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liaudišku velykiniu simbolių kilm a 

Kokiu būdu ir kokiu keliu ra krikščioniška pažiūra j kaltę 
ir kiškis yra patekę į ir jos atleidimą. Tačiau verta y-. 

velykinę simbolika.? Visos vely- ra mūsų dėmesio pati galimybė 
kinės atvirutės Vakarų krikŠčio- mėnulio mistikai suteikti krikš-
nijoje vaizduoja besikalančius iš čioniškų bruožų, 
kiaušinio viščiukus ir šalia sto- Bumerango kultūrai Ameriko-
vintį kiškį. Lietuviai turi savitų j e y r a būdinga Hopy tauta, gy-
paproeių susijusių su velykiniais venanti Šiaur. Arizonoje. Joje 
kiaušiniais: jų ritirrimą varžybų moteriškos teisės kultūros bruo-! 
dėlei, į u muštynes ir savotišką žai yra stipriai išsilaikę. Joje bu-
jų marginimo stilių. merangas yra vadinamas "kiškio 

Atkreiptinas yra dėmesys į tai. lazda", 
kad nei Sen. Testamento religi- Turtingiausią kiškio simboliką \ 
ja nei Nauj . Testamento religija y r a išlaikę Šiaur. Amerikos in- i 
nėra palikusi pėdsakų, kuri.- liu- dėnai. Cerokėzų pasakose kiškis ; 
dytų, kad kiaušinis ar kiškis yra nugali pusdievi, sudaužo jį į ga- j 
kokia prasme religinis simbolis, balus ir iš jų padaro apylinkės 
Tačiau, žvelgiant į šiuos simbo- kalnus. Dar Įdomesnis kiškis yra j 
liūs, kaip jie atrodo savyje, reikia p a s Algonkinus ir Irokėzus. Da-
sakyti, kad jie yra gana patogūs bartinėse jų pasakose jis reiškia-
ivaizdžiai išreikšti žmogaus iŠ sį kaip pusiau magikas. ir pu-
mirties prisikėlimo tiesai. Ypač s į a u kvailys. Tačiau šalia to jis ' 
tam tikslui t inkamas yra kiauši- Algonkinų laikomas jų kulto 
nis, iš kurio bežiūrint išsi- steigėju, viso pasaulio kūrėju, | 
kala jau susiformavęs viščiukas, vaizdinio rašto išradėju, tautos 
Sunkiau yra suprasti, kodėl kiš- tėvu ir jos saugotoju. Be to dar, 
kis yra patekęs Velykų simboli- jis yra vėjo valdytojas. CPal. L. 
kon. Tačiau šiam reikalui gale- Spencer, Encycl, of Rel. and E-
tų pagelbėti lietuviškos pasakos, thics II tomas 404 psl.) Šitokio; 
kurios kalba apie kiškį, žinantį pobūdžio dieviškas personažas 
kur rasti vaistų prikelti iš mir- sutinkamas daugelyje senų tra-! 
ties nužudytam didvyriui. dicijų, nors ir neturintis kiš-j 

Šia pačia proga tenka -pastebėti, kio simbolikos. Jis paprastai va-: 
kad kiškio religinė simbolika yra dinamas dievu pokštininku. 
viena seniausių žmonijos istori- Kiaulinio simbolikos bruožų 
joje. VV. Schmidt randa ją pir- galima pastebėti graikiškoje Or-
minės žmonijos prokultūrės jun- fėjaus religijoje. Einant šia gal-
ginyje su moteriškos teisės kul- vosena, pradžioje buvo Laikas 
tūra. Šis junginys vadinasi bu- (Chronos), vėliau atsirado Švie-
merango kultūra. Kiškis čia yra sa (Eteris) ir Erdvė (Chaos). 
siejamas su mėnulio išnykimu ir Laikas, susimaišydamas su Šviesa 
vėl pasirodymu. (Cit iš Rev. E.C. ir erdve, padėjo kiaušinį. Iš jo 
Vtessenger, Sudies in Compara- išriedėjo klaiki ir juokinga figū-
tive Religion, London 3,30). ra, panaši į dievo pirmgimį. (J. 

Ryšium su mėnulio mistika F. Burns, Encycl. of Rel. and 
vertas dėmesio yra adv. J. Kai Ethics IV tomas 148 psl.) 
pasakojimas. Jis, mažas būdamas. Su krikščioniška Velykų pas-
Surva Iki joje buvo mokomas, kad. Iaptimi, kuria yra Kristaus iš 
kai žmonės yra prasikaltę, menu- mirties prisikėlimas ir panašaus 
lis pasislepia. Kai Dievas atlei- prisikėlimo pažadas mums, šie 
džia kaltę, tai mėnulis vėl švie- simboliai tiesioginio ryšio neturi. 
čia. Kaimui prasikaltus, mėnulis Kokiu keliu tad kiaušinis ir kiš-
nebešviečia. Gal būt. kad šiame kis pateko į Velykų simboliką? 
pasakojime menuliui yra suteik- Galima galvoti apie du keliu. 

Minia pas Kaifa 
PIERRE EM MANU E L 

Jis maištininlMs: jis save vadina KaraHum 
Jis šventvagis: jis sakosi esąs Dievas. 
lui Cezaris jam smogia, 
Lai Dievas jį nutrenkia, 
Tebūnie jo vardas 
Lyg niekad nebūtų buvęs. 
Tebūnie jo žodis 
Lyg nebūtų buvęs paskelbtas. 
Prieš jam ateinant teisingumas viešpatavo 
Pagal tvarką, darnumą, mastą, 
Sipresnis ant silpnesnio, 
Laimėtojas ant nugalėto. 
Viena pusiausvyra ponui, 
Kita tarnui. 

Pono įstatymas jam davė laisvas rankas, 
Tuo tarpu, kai vergo — laikė supančiotas. 
Visi buvo perpildyti: 
Pctnas gėrybėm, 
Vargšas skurdu. 
Ir tai buvo gera, 
Nes turčius sakė: 
Dievas taip nori, 
O vargšas kartojo: 
Dievas taip nori. 
Ir abu garbino teisųjį Dievą. 

jis atėjo ir mes šauldame: Nelaimei 
Tai nusikaltimas, 
Tai piktžodžiavimas 
Žmonėms skelbti: 
Dievo vaikams laisvę. 
Kas bus su pasaulio teisingumu? 
Kuo besirems Dievo pyktis? 
Meilė labiau užkrečianti nei maištas. 
ji nežino kraujo vertės. 
Kraujas, pralietas už teisingumą, buvo retas. 
jis buix> teisingas. 
Bet kraujas, pralietas ui m.eilę, 
Yra neteisingas ir kursto kraują. 

Kas alsins tikėjimo išdidumą? 
Kas palenks žmonių stuburą. 
Kurį meilė plaka, kad laikytųsi tiesiai? 
Jeigu vergas ištiesia juosmenį. 
Rūsys, išmūrytas virš jų. supleišėjo 
Miestas sudreba savo pamatuose. 

Teisingume, aš šaukiuos tavęs. 
Ti^arkos prievaizde. 
Grandinių laikytojau! 

Sukaustyk vergą prie vergo. 
Savo kalkių skiediniui naudokis jų krauju, 
Jeigu reikia — nužudyk vieną, nužudyk tūkstantį, 
Jeigu reikia sudeginti jų dešimtį, likusius suraišiok ryšuliai'; 

Alfonsas Darais 

Meilė juos išvadavo iš įstatymą? 
Tad tebūnie jie išmesti už Įstatymo' 
jų Kristus atidarė Gehenos vartus? 
Tad lai jis juos išsiįvda iš Gehenos! 

Kompozicija atieį; 

Nuveskime juos į šalį. 
Sužymėkime juos. 
Kaip laukinius žvėris, suvarykime juos 
į getus. 
į stovyklas. 

Tebūnie jie izoliuoti: 
Tebūnie jie suvaržyti. 
Kad tarp jų rasės ir teisiųjų 
Tenehūnie jokios bendros kalbom. 
Tebūna pasaulis saugomas nuo ju šešėlio 
i pūvančias erdves. 
į negyvenamą laiką. 
į sauvale. 
V.-; meilė ui teisingumo rihu. 

Tebū ų oras kurčias ju šauksmams' 
jie --ako: Jūsų taika nėra mūsų taika. 

ingumas ją padalina tarp mūsų 
Pasaulin vaikams teduoda pasaulio taiką: 

Kapų vaikams teduoda 
Kapu ramybę 

Išvertė P. Gaučy; 

Pierre Emmanuel. vienas žymiausiu šių dienu pran-
- likis poetu, kuri-* savo kūryboįe mėgsta biblines 

rrmns. los yra kaip simfonine istor i "uogaus sutvėrimo. 
> mn>š-<, rimo. Kartu su tuo. jis nuolat 

N rjstų. kenčiantį kiekvieno mūsų širdyje ir 
n ji išpirkti ir j rojų. P. G. 

Vienas kelias būtų toks, kad koks 
pirmųjų amžių krikščionis, ieš
kodamas vaizdinių priemonių iš
reikšti prisikėlimo idėiai, prisi
minės nuostabą keliantį iš kiau
šinio išsiritančio viščiuko gaju
mą, ir kiškio vislumą, panaudo
jo Šiuos pavidalus velykinei sim
bolikai. 

Tačiau galima galvoti ir kitu 
būdu. Jeigu jam buvo žinoma iš 
senovės ateinanti kiškio ir kiau
šinio religinė simbolika, kuri 
nebuvo suteršta jokiais bur t r 

ninkavimais ir nedorais papro
čiais, jis rado šioje simbolikoje 
risą eilę bruožų, kuriuos buvo 
įmanoma pritaikinti Kristui, jo 
prigimties neiškreipiant. Nėra 
nežinomas dalykas, kad Dievo 
ir žmogaus susitaikymo mintis, 
ar kaip svajonė ar kaip viltis, 
buvo visais amžiais išlikusi gyva 
kai kuriose kultūrose. Jose buvo 
prarasta teisinga Dievo sampra
ta, tačiau ši viltis buvo išliku
si. Ir dėl to, plintant krikščioni
jai tautose, galėjo būti susipras

ta, kad šie du simboliai kaip tik 
savyje slepia tai, ką skelbia nau
jas religinis sąjūdis. 

Ir taip. krikščioniškajam tikė
jimui nesipriešinant, šie simbo
liai liaudies buvo įimti Velykų 
$verffčsna.Nors oficialiai į krikš 
čionijos liturgiją jie niekada ne
įėjo, kaip pvz. avinėlis. Ši pasta
roji aplinkybė kaip tik kalba už 
tai, kad mes čia turime greičiau 
senų religinių tikėjimų liekaną, 
o ne naują krikščionių simboli
nę kūrybą. Jeigu ši simbolika bū

tų buvusi savaimingas Ho-
nių kūrinys, ji bū*', p H >fi-

pirmųjų šimtmečiu krikščioniu 
raštų yra žinomas to , 
š<": >nių teologų susirūpini n 
kad pagonys, per g imi 
Kristumi, nepadarytu -
na iš savo atgimstančių dievų. 

