drebina 
patrankų šūvių trenksmas ir 
sprogstančių sviedinių urzgi
mas. Tai šaudyklos triukšmas. 
Čia iš anksčiau įsteigta kariuo
menės pratybinė šaudykla. Ta
čiau plati apylinkė su įdomio
mis požeminėmis tūkstantme
čių meno liekanomis paskelbta 
Tautiniu parku. Kada ji išgar
sės plačiau, atsiras patogesnių 
kelių, be abejo, ji bus patraukli 
turistams.

Kelių pakraščius papuoš nau 
jas dvidešimtojo amžiaus me
nas — spalvingos reklamos, ko 
mercinių medžiotojų kulto pie-

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago,

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. lapkričio mėn. 6 d. 5

šiniai, siekiant pagauti savo no
rimą grobį — pirkėją. Ir kuo 
skiriasi proistorinis medžioklės 
kultas nuo dvidešimtojo am
žiaus komercinių pokštų?

R. Aidūnas

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas K. šimulis

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine
6516 South VVestern Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Pirm. - Penktad. -Atdara kasdien: _____ _________
9ikl 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 5 
v. vak.. Sekmad. tl iki 5 v vak.

Pa rūpi mini. automobiliai pagal 
klientu reikalavimą.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, re
liginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 
dovanoms. >
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

eurrent dividend 
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA 
Už 1 metų investavimo bonua

5%
on lnvestment bonus 

VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
dividendų kas pusmeti ir

l PAGAL
________ __________________ mokama ._ .._________ ___ ______  

dar Išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. OHIOAGO M, LLLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. » v. r. — 4:30 p.p. 
Trečlad. uždaryta; Ketvirtad. » v r. — 8 v. v.

10%, 20%, 30% pigiau mokysite
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRA N K Z A P O L i S
3208 H VVest »5th Street, 
Chicago, Ililnolet 60642. 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4330

Kalėdiniai Siuntiniai!
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųs

dami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi

nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybe 
sužavės gavėjus, štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltine šilto veluro medž- 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį- medžiaga. 372 j-i nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kakavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; ir 
vyr. arba mot. škotiškos vilnos nertinis tik už 99 dol. su pasiun
timu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį, viln- medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j., 2 poros nai
lono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai nailo
no marškiniai; ir šokolado dėžė 2 sv. tik už 75 dol. su muitu Ir 
pasiuntimu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 37> j-; medžiaga 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j-; sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šo
kolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 
siuntinius V-3, 1072 j-; viln. kostiuminės medž. už 55 dol.; N-4. 
16 j. keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 45 
dol.; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3y2 j- vilnonės 
medž- išeiginiam kostiumui už 75 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeiginiai marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 372 j. kos
tiumui už 75 dol.; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 lbs. maisto siunt 
už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, taba
ką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esan
čių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 lbs.) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime j Lietuvą už 12 dol.; įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenciją, draudimą ir supokavimą. Gi už čia apmo
kėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siuntinių 
galima pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas 

ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!A
Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Tahnan Avė., Chicago, lllinois, Tel. 436-0494 
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

CIDPI IIT "T* \l e RADIO (LIETUVIAI) 
LlnUUI I I .V. gar. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECTADYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 7IST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.; 471-2446

S5E

HETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FINE DUORO PORTUGAL PORT WINE Fifth $ -f .69

CHERRY MARNIER LIQUEUR

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY

MIRAFTORE IMPORTED ASTI SPT MANTĮ
or NEBBIOLO SPARKLING WINES Fifth $5.30

OLD CROW KENTUOKY Straight Bourbon
Whiskey. Stop in the Store Nov. 5 or 6th
and Sample this fine Whiskey Popular Price

OINZANO VERMOUTH Dry or Svveet Fifth J-| .39 
IMPORTED

MEISTER BRAND V.S.OJP. IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4_,89

COGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth $g.98

Fifth $6,49

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $4-95

LIQUOR STORE

$2.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4..89

SKIP'S Self Service

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
NOVEMBER — LAPKRIČIO 4, 5, 6 D. D.



FILMŲ ĮVAIRUMAI
Sl'Ab#: SEMĖNIENE

ną. Prasideda spėliojimo žaidimas 
tarp kapitono, abejotino keleivio, 

filmo pavadinimas stebint klastingai įgulai, sudary- 
i tai iš politinių kalinių. Dar sutirš
tina dramą japonų povandeninio 
laivo įsodinti amerikiečiai kaliniai, 
kurių tarpe yra žydaitė.

Europietis režisierius Bernh:rd 
Wicki, debiutuojąs su “Morituri” 
Hollywoode, negali per daug džiū
gauti. Trūksta filmui vientisumo 
(gal ir ne dėl jo kaltės), nuobo
dokas, pereinąs į neaiškumą (net 
pats galas lieka mįslė).

Brynner suvaidintas kap Muell- j 
ler pats įdomiausias.. Tiek pat dė
mesio vertas ir Brando, sukuriąs 
filme vieną pačių geriausių charak 
terių. Jo ir rolė geresnė šiai šnipi
nėjimo nuotykių dramai. Tačiau 
šiuos abu herojus parodant vieno
dai įdomiais bei svarbiais, per 
daug jie suvienodinami. Abu jie 
yra padorumo bei žmoniškumo pu
sėje.

Trumpai blyksteli Trevor Ho- 
ward, tragiškoje žydės Esther ro
lėje talentingoji Janet- Margolin 
(neužmirštama iš “David & Li
za”).

Filmas vystosi lėtai; nespalvo
tas; tik suaugusiems.

Morituri
“Morituri”

paimtas iš sveikinimo, kurį romė
nų gladiatoriai šaukdavo impera
toriui arenoje: Avė Caesar, mo
rituri te salutant! (Sveikas, cezari, 
įnirsiantieji tave sveikina).

šiame gi filme liečiami moder
nieji kovotojai, susispietę ant vo- 
linio karo metu. O pačiame filme 
kiečių prekybinio laivo II pasau- 
atskleidžiamos bjauriausios proble 
mos dar taip nesenos istorijos.

Tai gvildenimas nacių, karo ir 
jo aukų, antisemitizmo, įsitikini
mo esant išrinktąja tauta — pir
maujančia rase, kuriai skirta val
dyti pasaulį.

Tai karo nuotykiai dužiuosiuo
se vandenyse, dar sykį suplakant 
nacių agresijos juodąsias bangas 
ir baltomis putomis aptaškant są
jungininkų kovos priežastį.

