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Kūrybinių talentų ekonomija
Su artėjančiu rudeniu prasidės 

ir didėjantis organizacinės, visuo 
meninės veiklos sezonas. Mūsų 
visuomeninė veikla yra pašven
tinta siekimais Lietuvai laisvės, 
pastangomis išlaikyti lietuvybę 
ir didelės pagarbos yra verti tie, 
kurie i ją jungiasi, o ypatingai 
turime įvertinti tuos, kurie sutin 
ka užimti vadovaujančius postus.

Visi žinome, kad tokia veikla 
yra vykdoma idealistų, kurie ne
gauna jokio atlyginimo, kurie sa
vo laisvalaikį ir net būtiną poilsį 
skiria lietuvių tautos reikalams.

Bet mūsų negausiai tautai, ne
turinčiai sąlygų pilnai atsiskleis
ti, nes tėvynėje varžo okupantas, 
o išeivijoje mes esame tik įnamiai 
svetimoje aplinkoje, labai svarbu 
tikslus visų pajėgų sunaudoji
mas. Visuomeninė veikla yra la 
bai svarbi, bet tai dar ne viskas. 
Mes išblėsime, susiniveliuosime, 
paskęsime svetimųjų jūroje, jeigu 
nesireikšime ir kūrybinėje srity
je.

Jeigu visuomeninė veikla dau
giau ribojasi savoje aplinkoj, tai 
kūrybinio talento polėkiai gali 
virsti tarptautine kalba, tarptau
tiniais laimėjimais, kurie gali at
nešti ir daug dėmesio amžiais iš
kankintai tautai, daug simpatijų. 
Apskritai kūryba turi didesnes iš
likimo galimybes kaip savųjų, 
taip ir svetimųjų tarpe.

Todėl labai svarbu, kad mūsų 
pajėgieji talentai turėtų galimai 
geresnes sąlygas atsiskleisti. Savo 
talentais jie bus prašokę eilinius, 
jie bus plačiau matomi ir girdimi, 
ir visada susidarys pagunda juos 
įtraukti į visuomeninių pareigų 
pirmaujančias pozicijas. Ne vie
nas čia ir duodasi įtraukiamas 
to gundymo, nes jie yra plataus 
supratimo ir jautrios sąžinės, ra
ginami nenori dezertyruoti iš vi
suomeninių postų, į kuriuos kar
tais būha stumiami.

Bet čia jie daugeliu atvejų įsta
tomi į poziciją, kurią gali atlikti 
bet kuris kitas. O jų išskirtinis 
talentas lieka laiko ir jėgų stokos 
suvaržytas, jo reiškimosi galimy
bės mažėja ir susidaro mūsų tau
tai kultūriniai nuostoliai.

Taigi, būtų svarbu. Kad mūsų 
rašytojai, menininkai, mokslinin 
kai ir kiti kūryboje plačiau išsis
kleisti galintieji talentai nebūtų 
prislegiami kasdienio visuomeniš 
ko darbo naštomis, o kad patys 
koncentruotųsi į savo’ kūrybinę 
sritį ir joje duotų didesnį tautai 
įnašą, negu gaišdami nesibai
giančių posėdžių tauškalynėse. 
Tie dalykai raikalingi, bet nuo 
tos naštos turime amnestuoti 
tuos, kurie yra pajėgūs nešti sva
resnę kūrybos naštą.

Turime atminti, kad mūsų ra
šytojai ir eilė kitų talentų negali 
susidaryti sau ir šeimai pragyve
nimo iš savo kūrybos darbo. Kas
dienei duonai jiems reikia įsijung
ti į įstaigos, įmonės darbą, belie
ka tik kuklūs laisvalaikiai. Jeigu 
ir juos iš jų atimsime, ką gi jie 
galės kūrybinėje srityje mums be 
duoti?

Sakytume net dar daugiau. Ne 
tik neturime grobti nuo mūsų ta
lentingųjų žmonių jų. kūrybai pri 
klausomo laiko, bet dar padidin 
ti medžiaginę paramą jų talentui 
atsiskleisti. Turime nemažai žmo 
nių, kurie yra gabūs finansinėje 
srityje. Labai gerai. Tegu nors ir 
visi lietuviai Bus pakeliui į mili
jonierius. Tuo tik pasidžiaugtu
me. Tačiau kaip kūrėjas dalį sa
vo talento skiria tautos kultūri
niams lobiams sukurti, taip ga
bus ekonomistas, finansininkas 
gali dalį savo laimėjimų skirti 
taip pat tautos kultūriniams lo
biams. Mecenatams reikštis — 
labai platūs laukai. Mecenato 
skirtoji suma bus ta jo laimėjimų 
dalis, kuria džiaugsis ne tik jis.

Didžioji laisvosios Lietuvos 
mokslo, kultūros šventovė — Vy 
tauto Didžiojo universitetas — 
faktinai buvo įkurtas 1922m. 
Tačiau jo statutas jau buvo pa
ruoštas 1921 metais, todėl yra 
prasmės jau dabar pradėti minė
ti auksinę mūsų pagrindinės švie 
timo mokyklos sukaktį.

Šiuo klausimu ypatingai gau
sios medžiagos yra surinkęs bu
vęs Lietuvių enciklopedijos redak
torius Pranas Čepėnas, dabar su 
redagavęs “Lietuvos universiteto” 
jubiliejinį elidinį, kuris jau yra 
spaudoje. J jį kreipėmės su 
eile klausimų, į kurios duotuo
sius jo atsakymus čia ir spausdi
name:

L Kas palenkė Lietuvos 
vyriausybę imtis Lietuvos 

universitetą steigti?

Klausimas gal. būtų tikslesnis 
ne apie universiteto steigimą, 
bet apie universiteto atsteigimą 
Lietuvoje, nes istoriškai Lietuvo
je universitetas Vilniaus Jėzuitų 
akademijos vardu jau veikė nuo 
1579 m., vėliau nuo 1803 m. Vil
niaus universiteto vardu — ligi 
1832 m., kada Rusijos caras Miką 
lojus 1 jį uždarė, svarbiausia kaip 
savo liberaliomis idėjomis pavo
jingą Rusijos absoliutizmui. 
Nors po to universiteto uždary
mo Vilniuje dar dešimtį metų 
veikė dvi, bet tik specialių moks
lų aukštosios mokyklos, būtent 
Medicinos — Chirurgijos akade
mija ir Dvasinė akademija, ta
čiau reikia pažymėti, kad aukš
tosios mokyklos universiteto pras 
me ir specialių aukštųjų mokyk
lų Lietuvoje jau nebuvo nuo 18- 
42 m.

Lietuvos šviesesnioji visuome-

nė visą laiką jautė ir sunkiai iš
gyveno tą didelę Lietuvai pada
rytą skriaudą švietimo ir mokslo 
reikalu, todėl pradžioje Lietuvos 
bajorijos atstovai įvairiomis pro
gomis prašė Rusijos carų vėl leis 
ti Vilniuje atidaryti universitetą. 
Ryškiausiu pastangų momentu 
Lietuvos universitetą atsteigti rei 
ketų laikyti 1905 m. revoliucijos 
metu ne tik lietuvių šviesuome
nės, bet ir gausius Lietuvos vals
tiečių nutarimus, reikalaujant ne 
tik vidurinių mokyklų lietuvių 
kalba, bet ir universiteto atidary 
mo Vilniuje. Universiteto atstei
gimą Vilniuje tuo metu taip pat 
rėmė lietuvių emigracija Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir dr. J. 
Šliūpo iniciatyva buvo suorga
nizuota Amerikoje lietuvių drau
gija Vilniaus universitetui remti.

Tad savojo universiteto reika
las Lietuvoje buvo labai aktualus 
ir pribrendęs, todėl Lietuvos Vals 
tybės. taryba 1918 m. gruodžio 
mėn. 5 d. nutarė atsteigti Vilniu
je Lietuvos universitetą, priėmė 
universiteto statutą, pagal kurį 
1922 m. vasario 16 d. buvo ati
darytas ir pradėjo veikti Lietuvos

universitetas Kaune, bet ne Vil
niuje dėl Sovietų Rusijos, o vė
liau Lenkijos okupacijų.

2. Kokius sunkumus teko 
nugalėti organizuojant 

universitetą?

— Kaip kiekvienam naujaku
riui, taip ir naujai atsikūrusiai 
valstybei daug ko trūksta. Taip 
ir atsteigtajam universitetui Kau 
ne visiškai nebuvo universiteto 
reikalams pritaikytų pašalpų, la
bai trūko mokslo priemonių, la
boratorijų, įrengimų bei medžia
gų, bibliotekos ir universitetinių 
vadovėlių lietuvių kalbą. O kas 
svarbiausia —trūko savos prity
rusios profesūros ir kitokio moko 
mojo personalo. Netrūko tik en
tuziazmo ir noro dirbti. Tasai en
tuziazmas ir nulėmė universite
to augimą bei klestėjimą., Iš pat 
pradžių buvo pasirinkta labai tei
singa kryptis kiek tik įmanoma iš 
siversti savomis mokslo pajėgo
mis ir iš užsienio kviestis tik tuos 
mokslininkus specialistus, be ku
rių vienas ar kitas fakultetas tik
rai negalėjo išsiversti. Šis klausi- 

(Nukelta į 5 pusi.)

• Dabarties kankiniai. Lietu
vos vyskupų, kunigų ir tikinčių
jų kryžiaus kelias antrojoje Sovie
tų okupacijoje. Šitokiu pavadini
mu stambus veikalas jau paruoš
tas spaudai. Susidarė mašinėle 
rankraščio per 300 puslapių. Čia 
duodamas sąrašas okupantų už
darytų bažnyčių, suminimi ryž
tingo tikėjimo išpažinimo faktai o 
kupantų bolševikų priespaudoje, 
aprašoma vysk. Paltaroko tragedi
ja, vysk. Karoso paskutinės die
nos, sunkiausiose aplinkybėse su
žeistiems ir' kitiems pratizanams 
nešta religinė paguoda, dzūkai 
sovietų teismuose, žemaičiai kuni 
gai laisvės kovų sūkuriuose, vysk. 
Borisevičiaus kelias į mirtį, vysk. 
Ramanausko tremtis į Sibirą, lie
tuvių Kalėdos Vorkutoje, kunigo 
mirtis partizanų bunkeryje, kun. 
Mirono mirtis, kankinys arkiv. 
vysk. Reinys, arkiv. Matulionio 
paaukota gyvybė, Klaipėdos baž
nyčios drama, įvykiai Skiemonių 
laukuose, komisaro Rugieniams 
geležinė letena, Dievas partiečių 
širdyse, lietuvių kankinių port
retai, jaunoji kunigų karta, kali
nio ir budelio susitikimas, Lietu
vos kunigų sąrašas ir jų likimas.

Medžiaga surinkta gausiai, ap
dorota rūpestingai, atkurta vaiz
džiai. Veikalas bus iliustruotas ir 
skaityti intriguojantis, kaip ir po
ra ankstybesniųjų veikalų apie 
partizanus, kurių laidos išsibaigė. 
Rankraštį peržiūrėjo ir reikiamų 
papildymų įnešė vysk. V. Brizgys. i 
Dar rankraštis siunčiamas per
žiūrėti ir eilei kitų šioj srity in
formuotų. Netrukus bus atiduo
tas spaudai. Leidžia Lietuvių reli
ginė šalpa.Knyga bus gausiai iliust 
ruota retomis nuotraukomis.

• Mykolo Krupavičiaus atsi
minimai jau paruošti spaudai. 
Rankraščio mašinėle susidaro ar
ti 400 pusi. Velionis čia pasako
ja apie savo tėvus, apie mokslo 
pradžią ir studijas Veiverių moky
tojų seminarijoje, darbą liaudies 
mokykloje, mokymąsi Seinų ku
nigų seminarijoje, slaptą lietuvių 
veikimą, studijų gilinimą Petrapi

li

bet ir kūrėjas, ir visa tauta, ku
rią kūrėjo ir mecenato bendros 
pastangos praturtina dešimtme
čiais ir šimtmečiais nenykstan- 
čiomis vetybėmis.

j. Pr. Fizikos - chemijos instituto rūmai Kaune vokiečių okupacijos laikais. Sugriauti II Pasaulinio karo metu.

tas dienas Mogileve ir Taline, 
darbuotę su lietuviškuoju jauni
mu Voroneže, pavojingą kelionę 
per frontą j Lietuvą, veiklą Vil
niuje.

Atsiminimai labai gyvi, vaiz
dūs, apima labai audringą revo
liucijos ir Lietuvos atsikūrimo 
laikotarpį. Juose duodamas turi
ningas ano meto gyvenimo fonas, 
smulkmeningai supažindinama 
su eile ano laiko lietuvių veikė
jų, kovų prieš žandarus ir vokie
čius okupantus, įpinta daug nuo
širdžių ir atvirų paties M. Krupa
vičiaus pasipasakojimų, atsklei
džiamos ano meto lietuviško jau
nimo nuotaikos ir kovos, supažin 
dinama su visa eile to meto lie
tuvių intelektualų ir kultūros į- 
staigų Lietuvoje ir Rusijoje. Atsi
minimai lengvai skaitomi ir in
triguojantieji. Kalbą peržiūrėjo 
rašytojas V. Ramonas. Leidžia 
Lietuviškos Knygos klubas. Šiuos 
atsiminimus M. Krupavičiui pa
sakojant yra surašęs dr. V. Litas.

• Lietuvių kalba ir lituanisti- 
ka Vakaruose po II Pasaulinio 
karo, pagal prof. A. Klimo surink 
tus duomenis, daugelyje mokslo 
įstaigų dėstoma arba įgyjamos 
priemonės tų dalykų mokymui. 
Šioje srityje pasireiškė JAV-se 
Pennsylvanijos univ., Pennsylva- 
nijos valst. univ., Northvvestem, 
Harvard, Yale, Rochester univ., 
JAV armijos kalbų mokykla Mon 
terey, Calif.; Kanadoje — Mc- 
Gill univ., Vokietijoje: Miunche
no, Bonnos, Koelno, Heidelber
go, Saarlando, Ruhro (Bocum), 
Frieburgo, Gottingeno, Regęns- 
burgo, Berlyno, Leipcigo univ., 
Austrijoje—Vienos univ.; Šveica
rijoje — Neuchatelio, Berno u- 
niversitetai; Škotijoje — Glasgo- 
wo univ.; Anglijoje — Reading 
univ.; Olandijoje — Amsterdamo 
ir Leideno univ.; Norvegijoje — 
Oslo univ.; Švedijoje — Upp 
psalos ir Stockholmo univ.; Da
nijoje — Aarhus univ.; Italijoje

—Milano univ.; Suomijoje — 
Helsinkio univ.; Prancūzijoje — 
Paryžiaus univ.; Australijoje — 
Fiinder univ.; Pietų Austr. ir Fa- 
rash univ. Sydnejuje; Čekoslova
kijoje — Prahos univ.; Lenkijo
je — Varšuvos, Poznanės, Kro
kuvos univ.; Bulgarijoje — Sofi
joje. Prof. G. Ford turėjo vieną 
studentą iš Ganos, kuris klausė 
liet, kalbą, buvo vienas iš geriau
sių studentų. Dr. A. Klimas tu
rėjo iš Filipinų studentę, kuri pra
moko lietuviškai skaityti.

• Julijos Švabaitės poezijos kny
ga “Pavogtos miego minutės” jau 
paruošta spaudai. Knygos skyriai: 
Reųuiem klasės Iraugam, Virtuvės 
laikrodis, Rožių augintojai.

• Dail. Jonas Tričys, baigęs 
vienos knygos iliustravimą, pa
skutiniu metu daugiausia dirba 
medžio graviūroje (B. Jcrome por 
tretas). Škicuoja peizažus. Jo pla
nuose yra ir aliejinė tapyba.
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18-ji lietuvišku studijų savaitė
(Tęsinys iš praėjusio 

šeštadienio)
Žvilgsnis į patriarchalinę 

lietuvių šeimų

Labiau tradicinį studijų savai
čių žvilgsnį — lietuvis Tėvynė
je ir pasauly — išreiškė šiemeti
nis kultūrinių ir sociologinių pas
kaitų ciklas. Giliausias šaknis tė
vynėj palietė jaunas sociologijos 
daktaras Gerhardas Bauras (bu
vęs Vasario 16 gimnazijos moki
nys) savo paskaitoje: “Lietuvių 
tradicinė šeimyna ir kaimas”. Ta 
paskaita buvo dalis santraukos iš 
disertacijos, už kurią prelegentas 
šių metų pradžioje Heidelbergo 
universitete yra gavęs sociologi
jos daktaro laipsnį. Dr. Bauras 
atskleidė lietuvio ūkininko seną
ją šeimyną kaip gerai veikiantį 
ūkinį bei socialinį organizmą, ku
riame kiekvienas narys atlikdavo 
jam paskirtą užduotį ir gaudavo 
atitinkamą aprūpinimą. Ypač o- 
riginalus patriarchalinės lietuvių 
šeimos bruožas — broliava. Per 
diskusijas paaiškėjo, kad brolia- 
vos stiprų atspindį galima sutik
ti ir naujojoj lietuvių literatūroj, 
kaip tai liudija Vaižganto “Dėdės 
ir dėdienės” ir Alės Rūtos “Trum
pa diena”.

Kaip visu kuo aprūpindavo sa
vo narius patriarchalinė lietuvių 
šeima, taip panašus į ją buvo se
nasis kaimas. Jame senieji ūki
ninkai sudarydavo savotišką se
nių tarybą, kurios nuospren
džiams paklusdavo visos kaimo 
šeimos. Paliegėlių bei ligonių 
slaugymu rūpindavosi vyresniojo 
amžiaus moterys. Elgetų ir naš
laičių aprūpinimas turėjo kolek
tyvinį pobūdį. Sutelktinis darbas 
buvo vykdomas per talkas. Tai 
svarbus ne vien socialinis, bet ir 
kultūrinis veiksnys, nes talkos tu
rėjo nemažos reikšmės tautosakos 
kūrimui bei išlaikymui.