Lietuviškoje tradicijoje išlikę 
kiaušinių ritinimas ir jų muš 
nės nesiduoda lengv i 
mos ir išaiškinamos koki reB-

irnės minties jos yra nešėjos. 
Greičiausiai tai yra jau supasau
lėjusi, toli nuo religijos atsisky 
rusi. tradicija. Atskira ir vertą 

• :}ų klausimą sudaro kiauši
nių marginimo motyvai. Šian
dien yra žinoma keletas proisto-
rinių ornamentų stilių. Lyginant 
su ials mūsų senobinius kiauši
nių marginimo motyvus, gal būt. 

T U būtų pasakyti kam jie y-
ra giminingi. 

V, Bgd. 
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Ę;YF m? parapijoj 
ALGIS ŠIMKUS 

Chicagos lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės parapijos cho
ro praėjusį Verbų sekmadienį su
ruoštas religinės muzikos koncer
tas, net per kukliai pavadintas 
Giesmių vakaru, buvo gavėnios 
laikotarpio pabaigoje gaivinan
tis įvykis. Šio kultūringo paren
gimo pasiklausyti susirinko mu
zikos ir giesmės mėgėjai, sklidi
nai užpildydami gan erdvią Tė
viškės bažnyčią ir net jos prieš
kambarius. 

Bažnytiniai koncertai nepri
klausomoje Lietuvoje daug kur 
buvo tapę [prasta ir mielai pa
laikoma tradicija. Ne vienas vy
resniųjų gal su nostalgija prisi
mename didingus, J. Naujalio va
dovaujama-. Didžiojo penkta
dienio koncertus Kauno katedro
je. Panašius koncertus rengdavo 
ir kitose bažnyčiose bei miestuo
se. 

Po antrojo pasaulinio karo 
lietuviškų bažnytinių koncertų 
tradicija. Chicagoje tęsė Stepas 
Sodeika sn Dainavos ansambliu 
Ruošė fuos ir kiti mūsų muzikai 
vargoninkaudami lietuviškose 
bažnyčiose. Deja, naujų kelių be 

lietuviams įsigijus ir prisitaikius 
savo reikalams. 

Kompozitorius kantata prade- j 
da senesniąja "Pranaše Didis"! 
choralo melodija. Kiek vėliau so- : 

I i štai ir choras pakaitomis įveda 
ir antrąją, naujesniąją tiems pa
tiems žodžiams temą. Netrukus 
ši antroji melodija pradedama 
daugiabalsiai, polifoniškai pin
tis su pinnosios melodijos atgar
siais. Kantatos viduryje, vystyda
mas abi choralo temas, Jakubė-
nas parodo savo išradingą ir į-
domią kompozicijos techniką. Jis 
patraukliai dėsto vieną po kito 
sekančius temų variantus, pa
naudodamas juos tai tiesiogiai 
posmiškai, tai polifoniškai su
raizgytus, visą laiką išlaikyda
mas klausytojo dėmesį ir nepa
mesdamas logiškos veikalo tėk
mės. 

Kantatos trečiojoje da ly je , p o j Chicagos Lietuvių evangelikų liuteronu T ė v i š k ė s parapijos choras, Verbų sekmadienio koncerte, be kita ko. 

dėl susijaudinimo, a r dėl jaus
mų pertekliaus, ar dėl rolės ne
pakankamo išmokimo. 

Turėtos medžiagos apdoroji
mas aplamai nepeiktinas. Bet
ai buvo ir t am t ikro nuobodu-
mo publikos atžvilgiu. Mat, hu
morui labai svarbu nutaikyti 
juokingos situacijos ilgi Kartą 
juoką panaudojus, jau jis pra- tolyn žengti šiuo, jau gerokai 
randa dali savo humoro. O kai pramintu keliu, nepametant iš 
tas pats iuoko šaltinis nasikar- akių to momento, kada juokr.s 
boja, mažai kas iš jo belieka. užsibaigia, o nuobodumas pra 

Taipgi dažnai JBĖatre iau iš sideda 
arksto, kokios vaidmim? atsi-

, n •• ,- ,.„:„ ina Daiva Matuli&nyte 
ras komplikacijos i r kaip jos 
bus išspręstos. O juk vienas iš 72. III. 28 

pagrindinių humoro savumų 
yra netikėtumas. Šito savumo 
lyg ir trūko. Kar ta is buvo jau 
beveik slystamą į apdailintą nu-
valkiotumą. Buvo ir t ik rų dei
mančiukų: pvz. paskutinis po
sėdis, kuriame ne t ik vaidyba, 
bet ir tekstas labai gerai rišosi. 

"Antram kaimui" hiJume 

Tel. ofiso HE 1-5840. rez. 388-223? 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm. 
antr.. penkt. 
susitarus 

ketv. i iki 7 popiet-
1-5. treč ir šešt. tik 

įvairiaspalvio temų išrutulioji-
mo, kompozitorius vėl sugrįžta 
prie pradedamosios pirminės me
lodijos. Šį kartą tačiau ta melodi
ja pateikiama tekanti iškilminga, 
plačia ir galinga srove. Tai cent-

atlikęs ir Vlado Jakubėno naują kantatą "Pranaše Didis". Chorui vadovauja muzikas Jurgis Lampsatis. 
Nuotr. FIo 

da) , bendras sąskambis buvo tik- riaus partitūros užuominų. giesmę" iš Verdi operos "Nabu-
rinis viso kūrinio taškas. Giesmė į s h l s i r g^a i šlygintas. Cho- Giesmlų v a k a r a s b a i g t a s k u n i . cco" 

T u i " šimtmečiais su , t a m p a l s p udmgu pasitikėjimo | ristai lengvai sekė nuosaikius di-i Q ^ n s o Trak'o padėkos žodžiu P o programos choristai, solis-
Kurtas bet išpuoselėtas gausus ir Dievu ir jo valiai atsidavimo pa- j r ; g e n t 0 mostus visuose muzikos :_ ~~l~;l ; ,vron malda ta-ne ku tai, vadovai ir svečiai susirinko 
be galo rvairus bažnytines muzi- reiškimu. P o t 0 k a n t a t a u ž b a H tempu ir išraiškos posūkiuose. ^ palaiminamo malda ta.pe ku fa ^ ^ ^ . ^ ] i e t u v i § _ 
kos lobynas tapo lyg ir nustum 
tas į salį, gera dalimi išjungiant 
originalią muziką iš bažnytinių 
apeigų. Dabar bandoma ją pa
keisti keletu paprastų "visiems 
prieinamų" giesmių. Tik gaila, 
kad dėl to mūsų anksčiau kles-
tėję bažnytiniai chorai pradėjo 
pastebimai menkėti ir nykti, j į p r a s t ų viena kitai 
Choristai pasijuto nebereikalin- j j a n C j ų i r kontrastingu melodijų. 
gi ir n u o vargonų pakibs pasi-, Jakubėno temų ritminis ir ūpo 
traukė. Šiemet svaresni priešve- j panašumas suteikia šiai kanta-
lykinės nuotaikos koncertą, be t a i ypatingai charakteringa sa-
cia aprašomo Tėviškės choro, vitumą. Veikalas įgauna kiek as-
kiek girdėti, besirįžo surengti į k e t i r 4 susilaikančiai mistinį ats-
vien Jeron. Kačinskas Bostone ; pįį^ Kantatos lėtėjanti ir pa-

giama vis tolyn nuplaukiančiais; Sėkmingų dirigento pastangų rių vyrų oktetas pagiedojo J. 
Gruodžio "Tėve mūsų". Galiau-

kos parapijos salėje pasidalinti 
abiejų choralo melodijų atgar- i vaisiai yp 3 t y t i > T r u o a z i ° i e v e m u s ų • ^ a i i a u " įspūdžiais bei paraginti vieni ki-
siais, ataustais Jakubėnui savitos | kantatos atlikime, kur pavyko. s i a i v i i a s c h o r a s sugiedojo šios t u s neužleisti ir ateityje šio gra-
originalios muzikos atspindžiais, pagauti daugumą kompozito- parapijos pamėgta "Ištremtųjų žaus muzikinio darbo. 

Kompozitorius šiame veikale, 
atrodo, bus sąmoningai panau
dojęs abi giminingas temas, vie
toje panašios formos veikaluose 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 5Įst Street 
Tel. GR 6-2400 

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

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDTCAL BUTU3ING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. Tel. — GI 8-0873 

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kecbrie Ave., WA 5-2670 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UG0> 

2817 VVest 7 l s t Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime. 

Ofiso HE 4-1818 Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Ave. kampas) 

Pirmad... antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vai. ryto — tik susitartu. 

DR. FRANK PLEČKAS 
0PT0METRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses" 

Vai. papai susitarimą. Uždaryta treč-

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Darnen Avenue 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- j TeL Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

Laiškas su 
po Antro 

m užuominom 
o spektaklio 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

TeL — RE 3-5893 
DR. A. B. GLAVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

ir Julius Gaidelis Brocktone. 
Tėviškės parapijos choras at 

Brangūs antrakaimiečiai: laipsniui pranykstanti užbaiga 
palieka klausytoją susikaupusį, 

kreipė susirinkusių dėmesį, jau liuteronu pažiūroms būdingoje.; £su labai patenkinta turėjusi 
įžengdamas i bažnyčią. Kai šiarH kiek rezignuojančioje tačiau vii-• progos kovo 18 d. pažiūrėti to - ' 

kad vienur k i tur medžiaga bu-1 "Antro kaimo" naudojami 
į vo pe r daug specifiška. Sveti- j muzikiniai interliudai labai pa-

ne iš jūsų kaimo, žmogus j gyvino pauzes atskiru škicų 

dien kadaise gausių lietuviškų! tingoje nuotaikoje. ; kies Įdomios programos. Rei-
chorų eiles retėja ir vis daugiau 
nusiskundžiama 

Vladas Takubėnas, žengdamas • kia pasveikinti visus ir t a r t i 

galžjo vienur kitur ir nesupras
ti, k u r čia slypi juokas. Ne vie
nas taipgi galėjo abejoti, ar 

jaunesniųjų į penktąjį savo kūrybos dešimt-;
 ačiū už neblogą škicų atlikimą v e r t a ~ įSktiti 

dainininkų prieauglio stoka, sio m e t į , y r a jau tvirtai nusistovėjęs , 
choro daugiau kaip 40 daininin-

tarpe. Tik gal geriau būtų bu
vę, jei t a muzika būtų labiau 
pritaikyta prie po jos einančio 

ku tarpe žilstančių plaukų tesi
matė vos vienas kitas. Aiškiai 

savo stiliuje ir vartojamose har
moninėse priemonėse. Nors, ap
lamai paėmus, Jakubėno muzika 

matyti, kad dauguma choristų-j yra daug artimesnė naujiesiems 
čių yra gimę jau karo ar poka- stiliams, negu klasikinei griežta-
rio metais. jai mokyklai, jis niekados nesi-