Filmas yra lyg savotiškas miši
nys sąžinę perkratanti filosofinė 
drama (karo beprasmiškumas) 
ir veiksmo melodrama. Ir nei vie
na, nei kita pilnai neišbaigta — 
blaško žiūrovą, paliekant jį kaban
tį vidury, lyg įsikibusį šiaudo. Ne
sustota pakeliui. Tai netgi kiek iš- 
įžiūrima čia nė kokio simbolizmo, 
vien tik neaiškumas.

Pastatytame pagal 
Joerg Luedecke romaną 
sakojama apie vokiečių 
laivą Ingo, perpildytą neįkainuo
jama guma (taip reikalinga vokie
čiams ir sąjungininkams), besiruo
šiantį plaukti iš Yokohama į oku
puotą Prancūziją 1942 m. Laivo 
kapitonas (Yul Brynner), vokie
tis, be baimės pasisakęs prieš na
cius, turi geriau pats susprogdin
ti laivą, negu jį atiduoti priešams. 
Tačiau britų slaptoji policija įsodi
na keleiviu kitą priešingą naciams 
vokietį — sprogdinimo ekspertą 
(Marlon Brando), seniai išvykusį 
iš savo krašto ir nedrįstantį sugrįš 
ti. nuduodantį SS aukštą pareigu-

Werner 
filme pa- 
prekybinį

Pristatome Visokių Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

Scena iš Algirdo Landsbergio komedijos “Barzda”, šiemetiniame Ka
nados Lietuvių jaunimo kongrese pastatytos Toronto jaunimo teatro 
grupės, režisuojant R. Vaštokui.

t-

APMOKAMA TELEVIZIJA
Vasarą, kai daugelis atosto

gauja, laiką praleisdamas lau
ke bei gamtoje, tai ir televizi
jos programos rodomos tokios, 
kurios buvo matytos net po ke
letą kartų anksčiau, ir dažniau
siai gana žemo lygio.

Šiuo metu per televiziją jau 
pradedama reklamuoti ateinan
čio sezono programas, kurios 
prasidėjo maždaug nuo praėju
sio mėnesio vidurio.

Tačiau iš pranešimų jau da
bar galima susidaryti nuomonę, 
kad ir vėl matysime daug men
ko lygio programų, daugiausia 
tuos pačius veidus, tuos pačius 
nusibodusius komediantus.

Vis dėlto sunkiai suprantama, 
kodėl programoms paruošti iš
leidžiama tiek daug pinigų, o 
kokybės atžvilgiu jokios pažan
gos neparodoma.

Tiesa, šį sezoną daug progra
mų pereina prie spalvoto vaiz
do perdavimo, o tai reiškia žy
miai daugiau išlaidų. Todėl, rei
kia manyti, reklamos bus dar 
įžūlesnės ir dar labiau rėkian
čios. Argi reklamuotojai nesu
pranta, kad be jokio skonio 
skelbimai ne tik nepatraukia, 
bet tiesiog atbaido žiūrovus.

Todėl, atrodo, jog pačios te
levizijos stotys verčia įvesti ap
mokamą televiziją, kur progra
mos būtų rinktinės, be jokių 
reklamų.

Keistas tėvo prašymas
Juokas kiekvieną žmogų nutei

kia gerai. Dažnai gi kartojimas to 
paties atsibosta, nelabai turi efek
to.

Panašiai atsitinka su spalvoto 
filmo “A very special favor” teks
tu. Jis, nors turi labai juokingų 
momentų ir tiesiog ekspertiškos 
vaidybos, tačiau neduoda nieko 
naujo. Senovėje pajuokiama sena 
pana, jos kombinuojantis tėvas ir 
■meilikaująs viengungis pasidaro 
nuobodžia tema. Pagrindinė filmo 
mintis: Amerikos moterys yra 
šaltos, dominuojančios ir privedan 
čios savo vyrus prie gėrimo. Mo
raliniu atžvilgiu, nors padorumo 
legionas filmą skiria suaugusiems, 
irgi verčia susimąstyti dėl keisto 
tėvo ir dar keistesnio jo prašymo.

Prancūzas tėvas (Charles Boy- 
er), atskirtas nuo dukters 25 m., 
atvykęs į JAV, randa ją (Leslie 
Caron) netekėjusią, beveik 30 m. 
Jis išsigąsta, nes, anot jo, “kai 18 
metų mergaitė apsisuka, visada ją 
seka vyras, bet, kai stumia 30- 
tuosius, atsigręžus pamato, kad 
niekas jos nebeseka, be 40 metų”. 
Tėvas suranda Paul (Rock Hud- 
son), dar sutiktą Paryžiuje, dėl 
kurio moterys alspta ir p-"1'.- jį 
pamokyti meilės dukterį — prakti 
kuojančią psichologę — daktarę, 
arogantišką, valdančią savo suža
dėtinį lyg vaiką. Ir prasideda mo
kymas su nenumatyta išeitimi.

Aktorių sąstatas puikus. Be su- Į 
minėtųjų dar: Walter Sle-.-»k, Į ro pastatymo, kaip iš maišo išlen- 
Dick Shawn ir kt. Dialogas greitas danti yla primena, kad tema pavo- 
ir juokingas, nemaža juokingų sce jingai sukasi apie priešvedybinę 
nų, nors ir neišvengta pasikartoji- meilę, suprantamą moderniosios 
mo. Tačiau, nežiūrint humoro, ge- kartos.

Apmokamos televizijos idėja 
yra gana sena. Zenith korp. ap
mokamos televizijos sistema 
(Phonovision) per 10 metų įvai
riuose miestuose daro bandy
mus ir seka žmonių atsiliepi
mus. Visur tie atsiliepimai yra 
teigiami (išskyrus Kaliforniją, 
kur pasisakyta prieš).

Dabartinių televizijos stočių 
ir teatrų savininkai tam labai 
priešinasi, ir todėl iki šiol dar 
neturima apmokamos televizi
jos. Tačiau FCC (kur tvarko 
tuos reikalus) yra nuomonės, 
kad apmokama televizija, bus 
tik pagalbinis patarnavimas ir 
kad dauguma žmonių pasiten
kins esamu televizijos progra
mų perdavimu. Jeigu FCC ir pa
darytų savo nutarimą, bet galu
tinį sprendimą turės padaryti 
kongresas.