Naujosios lietuvių muzikos 
slenkstyje

Su naujaisiais Lietuvos laikais 
buvo susijusi Valterio Banaičio 
(iš Bonnos) paskaita apie Juozą 
Gruodį, kaip simfoninės muzikos 
kūrėją, o šio kompozitoriaus kū
rinių ištraukas geru magnetofo
no aparatu iliustravo J. Klimai- 
tis. — Pažymėjęs, kad J. Gruo
dis daug laiko yra skyręs admi
nistraciniam ir pedagoginiam dar 

Vyčio v*2L,a arei; J, Muloko suprojektuoto naujo Jaunimo centro pastato tasade

bui, išugdęs keletą kompozitorių 
(A. Račiūną, A. Budriūną, J. 
Juozeliūną, V. Klovą), kuriais 
Lietuva gali didžiuotis, davęs ne
mažai vokalinės ir kamerinės mu
zikos kūrinių, prelegentas sustojo 
prie klausimo, ar J. Gruodis bu
vo modernistas. Atsakė, kad jis 
buvo originalus, tai tiesa. Tačiau 
jį būtų galima pavadinti “archa- 
istu”, nes Gruodis pasinaudo
jo senovinėmis lietuvių sutartinė
mis, norėdamas savo kūriniams 
suteikti lietuvišką charakterį.

J. Gruodį kaip simfoninės mu
zikos kūrėją subrandino (1920- 
1924 m.) Leipzigo konservatori
ja, kurią jis baigė aukščiausiu pa
žymiu. .Sitam laikotarpiui ir tuoj 
po jo ėjusiems metams priklauso 
tokie garsūs J. Gruodžio simfoni
niai kūriniai kaip “Rudenėlis”, 
“Simfoninis prologas”, “Gyveni
mo šokis”. Prie vadinamosios 
programinės muzikos J. Gruodis 
atėjęs į gyvenimo pabaigą. Tuo 
atžvilgiu žymus jo kūrinys — “Iš 
Lietuvos praeities” (1939). Po 
jo sekė “Variacijos orkestrui lie
tuvių dainų temomis”, sukurtos 
jau bolševikmety (1945). Iš jų bu 
vo pademonstruota variacija su 
Ulijonos tema. Kompozitoriui 
slegiančios įtakos turėjo komunis
tų pasmerkimas Gruodžio gerbia
mo Šostakovičiaus už formaliz
mą. Yra žinių, kad silpna J. Gruo
džio širdis sustojo plakti susijau
dinimo įtakoje, nes iš mūsų kom
pozitoriaus buvę reikalaujama 
pasirašyti pasmerkimą Sestakovi- 
čiui.

“Meilės, džiazo ir velnio” 
autoriui — 70 metų

Dar arčiau prie mūsų dienų su
stojo dr. J. Grinius (iš Miun
cheno) savo paskaitoj, skirtoj pa
minėti Juozo Grušo septynias
dešimčiai metų (1901-1971). Toj 
paskaitoj prelegentas apžvelgė ra
šytojo dramaturgiją. Duodamas 
paskaitai vardą “Meilė, džiazas 
ir velnias”, J. Grinius norėjo iš
ryškinti ne tik sukaktuvininko 
paskiausios dramos svarbą, bet 
ir rašytojo polinkį į filosofines— 
ontologines problemas.

Nors J. Grušas parašė kūrinių, 
susijusių su Lietuvos sovietine 
kasdienybe, tačiau toli gražu ne 
jie yra stipriausi rašytojo dra
maturgijoj. Iš politiškai istorinių 
dramų (“Hergaus Manto”, 
“Žmogaus be veido” ir “Zigman- 

1 to Sierakauskio”) geriausias kū
rinys —“Herkus Mantas”, žy
miojo Prūsų sukilėlių vado tra
gedija, nors ją ir silpina kai ku
rie melodramatiški momentai 
(Herkaus sužadėtinės Kristinos 
atvykimas iš Vokietijos į sukilu
sių prūsų stovyklą, Herkaus “ste
buklingas” pabėgimas iš nelais
vės Karaliaučiaus pily). Dėl ši
tokių melodramatiškų neįtikėtinu 
mų yra nukentėjusi ir “Adomo 
Brunzos paslapties” drama, ku
rioj J. Grušas vaizduoja viduti
nio lietuvio (“talentingo robo
to”) gniuždantį stovį totalistinia- 
me režime (Hitlerio ir Stalino 
laikais).

Prelegentas teigė, kad į aukš
tą visažmogišką plotmę J. Gru
šas jau buvo pakilęs su pirmąja 
savo drama “Tėvu” (1944), kur 
tiesa ir meilė atsiskleidžia kaip 
žmogiškosios būties pradai, o ne 
šiaip sau kaip konjunktūriniai 
jausmai, kokie tematyti komunis
tinių reikalavimų sužalotoj antro
joj “Tėvo” redakcijoj, vardu “Tė
vas ir sūnus”. Daugiausia idėji
niu ir meniniu atžvilgiu reikšmės 
J. Grinius skyrė “Meilės, džiazo 
ir velnio” tragikomedijai, para
šytai pagal integralinio realizmo 
koncepcija, nes velniškojo blogio 
ir angeliškojo gėrio grumtynėms 
išryškinti J. Grušas pavartojo vi
sas dramines priemones nuo žyd
riojo romantizmo, einant per kla
sikinį realizmą, iki šių dienų siur
realistinio šiurpo bei absurdo dra
mų. “Meilės, džiazo ir velnio” 
tragiškoji komedija, sutelkta apie 
valkataujančio jaunimo proble
mą, galėtų turėti pasisekimo Pa
ryžiaus ar New Yorko teatruose 
ir suteikti garbę Lietuvai, — tei
gė prelegentas — nors jos var
das dramoj ir neminimas.

“Žemininkai ” ir “bežemiai”

Daugiau į tremties-iševijos ne
gu į gyvenančių Tėvynėje kul
tūrinius darbus buvo nukreipta 
Vinco Natkevičiaus (Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus) paskai
ta: “ ‘Žemininkų’ ir ‘bežemių’ ly
rinė poezija”. Prelegentas aptarė 
“žemininkus” taip, kaip jų “krikš 
tatėvis” dr. J. Girnius, pabrėž
damas jų lyrikoj siekimą pras
mės, problemingumą (objekty
vumo pastangą), skausmą dėl 
gimtosios žemės netekimo, duo
damas kai kurių jų (Vyt. Ma
černio, A. Niliūno, K. Bradūno,

J. Kėkšto, H. Nagio) kūrinius pa
deklamuoti studentams (A. Ry- 
gelytei, J. Sondui). Tačiau visi ne
tilpo J. Girniaus užbrėžtuose rė
muose, nes prelegentas prie “že
mininkų” kartos priskyrė VI.Šlai
tą ir J. .Švabaitę (Diskusijose iš
ryškėjo, kad “žemininkus” j sro
vę labiau susiejo prelegento mi
nėti “Literatūros lankai”, negu 
pati antologija “Žemė”).

Charakterizuodamas IV kar
tą Lietuvoj gimusių poetų, bet 
nieko joj nesukūrusių, prelegen
tas pavadino juos “bežemiais”. 
Nors beveik tradicija tapo tokiu 
telaikyti Alg. Mackų, “Neorna
mentuotos kalbos generacijos” 
autorių, tačiau ir čia to subjek
tyvaus “kulto” rėmus prelegentas 
praplėtė, į“bežemių”kartą įtrauk 
damas L. Sutemą, Vit. Bogutai- 
tę, Danguolę Sadūnaitę, M. Sau 
laitytę, drauge nurodydamas, 
kad jų poezija idėjiniu atžvilgiu 
yra labai skirtinga.

Socialinio ir kultūrinio balanso 
mėginimas

Pagaliau ištisai išeivijos sociali
nius ir kultūrinius darbus ne tiek 
nagrinėjo, kiek istoriškai vaizda
vo kun. Bronius Liubinas, kalbė
damas (dvidešimtmečio proga) 
apie Vokietijos Lietuvių bendruo
menę, kuri išsivystė iš Lietuvių 
tremtinių bendruomenės, veiku
sios anksčiau. Savo ilgoj paskai
toj prelegentas tiek daug sumi
nėjo datų, skaičių, vardų proto
kolų ir kitokių faktų, kad kores
pondentas jaučiasi bejėgis per
duoti nors jų dalį. Jau bus ne
mažai pasakyta, tik paminėjus 
Bendruomenės centrinių organų 
darbus.

Tai bus: “Bendrijos” knygų lei
dimas, Vasario 16 gimnazijos į- 
kūrimas, Rennhofo pilies įsigiji
mas nuosavybėn (ypač su Švei
carijos lietuvių pagalba), jos pa
ruošimas gimnazijos moksleiviam 
gyventi ir mokytis, gimnazijai 
naujų patalpų pastatydinimas(su 
Amerikos lietuvių ir Vokietijos 
valdžios pagalba), jaunimo ir 
vaikų stovyklų organizavimas, 
rūpestis vargo mokyklomis, vi
suomenės darbuotojų suvažiavi
mai, “Informacijų” leidimas ir ki
ta. Iš prelegento duotų skaičių 
galima paminėti 265 posėdžius, 
kuriuos yra turėjusi Bendruome
nės valdyba. Tarybos nariais y- 
ra buvę 42 asmens, kurių 8 jau 
mirę. Ilgą laiką Bendruomenės 
narių skaičius vis buvo spėlioja
mas ir nepastovus (kartais tai pa
reidavo nuo BALFo pašalpų). 
Tik 1967 metais (Vokiečių įstai
goms paraginus) buvo pravesta, 
tiesa, daug erzelio sukėlusi, pil
nateisių narių registracija. Jų da
bar yra tūkstantis, o nepilnatei- 
sių narių bus kelis kart daugiau.

Pagerbti mirusieji dėl tėvynės
I pačią Lietuvą žvilgsnis vėl 

nukrypo, minint 20 metų nuo 
prievartinės mirties dviejų žymių 
patriotų — Juozo Lukšos-Dau
manto ir Juliaus Butėno, kurie 
iš Vakarų buvo grįžę į Lietuvą 
padėti prieš sovietinius okupan
tus kovojantiem “miško broliam”, 
su kuriais ir mirė. Paskaita apie 
šiuos du šaunius pareigos ir au
kos vyrus jautriais žodžiais buvo 
perduota Hr. K. J. Čeginsko LF 
Bičiulių susirinkimo rėmuose, ta
čiau joje dalyvavo ir savaitės 
klausytojų dauguma. Šita proga 
buvo suruošta tų dviejų rezisten
tų fotografijų, laiškų ir vieno ant
ro daiktelio parodėlė.

Daug dėmesio menui

Ši Lietuviškųjų studijų savai
tė buvo gausi įvairiomis meno 
apraiškomis. Per visą savaitę bu
vo eksponuotos gražesnės lietu
viškos knygos, išleistos Lietuvoj ir 
Vakaruose per pastaruosius dve
jus metus. Buvo A. Krivicko gra
fikos darbų ir Lietuvos pašto ženk 
lų parodėlė, gana gausi ekspozi
cija gintarinių dirbinių, kurie

drauge su tautiniais drabužiais 
pasipuošusiomis ir prie gintarų 
sėdėjusiomis poniomis visai Tė
vynės dienos popietei suteikė 
šventiškos nuotaikos.

Dvi popietes buvo demonst
ruojami iš Lietuvos gauti filmai: 
I. Simonaitytė, Maironis, M. K. 
Čiurlionis, “Muzikinis kaleidos
kopas”. Tik nekantriai lauktas 
filmas apie Čiurlionio tapybą ap
vylė. Viena, jis buvo įkalbėtas 
angliškai; antra, nors buvo neblo
gai parodyti beveik visi M.K.Ciur 
lionio paveikslai, palydimi jo 
muzikos (nebuvo Žemaičių ka
pinių su kryžiais), tačiau paveiks 
lų spalvos atrodė labai išbluku
sios. Tik nežinia, kas dėl to kal
tas: ar filmuotojo juosta nebuvo 
pakankamai jautri spalvoms, ar 
Čiurlionio paveikslai jau baigia 
visai išblukti. Trečia, ta M. K. 
Čiurlionio erdvinga ir kosmiška 
tapyba atrodė įsprausta lyg į ak- 
ligatvį, nes filmo pradžioj ir pa
baigoj buvo demonstruojamos 
siauros Vilniaus gatvelės sienos 
(tur būt, kur yra gyvenęs Čiur
lionis).

Kas norėjo, tiems studijų sa
vaitės dalyviams vieną popietę 
buvo suruošta ekskursija apžiūrė
ti vėlyvojo baroko karališkąją pi
lį Ludvvigsburge. Tačiau iškiliau
sia meninė nuotaika buvo penk
tadienį ir šeštadienį (VI1.23-24), 
kada ne vien savaitės dalyviai tu
rėjo progos pasigėrėti dviem skir
tingo pobūdžio koncertais.

Tėvynės diena

įvairiausias buvo penktadienis 
— Tėvynės diena. Pasibaigus gin
taro parodėlei, po vakarienės bu
vo tėvynės valandėlė bažnyčioj. 
Čia greta dalyvių giesmių, pa
giedotų bendrai choru, dvi gies
mes solo pagiedojo Laimutė Ste- 
paitienė, vargonais palydima V. 
Banaičio, o religinį žodį šita pro
ga tarė vyskupas A Deksnys. Po 
to visi rinkosi į didįjį tėvynės va
landos koncertą salėje. Į jį suva
žiavo lietuviai ne tik iš Stuttgar- 
to apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
vietų — visi norėjo pamatyti ir 
išgirsti svečius ir viešnias iš To
ronto.

Po gražaus dr. K.J. Čeginsko 
žodžio apie - laisvės prasmę tau
tai, Toronto “Gintaro” tautinių 
šokių grupė bei vyr* sk. Kairio 
kanklininkės užviešpatavo salę. 
Mergaitės protarpiais tarp šokių 
jautriai paskambino kanklėmis 
aštuonias dainas ir vieną M.K. 
Čiurlionio preliudą. Tik jom sun
ku buvo rungtis su energingais 
“Gintaro” šokėjais bei jų grakš
čiomis partnerėmis. Jie atliko dvy 
liką šokių. Kuris jų buvo šauniau
sias ir grakščiausias, gal tegalėtų 
pasakyti specialistai. Tačiau ir 
nespecialistui buvo aišku, kad Ka 
rasiejų vadovaujamas “Gintaras” 
buvo gerai susirepetavęs. Pvz.kai 
netikėtai vienas šokėjas išsinari
no koją, tai du likę stambūs šo
kiai ir be jo buvo taip darniai 
sušokti, kad to trūkstančio šokė
jo daug kas būtų nė nepastebė
jęs, jeigu jo partnerė prieš šokį 
to nebūtų pasisakiusi viešai. Net 
kyla įtarimas, kad tai galėjo bū
ti “triukas” parodyti, kaip dar
niai susišokę gintariškiai.

Buvo taip pat malonu maty
ti, kaip jaunosios “Gintaro” lie-

DR. ANNA BALIUNAS 
akių: ausų, nosies ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečiad 
išdaryta. Ligoniai priimami susitarti 

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

Rezid. Telef. 230-4083

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GO8 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
■449 So, Pulaski Road (Crawforc 

cal Ruilding i Tel. Ll 5-6441’
Priima ligonius pagal susitarimą. 
|el neatsiliepia skambinti 874-801Ž

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios ir Callfornla 

Valandos pagal susitarimą:
Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo

6 iki 7:30 vai vakaro. 
Šeštad. nuo 2 Iki 2:80 vai. 

Trečiad. Ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

tuvaitės prie savo dailių tautinių nės vakaro pen
drabužių buvo priderinusios ir 
savo šukuosenas — jos visos bu
vo su kasomis (nekudlotos, kaip 
kartais tenka matyti šokėjas ki
tų ansamblių fotografijose). Tarp 
torontiškių kanklių ir šokių (per 
jų pertrauką) tikra staigmena 
buvo Em. Jakutienės (iš Škoti
jos) deklamacijos. Jos inteligen
tiškai interpretuojamą V. Myko
laičio-Putino piemą “Vergą” bu
vo malonu ir įdomu išgirsti, y- 
pač tiems, kurie jo niekada ne
buvo girdėję deklamuojant min
tinai.

Dainų rečitalis

Po triukšmingo ir gyvo Tėvy-

DR, C, K, BOBELIS
0R. B. B. SEITON

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0583

FOX VALLEY MEDICAL CENTEB 
860 Sumniit Street 

Route 58 — Elgin. Illinois

Tel. ofiso Ui: 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penikt., 1-5, treč. ir Sešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą. perŠtnfl

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR (1-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E, DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ EB

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0873

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
1132 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
stsillepia. skambinti: MI 8-0001

Ofiso Tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081
DR, JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 

nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez.. OA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
'Z&l. kasdien 10-i 2 Ir 4-7 Trečiad lt 
••^fltad tik susitarus 

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525

Telef. veikia 24 vai.

Tel. REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Uetuvts gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. U 
penktad nuo 12-4 vai p. p. 6—t 
vai. vak., šeštad 12—2 vai p p. Ii 
►rečlsd uždaryta

DR. IRĖNA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

^kpDIKTŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue

Plrmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir įuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo

kite įj kitiems pasiskaityti.

ktadienį, kai kas 
nuogąstavo, kad gali išeiti nu
blukęs šeštadienio solo dainų re
čitalis, kurio atlikti iš Chicagos 
buvo atskridusi Laimutė Stepaitie 
nė, nes iš giesmių per Tėvynės 
valandėlę bažnyčioj buvo maty
ti, kad solistė nėra operinė dai
nininkė. Tačiau per rečitalį skep
tikus viešnia gražiai nugalėjo sa
vo kultyvuotu koloratūriniu sop- 
ranu.Klausytojai pasirodė santū
resni, kol solistė dainavo tarp
tautinio garso (Mozarto, Shu- 
bcrto, Donnizetti), kūrinius. Žy- 
miai šilčiau publika reagavo ant
rojoj rečitalio daly, kai suskam
bėjo lietuvių kompozitorių (St.