Po trumpo V. Jakubėno pa- mėtė į kraštutinumus. Nebando 
groto įžanginio vargonų prel :u- j į s ir dabar eksperimentuoti, be-
do, programa pradėta F. Silcher'-; ieškodamas negirdėtu dar sąs-
io choralu 150-sios psalmės žo-kambių ir harmoniniu (ar diso-
džiams "Visa, kas gyva, garbina naminių) mandrybiu. "Pranaše 
Jį*'. Jurgio Lampsačio diriguoja-j Didis"' kantatoje kompozitorius 
mas choras iš karto pasirodo; daugiau kreipia dėmesio į turinį 
tvirtai išmokęs dainuojamą vei-jto, ką jis nori pasakyti, o ne į 
kalą ir paklusnus vadovui. Vė-j išsireiškimo priemonių naujoves. 
liau choras pirmoje programos j Kai veikalo charakteris reikalau-
dalyje dar atliko C.W. Glueck'o, ja, Jakubėnas sklandžiai ir efek-
religinio pobūdžio ištrauką iš o- tvviai panaudoja senovines rmi-
peros "Orfėjus ir Euridikė". zikaiines tonacijas norimam įs-

Vakaro eigą tarpais paįvairino' pūdžiui išgauti. Panašu grįžimą 
choro nariai — solistai: Bronė! prie kadaise plačiai priimtų sąs-
Variakojienė, pagiedodama J. kambių šiandieną ne vienas kar-
Naujalio "Kad širdį tau skaras- tais paskelbia neginčijamu jro-
•nas", ir Jonas Jurkšaitis — W. jdymu hompOEitoriaos moder 
A. Mozart'o "Šioje šventovėje". | kūmo. 
Be to dar iš'rauką iš G. Verdi. Kantatos solo partijas ytliko 
"Reąuiem" ati;ko svečias solistas1 patys choro nariai. Viktorija 
Ignas Malciuv i Grigeiaifytė turi gražu ir apval-

Pagrindinė programos atrakci- :dytą soprano balsy, [i sugebėjo 
ja tačiau buvo komp. V. Jaku- tiksliai pagied nemažą 
bėno specialiai šiai progai, bū-, partiją, nors ir su mažais intona-
tent Tėviškės parapijos 20-iesj cijos netikslumais kai kuriose jai I 
metų sukakčiai, atžymėti sukur- nepatogiose aukštos*- gaidose.; 
fa kantata "Pranaše Didis". Tai Baritonas Leonas Gružas buvo 
netoli dvidešimt minučių frun- tvirtai išmokę; [ana skirtą muzi-j 
kąs veikalas chorui ir dviem so-Į ką, ir savo kiek daugiau ribotu : 

!:stam su fortepijono pritarimu, balsu darni;); . į kantatos 
Kantata pagrįsta dviem Klaipė- išpildymą. 

r skoningą medžiagos parinki- kelnėse bei suplyšusiuose apati-
mą. Tačiau reikia paminėti, niuose marškiniuose. 

apatinėse \ vaidinimėlio, kad muzika būtų 

=m 

Sia lyg kokia nors jungiamoji 
jžanga. 

"Antras kaimas", atrodo, tu
ri neblogų vaidintojų. Pagirti- ~ „ b u t o t e ! O I > y m p l c 2 .1 S 8 1 

nas jų veržlumas. Tačiau mote- ' 

Ofiso tel. PR S-2220 
Namų — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVičlUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 

vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR, A. JENKfNS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

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

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS UGOS 

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

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstę, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
265b West 63rd Street 

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

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

rys galėtų kiek daugiau pasi
stengti, paįvairinti savo cha-

i rakterius judesiu ar intonacija. 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas; 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianoc 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

Vyrai, atrodo, labai Imkę prie! Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. ir 
. . . , - , „ ' Šeštad. tik susitarus. 

tam tikros 'savos kūrybos , 
tik neaišku, ar ji prasiveržia DR. ALG. KAVALIŪNAS 

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

Ofisas 2750 W. 7 lst Street 
TEL. — 925-8296 

Valandos: 2—S v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 iki 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL \VA 5-3099 

dos krašte liaudies giedamom 
/ersijom populiaraus senovinio 
choralo, kuriam jau vėlesniais nio ir neeilinių sugebėjimų chor-

Dirigentas Jurgis Lampsatis 
pasirodė ka:p kuklus, gero sko-": 

laikais žodžius pritaikė rašytojas 
Vydūnas. Kunigas A. Trakis ta 
proga dar priminė, kad ši gies
mė prieš dvidešimt metų pirmo
ji suskambėjo dėkingu parapie-
&M gi«<aTBa &0}9 bafav&oįe, falam !»Ū»!į <JVoartiniu choru fet-' das atSdarym* Oucasgo} kov» mUn^lS d. 

vedis. Jo vadovaujamas choras 
atliko ilgoką vakar.) programa 
tiksliai ir taisyklingai. Atsižvd-' 
giant j ne per stipriausia, ypač; D a i l s S ) n k a s Adonia>> , ; c n a g a H e t u v i š k t w i f > s ^ 
'.yra, oaiSUię medžiagą (ciaugu-j aih oesenia; ato ; *avo 93-čią gimtadienį Aatano Pe 

m, n u BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINirs 

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

Ofiso telefonas PR £-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

REZID. TTX. 239-4A&3 
0R : K. G, BflLUKiS 
Akušerija ir motenj Kįjo* 
Ginekologine Chinirąrija 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buildlng) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
>: neatsiliepia, skambinti 371-8012. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2801 We.-t «3rd Street 
Kampas 63-člos ir Califomia 
Valandos pacal tusi tari m«: 

Pirmad., antrad. ketvirtad. nuo 
6 Iki 7: JO va.1. vakaro. 

še.*tad. nuo 2 iki 3:3o vai. 
Tr««ad. Ir penktad. uždaryta. 

Oflao tcift 476-4042 
rtcz-ld f>l \VAIbr-!Ok 5-3018 

DR. C, K, BOBELiS 
DR. B, B, SEITON 

IN-KSTŲ IR ŠUA.PUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tel. — 695-0533 
l<>\ VAI » t:\ MEDICAL CKNTER 

Sf.n Mimmlt «trr>ot 
Ronte 58 — Elsrln, nilnot? 

' 

VTOACS t-IGŲ m KRACJO 
SPRCIALVBfi 

5540 Sonth Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
skambinti — 585-2525 

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4150 

DR. ?. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-5. vai. vak. 
išskyrus ti .čiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliancę 5-1811 
DR. WALTER J, K1RSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59tb Street 
Vai: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad, nuo 12-4 vai. p. p. 8—S 
vai. vak. Šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDŪKTC m VA1KV LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDITAL RUIU5ING 

71.1« South Westero Avenue 
Pirmad.. antrad,. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. v.j.kare. Tročiao.. ._̂ » 

j 11 vai. ryto iki 1 vai_ p. p. Sefitad 
11 vai. ryto iki 2"vai. p. p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. tel. 239-2919 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2«52 W. Mth gt. 

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

penkt. nuo 2 ikki 4 va!. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susita rimą. 

Of. Tel. HE 4-2123. Xamq GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. u- penktad. 
ž-4 ir S-S. Treč. ir Šeštad. uždaryta. 

Va!.: 
vak. 

TEL. PRospect 6-B400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
6648 South Albany Avenue 

pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai 
penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 
kitu laiku paffal susitarimą. 

Tel. ofiso PR 6-6444 

DR. F. C. VVIHSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

pairai susitarimą Treč. Ir šeštad. 

Perskaitę "Dranga 
c : : i -

Niiofer. *™o%l Platinkite "Draugą"'. 
<'.fe x:rir: 

duo-
- pasiskaityti 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sooth Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4836 
Vai. pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
penkt 2—5 Sešta4 pasai susitarimą. 

• 
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Dailininkas, mylėjęs pilkus, paprastus 
žmones, priemiesčius, laivus ir vandenis 

Atsisveikinant su Vytu Remeika — 1930. IX. 2 — 1972. II. 13 

• lynėn. Jūrkeliu plaukia didžiu-Žvarbjam šiauriui pučiant, ' 
pro JI uogų ir linguojančių rne- j 
džių šakas matėsi nuo kapinių į 
kalno tolumoj platūs, pelenų ' 
spalvos, Šventojo Lauryno upės 
vandenys. Visai dešinėj, vos 
įžiūrimas pro didmiesčio dūmus, 
tenai, kur upė- platėja ir tampa 
ežeru, žiemos dangų nežymiai 
iškarpęs, driekėsi Laehine prie
miestis. Tai iš ten j karališkąjį 
kalną (Mount Royal), esantį 
pačiam miesto vidury, Vytas at
liko savo paskutine kelionę. Nuo 
savo mylimų vandenų į uolėtą 
gruodą... 

Laehine. La Chine - Kinija. 
Ta ip pašaipiai pravardžiavo pir
mieji prancūzų pionieriai prieš 
kelis šimtmečius šitą seną vieto
vę. Kažkuris, geografijoj neiš- I 
prusęs, upeivis nutarė, kad jau j 
pasiekta Azija, juoba, kad ir pa-, 
ti upė toje vietoje virė ir putojo 
baisiais verpetais - net įgudę in
dėnai turėdavo pernešti savo 
luotus krantu, kelias mylias, į 
ramesnę tėkmę. 

Keistas tasai priemiestis. Keis
tas ir atmintinas. Seni namai 
smailais stogais, vinguriuojan
čios gatvelės, kanalas (su mažu 

arba. dažnai, tylėdami. Kanalu 
praburzgia motorinė valtis su 
keliais meškeriotojais. "Nekibs 
šiandien". Ivg tam kita ko ir 

liai garlaiviai, ir iŠ jų kaminų s a u D a s a k f ) V y tas ir vel tęsia pa-
tamsios durnų įuostos draikosi įn e k e s į . Tačiau iš tiesu jis bu\ 
virš tiltų. Kai pravažiuoju tiesų jis Duvo 

pro geresnis ir nepamainomas klau-
I trijų tiltų apačią ir kai mašinos s v t o j a s Valandas jis galėdavo 
į ratai sudunksi ant ano mažo pa- k ' i a u s v t i s k i t u bedu ir rūoesčiu. 
; keliamo tiltelio nugaros, pasukęs n e ; š t a a i a m a s n e i žodžio. ^ 
i dešinėn , žinai, kad Vyto namai, b a t t r _ ^ ^ t a r p k į t a ^ 
! jau čia pat. Sena ir spalvinga to- j r e t k a r c i a i s paklausdavo ir, prisi-, 
į ji Sv. Juozapo gatve: prisišliejusi p v l u s ^ a l a u s s t i k I i n ( ? ; rodavo-1 V y t a s • « • • * • 
' senų namų nugarom visiškai L ; v i c n a p u s i ^ a s DOka!bis Vytai 
prie žolėm pnžėlusio kanalo. K e - l v a d i n o m m ū s i s l i u 
Ii žingsniai kiemo žole ir lipi į 
valtį, jei tokią turi; o po kelioli-

Varganas priemiestis i aliejus I 

Dail. "Vytas Remeika 

tyvo pavasario sėdėdavo kanalo 
pakraščiuose ir ant krantinių, 
šalia patyrusių senų meškerioto
jų, bandydami savo laimę. La
ehine kvepėjo vandeniu, mau
rais, moliu, dūmais ir derva. 
Toks buvo Vvto priemiestis ir 

KOS minučių ]au tave supa neuž
matomų Lac St. Louis vandenų 
bangos. Vytas valtį turėjo. Ypač 
viena jų buvo tikra muziejinė re
tenybė. 