Kaip toji apmokama televizi
ja veiktų? Prenumeratoriui pri
vedama linija prie jo aparato 
arba įtaisomas dekoderis (pa
reis nuo priimtos sistemos) ir 
jis gauna kas savaitę progra-

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDI

mų sąrašą. Vienos programos 
mokest's sukasi apie vieną do- 
’erį. (Nuo 25 centų už moksli
nes programas, i^i $3 — už pa
saulines bokso rungtynes. Šiaip 
už programą — nuo 75 centų 
ki $1.25. Kino programa apie 

$1.; opera ir baletas $1.50 ir 
sportiniai jvyk'ai $1.35.) Žiūro
vas gali la s vai pasirinkti tokią 
programą, kurią jis nori matyti 
r tik už tą programą temokė
tų. Jis gali bet kuriuo laiku žiū
rėti ir neapmokamas — regu
liarias televizijos programas. 
Tikrumoje tokių neapmokamų 
programų nėra. Už programas 
kas nors turi apmokėti ir šiuo 
atveju dideles sumas sumoka 
skelbėjai, kurie iš žiūrovo tuos | 
p nigus atgauna už parduotas 
skelbiamas prekes.

Apmokama televizija rodytų 
naujausius filmus, teatro vaidi
nimus, simfoninius koncertus, 
sportinius įvykius, kas regulia
riai televizijos stotims nepriei
nama.

Laisvame krašte tokia apmo
kama televizija neturėtų būti 
suvaržyta, ir laisva konkurenci
ja gali tik išeiti žiūrovų naudai. 

A. Smn.

f

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

*

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ ■dovanas kalėdoms 
savo artimiesiems 

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL? 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra

220 SOUTH STATĖ STREET
WA 2-9354Telefonas

gi miesto pietinės
2618 West

Telefonas

dalies skyrių rasite
63rd Street

1VA 5-2466

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame* 
jau NET 18 METŲ.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadieniai*, nuo 

iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piet’j

metalu aplieti

MES MOKAME

sąskaitas

VANDER WAGEN
ANGLYS

August Saldukas, 
Prezidentas

J

OZ- Naujas aukštas dividendas 
/o mokamas už investavimo

6
9

r. iki 12 v. d............Trečiad. uždaryta

ANT VISU,
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Rankomis ispiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley 
Tel. VIrginiai

Avė., Chicago 
7 - 7258 - 59

4/2

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Rezervai

STEIN TEXTILE CO.

FEPERAL
UVIHGS.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

‘PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Current ra ta 
par annum

4 Times a Year
Ali Savings In by tht ISth 
Earn Irom tha lst

Standard Federal Savings visų 
taupų saugumas yra užtikrintas 
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STANDARD
Fp n o zi iBurna BaMP Emm « b

SAVINOS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

V. v. 
v. v.

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

V AT ANTfeAD. ir PENKT. ...................9 v. r. iki
VALmuinra. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki

ŠEŠTAD. 9 v.

OIL
SINCLAIR ALYVA | Į SuperFĮgme Į

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020
7^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R

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:

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “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., CJiicago 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 St. Chernin’s aikštėje

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

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE 
SECURITY INSURANCE 
UNTTED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

0‘MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

i.



• Septyni romanai penkto- • Išleistas dramų rinkinys, 
liktajam “Draugo'* romano kon- P. Naumiestiškio dramų rinki- 
kurs'ii. T ek jų š'cmet turės 
perskaity'i Ch cagoje sudatyto- 
ji j.’ry koaa s ja, kurion je na: 
rašytojas - krltūr.ninkas Povi
las Cenčys rašytoja Nijolė Jan- 
kii4A> - Užnbulienė aktorė Nijolė

"Ma tnaitytė, pedagogą s - žur- 
nalstas Pranus Razminas ir li
tuanistas Domas Velička. Ko- 
m's ja š uo metu pradeda skai
tyti gautuos us rankrašč us, ir 
ateinančių metų saus o' mėm sy- 

sužihoti, kas brs 
romano konkurso

ie t kjmasi 
penkioliktujo 
laureatas

• Naufjas 
vio kūrinys, 
tas Janavičius, kurio 1962 m. 
Australijoje išleista knyga “Pa
keliui į Atėnus” buvo kritikos 
palankiai sutikta, šiuo metu pa
rengė spaudai romaną iš Vil
niaus gyvenimo vokiečių oku
pacijos metu, pavadintą “Lie
taus

Australijos lietu-
Rašytojas Vytau-

šokis”.
• Alfonso Dargio meno pa

roda Rocliestery. Tai jau tre
čioji mūsų dailininko ten paro
da nuo jo atvykimo j šj miestą, 
nuo 1951 metų. Pastarosiomis 
savaitėmis Dargio tapybos pa
roda vyko Rochesterio univer
siteto Rush Rhees galerijoje. 
Paroda uždaryta lapkričio 4 
d. Vietos amerikiečių spauda 
ją ryškiai paminėjo.

nys “Baisusis birželis” išėjo iš 
spaudos. Knyga gerame popie- 

uje, il.ustruota Vytauto Ig
no. Šalia dramos “Baisusis bir
želis” joje yra dar ir kitos dvi 
Iramos: “Varp nė” ir “šiaurės 
pašvaistė”. Leidinys gaunamas 

‘Drauge”, kaina 3 dol. 50 centų.
• Milžiniška meno paroda 

Prudential Building apatinėje
ulėje, Chicagoje. Žinomų SE- 

ARS krautuvių kompanija pas
taruoju metu su pasisekimu 
pardavinėja originaliuosius ir 
net labai žymių menininkų pa
verstos, specialiai juos užsaky
dama ir pirkdama Europoje ir 
kitur. Gausias parodas ji orga
nizuoja plačiai visoje Ameriko
je. Kompanijoje tarnaująs jau
nas mūsų dailininkas V. Ramo- 
nis dažnai tokių parodų rengti 
yra siunčiamas net į tolimiau
sias šio krašto vietoves. Pru
dential Building patalpose pa
roda vyks lapkričio 9-13 dieno
mis nuo 10 vai. ryt. iki 9 vai. 
vak. Parodoje bus išstatyta 
1,500 darbų.