^Nukelta 1 7 dsI.)

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71st ir Cnmpbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati
darymą bus pranešta vSllau.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS .RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDLIOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntmeiit)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W: 63 rd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. GRovehlll 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p 
<r vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto. 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. T.reč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA ir chirurge 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., iketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč tr šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—Š, 
penkt. 2—5. šešt. pagal susitarimą,.
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Apie lietuvių architektūrų Amerikoje RAIMON

Tik daugiau išryškindami sa
vąjį lietuviškąjį charakterį savo 
kūryboje mes galime atkreipti 
platesnį dėmesį į mūsų tautos kū
rybinius polėkius. Tai įmanoma 
mene, tapyboje, skulptūroje ir 
net architektūroje.

Vienas išMabiausiai lietuvišku
mu besisielojąs yra arch. J. Mulo- 
kas. Ne vienas jo projektas čia 
Amerikoje jau yra patekęs į me
no leidinius, laimėjęs premijas. 
Todėl, buvo įdomu plačiau apie 
tai su juo išsikalbėti.

— Ką jūs manote apie galimy
bes reikšti lietuvišką charakterį 
naujuosiuose mūsiškių pastatuo
se?

— Pasaulinio garso architektas 
Frank Loyd Wright yra pasakęs, 
kad namas, kaip vėžlio kiautas, 
charakterizuoja patį jo gyvento
ją, o Winston Churchil yra skel
bęs: “Pirma mes apipavidalina
me savo pastatus, o paskiau tie 
pastatai įtakodami apipavidalina

Lietuvių klasė Pittsburgho universiteto rūmuose

Iš pasikalbėjimo su arch. J. Muloku

mus”. Iš tų pareiškimų būtų ge
ra daryti išvadas, kad mes savo 
architektūroje turėtume išreikšti 
savo aspiracijas, kurios mūsų jau
nąją kartą įtaigotų, — kuriomis 
mes skirtumės nuo kitų ir kuriais 
susilauktume kitų dėmesio.

Mūsų, lietuvių, čia aspiracijos 
yra visai skirtingos negu Ameri
kos, kurioj gyvename. Mes esa- 
pie maža tauta, nelaisva ir gyve
name nostaligija. Tuo tarpu A- 
merika yra didžiausia pasaulio ga 
lybė, gyvena pergalėtojo triumfe 
ir polėkiais. Mes esame kitokio
se sąlygose. Tai ir mūsų architek
tūra turėtų aiškiai skirtis. Mes sie
kiame daryti lietuvius žinomus vi 
šame pasaulyje, išpasakoti savo 
nelaimes ir džiaugsmus mus su
pančiai aplinkai. Dėl to ir mū
sų, Amerikos lietuvių, architektū

ra, skirsis ir nuo Lietuvos archi
tektūros. Kurti Amerikoje lietuviš
ką architektūrą su lietuviškomis 
aspiracijomis tai nereiškia pamėg 
džioti lietuvišką bakūžę arba pa
statyti šv. Onos bažnyčios repli
ką, o tai reiškia Lietuvoje užau
gusiomis formomis, kūrybiškai ap 
valdytomis, išsakyti lietuviškas a- 
spiracijas Amerikoje. Tai nebus 
Lietuvos architektūra. Tai bus A- 
merikos lietuvių architektūra A- 
merikoje. Taip, kaip yra ispanų 
architektūra Amerikoje arba o- 
landų architektūra Amerikoje ir 
t. t.

Per šį šimtmetį architektūra 
pergyveno didžiausias revoliuci
jas. Klasikinės formos, viešpata
vusios per du tūkstančius metų, 
šiems laikams pasirodė tiek nebe
praktiškos ir . nebeatitinkančios 

dabarties dvasiai, kad buvo gaiva
liškai atmesta viskas, kas buvo 
sena ir pradėta kurti šių laikų 
žmogaus fizinius poreikius atitin
kantieji pastatai. Architektūra pa
sidarė tiktai tenkinanti mūsų kū
niškus patogumus. Buvo duota 
daug saulės, daug oro, gera ši
lima, patogus susisiekimas, ir siek 
ta, kaip galima pigiau padaryti. 
Ir šitas pagimdė funkcionalinę 
tarptautinę tų dėžių architektūrą, 
kurias Frank Loyd Wright pava
dino mirusiųjų karstais. Jis pir
mas vėl pradėjo būti neramus šių 
dėžių aplinkoje.

Jis ieškojo organiško ryšio su 
gamta, aplinka ir su žmogumi. 
Jis ir kiti naujieji moderniškos 
architektūros kūrėjai pradėjo ieš
koti architektūroje išraiškos žmo
gaus aspiracijoms. Kai Mies 
Van Der Rohe savo modernišką 
lygių plokštumų paviljoną pir
mąsyk išstatė rafinuoto ispaniško 
baroko peisaže Barcelonos paro
doje, jis tikrai sužavėjo visus, bet 
kai šitokių tiesių linijų buvo pa
statyti ištisi kvartalai, jie pasida
rė nuobodūs. Tas ir iššaukė aną 
Wright posakį, kad tai yra kars
tai.

Dabar, po šios modernios ar
chitektūros revoliucijos, šių dėžių 
fone kilo Frank Lloyd Wrighto 
dangoraižiai arba Rudolfo mo
derniškasis barokas. Tos pačios 
moderniškosios architektūros nos
talgijoje vėl kilo ieškojimas stip
rybės klasiškoje architektūroje ar
ba įvairių tautų liaudies archi
tektūroje. Ypatingai stipriai pa
sireiškė moderniojoje architektū
roje japonų charakteris. Daug 
kas imama iš Pacifiko tautų, In
dijos ir iš naujai atsikūrusių Af
rikos kraštų. Žinoma, visa tai at
liekama naudojant naujas me
džiagas ir naujus struktūros me
todus. Yra srovių, kurios panau- 
doja gamtos struktūros pradme
nis. Pvz. labai aukštos struktūri
nės konstrukcijos yra voro tink
las, kiaušinio kiautas ar augantis 
medis. Šituo principu yra pal- 
nuojama padengti Manhatteną, 
Šv. Petro aikštę Romoje arba ant 
stulpų pakabinti naują miestą 
ant senojo Pa/yžiaus.

Bet čia yra didžiosios architek- i 
tūros problemos. Mes neturime ! 
nei tokių situacijų, nei tokių užsa

ti laisvi jr mes norime, kad bū
tume lygiai traktuojami, kaip ir 
visos kultūringos tautos. Dėl to 
šiame margaspalviame kontinen 
te norime ir architektūroje reikš
tis savitai, kad įvairiakalbė su
panti mus aplinka architektūors 
kalba, visiems suprantama, apie 
tai kalbėtų.

— ..Jūs keliaudamas domitės 
architektūrinėmis problemomis, 

kymų. Yra sakoma, kad geras ar-.Ar teko Jums ką nors yaptinges- 
chitektas turi eiti vienu žingsniu >n,° šioje sirytje pastebėti? 
.pirmyn negu jo visuomenė, bet
ne dviem žingsniais, nes nebus gera žmonių selekcija: per van- 
suprastas. Jo projektai nebus vyk 
domi. Dėl to ir mūsų architektū
ra norom nenorom turi būti kiek 
pirmiau žvelgianti, bet rodanti 
dabartines mūsų lietuvių aspiraci
jas, ne vien tik tenkinanti me
chaniškus mūsų poreikius. Mes 

. norime čia būti lietuviais, mes 
| norime pasakyti, kad norime bū-

SEPTYNIOIJKA METŲ ’
Visi sapnai sudužę, 
visos pilys sugriuvę.
Visa tai, ką išgyvenome 
taip giliai savo viduje, nuskendę.

Kas nutiko su septyniolika metų.
Kas nutiko tom akim, 
tom taip tyrom rankom? '

Kas nutiko?, 
Klis nutiko?...

Tiek padangių nutolo, 
tiek mirčių paliko 
už kiekvienos širdies.

Tiek raudų, 
tiek raudų...

RANKŲ DAINA

Visad žiūriu
į žmogaus rankas.
Vaiko rankos, tyros, 
rankos, kurios vienądien bus didelės. 
Rankos, kurios nakčia ieško
to, ko niekad neranda.
Šiurpios rankos žudiko, 
švelnios rankos liepiančio žudyti.
Rankos virpančios, 
rankos besimylinčiųjų.

Visad žiūriu 
į žmogaus rankas. 
Šykščios rankos 
kenčiančių badą. 
Buvo tyros rankos mūsų 
kai augome vaikai.
VISAD ŽIŪRIU
j ŽMOGAUS RANKAS

VIENO LAIKO, VIENO KRAŠTO

Vieno laiko, kuris bus mūsų, 
vieno krašto, kurio nesukūrėme, 
apdainuoju viltis
ir apraudu menką tikėjimą.

Neikime į revolverius: 
gyvenimui buvo sutvertas žmogus, 
jis nebuvo sutvertas mirčiai.
Netikime j skurdą,

' nio šioje sirytje pastebėti?
— Amerikoje yra pasidariusi

denyną plaukė žmonės tik su i- 
niciatyva, su naujais užmojais.Iš 
kitos pusės — vergais atvežtieji 
pateko čia netokie apsukrūs. Kol 
Amerikos kultūra beveik aklai se- 

. kė Europos kelią, tol Amerikoje 
buvo daug pamėgdžiojimo. Pvz. 

j vienas multimilionierius Florido
je už anų laikų pinigus — 20

KETURIOS DAINOS
sakoma, reikalingą skurdą, 
tiekos žmonių.

Vieno laiko, kuris jau dalinai mūsų, 
vieno krašto, kurį jau kuriame, 
apdainuoju viltis
ir apverkiu menką tikėjimą.

Toli nuo nenaudingų atsiminimų, 
ir nuo senų aistrų, 
nežygiuosime iš paskos 
seniems būgnams.

Vieno laiko, kuris jau dalinai mūsų, 
vieno krašto, kurį jau kuriame, 
apdainuoju viltis
ir apverkiu menką tikėjimą.

Vieno laiko, kuris jau dalinai mūsų, 
vieno krašto, kurį jau kuriame.

NEŽINAU KAIP

Nežinau kaip, / 
bet visad tave mylėsiu. 
Nors kitos rankos pažintą 
odą, kurią aš žinau.
Nežinau kaip,
bet visad tave mylėsiu.
Nors tavo lūpos
jau netars mano vardo, 
nors tavo vaikai 
niekad nebus mano vaikais.
Nors tavo keliai
jau yra visai skirtingi keliai.
Nežinau kaip, 
bet visad tave mylėsiu.
Nors vienintelis mūsą turimas daiktas 
bus mūsą nesėkmė;
nežinau kaip,
bet jau daugel metą, 
ir dar, ir dar, ir dar, 
tau sudedu šią dainą.
Nežinau kai'p,
bet visad tave gerbsiu.

Išvertė P. Gaučys

Raimon, kataloniečių jaunas poetas (g. 1940) 
baigęs istorijos sturifas, nepradėjo mokytojau
ti, nes sukurtų dainų pasisekimas jį nustūmė į 
visai kitą sritį, jį išgarsindamas visoje Euro
poje. Dabar jis savo sukurtas dainas dainuo
ja rečitaliuose, radijofonuose ir televizijoje. 
Jis laikomas naujųjų laikų poetu trubadūru.

P.G.

a

milijonų dolerių —pastatė savo džiausiąs naujenybes architektū- 
rezidenciją —pilį Italijos, berods 
Venecijos, dožų pavyzdžiu. Iš ki
tos pusės, didelių asmeniškų iš
gyvenimų sukrėstas latvis, kai jo 
sužadėtinė išėkėjo už kito, atbėgo 
į Ameriką ir per visą savo amžių 
statė fantastiškus architektūri
nius objektus Floridoje iš koralų 
akmens, parodydamas didelį vaiz
duotės originalumą ir nepaprastą 
ryžtą. Labai įdomu ir mormo
nų istorija. Jie sukūrė salę, vieną 
iš pačių geriausių akustiniu atžvil
giu. Bet po II Pasaulinio karo, 
Amerikai atsistojus ant pasaulio 
pediestalo, visas didysis intelek
tas suplaukė čia. Ir tarp jų —pa
tys geriausi architektai atsirado 
Amerikoje. Vieną syk buvo minė
ta, kad iš septynių garsiausių A- 
merikos architektų 5 buvo euro
piečiai. Dabartiniu metu reikia 
pripažinti, kad Amerika daro di-

roję ir kitose meno sirtyse.
Vienas iš daugelio įdomesnių 

architektūros pavyzdžių Ameriko
je. yra Columbus miestas India
noje. Čia miesto vadovybėje su
sidarė toks nusistatymas, kad vi
si svarbesnieji pastatai turi būti 
sudaryti įžymiųjų Amerikos ar
chitektų su originaliom naujom 
architektūros aspiracijom. Ir jie, 
kaip patys sako, kuria prerijų Atė
nus. Pirmas jų didesnis darbas 
buvo vadinamoji Pirmoji krikš
čionių bažnyčia, kuri dabar yra 
žinoma architektūros istorijoje. 
Jos projektuotojas buvo suomis 
Eliel Saarinen. įdomus vienas 
reiškinys: užangažuojant jis pasi
sakė, kad buvo pastatęs bažnyčią 
ir Lietuvoje, nors niekaip negalė
jau sužinoti kur ir kokią bažny
čią Lietuvoj jis statė. Jis buvo pa-

(Nukelta į 4 pusi.)

REMBRANDTO AMŽIAUS ŠEŠĖLYJE
VALERIJONAS JAKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Rembradtas mums įdomus. Kiek dau
giau yra žinoma apie jo išviršinį gyvenimą. 
Norėdamas skaitytojams pateikti kuo objekty
vesnių žinių apie Rembrandto asmenišką gy
venimą, naudoju kompetentingo olandų me
no kritiko, rašytojo ir plastinio meno reprezen
tanto dr. Hans Redėkerio versiją. Šis meno kri
tikas yra parašęs keletą knygų ir dažnai rašąs 
apie modernius menininkus.

H. Rembrandtas Van Jijn, turtingo malū- 
ninko 'sūnus, yra gimęs Leideno universite
to mieste prie Reino upės. Pradžioje studija
vęs literatūrą, o studijas nutraukęs, 3 metus 
studijavo meną pas vieną Leideno miesto dai
lininką. Po to atsikėlė į Amsterdamą, kur apie 
6 mėn. mokėsi pas kitą žymų dailininką. Ir 
vėl sugrįžęs į Leideną, studijavo pas kitus dai
lininkus. O didelio patyrimo dailėje įsigijo, 
tapydamas tėvų, brolių ir seserų ir kt. arti

mųjų portretus. Jau būdamas 25 m. amžiaus, 
sugrįžo į Amsterdamą ir čia pagarsėjo savo 
studijiniais portretais. Tuo laiku praturtėję 
pirkliai, vertelgos ir laivų savininkai, kai foto 
aparatai buvo dar neišrasti, sugalvojo savo 
puošnių rezidencijų sienas išpuošti mažais, gra
žiai įrėmintais individualiais ar grupiniais 
portretais. Nors Rembrandtas, palyginti su tų 
laikų kitais dailininkais, buvo revoliucinis 
dailininkas, nesilaikė akademinių normų, nau
dojo kitokią aliejaus techniką, nesutiko su vi
suomenės pažiūromis. Taip pat nelabai paken
tė pirkliško luomo ir nesimpatizavo to laiko 
vidurinei kaišei, bet vis dėlto sugebėjo, ir net 
nekeliant vidurinės klasės dorybių savo kūrybo
je, tapti vyraujančiu dailininku Amsterdamo 
dailininkų kolonijoje. Tuo laiku Amsterdame 
dailininkų buvo tokia pat gausybė kaip ir ke
pėjų. Vidurinė klasė Už portretus, jei tų laikų 
honorararus pritaikyti šių dienų kainoms, 
mokėjo net po 500 dol. Rembrandto portreti

nis palikimas susidaro iš apie 200 kūrinių. 
Ypatingai Rembrandtas pasižymėjo savo gru
piniu portretu — pirmuoju savo šedevru: 
“Anatomijos pamoka”. Deja, šis portretas 
kabo ne Amsterdamo, bet Haagos muziejuje. 
Kūrinyje 7 studentai, šviesos šešėliams žai
džiant veiduose, stebi profesorių. Meno kriti-

Rembrandtas. Samsonas ir Dalila

kai galvoja, kad šiame grupiniame portrete 
tvirtos valios, inteligencija spindinčiais veidais 
yra ne studentai, bet profesoriaus artimesni 
draugai.

Rembrandtas, vedęs turtingą žmoną o taip 
pat būdamas geras mokytojas, turėjo daug stu
dentų, o portretų užsakymams plaukiant, pra
turtėjo ir nusipirko keturių aukštų puošnią re
zidenciją, kurioje įrengė mokyklą, sau studi
ją ir antikos muziejų. Šiandien ši jo buvusi 
rezidencija yra tapusi memorialiniu muzie
jumi, kur talpinama Rembrandto daug pieši
nių ir ofortų. Beveik 10 m. dailininkas vykdęs 
aukštus honorarus mokančios visuomenės pa
geidavimus ir tapęs jų pagražintus, suidealin
tus, realistinius portretus naudodamas susilie
jusius šešėlius, tamsų foną, tamsias spalvas, 
daugiau rudą ir auksinę, ir išbaigtas detales. 
Todėl jo portretų žmonės yra humaniški, daro 
gilų įspūdį, rodos, kaip meniškoje fotografijo
je, ims ir prakalbės.