Lipu laiptais į antrąjį aukštą, 
ir duryse pasitinka šypsodama
sis (visuomet plačiai šypsoda
masis) Vytas, ištiesęs tau ranką 

neapmoka-1 
mu psichiatru - taip atidžiai ir 
rūpestingai jisai mokėjo išklau- e s a n t 5ii* a r ^ ruS* ž u v ^ I r 

svti kita. Kalbėjo ir jis. Ir apie. maukdavo žuvis be ypatingo jau-
daugelį dalvku. Ypač apie dienos d i n i m o s i < h'S savaime supranta-
aktualijas arba, sakvsim. antrąjį i m a d a r b a dirbdama,. Valgydavo 
pasaulinį karą. Jis skaitvdavo •<ŽUVI- r e t a i> t o d ė l ^grižus jį pasi-
daug ir turėjo puikia atminti. Ir tikdavo pulkas vaikų: žinojo, 
buvo ne tiktai gimęs dailinin- k a d ž u v i e s b u s - Aplamai, Vytas 

NEMATOMOJI ŠVIESA 
THOMAS STEARNS ELIOT 

kas, bet ir gimęs jūrininkas Į ^ vaikus mylėjo. Kaip ir visus pa- O nematomoji Šviesa, mes šloviname Tave! 
žuvautojas Lvgiai kaip ir jo ar-' Pra*tus žmones, kurie dienų die- Pernelyg skaisti mirtingai akiai. 
timiausias - ir neatskiriamas - nų dienom stovinėdavo prie na-į O Didžioji Šviesa, mes prašome Tave mažesnės šviesos. 
draugas dailininkas Romas Bu- ''•mų' a t°kaitoj. Vaikai atnešdavo Rytų šviesos, kuri dienai auštant paliečia mūsų bokštus. 
kauskas Tuodvieiu šeimos susi-1 J a m žuvelių jaukui, sliekų, pade-! Saulėleidžio šviesos, kuri vakarais įžambiai užlieja mūsų langus. 

Sveiks! f ai kaip tu?" Atrodo, tikdavo bent po vieną kartai d a v o B v a l t i e s vandeni išsemti Prieblandos Šviesos virš sustingusių tvenkinių šikšnosparniams 

pakeliamu tiltu — iškastas žy-: senoji Šventojo Juozapo gatvė, 
miai vėliau, kad būtų įmanoma 
navigacija), krantinės su pririš
tais įvairaus dydžio, spalvų ir 
formų laivais bei burlaiviais, 
darganų nuplautais mūrais mo
kyklos, vienuolynai, bažnyčios ir 
karčiamos; senas; švyturys; ar
chajiški žibintai, vėjų nugairin
tais veidais žvejai, darbininkai ir 
priklydę indėnai; seni ir milži
niški medžiai - visa tai skyrė La
ehine nuo kitų priemiesčių, pra
bangių, moderniškų, bet nuobo
džių ir beveidžių. Čia gyveno pa
prasti žmonės. Dažnai varguo-

vinguriuojanti kar tu su upe, re 
tai kur atsitraukdama nuo jos 

jis tiktai tavęs ir telaukė visą die-1 kiekvieną savaitę. O Vyto namai 
ną, - taip šiltai, paprastai ir nuo-! šiaip jau buvo lankomi dauge-
širdžiai skamba jo balsas. I r l i o . Labai dažnai po vidurnakčio 
tuoj pasijunti kaip savo namuos, dar būdavo dainuojama, šneka-
Tiktai visų kambarių visos sie-j ma, kortuojama ir kalbama apie 
nos apkabinėtos paveikslais. Ki-i viską ir visaip. Nemėgo jisai vy
ti atremti i sieną džiūsta. Bet bo- nioti žodžių į dailius popierėlius, 
hemiškos netvarkos šitam bute \ Sakydavo tiesiai, be išraitymų. 
nėra. Vida, Vyto žmona, tokių'Betgi buvo be galo švelnaus ir 
dalykų nepripažįsta. Ji, grįžusi išiatlaidaus būdo. Tikriausiai todėl 

ir labai dažnai su juo kartu iš
plaukdavo žūklei. Jis neabejoti
nai buvo visų Laehine vaikų 
draugas. Didysis brolis. Ir niekas, 
tur būt, be jo artimųjų bei drau-1 
gų, šį pavasarį taip Vyto nepa-j 
siges. kaip tie apskurę, šlakuoti. 
liesi berniukai. Jų dailininko ne
bebus. Jų - taip jie ir sakydavo 
savo kaimietišku prancūzu žar-

skraidant. 
Mėnesienos ir žvaigždžių šviesos, pelėdų ir kandžių šviesas, 
jonvabalių šviesos, spindinčios ant žolės lapelių. 
O tematomoji Šviesa, mes šloviname Tave! 

Mes Tau dėkojame už šviesas, kurias esame uždegę: 
Šventovės altorių šviesą. 
Mažą švieselę, naktimis medituojančiųjų, 
Ir šn'esas besiveržiančias pro katedrų vitražus. 
Ir šviesą, atsispindinčią poliruotam alznenyje. 

kažkada atgabentu iŠ Išraižytam ir paauksuotam medy. spalvingoje freskoje. tvVH keiu*iar<v: r^Hn ' Kasdienio darbo, ne tiKtai ap-;jo namuose niekad netrukdavo S o n u ' toliau Keliolikos pečių, ja cia, * . -, , _ - , _• Prancūzuos Dalančiu O Vvtasi Mušu žvilgsnis pavandemms. Mes pakeliame akis , i tvarko viską, bet ir paveikslus svečiu, ir visiems jis buvo arti-jautėsi namuos. Ir jokia jėga ne
būtų jo iš ten išplėšusi. Jokia? 

Važiuoju dar kartą, paskutinį,) 
ir tiktai mintyse. Vyto lankyti . : 

Saulėtą rudenio popiete. T u o ' 
siauru keliu, vinguriuojančiu pa-į 
Čia pakrante. Platūs vandenys j 
spindi, net akina; ir toli, kitoj i 
upės pusėj, blykčioja namų lan
gai ir kaip aštrios vilyčios smiri-

j įrėminti padeda. O taip pat ne-imas ir savas. Neatsimenu, 
klystančia intuicija pasako, 

"ka(j kalbėjo tuo "patois" puikiausiai Ir matome lūžtant šviesą neramiam vandenyje. 
ka būtu kada atsisakęs duot i ' pa- - k a i P * i k ^ kanadietis prancū- | Mes matome šviesą, bet nežinome, iš kur ji atel 

ižas. Juokaudavau, kad gal todėl; O nematomon Šviesa, mes šloviname Tavcl. 
; ir tie šimtai žvirblių, jo kasdien 

liai. Ir šimtai vaikų nuo anks- ga kelių bažnytėlių bokštai mė-l 

šaltom žiemos dienom lesinamų, 
būdavo aptūpę visas kiemo krū
mų ir medžių šakas. Jis kalbėjo 
ir paukščių kalba! 

Apie savo tapybą kalbėdavo 
retai ir tik su <ai kuriais arti- į 
mesniais draugais. Kūrinius- ver-. 
tindavo be galo taikliai, konkre
čiai, nurodydamas kiekvieną de
talę: pavykusią arba nepavyku
sią. Sau pačiam buvo kietas kri
tikas. Puikai žinojo, kurie dar
bai skirti pragyvenimui ir kurie : 

yra tikrieji jo kūriniai. Nors po
puliari nuomonė yra susidariusi, 
kad jo kūriniam- stokojo įvairu- ' 
mo (ypač tematikoj), bet. ma-į 
čiusiam beveik visus jo paveiks
lus* buvo aišku, kad Vyto kū
rybinė skalė buvo tikrai turtin-' 
ga. Po pirmųjų, daugiausia vai
rinių, kompozicijų jis ilgesnį lai
ką tapė miniatiūrinius gamto
vaizdžius (teisingiau sakant, 
miestovaizdžius) ir nuostabiai 
švariai ir subtiliai išieškotus B-

: gurinius darbus. Pastarųjų spal-
; vinė precizija bei vaizduojamojo 
'charakterio lyriškas traktavimas 
ir šiandien man nrimena mažus 

(Nukelta i 4 pusi.) 

Kasdieninio gyvenimo ritme mes pavargstame 
nuo šviesos. Mes patenkinti, kai diena baigiasi. 
r:ai baigiasi darbai ir žavesys pernelyg skausmingas. 

Mes esame greit pavargsta vaikai, vaikai, budį nakčia 
ir užmiega, kai paskutinė raketa užgęsta: 
ir diena ilga dirbti ar žaisti... 

Pavargstame nuo išsiblaškymo, pavargstame nuo 
susikaupimo, mes miegame ir esame patenkinti. 
jzid miegame. 

Valdomi kraujo, dienos, nakties ir metų laikų ritmo. 
Ir turime užpūsti žvakę, užgesinti šviesą 

ir vėl ją įžiebti: 
Amžinai gesinti ir amžinai vėl uždegti šviesą. 
Todėl mes dėkojame Tau už mūsų mažą. šešėlių išmargintą šviesą 
Mes dėkojame Tau. kad mus paskatinai statyti. 

atrasti, formuoti pirštu galais 
ir mūsų akių spinduliais. 

!>• kai esame pastatę Tau altorių, o Nematomoji Šviesa. 
ir ant jo pat • mažas šviesas, mūsų 
mirtingom akim šviesas. 

h Tau dėkokime, kad tamsuma mum primena šviesa 
O tyemdtorrioįi SršeStt, mes dėkojame Tau 

už Ta>-'> didžiąią garbe1 

[sverte P- Gaučys 

Tb. S. KiioL amerikiečiu kilmes anglu poetas, drama
turgas ir kritikas, priėmęs Anglijos pilietybe. *en gfMM U 
mm. Fiiot bavo vienas did/iųju šio šimtmečio krik 
oiškii poetų. Savo poezijoje stengėsi parodyti nuoiatin 
kontrastą tari; •••: % lygino scnovis gyvenimo 
grožį ir !ji!n>bę sa modn-nioo gyvenimo tuštumu ir anar-
ehiški'inu. iam praradus tikeįima. 194fc m. F. buvo suteikt<•. 
Nobelio literatūros premtia. P. (;. 