• Dešimtametė Basutė laimi nŪ0S *r kitų vakarinių Ameri- 
premiją. Rasutė Arbaitė, arch. kos valstybių. Kiekvienas daili- 
Ed. ir rašyt. Alės Arbų dukre- ninkas turėjo teisę išstatyti po 
lė, Redondo Beach (Calif.) me- 5 paveikslus. Parodai buvo už-

Detalė iš Mateikos “Žalgirio mūšio”, kuriam prisiminti lapkričio 
Amerikos Lenkų muziejuje, 984 N. Milvvaukee Avė., Chicagoje, rengia
ma mūšio paveikslų, dokumentų, braižinių ir knygų apie mūšį (lietuvių, 
lenkų ir anglų kalbomis) paroda. Paroda tą dieną ten bus atidaryta 
nuo 1 vai. iki 8 vai. vak.

no festivalyje š. m. spalio 23 
pasiekė neeilinį laimėjimą: jos 
paveikslui “Motina ir sūnus”, 
pieštam vandeniniais dažais, 
mėgėjų klasėje paskirta pirmo
ji premija. Teisėjų komisiją su
darė žinomi meno žinovai: me
no kritikas L. Feitelson, Meno 
akademijos dekanas R. Kuntz 
ir dailininkas Ben Abril. Pagal 
parodos rengimo komisijos duo
menis, parodoje dalyvauja 1,200 
dailininkų ir mėgėjų iš Califor-

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS APIE JAUNIMU

14 d.

registruota 2,600 kūrinių, iš ku
rių apie 800 atmesta dėl kvali
fikacinių trūkumų.

Rasutė Arbaitė dalyvavo tik 
su vienu paveikslu, kuris ir bu
vo premijuotas. Teisėjų komi-

(sija, skirdama premiją, nežino- 
į jo paveikslo autorės nei am- 
žaus, nei profesinio pasiruoši
mo, tad šis sprend mas vėliau 
sukėlė nemažą sensaciją.

• Patikslinimas. Straipsnyje 
‘Trečiafrontminkų pūslė” (Kul- 
tūrin's Draugas, nr. 43) skaito
me: “Antanas Venclova visada 
buvo antros - trečios eilės ra
šytojas net ir lietuvišku mastu: 
ntelektualus, sausas, asmeniš
kas” 
kas).

(turėtų būti — anemiš- 
i. • . I 1 ii -r- p; ..

“Talento jam (PetruiIr;
Cvirkai, J. A.) nieks neginčija, 

bendradarbiavo L etuvos Ai- 
1 skelbė plagiatą, pinigus ly
giu gudrumu (turėtų būti — 
guvumii, nes Cvirka buvo nuo
širdus ir, sakyčiau, skaisčios 
s'elos ir jis buvo greičiau n’ai- 
,’us negu gudrus, bet turėjo ga
bumą verstis ir gyventi vien iš 
plunksnos, o tokių rašytojų 
Lietuvoje buvo nedaugiau kaip 
trejetas) gebėdavo išpešti iš 
keikiamų smetoninių įstaigų, 
kaip ir vėliau iš tarybinių, o

ĮUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIHIĮf

I Artesian Restaurant |
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. lapkričio mėn. 6 d. 7

storijoje apie tai nei mur, 
inur...”

• Tradicinė 1,000 dolerių pre
mija, kurią jau eilę metų kul
tūriniam lietuvių gyvenimui ati
duoda Ohio Lietuvių gydytojų 
draugija, šiemet paskirta My
kolui Venclauskui, pabrėžiant 
jo parašytuosius jaunimo sce- 
’ai veikalus. Laureato “Užbur
toji dūdelė” ir “Burtininko pink 
lėse” su nemažu pasisekimu 
buvo vaidinama lietuvių kolo
nuose. Premija buvo įteikta gy
dytojų draugijos metiniame 
bankete spalio 30 d. Clevelan- 
•’e.

• Paryžiuje leidžiamas pran~ 
cūžų protestantų mėnesinis laik
raštis savo šių metų rugp. - 
rugsėjo ląidoje įdėjo du pusla
pius užimantį straipsnį “Lietu
va replėse” (J. G. H. Hofmano). 
Labai ryškiai nušviesta .visų 
religijų, o ypačiai katalikų pa
dėtis Lietuvoj. Sukaupti patys 
ryšk aus: duomenys bei fąktai, 
pateikti kondensuotai ir vaiz
džiai.

La kraščio vardas — TANT 
QU’IL FAIT JOUR. Adresas 
— 14. rue de Cherche - Midi, 
Paris 6-e, France.

tėvas ir sūnus
MARŲUETTE FUNERAL HOME StEjJalBr

TRYS MODERNIOS KOPLYOIOB

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehiil 6*2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

J

A. Dargis Kompozicija (aliejus) 
Iš parodos Rochesterio universi
tete.

Didžiai vertindami paskelb
tuosius Jaunimo Metus, “Laiš
kai Lietuviams” jungiasi j tal
ką juos prasmingai paminėti. 
Tuo tikslu žurnalo redakcija 
skelbia rašinio konkursą tema 
“JAUNIMO GYVOJI ATSAKO
MYBE DABARTY” (atsakomy
bė apibūdinama gyvąja, kad 
jos aptarimu išryškėtų jos pa
grindas ir praktika: 1. jos pa
grindas, ją išvystant iš pačios 
jauno žmogaus būties bei jo 
bendravimo su kitais šeimoj, 
draugų rately, tautoj, išeivijoj, 
žmonijoj ir krikščioniškoj bend
ruomenėj; ir 2. jos praktika, 
ją svarstant konkrečiose gyve
nimo situacijose).

Rašinys (straipsnis, beletris
tinis vaizdelis ir kt.) turi būti 
ne ilgesnis kaip 3,000 žodžių, 
pasirašytas slapyvardžiu ir iš-

siųstas kartu su atskirame vo
kelyje įdėta tikrąja autoriaus 
pavarde bei adresu “Laiškų 
Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636, 
U.S.A. Konkurso terminas — 
1966 m. vasario 1 d. (pašto 
antspaudo data). Atsiųsti raši
niai tampa žurnalo nuosavybe ir 
gali būti jame spausdinami. 
Skiriamos trys premijos: I — 
70 dol., II — 40 dol. ir III — 
30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas ra
šinio konkursas jaunimui, ne 
vyresniam kaip 20 metų am
žiaus (rašiniai turi būti pažy
mėti “jaunimo konkursui”). 
Skiriamos dvi premijos: I — 30 
dol. ir II — 20 dol.

“Laiškų Lietuviams” 
redakcija

S

$1.65 & $2.25
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

i Užsisakykit vietas iš anksto Padėkos Dienai (Thanksgiving Day). E

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
: Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir = 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto. Ę
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GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTES—SAUSAINIAI—TORTAI
•.'j.

NERVAI
Mes daug girdime 
apie nervus ir nervi
nę sistemą, bet eili
nis žmogus turi labai 
mažą įpratimą, ko
kią didelę reikšmę 
turi nervai.