Vėliau Rembrandtas pavargo, tapydamas 
idealių bruožų portretus, ir jau ėmė ypač ryš
kinti savo klijentų individualumą, jų būdo 
bruožus. Tai liudija ryškiai Rembrandto pir
mas šios krypties didžiulis spalvingas grupinis 
portretas “Pilietinė sargyba”, kuris kartais dar 
vadinamas dar ir kitais vardais. Šis grupinis 

portretas autoritetingų meno krtitikų vertini
me prilyginamas Da Vinci “Mono Lizai”. Jau 
šiame kūrinyje Rembrandtas padaręs didžiulį 
posūkį ir 16 jam pozuojančių asmenų nesuso
dinęs pozavimui, bet parodęs juos veiksme, 
žengiančius šventiškoje ira linksmoje nuotaiko-

(Nukelta j 4 pusi.)

Vermeeris Virėja
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ŽMOGUS, KURIS PRAMATĖ ASTRONAUTUS A
Jono Keplerio 400 metų gimimo sukakties proga

“Kai bus išrasti laivai, kurie 
per erdves keliaus tarp žvaigždžių, 
bus žmonės, kurie tuos laivus 
vairuos”. Šią pranašystę yra iš
taręs vokiečių astronomas Jonas 
Kepleris, nuo kurio gimimo šie
met sukanka 400 metų. Jis at
skleidė dėsnius, kuriais yra pa
grįsta šių-dienų astronautika — 
mokslas, kuris įgalino pastatyti 
laivus, kuriais žmonės keliauja 
per erdves į žvaigždes.

“Raganų” giminės

Kepleris gimė 1571 m. gruo
džio 27 d. Vuerzburge. Savotiškai 
jis nusako savo gimimo datą: “Aš 
buvau pradėtas 1571 Viešpaties 
metais gegužės 16 dieną, 4 vai. 
37 minutę ryto”. Jo tėvai Hein- 
rich Kepler ir Katherine Gulden- 
mann, abu liuteronai, buvo pa
prasti, nemokyti, netvarkingi ir 
nuolat besibarą žmonės. Keplerio 
teta, motinos sesuo savo dienas 
baigė ant laužo, kaip ragana. 
Toks pat likimas laukė ir Keple
rio motinos, jei sūnus, jau žino
mas astronomas ir matematikas, 
nebūtų jos išgelbėjęs.

Iš vaikystės dienų Kepleris li
guistas (jo rankos buvo luošos), 
prietaringas vis tik galėjo mokytis 
ir pasirinko dvasininko karjerą: į- 
sirašė į Tiubingeno universiteto 
teologijos skyrių ir čia mokėsi ket
verius metus, prisiįręs veik iki 
baigiamųjų egzaminų, kada jam 
buvo pasiūlyta Grąže (Austrijo
je) matematikos ir astronomijos 
mokytojo vieta. Tai vietai jį re
komendavo Tiubingeno universi
teto senatas, manoma, norėda
mas nusikratyti tuo nepatogiu stu
dentu, kuris viešai gynė Koperni- 

' ko teoriją, tada dar nežinomą 
katalikams, bet labai puolamą 
liuteronų. Iš tiesų Kepleris kaip 
tik Tiubingene, būdamas teolo
gijos studentu, išstudijavo Koper- 

. niką, kuris turėjo didelės įtakos jo 
moksliniam darbui.

Astronomas ir astrologas

Ir taip Kepleris netapo teolo
gu, o tik astronomu. Faktinai iš 
astronomijos mažai ką žinojo, bet 
kai reikėjo ją dėstyti Grąže, prisi
vertė rimtai pastudijuoti. Tada 
astronomija dar buvo tampriai 
surišta su astrologija, tad ir Grąžo 
mokytojo pagrindinės pareigos 
buvo astrologijoje, apie kurią jis 
yra pasakęs, kad kaip kiekvienam 
gyviui Dievas yra davęs išsilaiky
mo priemones, taip astronomijai 
yra tekusi astrologija. Keplerio, 
kaip astrologo, pareiga buvo kas
met sustatyti kalendorių sekan
tiems metams su oro spėjimais ir 
kitais pranašavimais. Ūž tokio ka
lendoriaus sustatymą Kepleris

J. Kepleris

gaudavo dvidešimts florėnų prie
do prie savo metinės 150 florėnų 
algos, kas tais laikais buvo varg
šui mokytojui didelė paspirtis.

Kepleris savo kalendoriuose 
kartais griebdavosi gana rizikin
gų pranašysčių. Vienais metais jis 
pranašavo labai sunkią žiemą ir 
turkų užpuolimą ant Austrijos. 
Bet po šešių mėnesių, visas pa
tenkintas, galėjo rašyti: “Kalen
doriaus pramatymai pildosi. Žie
ma, kokios šis kraštas niekad ne
matė. Alpių nameliuose žmonės 
miršta nuo šalčio. Verti pasitikėji
mo liudininkai sako, kad jie kas 
grįžta namo į butą nusišnypšti no
sį, tai nosis vos palietus, nukrin
ta ant žemės... O dėl turkų — 
tai jie nuo sausio 1 dienos nu
siaubė visą sritį tarp Vienos 
Neustadt”.

ir

Skiriamasis pylimas tarp 
seno ir naujo 

Tačiau neatrodo,'kad Kepleris 
būtų rimtai tikėjęs astrologija. 
Tas matyti iš jo raštų, kur pilna 
prieštaravimų. Jame ant kiekvie
no žingsnio susikerta elementai 
mokslo ir prietarų, pagarbos au
toritetui ir noro suprasti ir rasti 
tiesą stebėjimu bei bandymais. 
Teisingai tad Arthur Koestler 
Keplerį vadina “skiriamuoju py
limu” tarp senosios ir modernio
sios kosmogonijos. Tas ypač ma
tyti iš pirmojo Keplerio veikalo 
“Mysterium Cosmologicum”. Šio 
veikalo įžangoje ir pirmoje daly
je yra daug a priori teigimų, tipin 
gų teologams ir filosofams, kurie 
ieško tiesos grynai galvojimu. Bet
gi antroje knygos dalyje Kepleris 
nelauktai pakeičia toną: “Iki šiol, 
—sako jis, — mes rėmėme savo 

tezes galimybės argumentais. Da
bar naudosimės astronominiais 
orbitų ir geometrijos dėsnių pa
galba. Jei šios patvirtins tezę, tai 
tada visos mūsų pirmesnės pas
tangos yra tuščioš”. .Šiais žodžiais

Kepleris peržengia sieną tarp me
tafizinės spekuliacijos ir eksperi
mentinio mokslo.

Imperatoriaus dvare

Šešerius metus išmokytojavęs 
Grąže, 1600 m. Kepleris buvo pa
kviestas į Prahą ir paskirtas im
peratoriaus Rudolfo II dvaro as
tronomo Tycho Brahe asistentu. 
Po Brahe mirties toji vieta teko 
Kepleriui drauge su kruopščių ir 
tikslių stebėjimų duomenimis, ku 
riuos Kepleris panaudojo gar
siems planetų judesio dėsniams 
nustatyti. O svarbiausieji Keple
rio nustatyti dėsniai yra šie: 1) 
Planetos keliauja aplink saulę e- 
lipsiniais, o ne apskritais takais, 
kaip anksčiau visi (ir Koperni
kas) tikėjo. 2) Plotai aprašyti pla
netos orbitoje tiesios linijos, jun
giančios planetos ir saulės centrą, 
per lygius laiko tarpus yra lygūs, 
t. y. juo arčiau planeta priartėja 
prie saulės, tuo smarkiau ji juda. 
Šie Keplerio dėsniai, savaime su
prantama, galioja ir plaentų na
tūraliems ar dirbtiniams sateli
tams. Iki šių dėsnių formulavi
mo reikėjo ilgo 25-rių metų dar
bo, į kurį Kepleris buvo įsigili
nęs.

i

Surado optikos dėsnį, bet 
prarado piniginę

Dar būdamas Grąže, Kepleris 
susipažino su turtinga našle Bar
bara von Mueleck ir ją 1597 m. 
vedė. Toji santuoka buvo Keple
riui tikra našta: šykšti žmona nuo 
lat prikaišiodavo Kepleriui išlai
dumą, nemokėjimą pinigo uždirb

JaunavedžaiRembrandtas I

ti, iš ko kildavo vaidai, ginčai, rio dėsnius, priėjo prie visuoti- 
Kai Barbara mirė, Kepleris 1613 nio traukos dėsnio. “Aš stovėjau, 
metais vedė Zuzaną Reutlingen. — pasakė Nevvtonas, — ant mil- 
Dar būdamas Grąže, 1600 m. lie
pos 10 d. stebėjo pilną saulės už
temimą iš savo paties darbo ka
meros, kurią pasistatė Grąžo tur
gavietėje. Tame saulės užtemime 
Kepleris surado naują optikos dės 
nį, tačiau prarado savo piniginę 
su 30 florėnų, kurią vagilius ta
da, kai Kepleris buvo įsigilinęs 
dangų, nejuntamai pasisavino.

i

Kepleris pailaikė ryšius su Gali
lėjum. Viename laiške, rašytame 
Grąže 1597.X.12, rašo: “Žinant, 
kad mūsų laikais pirmasis Koper
nikas, o po jo ir daugelis mokytų 
matematikų* pradėjo naują moks
lą, būtent, kad žemės judėjimas 
nėra jokia naujiena, būtų nau
dinga, kad mes savo bendromis 
jėgomis padėtume stumti tą ve
žimą, kuris jau rieda į savo pa
skirtį... Pasitikėkite, Galilėjau, ir 
eikite pirmyn. Jei mano pramaty- 
mas yra tikras, tai bus mažai di
džiųjų Europos matematikų, ku
rie jus apleis: nes tokia yra Tie
sos jėga. Jei jūsų Italija yra ne
palanki jūsų raštų skelbimui ir 
gyventi Italijoje yra kliūtis, tai 
gal mūsų Vokietija padės jums 
tai padaryti”. Tuo metu Galilė
jus dar nepramatė audros, kuri 
kaupėsi virš jo galvos ir kuri pra
pliupo 1616 metais. Tada Gali- 
liejus dar nedrįso išstoti prieš įsi
galėjusį Aristotelio ir Ptolomė
jaus mokslą. Tą dieną, kai jis iš
drįso tai padaryti, atsidūrė liūtų 
narve.

Nors Kepleris ir susirašinėjo su 
Galilėjum, tačiau tikra draugys
tė tarp jų neužsimezgė. Kiekvie
nas dirbo sau atskirai. Kepleris 
pirmuosius savo atrastus planetų 
judesio dėsnius paskelbė veikalų 
“Astronomia Nova” 1609 m. 
Nevvtonas, panaudodamas Keple 

žinų pečių: Keplerio, Galilėjaus 
ir Descartes”.

Skridimo į mėnulį sapnas
Kepleris vedęs antrąją žmoną 

buvo jau laimingesnis. Ji pagim
dė jam septynis sūnus. Nors moks 
lininkąs buvo priimamas ir lai
komas didikų dvaruose, tačiau vi
sada buvo be cento kišeniuje. Ne
sikišo į religinius ar politinius, 
klausimus ir todėl neturėjo jokjių 
šios rūšies nemalonumų. Mirė 16- 
30 m. sausio 15 d. Regensburge 
berašydamas paskutihj savo vei
kalą “Somnium” (Sapnas). Tai- 
buvo tikras sapnas kelionės į mė
nulį. Tasai jo darbas pasirodė 
1634 m. ir buvo pirmasis šių die
nų supratimu fantastinis veika
las. Tačiau Kepleris ir fantazijo
je lieka busimųjų laikų pranašu. 
“'Pradinis smūgis, — rašo jis, — 
yra pats pavojingiausias, nes (ke
leivis) yra išmetamas į aukštį 
tarsi parakui sprogus.” Ar tai nė
ra “Saturno” apibrėžimas?..

Be astronomijos darbų Keple
ris parašė žymių optikos, ypač 
spindulių lūžimo, lęšių teorijos ir 
matematikos veikalų. Tobulinda
mas tūrių skaičiavimą, jis įvedė 
begalines mažybes. Šis metodas 
vėliau Newtono ir Leibnįzo buvo 
išvystytas į diferencialinį ię in
tegralinį skaičiavijną.

J. Savasis

APIE LIETUVIU ARCHITEKTŪRA
(Atkelta, iš 3 pusi.) 

storiaus sūnus Peterburge, rusų, 
kaip suomių tautos pavergėjų, ne
kentė. Petrapily matydamas tam
sias rusų cerkves, kontrastui pada 
rė šviesią bažnyčią Amerikoje.

Jo sūnus Eero Saarinen pasta-

• Dail. Viktoras Petravičius 
tapo figūrines kompozicijas, pa
rinkdamas temas iš 
jaunimo judėjimo, 
darbai yra išstatyti 
galerijoje, 7241 S.
Lankymas susitarus telefonu. Vie
nas paskutinių jo darbų — Moti
na eina per pasaulį, 30 kūrinių se
rija. Daugumą šių darbų yra įsi
giję meno mėgėjai. Vasarą turė
jo meno pamokas vaikamas Rain 
bow paplūdimy. Buvo kuriama 
iš smėlio, akmenukų. Dail. Pet
ravičiaus su dviemis kolegomis 
menininkais vadovaujama grupė 
iš visų Chicagos parkuose veiku
sių grupių laimėjo I ir II vietą.«

• Dail. Antanas Rūkštelė į- 
temptai rengiasi savo individua
liai parodai, kuri įvyks spalio 9 - 
17 d. Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje. Paroda bus jubiliejinė, 
dailininkui švenčiant 65 m. am
žiaus sukaktį. Bus išstatyta apie 
40 paveikslų: peizažai, figūrinių 
kompozicijų, realistinės simboli 
kos; savo kūryboje dalininkas y- 
ra pamėgęs jungti gamtą ir žmo
gų-

• Etninių studijų centras, ku
ris domisi visomis tautybėmis, gy

modernaus 
Jo naujausi 
Petravičiaus 
Claremont.

tė Columbus mieste kitą bažny
čią, kuri architektūroje gal dar 
daugiau įvertinta. (1962 m. N. 
Yorke vertinant architektūrinius 
pastatus tarp kitų Eero Saarinen 
Trans World Airlines centras ir 
J. Muloko Persimainymo bažny
čią Maspethe buvo premijuoti).

Kiek dedama pastangų pasiek
ti tokius architektūrinius laimėji
mus Columbe, rodo pavyzdžiui 
faktas, kad viena pilietė, remda- 
ma miesto architektūrinį užmojų 
pašto rūmams pastatyti, paėmė 
architektą, užmokėjo už projektą, 
o jau pačią statybą miestas įvyk
dė valdžios lėšomis. Pats pagrin
dinis dalykas juk yra geras pro
jektas. Ieškant naujenybių ir pro
tingų sprendimų, vienoje mokyk
loje vieton laiptų Columbus mies 
te vartojamos tokios rampos ir lyg 
didžiuliai tušti bosai, kurių vidu
riu įeinama į sekantį aukštą.

Amerikos horizonte labai įspū 
dingai kyla Pittsbrugho universi
tete sukurtoji vadinamoji Moky
mosi Katedra, 42 aukštų dango
raižis. Jis tuo įdomus, kad staty
tojai sumanė pakviesti įsirengti 
po klasę visoms tautoms, kurios 
statė Pittsburghą. Susidarė 19 
tautų. Tarp tų tautų kambarių y- 
ra ir lietuvių kambarys - klasė. 
Statytojų buvo pageidauta, kad 

venančiomis JAV miestuose, tai
gi ir lietuviais, veikia prie Kata
likų universiteto Washingtone. Jis 
leidžia ir savo biuletenį Ethnos, 
kurio adresas: The National Cen 
ter for Urban Ethnic Affairs, 702 
Lawrence St. N.E., Washing- 
ton, D.C. 20017. *

• Joana Shimkus vaidina filme 
“The Maariage of a Young Stock- 
broker”. Filmas tik suaugusiems.

• Dail. Edvardo Valaičio akva
relės darbų paroda visą rugsėjo 
mėnesį vyksta Oak Parko miesto 
bibliotekoje. Atdara kasdien, iš
skyrus sekmadienius.

• Dvi lietuvių spaustuvės: dr.
M. Morkūno Chicagoje ir “Dar
bininko” Brooklyne ruošiasi per
eiti į naują modernų spausdini
mo būdą, vadinamą phototype ir 
jau daro žygių įsigyti atitinkamus 
įrengimus.

• Juozo Damijonaičio, peda
gogo, vadovėlių autoriaus 100 m. 
gimimo sukaktis plačiai paminė
ta Lietuvoje (E).

• “Lietuvių apsakymo raida 
ir poetika”. Šitokiu pavadinimu 
Alberto Zalatoriaus knyga šie
met išleista Vilniuje. Turi 363 
psl.

• Petro Vaičiūno “Dramos ir 
komedijos” dviejuose tomuose iš
leista Vilniuje.

būtų įrengtas pavaizduojant tos 
tautos kultūrinius laimėjimus. Vi 
sų tautų kambarių įrengimai at
likti pagal savų architektų pro
jektus. Lietuvių kambarys buvo 
įrengtas pagal daili Antano Gu
daičio projektą. įrengimas origi
nalus. Panaudotos liaudies meno 
formos. Gal tik trūksta mūsų is
torinės perspektyvos. Tur būt, 
dėl politinių varžymųsi lietuviai 
negalėjo paminėti Vilniaus uni
versiteto. Lenkų kambaryje, vitra 
žuose yra paminėtas Lvovo poli
technikumas ir Krokuvos univer
sitetas bei kitos mokyklos. Ar ne
vertėtų lietuviams dabar savo 
kambary atžymėti Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį, ant šie 
nų pridedant senojo Vilniaus u- 
niversiteto antspaudo ar rekto
riaus skeptro modelius. Pridėti ir 
įsteigimo datą, kuri rodytų, jog 
Lietuvos universitetas įsteigtas po 
ra-trejeta šimtmečių anksčiau ne
gu Pittsburgho universitetas. Rei
kia susikontaktuoti su universite
to vadovybe, o gavus leidimą, ver
tėtų tai atžymėti.