Vvtas Remeika Pirma*. <trtkia« *i\r-

* ~.».'.fc|*<* - **^' 

Vytas Remeika 

galvoja apie naują tapinį. Vytas, 
visų, bet ypatingai žmonos, pa-! 
stabų visuomet išklausydavo ne
siginčydamas ir tylėdamas. Tik 
kartais linktelėdavo galva. Jis; 
got-bė kitų nuomonę. 

Vadinamasis ateljė buvo kaip i 
ir priestatas. Bet pro langus ma-! 
tt-si platūs vandenys, čia pat p) 
kojom kanalas, valtys, ir už plo
no ir ilgo žemės liežuvio, įsikir-
tusio tarp kanalo ir įlankos, dau
giau laivų, toliau tiltai ir vėl 
vandenys ir visuomet padūma\ęj 
Montre.di;j dangoraižių siluetai.i 
Prie tų langų ir ant mažo balko-j 
nėiio esame išstovėję ilgas va-, 
landas ši bei ta šnekučiuodami! 

Trys draugai (aliejus 

veikslą bet kurios organizacijos 
loterijai. O ir paveikslus, dėl sa
vo minkštos širdies, dažna 
duodavo pusvelčiui. 

i par-j 

Paminėjau anksčiau vieną jo 
valčių. Kadaise toji valtis buvo. 
elegantiškas burlak-R Gerokai 
kadaise. Joje dabar nuolat telk
šojo apie sprindį vandens dugne. 
Bet tiktai kai vanduo pradėdavo 
virs mediniu grindų grotelių kS-
ti, Vytas be galo ramiai ir lėtai 
imdavo semti. Mudu esame kele-' 
ta kartų su šia seniena (pava
dinta NARAS II) išplaukę meš
kerioti. Vytas galėdavo tuose ne 
užmatomuose vandenyse sustoti 
tiks'Hui toj" vietoj, kur žinojo Vvtas Remeika Siaurės žvejų namukai salieįus,< 

^ 
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Kalbantis apie gintarinius margučius 
Sakoma, kad 2 5 m e t u sukak- bos padarinys. Mes esame labai 
:is yra s idabr inė sukaktis . X.k, o I dėkingi autoriui ir j am reiškia-

50 metų sukakt is — auks inė . Gi me margutišką padėka. 
40 metų gal , ko gero, g in ta r inė 
sukaktis? Tokį k laus imą iškėlė
m e Petrui Pe t ruč iu i . kur io vado
vaujamas Margu t i s , švęsdamas 
40 metų sukaktį , paskelbė' G i n 
tar inio Marguč io konkursą . 

— Kokio sulaukėte atgarsio? 

— Sakykite, koks pagrindinis 
konkurso tikslas? 

— Apie tai 
anksti kalbėti, 
magnetinių įrašų 

j šys. Mano didelis troškimas šio 
i pobūdžio konkursą įgyvendinti 

dar truputį per ir išpopuliarinti. Padaryti kas-
Dar nepasibaigei metiniu įvykiu. Manyčiau, kad 

galėtų pasirūpinti mū-Sų prisiuntimo ; tuo 

— Tikslas 

Vyta* Remeika Mėlynas natiurmortas I aliejus i 

Mylėjęs paprastus žmones 
(Atkelta iš 3 pus!.) 

brangakmenius. Gaila, kad dau
gelis jų buvo išdalinta visokiom 
progom ir atvira širdim, ir ne
bus lengva sudaryti jų pilną ko
lekciją net apžvalginėj parodoj, 
kurią šį rudenį ruošime Montre-
alyje, o vėliau gal ir kituose 
miestuose. Esu savo Remeikos 
parodų vertinimuose tai tvirti 
nes 

"Tai kad nėra kaip... Prašo..." 
Jis mari daug k.artų rodė, kurių 
paveikslų neparduosiąs, pats sau 
pasilaikysiąs, o berods, tik vienas 
iš jų beliko jo bute... Dėkui Die
vui, kad dalis šių rinktinių kū
rinių atsidūrė pas seseris, gimi
nes ir draugus. Ta prasme daili
ninkai tikrai gali pavydėti ra-

: samiems. Apie tai esame kartais 
• . , . i i j ; nukalbėję: dailininkas tik tą vie-

lekvieną kartą ir dabar dar: , _ . . . r. , , . ną kurinį teturi. Jį pardavęs, kito 
tokio paties niekad nepakartosi. meika buvo vienas pačiu turtm- ... . , . , . , ... Zmome tai. nes kai Kurie mušu 

kartą tai pakartosiu: Vytas Re-

dangstyti nesamas gelmes arba, 
"avangardinę" pretenziją nu
duodant, mistifikuoti savo kūry
bą. Buvo jisai kuklus ir labai ge
rai žinojo savo stiprias ir silpnas 
vietas. Sakyčiau, ir ta prsme, jis 
buvo savo bendraamžių (ir stu
dijų kolegų), o ypač jaunesnių 
tarpe tikras unikumas. Laikas vi
sus įvertins - populiarus posakis. 
Vytą Remeiką tikrai laikas įver
tins, nes jo tapyba to verta. 

giausių. jautriausių ir subtiliau
sių spalvininkų visų mūsų daili
ninkų tarpe. Tąja prasme jis pra
lenkė daugelį perliaupsintų mū
sų tariamų koloristų. Soalvos 

menininkai (ir veteranai!) yra Kita proga ir kituose pusla-
bandę tai daryti, bet rezultatai piuose esu sau pasižadėjęs įver

tinti visą Vyto Remeikos tapybą buvo skurdūs. 

Nebandžiau 

— Nežinau, neteko girdėti 
kaip vadinama 40 metų sukaktis, 
kalbėjo P. Petrulis. — Mes tik 
pasišovėme pagaminti gintarinį 
margutį ir paskelbtą konkursą 
įvardinome Gintaro vardu. Kon
kurso idėja, kuri būtų skirta ra
dijo darbuotojams, jau seniai 
man kvaršino galvą. Ir kodėl gi 
ne? Juk skelbiami romanų, no
velių, straipsnių, kantatų, operų, 
dainų, dailės ir įvairūs kiti kon
kursai. Ir aplamai, mes, besirū
pindami įvairiausiais bendruo
meniniais reikalais, dažnai pri
mirštame lietuvių radijo atlie
kamą darbą, kuris mano many
mu, yra vertingas ir reikalingas 
nemažesni o dėmesio. 

Kilus konkurso idėjai, tęsė P. 
Petrutis, buvo apsistota prie gin
taro. Sakoma, jog gintaras yra 
Lietuvos auksas. Ir tai tiesa. 
Matuojant svoriu, gintaras yra 
vertesnis už auksą. Aš pats ne
daug teturėjau medžiagos, iš ku
rios būtu galima "nulipdyti" 
gintarini margutį. Tačiau atsi
rado bičiulių, kurie teikėsi šiam 
tikslui paaukoti Lietuvos pąjū-

buvo paaiškintas 
konkurso sąlygose. Nesunku ir 
dabar pakartoti. Norime atžy
mėti Margučio radijo sukati, pa
gyvinti lietuvių radijo veiklą ir 
suteikti pelnytą pripažinimą vei
kiančioms lietuvių radijo progra
moms bei radijo mėgėjams. Kon
kurse gali dalyvauti v 
Kanados lietuvių radijo progra
mos. Taipgi buvo pakviesti ir 
vadinami mėgėjai. Daugelis mū
sų dabar mėgaujasi įsigytais re
korderiais. Daro įrašus, eksperi-

; mentuoja ir t. t. Tokių netrūksta. 
Žvilgterėkime į priekį . renginių . 
metu. Pamatysite, jog dažnai i 

Į scena būna apstatyta mikrolo- į 
nais ir aparatais. Tai mūsų mė-j 
gėjai! Tepasireiškia ir jie, tepa
rodo, ką gali! Konkurse numa
tytos keturios premijos. Premi
juojamas reportažas, pasikalbėji-

terminas. Tačiau jau dabar gali 
ma pasakyti, kad tikriausiai ne-; 
sulauksime masinio atsiliepimo, j 
Liūdna. Skelbėme, rašėme ir ra-, 
ginome... Trūksta mūsų progra- j 
mų vedėjams ir tiems vadina-! 
miesiems mėgėjams ryžto ir pa-1 
galiau paprastos ambicijos. Ma- \ 
ne labai liūdnai nuteikė vienos 
radijo programos vedėjo laiškas, 

įkuriame skundžiamasi sunkiu dar
bu, laiko stoka ir pan. Porina, kad 
savo archyve turi daug medžia
gos, bet nieko vertingesnio, girdi, 
nėra. Gaila. Visi dirbame, visi 
skubame. Tačiau, kad per eilę 
metų nesusidarytų vertingesnės 
medžiagos, sunku patikėti. Kam 
teks gintarinio Margučio premi
jos, sužinosime balandžio 15 d. 
Tą dieną švęsime Margučio ra
dijo 40 metų sukakti ir paskelb
sime premijų laimėtojus. Žodį 
tars jury komisija: A. T. Anta-

bendruomeninės institucijas. 
Kaip kad LB kultūros fondas, 
Lietuvių fondas ir pan. Jeigu ne
susidomės ir neparodys noro, 
teks pasirūpinti patiems. Rūpin
kimės, kol dar yra kuo rūpintis. 

P. L. 

mas, speciali programa ir komer-j naitis, D. Bvlaitienė, B. Choms-
cinis skelbimas. kis, D. ŠimoKūnienė ir R. J. Kap

ri "taliau vertinti 
pajutimas jam buvo įgimtas. Esu; Vyto Remeikos tapybos, nes dar 
stebėjęs jį tapant (tarp kita ko: i viskas perdaug artima ir perdaug 
tapė jis didesnę dalį paveikslo! skaudu. Tai tik keli atsiminimų 
nulaužtu virtuviniu peiliu) ir ; trupiniai, kelios pastabos, labiau 
negalėdavau atsistebėti tuo stai-i apie žmogų negu menininką, 
giu ir užtikrintu spalvos sumai- j Nors jo atžvilgiu tiedu aspektai 
šymu ir patepimu, tarytumei, be' (aplamai, neatskiriami) yra itin 
jokios pastangos, prakaito, už-
kankinimo. Jeigu jau ieškoti jo 
tapybos silpnesnių taškų, tai rei
kėtų paminėti kompoziciją. 
Spontaniškai tapydamas ir orga
niškai nemėgęs užtepinėti ke
liolika kartų, jis retuomis ir ne

ryje surinktą gintarą. Visa "tur-
Lšsamiai ir_da!ykiškai, nes jo kū- : t ą - perdaviau dail. Petrui 