Galvos ir nugaros 
smegenys sudaro cen
trinę nervų sistemą. 
Ir ši sistema regu
liuoja ir kontroliuo
ja įvairias.kūno funk
cijas). Periferinė ner
vų sistema jungia

Dr. M. ,J. 
Pohunek

I

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 ■ 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
> smulkūs pataisymai.

T

__ •* BRUNO KEPYKLOJE

Kai Valgo Bruno Dvooa ' 

Visad Žydi Kaip Aguona !

Sav. BRUNO MACIANSKIS

3339 So.Lituanica Avė 
Tel- CL 4-6376

BRU

KOKIA GALI BOTI GERESNE

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Plang 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nno kapinių

X

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ' 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

centrinę nervų sistemą su visais kū
no organais ir audiniais. Todėl bet 
kokia kūno funkcija yra tiesioginiai 
priklausoma nuo normaliai funkci- 
jonuojančios nervinės sistemos.

Nervinė sistema yra panaši j elek
tros slBtemą. Energija einanti per 
nervus j įvairias! kūno dalis savo 
natūra yra panaši j elektros srovę. 
Be šios energijos organas ar jo da
lis lygiai taip negali veikti, kaip 
elektrinis prosas, kurio elektros šniū
rai yra nutrūkęs ir elektros srovė 
nebepasiekia proso. Jeigu įvyksta 
trumpas sujungimas - elektriniame 
šniūre, prosas nešlld.

Tas pats atsitinka kūne, kai ner
vas yra suerzintas. .Energija tinka
mai nebeina ir ta dalis tinkamai ne. 
befunkcijonuoja. .

Kūnas įvairiai reaguoja į nervų su- 
erzlnimuš. Galt atsirasti skausmas, 
ar paralyžius, aukštas kraujo spau
dimas, silpnumas, nerviškumas, ape
tito praradimas, nemiga, blogumas 
ar bendras virškinimo sutrikimas), 
vidurių užkietėjimas ar viduriavimas, 
organizmo rezistencijos nusilpimas, 
kas Iššaukia dažnus peršalimus, gri
pą, bronchitą bei astmą. Gali atsiras
ti net žaizda skrandyje ar dvlllka- 
pirštėje žarnoje, ar širdies funkcijos 
sutrikimas. Menstruacijos ar meno- 
pauzos negalavimai dažniausiai taip 
pat kyla nuo nervų suerzinimo. Ben
drai, bet koks! kūno negalavimas ga
li kilti nuo nervų pažeidimo.

Dažniausia nervų sutrikimo prie
žastis yra spaudimas ar tempimas 
nerto, kuris eina tarp nugarkaulio 
slankstelių, kurie šiuo atveju yra iš
judėję iš slavo noranialios vietos.

Chiropraktiko apžiūrėjimas ir gy
dymas yra tiksliausia procedūra 
šiems negalavimams kurie kyla iš 
nervų suerzinimo ar pažeidimo.

i

DOVANA ŠVENTĖMS
JŪSŲ GIMINĖMS USSR,

Sis straipsnelis yra vienas Iš seri
jos pamokymų 
SOUTHWEST
OUNIO. 2739 W. B5th St., tel. 47«- 
3422 Dr. M. J. ' • —
Ozaplicki ir Dr.

apip sveikatą Iš 
CHIJIOPRAOTIC

Pohunek. Dr. It. 
D. J. McCarthy.

(ak.)

BOQY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

jei ne gabalas apsiaustui (paltui), eilutei (kostiumui), suknelei 
geros rūšies grynų vilnų arba pusvilnonės medžiagos. Tiktai 
dabar Šventėms sumažintomis kainomis Jūs galite užsakyti ne
ribotą. kiekį, be muito ir be kitokių rinkliavų eilutėms (kostiu
mams) ir suknelėms nesiraukšlėjančius elastiškus audeklus, kurie 
savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia geriausiems užsienio au
deklams. Didelį pasirinkimą to viso Jūs rasite parodomoje sa
lėje, firmos

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN I

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CF.RMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Tliursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday dosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSUREO

Podarogifts, Ine
220 Park Avė. South (kamp. 18-tos gat.), 

New York 10003 Telefonas: 228-9547

Ten galite Švenčių dovanoms užsakyti automobilius, moto
ciklus, dviračius, radijo priimtuvus, šaldytuvus, siuvamas ma
šinas, laikrodžius ir daugelį kitokių prekių. Didžiulis pasirinkimas 
produktų, vyno, delikatesų švenčių stalui. Negaiškite laiko, už
sakykite dabar. Aukšta kokybe ir skubus dovanų pristatymas 
giminėms į namus garantuojamas.

Aplankykite mūsų parodinę salę ir pamatysite žavingo gro
žio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dailiai padarytus USSR 
gaminius.

Mes žinome, kad dėl ilgo ir tolimo išsiskyrimo Jūsų giminės 
vis vien Jums artimos ir brangios. Jūsų DOVANA per PODARO- 
GIFTS, INC. jiems parodys, kad jų neužmiršote dabar ir neuž
miršite ateity.

Atsiminkite, kad tik firma PODAROGIFTS, INC. yra vienin
telė Vnešposyltorgo atstovas priimti užsakymus dovanoms.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČĮA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

8307 LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 89th STREET TeL REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-8572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Isociacijoe Nariai
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

Vargšas Dėde Šamas Padėkos dieną valgo kurkę su didžiausia baime 
nutukti, gi tėvas ChruščiovaB entuziaztingai graužia kaulą, kurį kaip 
Sovietų Sąjungos ekonominės gerovės simbolį jam pristatė jo šaunūs 
pasekėjai Kosyginas ir Brežnevas.

PAVARDES NESVARBU
“Naujienose” dr. Grigaitis ko

voja su Stasiu Žymantu dėl 
Myk. Biržiškos. Laikraštyje dr. 
Grigaitis visur Žymantą vadina 
žymontu, matyt, norėdamas, 
kad ne taip šiam skaudėtų, nes 
muša lyg kitą asmenį. Reikia 
laukti, kad Žymantas Grigaitį 
pradės vadinti kad ir kokiu Gri- 
kaičiu.

AKYS IR VOKAI

GRAŽU MŪSŲ KOLONIJOSE

ir

žmonai, buv. Lietuvos operos so
listei, rašo, kad L. šukytė turin
ti 3 balsus: dramatinį, lyrinį ir 
mezosopraną.

Pavyzdingas bendruomenininkas

Mokykloje norima išvaryti iš 
mokyklos mokinys, kuris pagau
tas beflirtuojant su mergina. Vie 
nas mokytojas tačiau jį gina.

— Bet gi mes turime pagaliau 
matyti, — pasakė direktorius, 
— tam Dievas mums davė akis.