Visų 19 tautų kambariai įreng
ti pagal tų tautų nacionalinį cha
rakterį. Tai ir mums amerikiečių 
pasaulyje savo tautą reprezentuo
jant vertėtų vadovautis panašia 
filosofija.

J. Žvilb.

Rembrandto amžaus šešėlyje
je pasitikti atvykstančios Prancūzijos karalie
nės. Grupės priekyje spalvingose uniformose 
kapitonas ir leitenantas. O pats portretas at
rodo kaip mistiška vizija iš viršaus ir šalies auk
suojamoje šviesoje, primenančioje lyg dievišką 
šviesą, besiveržiančią iš vitražinių lapgų pui
kiame spalvų kontraste ir šešėliij derinyje. Tuo 
laiku už šį grupinį portretą Rembrandtui už
sakytojai yra sumokėję 8 tūkst. dolerių.

Dėl nežinomų priežasčių, o, gal būt, su
mažėjus portretų užsakymams, ar mokinių 
skaičiui, o, gal būt, žmonai mirus, nebuvo 
kam tvarkyti dailininko piniginių reikalų, o, 
matyti, pats dailininkas jais švaistėsi, vis dėl
to Rembrandtas negalėjo mokėti skolos už sa
vo puošnią rezidenciją ir buvo priverstas ją ap
leisti. Tai įvyko jam esant 40 m. amžiaus. Bė 
namų, neteko jis ir baldų, antikinės meno ko
lekcijos ir kai kurių savo kūrinių. Tik likutis 
pinigų buvo palikta jo mažam sūnui Titui. 
Šeimininkė su sūnumi, gelbėdama padėtį, juri
diniam pateisinimui suorganizavo lyg bendro
vę, kad galėtų parduoti Rcmbrandto kūrinius 
ir pinigai neatitektų skolininkams. Nežiūrint 

ir šitų smūgių, dailininkas tapė ir toliau, su
kurdamas vis naujus šedevrus. Be “Pilietinės 
sargybos”, kitas grupinis portretas, vaizduojąs 
posėdžiaujančius tekstilės pramonės magna
tus, vadinamas —“Sindikai” yra vienas iš ge
riausių jo kurinių. Kaip ir kituose kūriniuose, 
taip pat ir šiame, be kolorito, kontrastų ir į- 
tampos, yra aiškus konfliktas su tikrove. Ir ši
tas portretas vaizduoja ne šaltus pramoninin
kus, bet daugiau sudvasintus vyrus, lyg filoso
fus.

Rembrandto autoportretai, kurių yra iš
likusių apie 60, rodo dailininko dvasinio ir 
fizinio gyvenimo pasikeitimus ir nuoširdžią sa
vikritiką. Jaunystės aptoportretuose Rembrand
tas save parodo puošniuose rūbuose, suradusį 
save, optimizmu spindinčiu veidu. Kituose au
toportretuose, kur dailininkas save vaizduoja 
senstančiu, veide jau matosi neramumo ir 
kančios, įtampos, liūdesio, nusivylimo, bet vis 
dėlto nepraradusį entuziazmo gyventi.

Tuo laiku kalvinistiškoje visuomenėje me
nas religinėmis temomis nebuvo populiarus, 
bet Rembrandtas, būdamas plačių pažiūrų, ir 

nėsivaikė konformizmo ir tapė religinėmis ir 
šventraščio temomis. Religinėmis temomis yra 
išlikusių apie 160 kūrinių. Rembrandto religi
nė kūryba pilna realistinio atvirumo, šviežio 
įsijautimo ir būdingo šešėlių žaismo. Dailinin
ko apaštalai vaizduojami eilinių žmonių vei
dais ir rūbais, o fonas yra išstudijuotas iš tik
ros aplinkos ir turi teatrališką aspektą.

Taip pat Rembrandto kūryboje yra visur 
jam būdingas bruožas — pamėgimas egzotiš
kų rytietiškų spalvų ir spalvingų rūbų, kuriuo
se specialiai jam dėvėjo pozuojantieji. Puoš
nius rūbus autoportretuose kartais savo jaunys
tėje užsidėdavo ir pats dailininkas,' bet jau 
senatvės autoportretuose jis matomas su ap
šepusiais rūbais.

Įspūdingi Rembrandto romantiški, fantastiš
ki ir dramatiški peizažiniai kūriniai, lyg api
pilti auksinės šviesos. Įdomūs taip pat mitologi
niai, alegoriški ir istoriniai kūriniai. Rem
brandto piešiniai ir oforta.su dėmių žaismu 
vaizduoja kas dieną dailininko matytus objek
tus ir peizažus, o kiti yra ir šventraščio temo
mis.

Įsigilinęs į Rembrandto kūrinius, pasijutau 
lyg būčiau perkeltas į 17 amž. Žiūriu lyg 
per Rembrandto petį, kai jis meistriškai brau
kai savo teptuką su dažais. Pasijutau, lyg 

būčiau žmogiškus jausmus iškeliančios ir į šir
dį prabylančios, ir, kažkokį ilgesnį keliančios 
kūrybos šešėlyje.

J. Vermeeris —nuoširdus buities vaizduotojas

Kitame muziejaus skyriuje susipažįstu su J. 
Vermeeriu, tęsusiu olandų mokyklos tradici
ją. J. Vermeeris negausus savo kūriniais. Yra 
išlikę tik 36 aliejiniai kūriniai, keli šimtai 
ofortų, škicų ir graviūrų, kurie yra išbarstyti 
po viso pasaulio muziejus. Pats dailininkas bu
vo įvertintas, tik dviem šimtmečiams praėjus 
po jo mirties. Anksčiau jo kūriniai buvo pri
skiriami kitiems dailininkams. Šiandien Verme- 
erin kūriniai yra labai brangūs, ir jais yra 
didelis susidomėjimas.

Švelnusis Vermeeris savo kūryboje, saky
tume, yra tikras imtymistas, su koncentruotu 
dėmesiu namų aplinkai, ryškus tautiniu savi
tumu, gilus savo žemės tradicijomis, tikslia 
perspektyva, erdve, detalėmis, meistras sude
rintos šviesos ir spalvų. Nors Vermeeris savo 
kūryboje neiškėlė pasaulinių ir religinių idė
jų, bet tik vaizdavo įtikinančiu nuoširdumu 
buitį, tačiau savo genialumu meno kritikų dai
lininkas yra statomas pirmoje vietoje po Rem
brandto.

60 metų žydėjusi, olandų tautinė tapybos 
mokykla susilaukė atoslūgio, kai olandų dai
lininkai labiau susidomėjo prancūzų ir anglų 
dailininkų madingomis apraiškomis ir sužlug
dė savo pačių realistines tradicijas.

(Pabaiga)

LaiškasVermeeris.
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Naujas dr. Sabaliūno 
mokslinis darbas

LIETUVOS UNIVERSITETO 
SUKAKČIAI ARTĖJANT

Mūsų jaunesiosios kartos moks 
lininkams dažnai prikišame, kad 
jie, ruošdami ar tyrinėdami įvai
rias temas, vis kažkaip prabėga 
pro lietuviškųjų problemų, buvu
sių ar esamų, srautą, neparody
dami reikiamo dėmesio savo kil
mės krašto ir savosios tautos rei
kalams. Apie pasitaikančias išim
tis visada mielai kalbame, džiau
giamės. Vienas iš lituanistine te 
ma parašytų — naujų studijinių 
darbų: “Lithuania in Crisis: Na- 
tionalism to Communism, 1939 
— 1940. Bloomington: Indiana 
University Press, 1971”, jo auto
rius dr. Leonas Sabaliūnas, šiuo 
metu gyvenąs Ann Arbor, Mich. 
ir profesoriaująs Eastern Michi
gan universitete, lietuviškajam 
reikalui vertingai pasitarnavo, 
duodamas naują įnašą į negau
sią anglų kalba lieteratūrą lietu
viškąja tema.

Sis, stambokas, beveik 300 pus
lapių veikalas, suskirstytas į eilę 
atskirų skyrių, kurių, bent jau 
mums įdomiausių, temos: laiko
tarpis tarp karų, kuriame liečia
mi krašto vidaus reikalai, demo
kratinis ir tautininkų valdymo 
laikotarpis. Poskyryje nagrinėja
ma užsienio politika: Vokietija ir 
Lietuva, Klaipėdos reikalas, Len
kija ir Lietuva, Vilniaus proble 
ma, rusai ir Lietuva, Estija, Latvi 
ja ir Lietuva.

Apibūdinami tautininkai ir jų 
oponentai, smulkiau sustojant 
prie tautinės vienybės ir individu
alizmo, Lietuvių tautininkų są- 
gos, jaunimo ir švietimo siste
mos, tautininkų atsiekimų ir ne
pasisekimų. Atskirai kalbama «(- 
pie opoziciją: katalikus, liaudi
ninkus, socialdemokratus, kariuo 
menę. Paliečiamas komunistinis 
pogrindis, jų strategija ir taktika, 
organizacinė struktūra, pagelbi- 
nės organizacijos.

Visiškai atskiras skyrius apie 
krašto ekonomiją, jos problemas 
ir tendencijas. Žemės ūkio pro
dukcija, žemės reforma, darbo jė
gos trūkumas (žemdirbystėje), 
socialinės problemos, vyriausy
bės pastangos padėti. Kitas visas 
skyrius paskirtas urbanizacijos 
reikalams: pragyvenimo kaštų ki 
limas, gyvenamųjų patalpų sto
ka, nedarbas, viešieji darbai, pa 
šalpos. Dešimt puslapių skirta 
kooperatinio judėjimo apraiš
koms Lietuvoje, aptariamos jų ge
rosios ir blogesnės pusės. Ketvirto 
ji knygos dalis pavadinta — vo
kiečių užėmimas Klaipėdos; tau
tos atsakas. Poskyriuose nagrinė
jamos tokios temos, kaip nusitei
kimai priešintis, ekonominės 
konsekvencijos Klaipėdos nete-

Skulpt. V. Dragunevičius Dr. J. Valiūno biustas
Nuotr. .Vyt Maželio

Dr. Leonas Sabaliūnas

kus, reikalavimai koalicinės vy
riausybės sudarymo, lietuvių pat
riotinio fronto sudarymas. Po to 
sekusius įvykius autorius nagri
nėja skyriuje “The New Deal”. 
Čia kalba apie visuomenės nepa 
sitenkinimą, cenzūrą ir spaudos 
laisvę, šilkinę pirštinę ir geleži
nę kumštį.

įdomus skyrius — tauta pasi
ruošia blogiausiam. Lėšų telki
mas gynybai, plečiama Saulių Są
jungos veikla, ryškėjantis karinis 
stiprinimasis, jaunimo indokrina 
ei ja. Kitame skyriuje nagrinėja
mas sprendimas likti neutraliais 
prasidėjus II-jam karui. Rusų į- 
gulų įvedimas ir Vilniaus grąžini 
mas. Žemės reforma Vilnijoje, 
Vilniaus lietuviškėjimas.

Čia, suminėti įdomesni skyriai, 
poskyriai ir temos. Visa eilė visai 
neminėta. Veikalas baigiamas ne 
paliekant nuošaly nė vieno įvy
kio, privedusio prie galutinės o- 
kupacijos. Pačio dr. L. Sabaliū
no išvados duotos — Conclusion 
— skyrelyje. Seka visa eilė prie 
dų, chronologinė svarbiausių į- 
vykių lentelė, išnašos, šaltiniai, 
naudota bibliografija.

Autorius stengiasi laikytis mo
kslinio objektyvumo, remtis fak
tais ir pagrįstais šaltiniais. Leidi
nys bus reklamuojamas ir plati
namas tarp amerikinių akademi
nių institucijų, ir, reikia tikėtis, 
kad jis susilauks tinkamo dėme
sio ir amerikinėje mokslinėje — 
kultūrinėje plotmėje, gal net ir 
politiniu sluogsnių neišskiriant. 
Veikalas galimas įsigyti rašant: 
Indiana University Press, Bloo
mington, Indiana, 47401.

Al. Gimantas
Red. pastaba. Šiuo kartu tik 

painformuojame apie šį naują 
leidinį. Kai veikalą gausime, duo
sime pagrindinesnį jo vertinimą.

(Atkelta iš 1 psl.)
mas “Lietuvos universiteto” kny-. 
goję yra labai išsamiai aiškina
mas.
3. Studentų ir profesūros skaičiai 

mūsų universitete?

— 1922 m. Lietuvos universi
tetą Kaune atidarius buvo tik 
500 studentų,' o tų pat metų ru
denį jau įsiregistravo 1168 stu
dentai. Tas studentų skaičius 
nuolat augo ir 1932m. buvo pa
siekęs apie 4500 studentų. Atida
rius eilę aukštųjų specialių mo
kyklų kitose Lietuvos vietovėse, 
studentų skaičius universitete vi
dutiniškai būdavo apie 3000 stu
dentų.

Mokslo personalas taip pat 
nuolat augo. 1922 m. mokslo me
tus pradėjus, mokomojo persona
lo tebuvo tik 53, jų tapre 39 vy
resniojo mokomojo personalo na 
riai, 1925 m. jų skaičius pakilo 
ligi 208, o 1937 m. —333 asme
nų, kurių tarpe 105 buvo vyres
niojo mokslo personalo nariai 
(profesoriai, docentai).
4 Kiek per tą laiką mokslus baigė

— Pirmaisiais Lietuvos univer 
siteto veikimo metais diplomų ne 
buvo daug išduota, nes juk moks
lą baigti reikėjo 4—5 metų studi
jų. Ligi 1940 metų Lietuvos uni
versitetas, o vėliau pavadintas 
Vytauto Didžiojo universitetu, 
jau buvo išdavęs 3.775 diplomus, 
o ligi 1944 m., drauge su Vil
niaus universitetu, — apie 5000 
diplomų.

Didžiausias baigusių skaičius 
buvo Medicinos fakultete (gydy 
tojų, odontologų, farmacininkų), 
toliau ėjo teisininkai, inžinieriai 
ir tt.

5. Kokius studijinius žurnalus 
universitetas leido?

—Kiekvienas fakultetas leido 
bent po vieną mokslinį žurnalą, 
dažniausiai vadinamą atitinkamo 
fakulteto mokslo darbais (Mate
matikos — Gamtos Fakulteto 
Darbai), kuriuose mokslo persona 
las spausdindavo savo specialy
bės straipsnius, studijas, tyrinėji
mus. Humanitarinių Mokslų bei 
Teologijos — Filosofijos fakulte
tai leido net po kelius speciales
nius žurnalus, pavyzdžiui Archi- 
vum Philologicum, Darbai ir Die 
nos, Senovė, Tauta ir Žodis, 
Athenaeum, Soter, Logos ir kt.

6. Ar santykiavo universitetas su 
kitų valstybių universitetais ir 

kitomis mokslo įstaigomis?

— Kaip atskiri mokslo persona
lo nariai, taip ir universiteto ar 
fakultetų deleguoti asmens, ga
na dažnai dalyvaudavo tarptauti 
niuose mokslininkų suvažiavi
muose; įvairiose universitetų su
kaktuvinėse iškilmėse, kartais su 
važiavimuose skaitydami paskai
tas, pranešimus it tt. Lietuvos 
universitetas glaudesnius ryšius 
palaikė su Pabaltijo bei Skandina 
vijos valstybių universitetais.

Be to, mūsų mokslininkai 
spausdindavo savo specialybės 
straipsnių užsienio mokslo žurna 
luose (K. Būga, T. Ivanauskas, 
K. Regelis, St. Šalkauskis, J. Ere
tas ir kiti). Taip pat nemaža už
sienio mokslininkų, kaip kviesti
niai mūsų universiteto svečiai, at
vykdavo į Lietuvą ir skaitydavo 
universitete savo specialybės pas
kaitų. Mūsų profesūra net turėjo 
įsisteigusi specialų fondą užsie
nio svečiams priimti, skirdama į 
šį fondą tam tikrą savo algos 
procentą. Šiuo klausimu susido
mėję taip pat daug medžiagos su
ras “Lietuvos universiteto” leidi
nyje.

7. Kiek knygų universitetas 
yra išleidęs

— Mano redaguotas “Lietuvos 
universiteto” knygos pabaigoje y- 
ra spausdinama Lietuvos univer
sitetų mokslo personalo narių 
(paties universiteto ar kitų lei
dyklų) išspausdintų mokslo vei
kalų bibliografija, apimanti 1922

—1944 m. laiką tarpą, kur yra 
įtraukta apie 900 pavadinimų. 
Be to, tos bibliografijos antroje 
dalyje dar yra surankioti į Vaka
rus pasitraukusiųjų Lietuvos uni 
versitetų dėstytoji} veikalai nuo 
1944 m. ligi 1971 m., kurie spaus
dinti jau užsieniuose.

8. Kokia buvo mūsų universiteto 
reikšmė Lietuvai?

—Jokia valstybė be savos 
aukštosios mokyklos šiais laikais 
negalėtų egzistuoti, kultūriškai 
bei ekonomiškai progresuoti ir 
būti civilizuoto pasaulio nariu. 

Mūsų universitetas visų pirma 
susirūpino išmokslinti ir pareng
ti įvairiausioms gyvenimo sritims 
būtinų specialistų: gydytojų, mo
kytojų, teologų .teisininkų, inži
nierių, matematikų ir t.t. Univer
sitetui rūpėjo ne tik moky
mo, bet ir mokslo reikalas. Jeigu 
universiteto personalas pradžioje 
visą savo dėmesį skyrė grynai stu 
dentų mokymui, parengė ar iš
vertė būtiniausius universiteti
nius vadovėlius, tai vėliau jau ir 
jie galėjo įsitraukti ir į grynai 
mokslo tyrinėjimo darbus, kas 
ryškiai atsispindi šioj knygoj 
spausdinamoje bibliografijoje.