Aleksai, jį įkalbinęs pagaminti rimų iš rrrusų tapybos istorijos ir 
raidos niekas neišbrauks. Ir vie
tą jis turi tenai užtikrintą. Kokio 

gintarinį margutį. Deja, turimo 
kiekio neužteko keturių margu-

kad galėtumei pajusti tikrą jo! 
kūrinio nuotaiką, nes nuotaika 
buvo jo tapybos stiprybė. Ir ori
ginalumas. Kaip tiktai tuo savo 
lyriškumu, subtilumu ir savotiš
ka nuotaika, sklindančia iš jo 

išbalansuodavo kūrinio. Bet už-i kūrinių, jis skiriasi nuo daugelio 
tai vėliau, kai jis keletą metų; kitų išeivijos (ir Lietuvos) daili-
ypatingai koncentravosi į figūri-i ninku. Taip pat atsakomybe 
nes kompozicijas. Remeika yra j prieš save patį, kaip kūrėją. Nors 
palikęs tikrų šedevrų. Man ir da-į technika jam nebuvo jokia pro-
bar menasi jo berniukas sėdin-^biema (ta prasme ji galima bū
tis prie apskrito stalo su puspil-jtu pavadinti virtuozu), jis nie-
niu stiklu rankoje (paveiks-: kad nebandė tuščiai eksperimen-
las vadinosi taikliai: Pirmasis; tuoti, vaikytis madingų manie-
stiklas). įsigytas bostoniškių rų (o jas labai gerai pažino ir 
(berods, bostonietės?) tenai vy- žinojo), bet atkakliai ir rūpes-
kusios parodos metu, o aš Vytą. tingai tobulino savo stilių ir 
su visais perkūnais, kalbinau nie-i braižą. Niekad nesu jo girdėjęs 
kad ir niekam jo neparduoti. Irį bandančio įmantrių žodžių mar-
jis sutiko, bet... toks buvo Vytas:! malyne interpretuoti arba 

n 
i. i 

masto ir Kokios apimties - p a r o - č l - ų p a g a r r n n į m u L Teko skaldyti, 
dys vėlesnių kartų perspektyva-? t n i p į n t j karolius, sages ir auska-
nis žvilgsnis. Kaip kūrėjas jis m- r u s -^ v i s k ą s u m a K j u s . yieti g i n . 
re jaunas . nesulaukęs^ ne 4 2 ' t a r i n u i s m a r g u č i u s Skulptoriui 

.me tų todėl paliktos tUŠČioS drO- ' t„!._ ripmo^oc ; r npinractac dar 
persipynę. Reikia tos panoramos,-, . , , . . . , ,. „ .teko nemažai ir neįprastai aar-

ibes labiausiai skaodma mus. P a - j b a s S a v o kūryboje jis vra turė-
laidojome jį čia. prie jo vandenų j j e s r e i k a l u s u į v a į r i o m j s medžią-, 
(nes Kanadą jis beveik lygiai g o m k T a č i a u n į e kuomet netu- i 

savo gim- = r e j o p r o g o s S U S I-d u r t i s u gintaru.! 
ir žemaitiškai kantrus i 

Negalėčiau 
r kokiu 

ir su-
i vis tiek ar tokia i i i edįn ti gintarinius 

daba jam buvo lemta, ar jis pats: Težinau, kad buvo nelengva. 
ją pasirinko. Mums telieka atsi-i V i s ^ k a i p j i g p a t s ^ ^ b u v o 
sveikinti. Arr>a: su dar vienu dai-! įdomus, masinantis darbas. Su-

tąjį kraštą), bet jo kūrinių nepa-; y[j e] a s 
laidos niekas. Todėl tylime kar- ; t a s p e t r a s A I e k s a _ 
tu su tyliuoju, neteisdami nei jo Į tiksliai pasakyti 
mirtie,, nei jo gyvenimo, n e s ;

b ū d u j a m teko'susidoroti 
šiandien visiškai vis tiek ar tokiai i:0/l.;nt; r,-;v,*-,,.,-v,;,,o m**. 

kaip 

Išninku. Arba: su dar vienu bro-
t- . u i - TLT i kurtas kūrinys yra seno hetuvis-
hu. Arba: su abiem. Nes mums,, - '• 
kurie pasilikom, dar galima pa-j ko gintaro ir šių dienų techni-
si rinkti. 
1972.III.8 
Montreal, Que. 

Henrikas Nagys 

•r 

1 

įteiks Nobelio premiją 
Solženicynui 

Susidomėjimas Nobel io Nobelio l i teratūros premija, 
laureatu paskirta 1970 m. Solženicynui. 

Tebėra gyvas susidomėjimas bus įteikta balandžio 9 d. P a t s 
Nobelio laureatu T. S. Eliot. Švedų mokslo akademijos sek-
Apie jį neseniai iš spaudos išėjo i retorius dr. K. Gierovv vyksta 
net trys veikalai: R. Kirko^į Maskvą privačiai Įteikti pre-
"Eliot and His Age". J. D. miją. Solženicynas dabar turi 
Margolio "T. S. Eiiofs Intelec- 53 m. amžiaus. Neseniai vaka-
tual Development" ir R. Ko- ruose buvo paskelbtas jo laiš-
jecky "T. S. Eliot':-; Sočiai Cri- kas. kuriame j is kaltina, kad 
ticism". Veikaluose, be kitų da- ; "ateistai diktatoriškai tvarko 
lykų. išryškinamas Elioto krikš Bažnyčios reikalus Sovietų Są-
čioniškas atsakymas į gyveni- jungoje'". Premijos atsiimti į 
mo problemas. Jo lietuvių kai- Stockholmą jis nevažiavo, neno-
bon P. Gaučio išverstą eilėraštį rėdamas rizikuoti: komunistai , 
šiandien spausdiname šio kul- dėl jo nepalankių raštų, galė-
tūrinio priedo 3 wi. jo neleisti jam grįžti. 

N 

Margučio konkurso trofėjus — gintarinis margutis 

Patikslinimai, liečia 
karo istorijos sritį 

Lietuviu Enciklopedijoj 
Lietuviu Enciklopedijoje, mano 

redaguotuose raštuose, yra klaidų. 
Vienos jų grynai korektūros, kitos 
atsirado dėl šaltinių nepakankamu
mo ir kitu priežasčių. Apga Įestau-
ju ir noriu čia kai ką atitaisyti: 

1. Straipsnyje "Lietuvos kariuo
menė'' (XV tomas) Įsiterpė šios 
klaidos: 

Psl. 94 yra pasakyta: "... vyriau
sybė ir kariuomenės vadovybė XII. 

' 31 persikėlė i Kauną". Turi būti: 
j "1919. I. 2 persikėlė į Kauną". 

Ten pat psl. 94 pasakyta: "1919 I 
Į 5 buvo apie 3000 savanoriu''. Rei-
fkia: "1919 I 15 buvo apie 3000 sa-
į vanoriu". 

' 
Psl. 96 pasakyta: "Gardiną lenkai 

j jau buvo užėmę III. 3". Reikia: 
"Gardiną lenkai užėmė 1919 IV 27". 

Psl. 100 ta pati klaida. Reikia: 
| "1919 IV 27 užėmė Gard ną". 

Psl. 103. tame pat straipsnyje, 
| prie schemos Nr. 4 yra parašyta: 

"G-n Želigovskio puolimas 1919". 
j Turi Sūi:- "1920". Prie schemų Nr. 
i 5 ir Nr 6 ta pati klaida, t. v. vieto-
I je "1919" turi būti '1920"' m." 

Tame pat straipsnyje — skyrelyje 
"1 pėst. D. L. Kun. Gedimino pul-

į kas" psl. 111 parašyta: "XII 7 per
skeltas i Alvtų". Reikia: "XII 17 
• perkeltas j Alytų". 

2. Liet. Enc'k!., XIX tomas, psl 
' 424. straipsnyje Musteikis Kazys 
j brigados generolas, parašyta: "...ap-
f dovanotas Vyties kryžiumi su kar-
'< dais . Suklydau. Nors jis ir sėkmin-
; gai vadovavo šarvuočiams kovoje 
su lenkais, tačiau apdovanotas ne-

i buvo. 

3. VVaterloo kautynės. XXXIV 
į tomas. psl. 586. Nebeaiškus kauty-
| nių aprašymas, ms dalis teksto bu-
| vo praleista. Esu gavęs keletą la'.škų 

šiuo reikalu. Praleistas tekstas yra 
atspausdintas LE papildomame to
me, žiūr. psl. 528. 

Reiškiu pagarbą 
Kazys Ališauskas 

i fui i i i i i i i f f inimiHii i l f i i i f i i i i iMii i i i i i i i i i 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda jau 30 metn tarnauja 
N>.w Jersey, New York, ir Conneeti-
cut lietuviams! Kas Šeštadieni, nuo 
5 iki 6 vai. p. p., iš WKVD Stoties 
N'sw Yorke (1330 kil . AM Ir 97.J 
me;?. FM). 

Olrekt. — Dr. Jokūbai .1. Stnka* 
1467 Fort* Oriv«', 

'•foHntarnslde. N. J. 07092 
Tel. 2»2-.">.">«5 (code 201* 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuvišku Kultūriniu Valandų am?lų 
kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo soties: <New Jersey WSO! 
(89.R mes FM) Pirmad.. 8:05-9:0(r 
v. v. (Vadovauja prof J. Stukas) 
'nMiH!HSniM<)Hf!!i:!tfM?|i>m|||i!|H|IH*' 

^^S^Jz'^į^į 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISU 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoje gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietu
viškos leidyklos Amerikoje. Taip pa t beveik visi leidėjai platina sa
vo knygas per dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašyki te "Draugo" pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, 
kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per "Draugą". 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą" 
LAI LIETUVOS VĖLIAVA 
PLEVĖSUOJA ANT JFSŲ 

STALO 

? 
Vytas Remeika Eskimu berniukas (aliejus) Vytas Remeika 

c* m% 

"Drauee" kiekvienas gali įsi
gyti mažą lietuvišką vėliavą, 
kuri nuolat papuoš Jūsų namus. 
Šios šilkinės vėliavėlė?! yra 
gražios ir y ra su mediniais į-
s ta tomais koteliais. Kaina tik 
$1.00 su persiuntimu. Užsaky* 

n - n r . - i - . r.i"> w . 
63rd Street, Chic»ū... 111 N O Į 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
: ^ i 

^ s 

Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 
būdais patarnauti jau virš 60 metų. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams drau
gijas ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos 
centras visiems Amerikos lietuviams ir visuose ju reikaluose Tai 
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių. kurie ateitu jam 
| talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai visuomenei — padeda įsigyti geresnių 
mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir 1.1. 

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artinuosius pre
numeruotis šį dienraštį. Jei nuoširdžiai vertinate mušu dienraščio pa
tarnavimas lietuviškai visuomenei, paraginkit tuos. kurie DRAUGO 
dar nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visa mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tolų patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai. 

j> 

mm 
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Dailinink 9 S lt 
lintasis po 30 metų grįžta į Mask- Į visuomenė — ar ji save vadins je bus induustrializuotas, ar at 

n p, omoie 

Romo V iesulo parodoj Romoje, prie "Raudų' ekspozicijos. Iš kairės j dešinę: kuri. R. Krasauskas, kun. Ra
bikauskas, kun. K. Gečys, prel. KL Razminas ir kt. Nuotr. Nicolett. 

jog "Raudos" tai kiekvieno žmo- dalo forma, švytuoja keturiuose 
gaus raudos, apgailestaujant, bei skirtinguose oranžiniuose fonuo-
apverkiant ne tik tai, ką visi esa- : se. Visos oranžinių spalvų ir juo-
rae praradę — tėvynę, bet ir ką do judesio formos šioje milžinis-
nors, ko raudama mūsų pačių j koje grafikoje, kartu iškiirnin-
prarasto asmeniškame gyve- j gos ir pritrenkiančios savo di-
nime. Prie "Raudų" specialiai į mensija, judesiu, intensyvumu ir 

mostu. Tur būt, ir fotografijos f*' k u n o s s l * P t a S U f T " ^ ' ^ 
čia mažai padėtų pajusti tą di- j u n g o j e slapta isgabentos_ už-
mensiją. 