— Taip — atsakė mokytojas, 
—bet Dievas tam mums davė 

ir blakstienas.

Toronto, Ont
Lietuviški papročiai 

lengvai prigyja
Kaip iš jaunimo kongreso

studentų suvažiavimų išryškėjo, 
daugelį lietuviškų papročių jau
nimas perima labai greitai ir to
bulai.

Viešbučiuose ruošiami jauni
mo baliai, pasivilgant išdžiuvu
sias burneles, pralenkia ir Kau
no studentų dieneles.

Trys balsai
“Neprikl. Lietuvos” spalio 20 

d. redaktorius J. Kardelis, apra
šydamas mūsų garsiosios solis
tės L. Šukytės koncertą Jaunimo 
kongrese, matyt, iš meilės savo

Vieną gražų rytą, o tai buvo 
Bendruomenės mėnesio paskuti
nė diena, tariau savo kaimynui:

— Labas rytas, brangus kai
myne!

— Labas, ar nelabas tas rytas,

NOVEMBER
perkūnai tik žino, — suniurnėjo 
kaimynas savo gražios reziden
cijos sode.

— Tai kodėl taip surūgęs, 
brangus kaimynėli ? — teiravaus 
toliau.

— Šią naktį praleidau visai be 
miego, nes sapnavau baisų sap
ną.

— O koks tas sapnas buvo? 
Tur būt, netikėtai kaip nors pa
kliuvai basas į Lietuvą ir matai, 
kad tavo gimtame miestelyje jau 
tave supa milicija su visais en
kavedistais, o tu jau nebežinai, 
kokiu keliu pabėgti antrą kartą 
į Ameriką. Tikrai baisu.

— Ne, ne! Sapnas buvo dar 
baisesnis.

— Tai kas begali būti baisiau?
— Žinai, kaimyne, sapnavau, 

kad sumokėjau Bendruomenei so 
lidarumo mokestį.

— Vaje, vaje, tikrai baisus sap 
nas, — guodžiau kaimyną.

— Žinai, sapnuoju, kad atėjo 
į namus toks nenaudėlis ir sako: 
“Poneli, gal būsi toks geras ir 
Bendruomenės mėnesio proga su 
mokėsi narystės mokestį. Matai, 
jau ne vieni meteliai nemokėti.

—Šalin, piktoji dvasia! — su
šukau, — negundyk manęs!

O tas nenaudėlis žiūri į mane 
tokiomis meilingomis akimis ir 
sako:

— Nepyk, poneli mielaširdin- 
gas, duok dolerį lietuvybės bran
gios labui. Bendruomenė biedna.

— Susigraudeno širdis, išsi
ėmiau piniginę, sumokėjau na
rystę ir dar tėškiau porą dolerių 
ant ubagystės. Ir, rodos, kad ne 
sapne viskas buvo, bet tikrai. Ir 
tą nenaudėlį rinkėją kažkur 
Braitenparke esu matęs. O pas
kui kad ėmiau gailėtis, kad 
ėmiau graužtis, kad ėmiau 
verkti, šaukti.

— Juzapėli, Juzapėli, kas yra? 
— pradėjo purtyti mane žmona.
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Poetas Miškinis, kviečiai 
ir liaudis

Didysis tarybinės epochos en
tuziastas poetas Antanas Miški
nis viename susitikime su, anot 
jo, gražuole liaudimi, įsismagi
no ir visus dalyvius sukvietė į 
ratelį. Iš savo eilėraščio “Nebe 
kumečio daina” užtraukė vieną 
posmą:

— Mes prisėjome kviečių, 
Ligi marių pakraščių!

Gražuolė liaudis jam spontaniš 
kai atliepė:

— O už marių pakraščių 
Mums išauga daug kviečių!

Pabudau visas šlapias ir bedre
bąs. Negaliu visai beatsigauti, ot, 
rodos, tikrai sumokėjau solidaru 
mo mokestį ir gana. Nebegaliu 
visai beužmigti, visas drebu, ot, 
rodos, tikrai sumokėjau ir gana. 
Galvoju, kažin ar visi pinigai 
tebėra piniginėje? O gal tikrai 
sumokėjau? šiurpas krečia visą 
kūną, tik apie tai pagalvojus. Pa 
galiau šokau iš lovos ir tikrinu 
piniginę. Je, visi pinigai tebesą 
kaip buvę! Ačiū Dievui, sušukau 
ir puoliau melstis, kad tai tebu
vo tik klaikus sapnas.

— Juzapėli, ko tu čia blūdlji 
visą naktį, eik miegoti, — sako 
persigandusi žmona.

— Tai, — sakau, — klaikus 
sapnas buvo. Stačiai baisu.

— Neduok, Dieve, nė aš neno
rėčiau tokį sapną susapnuoti, — 
paguodžiau kaimyną nueidamas. 
— Juk tai jau perdaug baisu — 
sumokėti Lietuvių bendruomenei 
solidarumo mokestį kad ir sapne.

Alb. Pliumpis

PANIKA VIETNAME
Amerikietis karininkas klau

sinėja vietnamietį:
— Ar tu žinai, kaip veikiay- 

komunistus partizanus mūsų 
bombardavimai jų karinių tai
kinių ?

— Taip, toks bombardavimo 
būdas jifems yra staigmena, — 
atsako kaimietis. — Dėl didelio 
netaiklumo mėtomos bombos 
skraido į visas puses ir užtai 
blogiausia, kad nežinai žmogus, 
kur slėptis.

UŽMOKESNIS —

DAINAVO PRANCŪZIŠKAI 
IR ANGLIŠKAI

Chicagiškė “Vilnis” deda pa
tikslinimą, kokia kalba buvo dai 
nuota: “Taipgi pokalbis apie 
anglišką dainą buvo kalbėtojų 
neteisingai suprastas. E. Bogden 
dainavo prancūzų kalboje, o ne 
anglų. Sprendžiu, kad tos pasta
bų davėjos greičiausiai nesupra
to prancūziškai ir menkai tesu
pranta angliškai, todėl ir neat
skyrė. Už tai jau ir nebekaltinu 
jų, kad jos pageidavo lietuviškų 
dainų.”

Bet gal solistė dainavo taip, 
kad nebuvo galima atskirti, ku
ria kalba.

PREMIJA IR HUMORAS
Šaunusis mecenatas, kuris 

spyglininkams paskyrė 113 dol., 
teigia, kad juokas yra saulė, nes 
jis išvaro žiemą iš žmogaus gy
venimo.