Dėl mūsų universiteto išmoks
lintų specialistų, gimnazijos gavo 
cenzuotus mokytojus, valstybi
nės bei privatinės įstaigos galėjo 
pasirinkti tinkamai paruoštus 
specialistus įvairioms darbo sri 
tims organizuoti bei vadovauti, 
teismai sulaukė išsimokslinusių 
teisėjų bei advokatų, bankai ir e- 
konominės įstaigos galėjo pasi
rinkti diplomuotų ekonomistų 
bei teisininkų.

Universiteto išmokslintų spe
cialistų reikšmę Lietuvai čia 
trumpai pavaizduosiu medicinos 
gydytojų prieaugliu: Lietuvos vai 
stybei atsikūrus, J922 m. Lietuvo
je buvo tik apie 390 gydytojų. 
Jau pirmąjį nepriklausomybės de 
šimtmetį gydytojų skaičius išau
go iki 558, o 1939 metais Lietu
voje jau buvo 1446 medicinos 
gydytojai, kurių daugumas medi
cinos mokslus baigė mūsų uni
versitete.

Mūsų universitetas iki pirmo
sios Sovietų Rusijos okupacijos 
buvo tedirbęs tik 18 metų, tačiau 
jo darbo vaisiai nepriklausomai 
Lietuvai yra nepaprastai reikš
mingi visoms gyvenimo sritims. 
Net ir dabar, Lietuvos universite
te išsimokslinę specialistai, oku
puotoje Lietuvoje vadovauja dau 
geliui mokslo sričių, ypač gamtos 
mokslų, medicinos, technikos sri
tyje.

Neprikl. Lietuvoje mokslus bai 
gusieji specialistai —gydytojai,
inžinieriai, chemikai ir kt. ir lais 
vajame pasaulyje gerai vertina
mi, kaip savo sričių specialistai.
9. Kaip vyksta Jūsų redaguoto 
veikalo “Lietuvos Universitetas” 
spausdinimas ir koks smulkesnis 

to veikalo turinys?
— Lietuvių profesorių draugi

jos Amerikoje valdyba pakvietė 
mane suredaguoti knygą “Lietu
vos universitetas”. Iš tikrųjų Lie
tuvių profesorių draugija neturė
jo jokios šiam reikalui medžiagos, 
kurią būčiau galėjęs redaguoti. 
Todėl visų pirma man teko nu
matyti šios knygos turinį bei a- 
pimtį, paskui susirasti daugumą 
bendradarbių, su dideliu vargu 
gauti iš jų straipsnius ir tik tada 
galėjau pradėti tą veikalą reda
guoti.

Visas veikalas, kuris turės apie 
800 puslapių, jau seniai surink
tas, galutinai iškoreguotas ir da
bar pradėtas laužyti ir labai ne
trukus bus pradėtas spausdinti. Y- 
ra vilties, jog po poros mėnesių 
veikalas jau bus išspausdintas ir 
paltinamas. Spaudos darbu ir 
šiam leidiniui lėšų telkimu šiuo 
metu rūpinasi redakcinės komisi
jos prezidiumas, kurio pirminin
kas yra vysk. Vincentas Brizgys, 
nariai redaktorius Pr, Čepėnas ir 

prof. dr. Petras Jonikas, kuris iš
lygino šio veikalo kalbą.

Pirmoje veikalo dalyje skaity
tojas ras dr. A. Rukšos parašytą 
Lietuvos universitetų plačią isto
riją nuo 1579 m. ligi 1944 m. 
Antroje knygos dalyje bus išryš
kinta nepriklausomosios Lietuvos 
universitetų veikla, aprašant kiek
vieno fakulteto darbą, įvardinant 
mokslo planus, mokslo personalo 
sudėtį ir jų atsiekimus. Be to, ats
kirai yra aprašyta Lietvos uni
versiteto biblioteka, studentų ats 
tovybė, visos universitete yeiku- 
sios studentų draugijos ir korpo
racijos. Dar yra surinkta gausi .at
siminimų medžiaga ir buvusių 
profesorių ir studentų, kurie už
kliudo labai įvairias universiteto 
gyvenimo sritis. Kaip jau minėta 
knygoje bus mokslo personalo vei 
kalų bibliografija ir vardynas su 
anotacijomis bei veikalo santrau
ka anglų kalba.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS 

IR VISAS USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

F I R M O

Į LIETUVĄ
DALIS,
PLAČIAI ŽINOMOS 
S

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
BROOKLYN, N. Y. 11218 485 McDONALD AVENUE — IN 7-6465
M.W VOKU 8, N. i. 78 SEOOND AVENUE — OR 4-1540
NEIVARK. N. J. 378 MARKET STREET MI 2-2452
SOUTH RIVĘR, N. J. 40 WHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
UTICA, N Y. 083 BLEECKER STREET —— RE 2-7476
FARMINGDALE. N. J. FREEWOOD AORES •— 363-0494
PHILADET.PHIA 23. PA. 631 XV. GIRARD AVENUE —- PO 9-4607
ALLENTOWN. PA. 126 TTLGHMAN STREET — HE 5-1654
IOS ANGELES 4. CAL. 169 SO. VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 22. ILL 1241 NO. ASHIjAND AVENUE — HU 6-2818
BALTIMORE 31. MD. 1900 FLEET STREET — DI 2-4240
BUFFALO 12. NEW YORK 701 FTLLMORE AVENUE — TX 5-0700
DETROIT 12. MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6780
HARTFORD 6, CONN. 122-126 HTLLSIDE AVENUE — 249-6216
JERSEY CITY, N. J. 219 MONTGOMERY 9T. —— HE 5-6368
SYRACU8E. N. Y. 13204 515 MARCEI,LŪS STREET —• 475-9746
CLEVELAND 13. OHIO 1028 KEN!IjWORTH AVENUE — PR 1-0696
HAMTRAMCK. MTCH. 11339 JOS CAMPAU AVENUE —- 365-6740
SO. BOSTON. MASS. 396 XV. BROAD1VAY — AN 8-1120
TRENTON 10. NEW JERSEY. 1152 DFUT7. AVENUE EX 2-0306
KAHWAY. N. J. 47 E. MILTON AVENUE — 881-8997

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ

★ AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ SEIMAI?

★ AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
★ AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU? I
★ CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Pabaigai noriu pridurti, kad ir 
šio veikalo bendradarbiai, ir re
daktorius skyrė daug darbo ir 
daug laiko šiai knygai parengti, 
nes buvo tikima, kad mūsų švie
suomenė, o ypač Lietuvos univer
sitetus baigusieji ja susidomės ir 
jos leidimą parems bent iš anks
to knygą užsiprenumeruodami. 
Mūsų visuomenė buvo raginama 
ne kartą, skelbimais spaudoje ir 
atskirais asmeniškais laiškais kny
gos leidimą paremti ir iš anksto 
užsisakyti. Tačiau tų raginimų re
zultatai, su labai mažomis išimti
mis, yra apgailėtini.

Šio veikalo užsisakymas iš anks
to labai palengvintų nustatyti 
jo spausdinsimą tiražą, nes 
priešingu atveju dėl spaudos dar
bo brangumo bus galima išspaus
dinti labai ribotą egzempliorių 
skaičių.

J. Daugi.

Radioizotopai pramonėje.
Jau yra apie 100 firmų, kurios 

Amerikoje paruošia radioizoto- 
pus: radioaktyvius cheminio ele- 
lemento atomus. Jie naudojami 
vėžio tyrimuose, taip pat siekiant 
susekti, kaip augalai absorbuoja 
žemėje esantį savo maistą, tiriant 
maisto sunaudojimą gyvuliuose, 
vulkanizacijoje. Plutonijus pa
naudojamas kaip kuras dirbtinei 
širdžiai, kurią dabar stengiama
si pilnai išvystyti. Net apie 5,- 
000 JAV ligoninių naudoja 
izotopus ir apie 2.500 gydytojų 
yra gavę leidimus juos naudoti 
savo privačiose klinikose. Vien 
tik JAV-se per metus izotopai 
panaudojami apie 8 milijonų 
kartų diagnozės ir gydymo reika
lams.

— DDT, kaip skelbia Dr. E. 
R. Laws, John Hopkins ligoninės 
nervų chirurgas, sulėtina vėžio ląs 
telių augimą.
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Konstantin Gulbinas. DAS 
PAEDAGOGISCHE LEBENS- 
WERK DER LITAUISCHEN 
D1CHTERIN MARIJA PEČ 
KAUSKAITF. Verlag Fcrdinand 
Schoeningh, Muenchen. 1971. 
173 psl.

Tai autoriaus disertacija dak
taro laipsniui. Veikale pradžioje 
supažindinama su Pečkauskaitės 
gyvenimu ir kūryba, jos susido
mėjimu pedagogika. Toliau, ant
roje dalyje, nagrinėjama Pečkaus- 
kaitės raštuose iškeltos pedagogi
nės problemos. Čia aptariama jos 
kova dėl lietuvių švietimo lais
vės, pavaizduojant darbą namų 
vargo mokykloje ir išryškinant 
Pečkauskaitės pateikiamą liau
dies mokyklos sampratą. Apibū
dinami Pečkauskaitės pedagogi
niai principai, supažindinama su 
jos kūryboje perteikiamu vaiko 
vaizdu ir pabrėžiama, kad meilė 
buvo pagrindinis Pečkauskaitės 
pedagogikos dėsnis.

Trečioje dalyje aptariama Peč
kauskaitės pedagoginė praktika: 
mokytojos darbas ir bendrabučio 
vedėjos pastangos. Pagaliau pa
skutinėje, ketvirtoje, dalyje supa
žindinama su būdingiausiomis 
Pečkauskaitės auklėjimo minti 
mis. Autorius gausiai panaudojęs 
medžiagos: ne tik Pečkauskaitės 
raštus, bet ir dar 155 knygas ar 
straipsnius apie Pečkauskaitę.

įžangoje prof. dr. Heinrich 
Doepp-Vorvvald primena Lietu
vos pavergimą, pasidžiaugia, kad 
dabar ir vokiškai skaitančioji pub
lika turės iš kur pažinti vertin
gas Pečkauskaitės pastangas. A- 
not prof. Doepp, knyga skaity- 
tojlams bus vertingas įnašas j pe- 
dagogihio akiračio praplėtimą, į 
lietuvių pedagoginių pastangų su
pratimą, bus naudinga lyginamie 
sieins pedagoginiamas tyrimams.

A. Kairys. “CURRICULUM 
VITAE”. A comical tragedy in 
two acts. I anglų kalbą išvertė A. 
Milukas. Išleido “Lietuvių Die
nos’’, Los Angeles, Calif. 1917 m. 
88 psl.

Džiugu, kad išėjo anglų verti
me šis veikalas, primenąs, kaip į 
Jungtines Tautas viena po kito 
priimamos tik ką gimusios, neži
nomos valstybės, bet nerandama 
vietos Lietuvai. Veikalas Chica 
goję buvo pastatytas komp. D.
Lapinsko. Šio pastatymo nuot
raukomis papuoštas leidinio ap
lankas. Knygos pabaigoje supa

žindinama su veikalo autoriumi 
A. Kairiu, suglaustai duodant jo 
biografinius duomenis, suminint 
jo kūninius ir pacituojant lietu
vių spaudos atsiliepimus apie šį 
draminį kūrinį. Džiugu, kad ir 
mūsų autorių draminė kūryba 
darosi prieinama plačiai angliš
kai skaitančiai publikai.

Vincas Žemaitis. LIETUVIU 
ETNINIU SIENŲ KLAUSI 
MAIS. Chicagos Lietuvių litera- 

I tūros draugijos leidinys. 1971 m. 
Į 106 psl. Kaina 2 dol.

Autorius nors iš profesijos yra 
į miškininkas, bet Lietuvos etninių 
sienų klausimu domisi nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo ir tuos klausimus yra svars
tęs su prof. K. Pakštu, dalyvau
damas jo įsteigtame Vidurio Eu
ropos federacijos klube.

Šiame leidiny aptaria lietuvių 
etnines sienas apskritai, daugiau 
gilinasi į vakarų ir pietų lietuvių 
etnines sienas. Išryškina lietuvių 
teises į savas etnines žemes, apta
ria jų apimtį pagal kiltis, vieto 
vardžius, vandenvardžius gilinasi 
į lietuvių tautinės valstybės prois- 
torę, iškelia pangermanistų įvyk
dytus klastojimus apie lietuvių 
kiltis, informuoja apie naujesnes 
lietuvių etninių sienų studijas, i

Šiame kruopsčiame mėgėjo dar 
be yra sunaudota gausiai literatū
ros: jos sąraše net 66 numeriai. 
Gale duodama santrauka anglų 
kalba. Priedo — trys žemėlapiai.

MOTERIS. Lietuvių moterų 
žurnalas. 1971 m. liepa - rugpjū
tis. Nr. 4. Redaguoja Nora Kul- 
pavičienė. Leidžia Kanados Lie
tuvių katalikių moterų draugija. 
Metams 5 dol. Adr.: 1011 Col
lege St., Toronto 4, Ont. Cana
da.

Gausiai iliustruotas ir turinin- Į 
gas numeris. Pradedamas O. B. \ 

j Audronės poezija. Atskiru straips 
niu supažindinama su naujų lai
kų lietuvaičių vienuolija — Ne
kaltai Pradėtosiosos Švč. M. Ma- i 
rijos kongregacija. Ištisas puslapis , 
Alės Rūtos poezijos.

Prof. J. Eretas tęsia istorinį ški-L 
cą apie Iždagų Uogintus. D. Pet- 
rutytė duoda patarimus apie vai
ko auklėjimą šeimoje. J. Vąišvi- 
laitės vertime supažindinama su 
Tolimųjų Rytų poezijos miniatiū
romis. Duodamas Alės Rūtos be
letristikos gabalas. P. Gaučys ra
šo apie vyrų ir moterų veiklumą. 
Pr. Naujokaitis recenzuoja D. Sa-

D. Bulgarytė gėrisi latvių meno darbais baltiečių festivaly Freeholde. N.J. 
Nuotr. Vyt Maželio

tį Lenkijoje. J. Daugailis (kun. J.i Menas istorijos šviesoje 
Prunskis) perteikia popiežiaus!
Pauliaus VI per kardinolą G. Vii- Spaudos išėjo.veikalas: “Con 
lot pareikštas katalikų spaudos temporary Art in Light of Histo-

I kongresui mintis apie viešosios 
! nuomonės reikšmę Bažnyčioje.
j Informuojama apie persekiojamą stambiais paveikslais. 
Bažnyčią Lietuvoje ir tikinčiųjų jo| 59 ct.

| laikymąsi. .
Apskritai žurnalas stengiasi su

telkti daugiau kvalifikuotų bend
radarbių. Kad ir ankstybesniame 
(15) n-ry matėme kun. V. Bag- 

1 danavičiaus mintis apie daugelio 
neatrastą Kristų, informacijas a- 
pie IV Dainų šventę, Danguolės 
Sadūnaitės poeziją, kun. J. Pruns- 
kio aptarimą, ką svarstys pašau 
lio vyskupų sinodas, straipsnį a- 
pie Lietuvos kankinius, K. Pažė
raitės įdomų pasakojimą apie 
Rūpintojėlį Zakopanėje, A. Baro
no novelę apie paskaitininkę. A- 
biejuose numeriuose eina priedas 
— Dievo Tarno arkivyskupo J. 
Matulaičio Beatifikacijos Žinios.

ry”. Parašė E. Rosenthal. Išleido 
G. Wittenbom. Iliustruota

Kaina

Subatominė medžiagos 
dalelytė

I

Utah universiteto mokslinin
kai surado naują subatominę me
džiagos dalelę, kuri yra savotiš
kas medžiagos ryšys.

NAMU TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

ALICE’S RESTAURANT 
Litliuaniaii A American Style 

Served Daily
Meat or Hani Dumpliiųrs w/ba.con 
w/bacon sauce. Cheese Dumplings 
& Sour Cream Kugelis & Sour Cream. 

FKATURTNG NOW
Our Famous Cold Beet Soup

< CLOSED SUNDAYS
3208 S. HALSTED, 842-8813

■

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

čia 
bei 
pa-

I

Archeologų laimėjimas
JAV ir Graikijos archeologai 

vykdydami kasinėjimus Akropo 
l lio papėdėje, vadinamos Karališ
kos kolonados srityje rado Herku- 
lo statulą ir Romos imperatoriaus 
Pijaus Antonijaus biustą. Herku- 
lo statula iš 4 šmt. prieš Kristų; 
Antonijus Romą valdė nuo 128 
iki 161 mūsų eros metų.

*PETE’S "Tui* KEPAII^
, Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 
Transmisijas Starterius, Alternato- 

' rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa- 
| taisymus. PETRAS PI.ŠNYS, sav., 
į 6211 - 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3968.

>■ I

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

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

4

dūnaitės “Laiškus Dievui”. Pr. 
Alšėnas iškelia nūdienius rūpės 
čius su jaunimo auklėjimu.

Žurnalas praturtintas skyriais: 
Moterys pasaulyje, Gyvenimo ap
linka, Madų ir grožio pasaulis, 
Seimininkių kampelis. Viršelis 
dailiai papuoštas žalios spalvos 
lietuviškų audinių raštais. Žur-1 
nalas rūpestingai ir gabiai reda
guojamas; juo turėtų plačiau susi
domėti lietuvės moterys.

LAIVAS 1971 m. rugsėjis. Nr. 
16. Religinio ir tautinio gyveni-1 
mo mėnesinis žurnalas. Eina 50- į 
ji metai. Leidžia Marijonų vie-: 
nuolija. Redaktorius kun. K. Ba
rauskas. Metams 4 dol. Adr.: 45- 
45 W. 63rd St., Chicago, III. 606- 
29.