Po sėkmingos parodos atida
rymo, Viesulų bute įvyko pri
ėmimas dailininkam, žurnalis
tams ir draugams. 

Dailininkas Roma 
jau treti meta; 

Dailininko Romo Viesulo dar-! 
bų paroda — "Metai Romoje — Į 
1969-1972" buvo atidaryta š. m.! 
kovo 3 d. Tyler School of Art, I 
Temple universiteto galerijose, I 
Romoje, Italijoje. Parodos atida- j 
rymas buvo įspūdingas ir praėjo 
pakilioj nuotaikoj. Į galeriją su-; 
gūžėjo daugiau kaip 600 žmonių I 
— italai, lietuviai, dailininkai, J 
italų spaudos atstovai, lietuvių Į 
spaudos ir mokslo žmonės, stu
dentai, čia esančių užsieniečių į 
akademijų direktoriai, Romos i 
galerijų direktoriai, JAV amba- Į 
.ados diplomatai, nemažai Ro-į 
mos žinomos visuomenės žmo
nių ir daug dail. Viesulo draugų. 

Romos Tyler School of Art ga- i 
lerija didelė ir erdvi, lyginant ne 
vien su Romos bet ir su New 
Yorko galerijomis. Trys didžiulės Į 
salės, aukštom itališkom lubom, j 
išpuoštos 25 dail. Viesulo dar- į 
bais, sukurtais Romoje, sudarė 
impozantišką vaizdą. Įžengus į 
foyer, žiūrovas iš karto pajunta, 
jog čia didelio masto darbai bet 
kokia prasme. Originalūs ne tik 
temomis ir spalvomis, bet ir savo 
dydžiu: nuo mažų, grakščių 
spalvotų reljefų iki visos sienos 
dydžio grafikos nuo grindų iki 
lubų. 

įėjęs į parodą, per žmonių mi
nią sunkiai galėjai iš karto ma
tyti paveikslus, dėlto teko pakar
totinai parodoj lankytis vėliau. 
Tik arčiau priėjus prie sienų, 
pradeda žiūrovui atsiskleisti dai
lininko gilūs abstrakčių idėjų 
vaizdai, ryškių spalvų pasaulis. 

Žiūrovą sutinka "Sankryžos" 
serija. Tai keturios litografijos 

- juoda-balta ir spalvotos, didelio 
formato (2x3 pėdų). "SanLy-
žų" litografijose tamsios nakties 
spalvos ir formos kovoja su bal
tu fonu įtemptame konflikte. 
Arba žalios, mėlynos ir bordo 
spalvos struktūros mįslingai ka
bo balto lauko viršuje, žaižaruo
jančiame konflikte su oranžiniai 
raudona ugnim. įtampos ir mįs
lės drama. 

Skersai salę, jei gali su 
"cocktail'iu" rankoje prasispaus-
ti pro minią, sutinka žiūrovą 
juoda forma baltame fone "Su- ( 
temos" spaustos drobėje ir yra 
vienos iš didelio formato (4S5 
pėdų) darbų. Čia lyg matyti su
skaldyta organinė forma, kurio
je vyksta vidinis sunykimas. 

Besiskverbiant pro -vaišių 
stalą, pro duris matyti antra sa
lė, kurios dešinėj sienoj kitas di
delio formato darbas — "Dvide
šimt trečioji diena". Grasinan
tis savo juoda spalva, juodas di
džiulis atspaudas drobėje, tam
pai pilkame fone su juodais ver
tikaliais brūkšniais, beveik me
taliniai žvilgančiom juostom, ! 

lyg kalėjimo vartai laiko uždarą j 
tą juodą dugną ir sprogstančią I 
formą. 

Vis-a-vis priešais dar didesnio; 
formato ilgas, spaustas drobėje.j 
darbas (5x12 pėdų) "Ant vario : 

vartų". Iš tolo žiūrint, primena | 
abstraktines formas vartų, už, 
kurių lyg daug vidinės kovos. , 
Šioj salėj taip pat įspūdinga kita; 
serija — "Pamišimo daina"! 
(Mad Song) I, II, keletas spalvo-i 
tų darbų ir meistriškai atlikti 
balti bespalviai reljefai, kuriais į 
gan būdingai žymisi daugelis; 
matytų Viesulo parodų. 

Ypatingai pilnutėlė buvo tre-i 
čioji aptemdyta salė. iš kurios 
buvo girdėti elektroninės mūri-1 
kos ganu! (iš tikrųjų tai auten
tiškos lietuviškos raudos ste-Į 
reofoninė adaptacija). Visi dis
kutuoja ypatingai dėmesį pa-į 
traukusias "Raudas" — dešimt 
juodų reljefų specialiam išdės--
tyme po stiklu ant juodo pa-j 
aukštinimo su specialia nuožul-, 
nia šviesa, išryškinančia juodą > 
reljefą juodame fone. In t r igavo D a : , R Viesulo dailės darbu nrrodoj. Romoie. Iš kaires i dešinę: K. Lo
jau pa ts vardas - - " R a u d o s " . ! ėrai t is , G. Lozoraitienė. Tyler School of Art dekanas C. LeClair, Jūra 
Pak lausus dai l in inko Viesulo, ar Viesulienė, meno kritikas ii Messagero" R. Bovi ir dail. Romas Viešu-

Naujas rūstį 

pogrindžio romanas 
Gausėja vakaruose išleistų kny-

vą. Čia yra stiprių diskusijų poli 
tinėmis temomis ir daug laisvės! 
ilgesio. Šią kngą aptardamas, N e * į 
Yorko universiteto prof. I. Hovve 
"N. Y. Times" knygų apžvalgų '• 
priede reiškia nuomonę, kad! 
Grossmano veikalas yra vienas iš 
pačių drąsiausių žodžių, išėjusių 
iš po plunksnos rašytojo, gyvenan
čio Sovietų Sąjungoje. Tai bus be
ne pirmas atvejis, kada imama 
versti paties Lenino mitą. 

Grossmanas — Rusijoje žino
mas autorius. Jo viena apysaka, i 
pasirodžiusi prieš 30 m., pat ra u-
kė Gorkio dėmesį. 1946 m. jis pa- [ 
rašė dramą: "Jeigu tiki pitagorie-
čiams". Šią knygą pasmerkė par- | 
tijos kritikai. Pasternakas vėliau 
savo vakariečiams draugams pa
sakojo, kad Grossmanas buvo su
kūręs aukštos vertės veikalą, bet 
slaptoji policija konfiskavo rank
raštį, nepalikdama jam nei nuo
rašo. Bet Grossmanas vis tiek ra-

;šė, ir dabar turime šį jo kūrinį. 

Prof. Ho\ve stebisi, kaip tokie 
į rašytojai, kaip šiame veikale pa-
sireiškiąs Grossmanas, galėjo "iš-

I kirsti sau taką iš tų intelektuali-
! nių džiunglių", kaip galėjo "rasti 
taką iš tos priverstinos izoliaci-

! jos"; ir Hovve atsako, kad žmoguje 
yra natūralus veržimasis į laisvę. 
Ir šiame veikale taip labai ryški 
pagrindinė idėja: be demokrati
nių laisvių negali gyventi jokia 

kapitalistine, ar socialistine, ar jo- silikęs ūk J.Pr. 

EKSKURSIJOS ! LIETUVA 1972 METAIS 
Walter Rask-RaSciausko vadovaujamas American Travel Service Biu

ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą. 

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas j Lietuvą, tą darbą sėk
mingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai. 

Dar turime vietų sekančiose ekskursijose: 

CHICAGA - NEW YORK RUGSĖJO MEN 11d — 
iš New Yorko S860 - tax, iš Chicagos $960 + tax* 

20 dienų kelionė, sustoja Leningrade ir Helsinkyje 

CHICAGA - NEW YORK SPALIO MEN. 2 d.— 
iš New Yorko $610 + tax, iš Chicagos $710 + tax* 

15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje 

CHICAGA - NEW YORK GRUOD2IO MEN 2 1 d . — 
iš New Yorko $610 — tax, iš Chicagos $710 + tax* 

14 dienų kelionė. Kalėdinė ekskursija 

Kas non praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, registruo
kitės į gruod2io mėnesio ekskursiją. 

"Totą! tour prices are subject to airline agreement and government 
approval. 

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite: 

&MERICAH TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. Western Ave.. Chicaco. m. 60643 
TELEFONAS — (312) 238-9787 

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus. 

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame 
informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėk
tuvų bilietus ir reikalingas vizas. I 

r ^ = 

pritaikyta muzika buvo harmo
nizuota kompozitoriaus Al vi n 
Curran, paėmus originalią lietu
višką raudą — "Motula mano" 
ir ją apipavidalinus. 

Toje pačioje salėje išstatyti du 
didžiuliai braižiniai — struktū
rai (blue-prints) projektui va
dinamam "Žerta"'. Tai gan hipote
tinė struktūra, kuriai duota ne
paprastai daug detalių ir planų 
— atrodo, turėtų būti statoma 
lauke, turėtų būti daugiau kaip 
70 pėdų aukščio ir apimtu visas 
"Raudų" serijas ir apie 20 pilno 
dydžio "Zetos" nuospaudų ver
tikalinėj sąrangoj. Ši struktūra, 
kaip braižiniai sugestijuoja, tu
rėtų apimti ir kitus elementus, 
berods, garsą, judėsi, etc. 

"Zeta", kurią miniu ryšium su 
braižiniais, tai didžiulė grafika, 
didžiausia visoj parodoj, ji siekia 
nuo grindų iki lubų (15 pėdų 
aukščio ir 10 pėdų pločio). Di-

sienin ir čia išleistos. Tos rūšies 
turime pvz. Solženicyno "The 
First Circle" ir "Cancer Ward", 
Siniavskio esay'ų veikalą "On So-
eialist Realism", \adeždos Man-
delstam atsiminimus "Hope 

Pirmus dvejus metus jis čia dės 
tė Tyler School of Art. Temple 
universitete, Romoje. Šiuos tre
čius dailininkas yra laisvas nuo 
dėstymo. Laimėjęs Guggenheim 
Fellovvship, visą laiką gali skirti 
grynai kūrybai. Kitais mokslo me
tais (1972 rudeni) R. Viesulas 
grįžta atgal į Phiiadelphią, kur 
Tyler School of Art, Temple 
universitete profesoriauja ir yra 
grafikos skyriaus vedėjas. 