LINKSMA TARYBŲ LIETUVOJ
Kultūrinio bendradarbiavimo pradžiai

Sovietinis filmas
Vienas lietuvis aiškinasi, kad 

jis mėgstąs lankyti komunisti
nius filmus.

, — Tai labai puiku, — sako po-
litrukas, — o kodėl jūs juos taip 
mėgstate?

— Todėl, kad, į tokį filmą nu
ėjęs, visada rasi gerą vietą atsi
sėsti.

Naujoji sistema
Du piliečiai eina per nenuvaly 

tas, pilnas sniego Vilniaus gat
ves. Vienas jų keikia:

— Tegu šimtas velnių ir Stali
nų, kodėl jie nenuvalo gatvių?

— O nuvalys, nes dabar nau
doja naują sovietinę sistemą.

— Kokią sistemą?
— Ogi saulę.

Intelektualas
— Kodėl du Vilniaus milicinin 

kai visada vedasi šunį?
— O, mat, nori, kad su jais 

būtų nors vienas intelektualas.

Didžiausias kraštas
— Koks didžiausias kraštas 

pasaulyje ?
— Lietuva.
— Kodėl?
— Kadangi rusai per Lietuvą 

eina 25 metus ir vis tiek dar yra 
vietų, kur galima šio to gauti.

Pokalbis bute

LIETUVAITES POETES 
DŽIAUGSMAS

“Poezijos pavasario” knygoje 
Lietuvoje poetė 
ja:

Skučaitė eiliuo-

Atverčiu lapą.
Barzdotas

Mane
pavadina

“Vargu

raudonarmietis

Draugu”.

mą kelia kaimynas, stipriai dau
žydamas duris.

— Kas ten? — klausia iš vi
daus išsigandę.

— Nieko blogo, nieko blogo, 
neišsigąskite, tik jūsų namas de
ga.

Mokykloje
— Kada geriausias laikas kas

ti bulves?
— Naktį, kai kompartija ge

ria arba miega.

KNYGA KAIP TAPTI
MILIJONIERIUM

Elgeta sustabdo miesto cent
re vieną poną ir sako:

— Prašau duoti man vieną do
lerį, nes noriu išleisti knygą.

— Kokią knygą ?
— Kaip tapti milijonierium!
— Betgi kodėl pats prašinėji 

pinigų?
— O tai ir yra tas kelias.

lAdlai Stęyenson kalba:
— žmogus negyvena vien žo

džiais, nepaisant, kad būna atve- radau motoro, matyt, kas nors 
jų, kad jis juos turi kartais nu
ryti.

SAGA
Mane įvertina staiga, 
Kai aš ištrūkusi saga.

KaraliusV.

MOTORISTES
Vokietijos importuotųIš

Volksvagen automobilių motorai 
yra užpakaly. Dvi šaunios ponios 
nusipirko po tokį automobiliuką 
ir po kiek laiko viena, sutikusi 
kitą, sako:

— Keista, šiandien pažiūrėjau 
į savo mašinos priešakį ir ne-

Satelitų vadų piknikas
Kosyginas sušaukė satelitinių 

komunistinių vadų pikniką, į ku
rį kiekvienas turėjo atsinešti 
maisto. Čekoslovakijos Novotny 
išsitraukė duonos, sviesto ir kiau 
šinių. Lenkijos Gomulka išsitrau 
kė duonos ir porą rieškučių len
kiško kumpio, Vengrijos Kaliai 
išsitraukė vengriškos dešros ir 
Bulgarijos Zivkov du pamidorus. 
Kosyginas gi išsitraukė riekutę 
duonos ir žiupsnelį druskos.

Zivkovas pasižiūrėjęs tarė:
— O žinote, ką padarysi, Mask 

va vis žengia visų socialistinių 
kraštų priekyje, pas juos komu
nizmas baigiamas įgyvendinti, 
todėl maitinasi duona ir druska.

♦

— Melas įžeidžia Dievą, tačiau 
labai daug padeda bėdose.

♦

— Skirtumas tarp gražios ir 
žavios moters yra toks: graži 
moteris tai tokia, kurią jūs pa- 
stebit, o žavi tai tokia, kuri jus 
pastebi.

*

— Jeigu juokai yra sveikas 
svaigalas, tai aš nuolat girias.

pavogė.
— Nenusimink, — atsakė ant

ra, — aš šiandien pažvelgiau į 
savo mašinos bagažinę ir radau 
ten vieną motorą atliekamą.

Kartą graži mergina užeina 
į krautuvę suknelei medžiagos. 
Išsirinkusi klausia pardavėją 
kainos.

— Jardas — bučkis, — sa
ko pardavėjas.

— Gerai, prašau atrėžti man 
devynis jardus.

Pardavėjas atrėžė, supakavo 
ir padavė tai merginai. Mergi
na apsisuko ir eina.

— O bučkiai ? — klausia par
davėjas.

— Rytoj ateis mano mama 
ir juos atiduos.

Vilniuje naujuos namuos vy
ras sako:

— Baigta, mes nebegalėsime 
išeiti, durys užsitrenkė.

— Nenusimink, — sako žmo
na, išlipsime pro langą, nes lan
gas neužsidaro.

Nieko blogo, tik gaisras
Trečią valandą ryto vieną šei- Į niukas.

Dievas ir derlius
Burliokinamoje Lietuvoje mo

kinys parašė rašto darbą apie 
derlių, kad bulvių krūvos suvers
tos ligi pat dangaus, kur gyvena 
Dievas.

— Labai gerai parašei, — sako 
mokytojas, — bet gaila, kad mi
ni Dievą, nes juk žinai, kad jo 
nėra.

— Bet juk ir bulvių nėra, drau 
ge mokytojau, — pasiteisino ber

taip greit ne
sulauksime di- 
— sako jau-

— Gintuk, gali 
traukti, nes atrodo 
delio stumtelėjimo, 
nesnysis brolis.

■1

Kurkinis entuziazmas

PINIGINES PROBLEMOS

Tarybinis triptikas
Žalioj lankoj, 
švariai nupiautoj, 
į vienišą kupstą atsirėmus, 
“Poezijos pavasarį” pasiėmus, 
eilėraščius skaito 
tarybinės epochos 
varlė.
Arti upokšnio, 
aikštelėj tarp krūmokšniu, 
pagal tarybą gerą toną, 
(nė žiemai nestigdami krūminio 

nektaro) 
žaidžia ir siurbsto badmintoną 
žiogas ir skruzdėlė.
O pačiam paupy, 
išbalusiam smėly, 
tįso, poilsiauja, 
nuo Volgos atkakus, 
didžioji sesuo 
siurbėlė.