Numeris iliustruotas ir įvairus. 
Pats redaktorius rašo apie Mari
ją, kaip šviesią mūsų dvasinio gy
venimo vadovę. A. Nockiūnas, 
MIC perteikia P. Davidsono min 
tis apie žmogaus paslaptį. Dr. Gr. 
Valančius duoda religinės lektū
ros gabalą, supažindindamas su 
fiziko, matematiko A. Morrison 
religinėmis mintimis.

Iškeliant lietuviškojo gyvenimo 
faktus, informuojama apie S. Ku
dirką, apie kun. A. Jauniaus auk 
sinį kunigystės jubiliejų, apie 
mirtį V. Galyvdžio ir J. Tininįo. 
Duodama faktų apie krikščionis 
šių dienų neronų naguose. R. Ras 
lavičienė pateikia vaizdelį iš pa
skutinio karo metų. P. Gaučys 
informuoja apie Bažnyčios padė-

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 50

■ 
■
■
■ 
a
■■

■
■
■
■

NauJ&s mikAtas dlvt- 
(lendąs rixikanuw už 
Investavimo sąskaitas.

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Mokamas už dviejų Me
tų (JerUricatų sųskaltAs

Minimum S5.0O0.U0
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD...........9 V. r. iki 9 V. V.

VALANDOS: ANTRAD. tr PENKTAD................9 v. r. lkl 6 v. V.
ŠEŠTAD » v r Iki 1» v d — Trečiad uždaryta

WAGNER & SON«
Typewrlters — Adding MachineB 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrA SU m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

imi!!!!!!!

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$10,000.00

6%
2 Ycars Savings 

Certificatcs

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid quarterly.

^4
Frank ZogM, PraaMaat

(Minlmum $5,000)

Nuo
1914 Metų

$1915*
*$1915. Manufacturer’s suggested retall price for • Crlcket 

available at seleeted Plymouth dealers'. Price excludes stale 
and local taxes, destination charges, and dealer new-car 
preparation charges.

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, luti kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

HAIERS CHRYSLER
M0T0PS CORPORATION

VI 7-1515

Chrysler- 
Plymouih 
Prices 
startai

Muziejaus retenybe

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
Dar turime pardavimui baigiančių pranykti Uetuviškų monetų.

5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis. 10 litų — pres. 
A Smetona Ir kitos. Kainoraštis Įutreikalavus.

P Z.AIll oT’lils 2:t:<;< onlarie St Vntmouver B O.. CANADA

<

.........  '■■■’

foto
K

♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestas;
♦ Portretūra
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RH>GEWOOD, N. Y. 11237

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE *
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną raše

“O. Nendrė lengvu sti?umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikit tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, filiai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, ’970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie vii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE“ ir pas platintojus.
Kaina $3.50.

*
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STASĖ SEMĖNIENĖ

Nuotrauka' V. Maželio

Šią vasarą net keli filmai bu
vo parodyti ekrane iš žymiųjų 
klasikų muzikų gyvenimo. Ta
čiau tie bandymai baigėsi tragiš
kais rezultatais.

Pradžioje Gustav Mahler nu
kentėjo niūriame “Death in Ve- 
nice”. Šiuo metu gi Petras Čai 
kovskis liko nelaiminga auka re^, 
žisieriaus (ir gamintojo kartu) 
Ken Russell, jo pastatytame “The 
Music Lovers”.

Neabejojame, kad Russell jau
čia didelę simpatiją Čaikovskio 
atminimui, kaip ir Luchino Vis- 
conti — Mahlerio, tačiau jų 
toks atsidavimas tiesiog žudo anų 
talentų šviesią atmintį. Atrodo, 
kad abiems režisieriams šovė min 
tis, ir jie tuo tiki, kad didžiosios 
melodijos liejasi iš kokių tai sek
sualinių pergyvenimų. Abiem at
vejais nuklystama į iškrypimus, 
kurie dabar taip “madoje”, ypač 
ekrane.

Gal Russell ir ne taip daug sau
valiavo savo kuriamoje fantazijo
je. Jam pasisekė sugriebti tą “į- 
šilusią atmosferą” filme “Wo- 
men in Love” ir kaip tik tai dau
giau suįdomino. Tačiau toji pa
ti dozė pavartota šiame filme pa 
darė “The Music Lovers” ligūstu 
smalsumu. O Čaikovskio gerai ži
nomos melodijos lyg pabrėžė ge
nialaus kompozitoriaus banalu
mą. Retai kada prasiveržia lyriš
kas švelnumas, kuris padarė jo 
muziką taip ištvermingai popu
liaria.

Vietoje įprastinės biografijos ar 
kitos “atmintinės dainos”, Rus-

sėli mėgino išugdyti eliksyrą, 
Čaikovskio dvasios esmę. Ir mato 
me šitokį Caikoskio gyvenimo 
vaizdą: jo iškrypę palinkimai, jo 
beviltiškos vedybos su apsileidu
sią Nina Milukova, privedusios 
ją prie išprotėjimo, o jį beveik iki 
savižudystės, jo platoniškoji 
meilė meno globėjai Nadeždai 
Von Meck.

Yra ir keletas labai puikių sce
nų. Pavyzdžiui, kai vaikai šoki
nėja žiežirbų fontane ar kai va
saros plaukinėjime laiveliu duo
damas teškiamų irklų sodrus 
kontrapunktas. Tačiau yra daug 
ir kartojamų scenų: laukinis ru
sų šokimas, piktas vyno stiklų 
daužymas, įsivaizduojamos pa
trankos, kertančios Čaikovskio 
kankintojų galvas, garsai, kai žiū 
rovai klausosi “1812 uvertiūrą”.

Riohard Chamberlain, visiems 
gerai pažįstamas televizijos “Dr. 
Kildaire” aktorius, mėgina per
duoti tikrą, kenčiantį genijų, bet 
nepajėgia nugalėti visų jam stato
mų kliūčių.
Geriausiai išplaukia Izabella Fe- 

filmo “Women in Love”, yra lyg 
pagauta kilpoje, perduodama že
mą Ninos tipą.

Geriausia išplaukia Izabella Fe- 
lezynska, pilna matroniškos kan
čios kaipo savotiškai keista Ma- 
dame Von Meck.

“The Music Lovers” užmuša 
didžiojo romantiško genijaus mi
tą. Filmas klasifikuotas su rezer
vu — jaunesni kaip 17 m. ne
įleidžiami be tėvų ar globėjų.

Miglotas rytas

matytai programai pasibaigus, 
klausytojai plojimais “privertė” 
solistę padainuoti dar dvi dainas. 
Tie plojimais išprašyti priedai ir 
gėlių puokštės liudijo rečitalio 
gražų pasisekimą.
Pamaldos ir savaitės uždarymas

Sekmadienį (VII.25) per kun. 
A. Rubiko aukojmas šv. Mišias, i 
giesmes duetu giedojo kun. K. i 
Senkus ir Gailiūtė-Spies. Pats ce-, 
lebrantas, kuris galėjo būti pa-i 
vargęs visą savaitę per rytines: 
Mišias besakydamas gilius pa- i 
mokslėlius, savo nuoširdų broliš
ką darbą užbaigė, gal būt, pras
mingiausiu žodžiu.

Uždaromajame posėdy po mo
deratoriaus įprasminančio 
džio, dalyviai pareiškė 
geidavimus dėl būsimų 
kųjų studijų savaičių, 
šiemet, Lietuvių b-nės 
nebegalint stipriau finansiškai pa 
remti savaitės, ją rengusių orga
nizacijų didžiuma taip pat su- 
pasavo, kilo siūlymas prie kitų, 
savaičių rengimo taip pat pri-i 
traukti pajėgesnių asmenų. V.Ba-I 
naitis siūlė įsteigti akademiją ar 
draugiją, kuri Europoje rūpintų
si ne vien tik Liet, studijų sa
vaitėmis. Dr. A. Gerutis siūlė bent 
vieną savaitę suruošti Šveicarijoj. 
Kiti siūlė ateity diskusijas po pas
kaitų vesti ne visiems kartu, bet 
nedideliais būreliais.

Kultūrinė kronika
• Kovos dėl Lietuvos nepri- 

klausymybės — K. Ališausko pa
rašyta ir Pr. Čepėno suredaguota 
knyga iš spaudos išeis apie lapkri
čio mėnesį. Veikalas turės apie 
500 puslapių. Apims kovas su 
bolševikais ir bermotinininkais. 
Kai kurios kautynės aprašytos su 

Ivisomis detalėmis. Daug brėžiniui 
i ir kautynių schemų. Bus ir ilius
tracijų. Autorius prie šio veikalo 

'dirbo apie dštuonerius metus.

Meno leidinių serija
Harcourt Brace Jovanovich lei 

dykla New Yorke pradeda leisti 
seriją gausiai iliustruotų knygų 
apie garsiuosius menininkus. Pir 
mieji šeši tomai bus apie Bosch, 
Bruegel, Michelangelo, Titian, 
Monet, Manėt, Degas, Van Gogh, 
Klee, Kandinsky, Picasso. Tomo 
kaina 6.95. Iliustracijos spalvo
tos ir tikslios.

WYETH MENO TRIUMVIRATO
ĮKVĖPTAS filmas

Naujų knygų lentynose turime 
kolektyvinį veikalą “Metropolis: 
Christian Presence and Responsi- 
bility”. Knygą suredagavo Ph. D. 
Morris. Išleido Fides Publishers, 
Ine., Notre Dame, Ind. 1970 m. 
205 psl. Kaina 1.25 dol.

Medžiaga šiam veikalui yra 
susidariusi iš simpoziumo, įvy
kusio 1970 m. geg. 1-3 d. Mar- 
riotsvillėje, Md. Simpoziumas bu
vo skirtas nagrinėti Amerikos 
didmiesčio problemas, išryški
nant Bažnyčios atsakomybę E- 
vangelijos dvasioje. Knygoj kelia
mi šie klausimai: miestų krizė iš 
religinės sociologijos prespekty- 
tyvos; Bažnyčios misija ir tarny
ba moderniame metropoly; že
miškojo miesto teologija; ar yra 
skirtinga krikščioniškoji sociali
nė etika, jėga, prievarta ir sociali
niai pasikeitimai; istorinė apžval
ga Bažnyčios mokslo, politikos ir 
akcijos vykdant savo socialinę 
misiją; teologinė analizė ir kriti
ka Bažnyčios misijos ir atsako
mybės. Pagaliau paskutinis sky
rius sudaro simpoziume pasiektų Į

išvadų apžvalgą.
Suminėtų temų autoriai — pa

rinkti mokslininkai. Pvz. sociali
nės teologijos prof. J. D. Camp
bell; moralinės teologijos prof. 
Ch. Curran, sociologijos prof. 
universitete dr. D. Dohen; St. 
John’s univ. teolog. prof. J. Thei- 
sen. Pažymėtina, kad simpoziu
me dalyvavo Philadelphijos liute
ronų teolog. seminarijos dekanas 
dr. W. Lazareth, Chicagos uni
versiteto doktorantas R. Smith ir 
kiti nekatalikiškų aukšt. mokyklų 
mokslininkai. Taigi veikalas turi 
ekumeninį pobūdį.

Autoriai, kaip pvz. prof. Cur
ran pasižymi dideliu progresyvu
mu, taigi veikalas gausiai turi 
naujų, drąsių minčių, kad kai ku
rios net nebus visiems priimti
nos. Visa knyga yra skatinimas 
katalikams įsijungti į dabarties 
urbanistinių problemų sprendi
mą, aktyviai dalyvaujant savoje 
aplinkoje, iškylančias dienos 
problemas sprendžiant pažangioj 
evangelijos dvasioj.

---- O -

J. Pr.

žo- 
savo pa- 
Lietuviš- 
Kadangi 
valdybai

Organizacinė komisija, kurią 
sudarė J. Barasas, Al. Grinienė 
ir stud. P. Nevulis, pranešė, kad 
savaitėje buvo 138 lietuviai iš 10 
kraštų, nors ne visi dalyvavo vi
są savaitę. Nors dauguma patys 
susimokėjo už butą ir valgį, ta
čiau be gautos 1.300 DM para
mos, LF Bičiuliai dar turėjo su
telkti 3.000 DM (iš savo kasos 
ir pasiskolinti), kad būtų gali
ma įvykdyti visą programą ir iš 
dalies apmokėti jaunųjų dalyvių 
pragyvenimo išlaidas.

I
• Karolė Pažėraitė baigia ra

šyti romaną “Svetimi vėjai”. Siu
žetas iš DP gyvenimo Vokietijoje.

G e l e s '
Vestuvėms. banketams. laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
W. <13r<1 Street. Ohicagn, Illinois 

I’B 8-0834
2448

TEL. Plt 8-0833

B R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 
B7 ve&ra wlth personai attention

4071 Archer Avė. (VVest of California Avė.)
Chicago. Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7 1741-2

Savaitės meninės programos' 
komisiją sudarė V. Banaitis, Al. | 
Grinienė ir dail. Alf. Krivickas. 1 
Paskaitinės dalies diskusijoms su 
dideliu atsidėjimu ir taktu va
dovavo dr. K.J.Ceginskas. Jojo 
sunkiausias darbas buvo sutelkti 
laiškais paskaitininkus, kurių pa
prastai žymi dalis atsisako dėl į- 
vairių motyvų.

Seimą, kurioje išauga vienas Andrius, kurio dvidešimt vieno 
labai geras dailininkas,yra reteny
bė. Tačiau šeima, kuri išaugina 
net trejetą iš eilės, yra jau tikrai 
fenomenas.Tokia talentinga ame
rikiečių šeima yra Wyeth'

Newell Convers (gyvenime ži
nomas tik dviem raidėm N.C.) 
Wyeth buvo pirmasis. Jis buvo žy 
mus iliustratorius ir milžiniškų1 
sieninių paveikslų tapytojas. Jo 
iliustracijos knygoms tokių auto 
rių kaip Cooper, Scott ir Steven- 
son suteikė tikrą menišką malo
numą jauniesiems šio šimtmečio 
pradžioje.

N.C. sūnus Andrius N. yra, gal 
būt, geriausiai žinomas iš visų 
Wyeth dėl savo daugybės nu
pieštų paveikslų — Amerikos 
gamtos ir jūros vaizdų, ištraukų 
iš žvejų ar ūkininkų gyvenimo.

I

paveikslo dailės paroda 1970 m. 
buvo pirmoji vieno asmens bet 
kada pravesta Baltuose Rūmuo
se, už savo paveikslus pareika
lauja ir gauna nuo 65,000 dol. iki 
100,000 dol. už vieną savo stam
besnį darbą.

Andriaus sūnus James yra tre
tysis Wyeth tapytojų, kurio dar
bai smarkiai progresuoja, jam pa
čiam pereinant iš jaunuolio į la
biau subrendusiojo amžių.

Šios nepalyginamos, talentin
gos šeimos įkvėptas, gamintojas 
Larry Spangler nutarė pastatyti 
filmą apie juos, jų meną ir jų 
kraštą. Pavadinęs “Wyeth — a 
merikiečių šeima”, Spangler sa
ko, kad filmas bus pusiau doku
mentinio pobūdžio. Šio krašto 
istorija bus atvaizduota trijų dai-

PATIKSLINIMAS

Straipsnyje “Lietuviškų 
džių gausybė” (Draugo II

I7.0-
d.,

XVIII STUDIJŲ 
SAVAITĖ

(Atkelta iš 2 psl.)
<1971. VIII. 14, 5 psl.) pastebė- Šimkaus, K.V. Banaičio, J. Gruo- 
tos kelios korektūros klaidos, džio, VI. Jakubėno) dainos. Nu- 
skaitant iš eilės sinoniminius1 
žodžius.

Išspausdinta cvakaluoti, turi
būti cvalakuoti.

Toliau diibinti, t. b. dilbonti
gorinti — gorinti
gožinti — gožinti 
kėblinti — kėblinti 
kiuidinti — kiuldinti 
plevėsuoti — plevėsuoti.

Stuttgarto lietuvių dėka, Stutt- 
garto radijas davė pasikalbėjimą 
su kai kuriais savaitės prelegen
tais (V.. Banaičiu, dr. Z. Ivins
kiu, dr. J. Juraičių), o televizi
ja parodė ištraukų iš Toronto 
“Gintaro” lietuviškų šokių. Tai 
buvo naujiena, kokios kitose sa
vaitėse nebūdavo. Belieka laukti, 
kad kas bent vieną savaitę už
fiksuotų filmo juostoje.

J. Ž-kas

Kai kalbėtojas auditoriją “pagaunaIš BATUN'o konferencijos 
Nuotr. Vyt. Maželio

lininkų Wyeth darbuose.
Manoma filmą užbaigti 1972 

m. pradžioje ir išstatyti Cannes 
filmo festivaly sekantį gegužės 
mėnesį. “O tada sugrąžinti į 
šį kraštą ir laimėti Oskarą,” už
tikrintai pareiškė spaudai gamin
tojas. Jis neslėpdamas pridėjo,kad 
visi žino, jog jis nori laimėti A- 
kademinę premiją šiuo savo fil- 

j mu.
Spangler pastebėjo, kad pasako

jimas vystysis apie šį menišką 
trejetuką — senąjį, vidutinį ir 

(jauniklį dailininką. Tuo pat me
tu rutuliosis ir Amerikos istorija 
nuo revoliucijos iki nusileidimo 
mėnulyje.

“Šios šeimos talento paveldėji
mas yra kažkas nuostabaus, įlei
dęs gilias šaknis į meniškąją dir
vą”, pastebėjo Spangler laikrašti 
ninkams. “N.C. buvo tikras savo 
giminės “spiritus movens.” Jis bu
vo savos rūšies Joe Kennedy.

S. s.

We give you 
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likę the 
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Dr. S. Aliūnas

IKARO SONATA
Geri, o baisiai geras baras, 
Pasaulis eina nuostabyn 
Ir išskrendi, tartum Ikaras, 
Šiek tiek į šonus, bet aukštyn.

Eini lyg rodos, kad plasnočiau, 
Lyg ten kokiais sparnais minties, 
Ir lyg iš Gliaudos to ąsočio 
Alaus paėmęs, kaip ugnies.

Bet kaista prie namų makaulė 
Ir ko drebi nebežinai.
Iš baimės, tartumei nuo saulės, 
Pradėjo leistisi sparnai.
Ir kai žmona duris pradaro, 
Teisinuos buvęs čia ir te, 
Ir žūsta taip drąsa Ikaro 
Savuos namuos po šlepete.

Komunistų partijos boBas Brežnevas taip atgaivina kulto laikais su
šaudytuosius. Tas darbas vadinamas rehabilitacija.

ATKIRTO KELIAS Į DANGŲ

NOSIES REIKŠME
Žmogaus gyvenime svarbiau

sias dalykas yra nosis. Ją moterys 
pudruoja arba kaišioja į ne savo 
reikalus, vyrai kartais gauna per 
nosį arba iš viso nosis subedę ko
voja už teisybę. Nosis yra nosis, 
todėl net Lietuvių kalbos žodyno 
VIII tome yra gana pavyzdžių. 
Taigi sakoma, nudžiovė iš po pat 
nosies, įbedė nosį į knygą, įkišo 
nosį į įstaigą ir greit išėjo, išvil
ko nosį iš bėdos, atseit pasveiko, 
nuleido nosį, taip sakant pralai
mėjo, arba nukabino nosį ir nu
ėjo sau šalin, na, arba vyras su 
žmona arba kurie eina “steady” 
padiskutavo truputį karščiau rei
kalus ir vyras nuėjo nosį patem
pęs, taip sakant nepatenkintas, 
na, o kiek yra tokių kurie nosis 
riečia arba kurie per nosis ' gau
na. Taigi, nosis žodyne yra labai 
pagerbta ir, suprantama, kodėl, 
nes nosis yra svarbiausias žmo
gaus veiksnys.

Žmogus nosį riečia, bet kaip 
gali nosies neriesti, jei taip sa
kant, tau pasisekė gerai apsina- 
muoti ir apsižymiuoti, kokias ge
ras vasarvietes įsigyti ir tavo Še
rai nenukrito tiek, kad reiktų no 
sį nukabinti. Arba kaip nosies ne 
riesi, jei kokioje salėje pagarsina 
pirmininkas, kad gerai iškepei 
pyragą arba gerai dešras su ko
pūstais išvirei. Žinoma, priseina 
nosį nukabinti, jei pokeryje ne 
taip susiklostė kortelė arba ne 
tas arklys tave sugundė kokiose 
lenktynėse ir tavo sumelę nune
šė ne ant nosies, bet ant uode
gos.

Spaudos diskusijose daugelis 
stengiasi iškelti savo nosį, o jei 
nesiseka iškelti, tai tada bandai 
kišti nosį į kito reiaklus, kad vis 
kaip nors savo nosį galėtum iš
kelti. Žodžiu, nosies svarba yra 
begalinė ir, jeigu nebūtų kovos, 
tai būtų labai nuobodu žemėje, 
taip it turėtum vaikščioti nosį 
nukabinęs.

ti į kito asmeninius reikalus. Kas 
tie kokie valstybinio mąsto rei
kalai, juos visokie seimai svarsto 
ir organizacijos, o privatus rei
kalas taip traukia, kad nėra kaip 
nuo to nosį nusukti.

Kiekvienu atveju, jeigu nebū
tų nosies, tai nebūtų galima jos 
kišti, riesti, sukti, kabinti, nu
leisti, pakelti, nukabinti, per ją 
gauti, per ją kitam duoti ir iš 
viso tiesiog būtų neįsivaizduoja
mas gyvenimas. Todėl dėl tų vi
sų jos privalumų suteikdami pa
čią didžiausią garbę nosiai, kvie- 
kelti. Baigdartii pacituojame Ant. 
čiame kiekvieną ją kuo aukščiau 
Gustaičio poemą nosiai:

Nosys ilgos, raudonos nušalę, 
Nosys aštrios kaip durklo galai, 
Nosys rūsčios nukrypę į šalį 
Ar įdėtos į žmogų kvailai.

L.M.

Kūrėjo problemos
Pieš. J. Dociaus

IŠ MOKTYOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖS LAIKRAŠČIO 

“TRUPINGRAUŽYS”

— Mūsų miesčioniška kultūra: 
mėlynos kelnės ir rudi batai; val
gis — į arbatą mirkoma duona.

— R. Šilbajoris

— Kaimo duona visada gardes
nė už mūsų pačių. J. Kavailūnas

— Mūsų jauniausieji, kurie da
bar rašo, dar tebėra žvirbliai.

— R. Šilbajoris

— Nelaimė su dvasios milži
nais, kad jie negražiai nosį 
krapšto. R. Šilbajoris

— Kęstutis Birutę griebte grie
bė prieš kelis šimtmečius ir tai 
nieko. —A. Baronas

— Jeigu nebežinai, ką sakyti, 
reikia visada sakyti “ir taip to
liau”. —St. Barzdukas

— Jei aš prisilaikyčiau visiško 
tikslumo (darydamas reljefinį že
mėlapį), tai prie Vilniaus ir Gar
dino turėčiau Colorado kalnus.

— J. Baublys

— Br. Krokio klausimas J 
Baubliui: “Ar negalėtumėte pasa
kyti, kas ledynus stūmė?”

— Dabar namai jau ne na
mai, o rezidencijos. Kunigai ne
belaiko mišių, o celebruoja.

— A. Salys

Mintys prakalbų pagerinimui
— Komunistas yra asmuo, ku

ris naudojasi jūsų puodu, jūsų 
žąsiai virti.

— Nesugyventi su savo vyru, 
tai natūralus dalykas, bet peštis 
su sužadėtiniu, tai didžiausia 
kvailybė.

— Valties ant kranto neiš
bandysi.

— Nepamokančių knygų iš 
viso nėra: vienos žmonėms kelią, 
kitos — šunkelius parodo.

— Višta pakiltų į dangų, 
tenai vanagai nesilankytų.

— Dažnai bailaus zuikio alga 
įstaigoje didesnė už drąsaus liūto 
algą.

— Automobiliui reikia 2,000, 
varžtų, kad jis išsilaikytų vieto
je, ir vieno stulpo, kad jie pabir
tų greitkelyje.

nuo 
kad

neužmiršta 
pada- 
nepa-

žemė-

jei

— Sąžinė jūsų nesulaiko 
blogio darymo, bet prilaiko 
tuo labai nesidžiaugtum.

— Tavo vaikai
nieko, ką jiems blogo esi 
ręs, net ir tai ko iš viso 
darei.

— Nėra tokio žmogaus
je, kuris būtų padaręs visa taip 
gerai, kad kitas negalėtų pada
ryti geriau.

— Juokas,.kuris tave linksmai 
nuteikia, Jeigu ištiktų tave, ne re
tu atveju tu labai pyktum.

— Mano vaikinas nori žinoti, 
kur aš bijau kutenimo.

— Ar pasakei jam?
— Tegul jis pats suranda.

NEGYVENAMOJ SALOJ

KRITIKO PASTABUMAS

Kritikas į mėgėjos daininkės 
užklausimą, ar jis pastebėjęs,kaip 
jos balsas užpildęs visą salę:

— Taip, be to aš dar paste
bėjau, kaip dalis klausytojų 
go iš salės, daugiau erdvės 
leisdami jūsų balsui.

PATARIMAI SENAM IR JAUNAM 
SPAUDOS DARBUOTOJUI

din- 
Už-

t

— Pakaruoklis, — sako vyras 
žmonai, — tai yra tas jaunuolis, ku 
ris pradeda eiti “steady”. — Taigi 
šią virvę ir perduosiu kaip simbolį, 
sūnui. '

— Ką darytų du vyrai ir mo
teris, jei asirastų negyvenamoj 
saloj?

— Jei tai būtų.... anglai — vi
siškai nesikalbėtų, nes formaliai 
nesupažindinti; italai — abu 
pirštųsi vedyboms; ispanai šauk
tų vienas kitą dyikovpn dėl mo
ters; vokiečiai —vienas moterį 
vestų, o kitas atliktų apeigas; 
prancūzai — moteris ištekėtų už 
vieno, o su kitu draugautų; ru
sai — moteris ištekėtų už to, ku
rio nemylėtų, o paskui visi trys 
sėdėtų ant jūros kranto ir dainuo
tų liūdnas dainas.

DRAUGYSTĖS PRIEŽASTIS

Biblijos aiškintojas atvyko į 
didmiestį skaityti paskaitos ir pa
klydo. Gatvėj susitikęs berniuką, 
klausia jo:

— Vaikeli, ar negalėtum pa
rodyti man kelio į salę? — Jis 
vaikui pasakė ir salės pavadini
mą.

— Ką gi darysi ten? — klau- 
’sia berniukas.

— Turiu salėj susirinkusiems 
skaityti paskaitą “Kelias į dan
gų”-

— Bet, jei nerandi kelio į sa
lę, tai kaip gi nurodysi žmonėms 
kelią į dangų?!.

— Sode pusračiu dar tebesto
vėjo tušti stendai, kuriuose bu- 

iškabinti'dailininkų kūriniai.
VI. Ramojus

vo

Nosies reikšmė yra nuostabi 
jau ir ta prasme, kad daugelis 
sako, jog parėjo nosim žemę ar
damas, bet ta žemė vis dar ne
suarta. ŽinoYna, galima būti kar
tais dėl ko nelaimingam ir tenka 
nosį šnypšti, bet jei kas nors pa
siseka, tada galima nosį į alaus 
bokalą ar į skačiaus stiklą įmerk 
ti.

Žinoma, pasitaiko ir taip, kad 
nosis nudega saulėje, o kai kas 
nudega ne saulėje, bet nuo kokių 
karštų gėrimų, bet kiekvienas 
toks atvejis nebuvo perdaug liūd 
nas ir todėl nėra reikalo nosį nu
kabinti.

Labiausiai nosis reikalinga kiš

ĮŽYMI VIETA

Telšių rajono Kuršų kolūkio 
antroje brigadoje yra įžymi vie
ta. Iš pažiūros tai plynas laukas, 
ir tiek. Tačiau kolūkiečiai čia 
dažnai ateina. Pasižiūri, ar tebė
ra krūva plytų. Iš jų prieš ke
lerius metus turėjo būti pastaty
ta pirtis. Netekę vilties pamatyti 
naują pirtį, jie nutarė iš tų ply
tų pastatyti paminklą tiems, kas 
savo pažadų nevykdo.

L. Lileikaitis, 
"Valstiečių Laikraštis”

geimoą idiliją

MERGAITĖ IR KILMĖ

— Senele, ar teisybė, kad tu 
buvai beždionė? — klausia mer
gaitė.

— Ne, aš niekad nebuvau bež
džionė, — sako senelė.

— Tai, tur būt, mano mama 
buvo beždžionė.

— Ne! Nebuvo ir ji.
— Tai kodėl? Tikriausia buvo 

ta senelė, kuri gyvena Maskvo
je, ji ir yra mūsų šeimos bež

džionė.

Šiais laikais sunku ką bepa- 
mokyti ar kam patarti, juo la
biau sunku pamokyti kaip ra
šyti į laikraštį, kai visi daug di
desnius darbus atlieka, pavyz-1 
džiui pasirašinėja ant čekio. Ra
šymas šiais laikais nebėra koks 
ten užburtas kraštas, visi rašo, 
kad net miela, tik skaityk, atsi
raitęs rankoves. Ką čia ir kalbė
ti, tiesiog nesmagu šiais laikais 

į ką nors mokyti, kai visi išminti-, 
j gi, bet kadangi visi rašymo rank-' 
vedžiai seniai jau išsibaigę ir visi, 
vadovėliai išparduoti, mes čia 
pateikiame eilę patarimų, kaip 
rašyti į laikraštį, tiksliau norime 
pakartoti, ką seniai esame minė-j 
ję, nes juk jau priaugo naujų 
spaudos žmonių ir senieji turi sa
vo spaudos žinias pakartoti. Tai
gi:

Rašydamas laikraščiui maši- ’ 
nėle, eilutes suspausk taip, kad 
nenaudėlis redaktorius nesurastų. 
jokios vietelės kokiai nors praleis-1 žurnalistas po posėdžio.

Pieš. J. Paukštienės

Imk spalvotą popierių, tegu li
notipininkui akyse patavaruoja 
visokie gražumėliai.

Rašyk paprastu pieštuku, o 
jeigu sunku įžiūrėti, kas parašy
ta, nesijaudink, tegu rekatoriai ir 
rinkėjai prisimena vaikystę, kai 
jie patys pradėjo rašyti pieštuku, 
o jei sunku išskaityti, tai niekis, 
tegu palaužo galvas ir atspėja 
autoriaus mintį.

Rašyk vien didžiosiomis rai
dėmis, tegu nežino ar buvo Že
maitis, ar žemaitis.

Nepalik jokių paraščių, tai tik 
vaikams privaloma, jei paliksi 
vietos dar redaktorius sugalvos 
ką nors įrašyti.

Nepamiršk prie rankraščio, 
koks jis bebūtų, pridėti grasinan
čio laiško, kad nieko negalima 
taisyti.

— Žmogus ant įkaitusios kros
nies ilgai nesėdi.

Confucius

MEILĖS PRIEŽASTYS

Ne už grožį ar sijoną
Myli Jonas Marijoną. —
Ne vienam ji drumsčia kraują-

I “IMPORT” bazėj viešpatauja...
J. Visockas 

"Šluota”

Užsienietis Brazilijoje stebi, 
kaip visur susitikę žmonės glė
besčiuojasi, ploja viens ki(am per 
pečius, per pilvą, per nugarą ir 
beveik su ašaromis akyse šaukia: 
“Men karo amigol”

— Tai ne žmones, o angelai!
— pagaliau pareiškia užsienietis.

— Taip, — paaiškina gidas,
— bet ar jūs žinote, kodėl jie 
tai daro! Jie apčiupinėja vienas 
kitą, kad galėtų nustatyti, ar jis 
turi ginklą.

• • u »:<•.. ?iu)š
PLAUKAI IR VAISTAI

Plikagalviu užėjo į vaistinę ir 
paprašė vaistų plaukam užaugin 
ti.

— Ar norite didelę butelį ar 
mažą? — užklausė vaistininkas.

— Mažą, — staiga atsakė pi
lietis. — Man nepatinka šių die
nų perilgi plaukai.

fiflczr TO
SCHOOL•

Tarptautinių žodžių 
žodynėlis

KLAUSIMAS

Paieškojimai

Ieškau dienos vakarykštės, 
kai su vaikinais ktykštėm... 
Matot, garbė prapuolė... 
Prašom grąžinti —

Danguolė.

Reikalinga auklė angeliška 
(Vaikučiai keturi) 
Ir kad jinai mokėtų angliškai.

Gimdytojai geri.

Rytą žmona užpuola vyrą:
— Ką vakar gėrei, kad 

girtas buvai?
Vyras ilgam nutyla.
— Tai kodėl neatsakai?
— Per sunkus klausimas!

paklauskit, ko vakar negė-riau 
riau.

toks

Ge-

Rezidencija — tai namas, ku
riame yra salonas ir vonia.

Dialogas — kalbos po mono
logo be prologo ir epilogo.

Dispečeris — didesnis už for- 
maną.

Buldozeris — ne buldogas, bet 
mašina, valdoma draiverio.

Aisbergas — tai nėra aiskri- 
mas, nors ir vienos kilmės.

Limitas — dar neišvogtos pre
kės.

Simpoziumas — tik akademi
kų vartojamas graikų slaptas žo
dis.

Operuoti — išplauti inkstą, ar 
kitą organą (būna ir karo opera
cijos).

Kitchensink — baleika.
Bai-bai — nuo žodžio “bai- 

kos”.
Šiur ir okei — visiems jau ži

nomi.
Bėda (iš rusų) — reiškia var

gą su žargonais.

tai raidei įsprausti.

Naudok tokį popierių, kad, jei 
redaktorius norėtų ką nors patai
syti, jam būtinai palietų rašalą, 
arba geriau rašyk ant sviestinio 
popieriaus, kad Redaktorius jo ne
galėtų įkirsti nei rašalu, nei pieš
tuku.

Neskaityk savo išspausdinto ra 
šinio ir nežiūrėk kaip pataisyta, 
visada daryk tas pačias klaidas, 
tai liudys tavo būdo tvirtumą ir 
pastovumą.

Jei rašai per kalkę, tai redak
cijai būtinai atsiųsk tą nuorašą, 
kuris neišskaitomas, o originalą 
pasilaikyk sau, juk niekas nega
li dalinti kitiems originalų. Ra
šydamas mašinėle nesudek lie
tuviškų ženklų, tegu redakcija su
sirinkusi svarsto ar žmogus piovė 
šieną ar sieną, ar buvo į svečius 
atėjęs mužikas ar muzikas,

Siųsk.tą patį rankraštį pen
kiems laikraščiams, tegu gyvuo
ja lygybės principas, o jei išspaus
dins bent du, tai ir garsas bus 
didesnis.

Jeigu rašto neišspauędino bent 
savaitę, tuoj reikalauk, kad pasi
aiškintų kas ten įvyko, ko gero 
gal redaktoriai visai 
kokį svarbų raštą jie 
dėl delsia.

Nerašyk mašinėle, 
ka, nes juk šiais laikais rankų 
darbas daug labiau apmokamas.

Taigi, jeigu šių kuklių princi
pų laikysimės, bus mažiau viso
kių nesusipratimų. Tikimės, kad 
ir Žurnalistų Sąjunga pritars mū
sų šiam pageidavimui. Jeigu ji 
pagalvos atvirkščiai negu čia pa
rašyta, mes irgi nepyksime, nes 
juk ir žodį sula atvirkščiai pa
skaičius gaunasi ne vanduo, o 
alus.

nenuvokia, 
turi ir to-

rašyk ran-

Kai mokiniai streikuoja nukenčia nuo mokytojų, bausmių, kai mokyto
jai streikuoja mokiniai taip pat nukenčia.
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