— Didmiesčiuose nepatariama 
daug pinigų pasiimti su savimi, 
— sako policijos pareigūnas pi
liečiui.

— Bet kur tu gali eiti be pi
nigų? — nustemba šis.

KOMUNIZMAS KUBOJ 
NEPILNAS

Dyguldagis

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

Kas ten kiūkso šalimais? 
Tai Barauskas, po kelmais ! 
Ak, vaikinas jis — ne liurbis, 
Bet atrodo, lyg pašiurpęs: 
Astronautams net baisu 
Būtų skristi ant žąsų !

Nematyta, neregėta 
Lekia blizganti kometa .! 
Ne kometa, bet žąsis, 
Ant žąsies — Pilkų Stasys... 
Scenos liūtas, filmo vilkas — 
Lekia Pilka, lekia Pilka!
O už jo — graži ponia. 
Kas ji būtų, nežinia... 
Dyvas, dyvas nematytas — 
Ant žąsies Kėvalaitytė !
Štai, sparnan įsikabinęs, 
Lekia oru ir Dikinis: 
Jaunikaitis, kaip bijūnas, 
Ir pirmos rūšies lakūnas.

Jau žąsis virš Miclngano —
Ir plasnoja, ir gagena:
— Žvelk, Chicaga šlovingoji, 
Ką nešu tau dovanų: 
Filmo žvaigždės atplasnoja 
Aukso žąsiai ant sparnų.
— Čia, žąsie, tikriausiai, melas : 
Ar tikėti tau, ar ne.
Mes Chicagos teatralų 
Dar nematėm ekrane.
— Gir-gar-gar, — žąsie suklego, —
Patikėk, šauni Chicaga: 
Pamatysi filme tai,
Ko lig šiol dar nematei.

Alpukas

— “Darbininkas” išspausdino 
svarstymus apie Dainavą ir Ala- 
bamą. Esą ateitininkų kongrese 
J. Boguta pasakė:

“Man rūpi ir Dainava ir Ala- 
bama. Šiandien važiuoti į Lie
tuvą ir kovoti dėl jos laisvės dar 
nėra atėjęs laikas, bet į Alaba- 
mą reikia važiuoti jau šiandien.”

Mūsų nuomone, dr. King gaiš
tų dabar atsilyginti jaunimui ir 
pasisakyti ne tik už negrų, bet 
ir už Lietuvos laisvę, o kad dr. 
King puikiai žino, kas yra ko
munistinė vergija, gali paliudyti 
ir ši nuotrauka, vaizduojanti dr.

King (1) komunistų mokykloj 
Monteagle, Tenn., 1957 m. drau
ge su Aubrey Williams (3), ko
munistinio fronto pirmininku. 
Kadangi mūsiškiai dalyvavo lais
vės žygyje iš Šeimos į Montgo- 
mery, tai tuo pačiu atsilyginda
mas, dr. King, tur būt, pakeliaus 
su mūsiškiais į Jungtines Tau
tas.

School For Communists T

— Ar jau pilnai įgyvendintas 
komunizmas Kuboje? — klau
sia studentas profesorių.

— Dar ne pilnai, bus pilnai 
įgyvendintas tada, kai Kuba 
pradės importuoti cukrų, kaip 
dabar Sov. Sąjungą importuoja 
kviečius.

Lekia vienas dar tipelis. 
Ar ne Veselkų Kazys ? 
Gulbes kelią! Gervės kelią! 
Lekia pasakų žąsis.

Net ir mėnuo merkia akį
Ir Iškyla iš vandens:
Kas ten skrenda, kas ten lekia 
Šviesų vakarą rudens ?

MEDŽIOTOJAI
Du Cicero medžiotojų klubo 

medžiotojai išvyko šaudyti an
čių. Jie laukia ančių, ir vienas 
iš butelio patraukia kavos, o ki
tas konjako. Po ilgo laukimo pa
kilo antis. Tas, kuris gėrė kavą, 
šovė ir nepataikė, gi kuris kon
jaką, — šovė, ir antis nukrito.

— Geras šūvis, — sako kavos 
gėrėjas.

— Koks čia geras: pakilo še
šios antys, o tik vieną tenušo- 
viau, — nusiskundė antrasis.

DRAUGIŠKAS DRAUGAS
Vėlai ’-'aktį grįžta išgėręs vy

ras ir sako žmonai:
— Tu tik nerėk, aš nieko ne

gėriau, aš sėdėjau pas draugą, 
kurk svnkiai serga.

— Pas kokį draugą?
—. O. žinai, jis taip sunkiai 

serga, kad net savo pavardės ne
galėjo pasakyti, — paaiškino vy
ras. ,
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GERAS KOLUMNISTAS

*

Laikraščio leidėjas kolumnis- 
tui:

— Pats gerai rašai, todėl aš 
duodu pačiam pusmetį atostogų.

— Žinote, sako žurnalistas, 
— gaila, bet atostogų negaliu 
priimti, nes gali per tą laiką su
mažėti jums skaitytojų, bet dar 
labiau baisu, kad gali nesuma
žėti.

NEBESIŲS PAS GYDYTOJĄ

Vyras apsidraudė 25,000 dol., 
kuriuos, jam mirus, gaus žmo
na. Tai išgirdusi, žmona tarė:

— Tai dabar gali būti ramus, 
kai susirgsi, nebeversiu tavęs 
būtinai eiti pas gydytoją.

SAVININKAS IR UNIJA
Darbininkai įmonės savinin

kui:
“Tamsta negali nieko mums 

sakyti apie mūsų streiką, nes 
pats nepriklausai mūsų unijai”.

ANTRAS PASIRINKIMAS
Vyras laukia ligoninėje, kol at 

eina daktaras, ir klausia:
— Na, jau pagaliau jūsų žmo

na pagimdė, ko norėtum?
— Atvirai sakant, sūnaus, — 

pasakė vyras.
— Gaila, — tarė daktaras, — 

gimė mergaitė.
— Tai nieko, — atsakė vyras, 

— mergaitė buvo mano antras 
pasirinkimas.

— Tapti išmintingu yra skaus
minga, nes tada supranti, koks 
kvailas buvai pirmiau.

*

— Meškeriojimas yra geras 
sportas, tik gaila, kad jis žmogų 
verčia melagiu.

♦

— Vandens trūkumas New 
Yorke tikrai buvo, nes vie
nas bendradarbis laišką Spyg
liams atsiuntė prisegęs ženklą 
smeigtuku.
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