Per šiuos trejus metus Romoje 
Romai, Viesulas dalyvavo visoje 
eilėje tarptautinių parodų, iš ku
rių paminėtinos Venecijos Bie-

džiulė juoda, lyg kometos, pavi-! nalė 1970, kurioje ne tik dalyva-

Viesuias A g a i n s t Hope". Šiuos veikalus 
• " N e w York Times" knygų kriti

kas vadina šedevrais, kartu pri
mindamas ir daugiau autorių, ku
rie, nepaisydami komunistinės 
grėsmės, laisvai reiškėsi kūryboje, 
kaip pvz. lenkų Leszek Kolakovvs-
ki, jugoslavų Miiovan Djilas. 

Dabar Harper ir Ro\v leidykla 
išspausdino naują tos rūšies vei-
:alą: "Forever Flowing" (247 p., 
$6.95). Šią knygą prieš pat savo 
mirtį (mirė 1964 m.) parašė V. 
Grossman. Šiame romane pasa
kojami patyrimai Sibiro darbo 
/ergų stovyklose, mintys, kai ka-

čia inspiracija gauta iš lietuviš
kų raudų, dailininkas pabrėžė, 

&s. U i ju matyti "Zeta" N'uotr. Nicoktti 

vo bendroje bienalės parodoje, 
bet turėjo ir savo darbų indivi
dualinę paroda JAV paviljone. 
Ten buvo taip pat residuojantis 
dailininkas (artist in residence) 
JAV paviljono grafikos studijoje. 
Tais pačiais 1970 metais tarp
tautinėje grafikos bienalėje Kro
kuvoj, Lenkijoj, laimėjo medalį. 
Čilėje Amerikos grafikos biena
lėje 1970 laimėjo "Tercera de la 
H o r a " premiją. Italijos grafikos 
bienalėje 1971 laimėjo taip pat 
premiją. JAV International Art 
Programs institucijos kviečia
mas, dail. R. Viesulas neseniai 
pravedė grafikos studijų sesijas 
Barcelonoje, Ispanijoje, ten esan
čiame institute — instituto \ o r -
te-Americano. Ten skaitė paskai
tas, turėjo kolokvijumus ir dis
kusijas su ispanų dailininkais 
apie Amerikos meną ir ypač apie 
Amerikos grafiką. Taip pat yra 
dalyvavęs grupinėse meno paro
dose visuose didesniuose Italijos 
miestuose, net kelissyk Romoje. 
Turėjo individualinę savo darbų 
parodą Krokuvoje, Lenkijoje ir 
visą tą laikotarpį dalyvavo gru
pinėse grafikos parodose JAV. 

Gaila, kad Roma taip toli nuo 
JAV, bet reikia tikėtis, kad bus 
progų pamatyti šiuos meistriš
kus Romo Viesulo darbus paro
dose ir lietuvių kolonijose, jam 
grįžus į JAV. 

Korsp. 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 
LIETUVIUS IR LINKIME 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Š V E N Č I Ų 

D i r e k t o r i a i i r a r e i g ū n a i 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

Justinas Mackevičius, Sr. 
STANDARD FF/DERAL 

SAVINOS AND LOAN B-VfcS 
Direktorių Tarybos Pirmininkas 

Just inas Mackevičius. J r. 
STANDARD FEDERAL 

SAYTNGS AND J O A N B-VftS 
PREZIDENTAS 

J 
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!H1. 60629. Metinė prenumerata 
$5.00. atskiro numerio kaina 
$1.00. Tai puikus leidinys, ku
riame pilna viso to. kas įdomu 
filatelistams. 

PAMINKLINĖ LENTA 
PALAIMINTAJAM KOLBEI 

• ' 

Paskutiniu metu Romos baž
nyčioje Sant' Andrea delle 
Frate. kardinolas Marela iš
kilmingai atidengė paminklinę 
marmuro lentą palaimintojo 

• Kipras Bielinis, GANA TO šiapus ir ananus geležinės už-
JUNGO. Išleista Kipro Bielinio c'angos liečia A. Paškus. Spaus-
ir Amerikos lietuvių socialde- dinamas taipgi pluoštas T. Br. 
mokratų sąjungos literatūros Krištanavičiaus prisiminimų 
fondo lėšomis. Nevv Yorke 1971 apie prof. dr. Zenoną Ivinskį, 
m. Viršelis Kęstučio ČL.keliūno. Patrauklūs ir įprastiniai žurna-
Spaudė lietuvių p ranc i škonų lo apžvalgų s k y r i a i : Šeima. T ė - : DaiL Antano Petrikonio parc-dos atidaryme kovo 18 d. Chicagoje. Iš ka rės i dešine: Pranė Pakalfcienė. Chi-
spaus tuvė Brookiyne. T i r ažas vynėje, K n v g o s (N . J a n k u t ė re- c a 9 o s Altoe skyriaus pirm. Julius Pakalki, parodos rengimo komiteto pirm- dr. Jonas Šalna ir dr. Juozas Meš-

W A G N E R & S O N S 
Typevrriters — Addujg Machines 

Checkvv riters 
Nuomoja — Parduoda Taiso 

NAUJOS NAUI>OTOS 
Virš 50 m. patikimas patarnavimą-

N A U J O J E VIETOJE 
5610 S. Pnfaski Rd.. Tel. 581-4111 

500 egz. Leidinys didelio forma- cenzuoja J. Kralikausko "Vais
to. 492 psl., kaina $5.00, gau- vilką"), Jaunimas, Kalba. Nu-
namas ir "Drauge"'. meris papuoštas grafikų Rimto 

Knyga yra žymaus visuome- Tarabildos. Vijos Tarabildienės 
nininko, socialdemokratų parti- ir D. Tarabildienės darbų nuo-
jos veikėjo Kipro Bielinio (1883 traukomis. 
-1965) trečiasis atsiminimų to-

Pirmasis tomas "Dieno- • SĖJA, 1971 m. Nr. 4. Tau- j į^ms 
išleistas 1958 m., antra- tinės demokratinės minties laik 

kauskas. A. Petrikonio darbų paroda Marquette meno galerijoje, 3215 W . 63 St., tesis iki balandžio 16 d-
lankoma visas septynias savaitės dienas. Nuotr. V. Noreikos 

PETE'S AUTO REPAIR 
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS. 

Transmisijas Starterius, Alternato-
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNTS, sav., 
6211 - 15 Sonth Damen Avenue — 
TEL. 737-3888. 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 

ta gerą pluoštą šviesos į dar Metinė prenumerata $5.00. Re- kiek tokios koncepcijos mūsų 
taip mažai tyrinėtą sritį, kuri dakcijos ir administracijos ad- visuomenėje egzistuoja, ir su-
ypač yra būdinga baltų tau- resas: Eglutė. Immaculate Con- organizuotų visą kongresą, kaip 

r^masis tomas "Dieno- m S M ^ r o m a*.*. M Į j j Į j f r kaip išskirtinis jų kul-. cepttan Con.. Putnam. Conn. I dialogą tarp skirtingu k o n c e ^ ' į ^ J ' l ^ , 
3ant C i s t a s 1958 m., antra- tmes demokratines mintaes l a i - , t ū r o s b r a o ž a s B a i g i a m o s e * U * * ;cijų mūsų g a l v o j i m e i r 5 r _ S s ^ 7-9615 
sis Penktieji metai - 1959 rastis. Leidžia \arpininkų leidi-; vadoee a u t o n , k a i p ^ u f e i m e . i ^ k a r t ą ^ ^ daug ve-įgvvenimui suorganizuoti. Kaip ^ " " - — " i — — 
m. Pastarasis atsiminimų to- mų fondas. Redaguoja Liudvi-1 m k a d M t o s e taftose ir raitė-'lykinės ir pavasarinės medžią- įtik šito elemento - alternaty 

pavienis 
gos po antrojo pasaulinio karo N. Broad\vay, Melrose Park, EI. a u torės- "Tačiau 
išeivijoje. 60160, 

Kaip leidinio įvade Jonas Pa- užsklandos dail. Br. Murino 

įcijų KOVOS — mūsų gyvenime 
niekur šis | • MŪSC ŽINIOS, 1972 m. j ir trūksta. Iš dalie3 dėl to jisai 

straipsnių antraštes ir reiškinys nepasidarė toks ma- i kovo mėn. 26 d. Chicagcs lietu-1 toks nedinamiškas. Jeigu aiter-
siskas. kaip Lietuvoje. Apskn- į vių jėzuitų biuletenis. Adresas: I natyvios koncepcijos atsiranda, kalka rašo, šio atsiminimų to- "Sėja" išeina 4 kartus per me- ^ k a p a I ^ ^ g ^ i š v i g ų ^ 

mo pradžioje autonų užtinkame tus. Metinė prenumerata — doeuropiečių tautų labiausiai iš-
Sibire. pasiruošusi grįžti namų S5.00, atskiro numerio kaina p l i t o ^ ^ 0 ^ . r ^ g plačiau, 
link. Prieš pasiekdamas tėvy- S1.50. 
ne, Bielinis pateko i Petrapilį, 
ten išgyveno lemtingus rusų re
voliucijos posūkius. Vėliau nu
vykęs į lietuvių socialdemokratų 
konferenciją Maskvoje, ten už
siliko ir matė revoliucinę kovą 
dėl miesto. 1918 m. gegužės 31 
d. išvažiavo į Lietuvą. Autorius 
pateikia eilę faktų apie padėti 
Šiauliuose pirmaisiais nepri-
, , , . . • , - 4. 1 praeiti, stabteieiama 
tcausornybes metais, kai teko f , , . , 
, .. . . ,. • , . korutrecios knvgnesiu 
kovoti su vokiečiais, rusais bei 
bermontininkais ir dažnai tvar
kytis savo iniciatyva. Išsamiai 
pasisako apie tautybių proble
mą bolševikų sistemoje. 

22345 West 56th St., Cbicago, j tai jos palieka menkai išgirstos, 
BĮ. 60636. "Mūsų žinios" siun- j ignoruojamos, lyg prileidžiant, 
tinėjamos paštu visiems lietu-j kad visuomenės vadų tikslas 
vių jėzuitų rėmėjams, besirūpi- j yra kažką nuo kažko apsaugo 
nantiems jų veikla ir rūpesčiais. ti, o ne atrasti ir visuomenei 
kurie to pageidaus, pranešdami pristatyti tai. kas galėtų jai su-
savo adresus. Gražų es tetinį i teikti naujos gyvybės. 
įspūdį darančiame ir mukiomis i A . ,. i , , , 

Antra sugestija: kad kongre
sas sudarytų nuolatinę jauno
sios kartos atstovybę, kuri ga-

letenyje atsispindi plati ir ša
kota lietuviška veikia, kuri Chi-
cagoje sukasi apie jėzuitų tvar
komą ir visos lietuviškosios vi-

remiama Jaunimo 

lėtų stipriau, nemaldaudama, 
reikšti jaunosios kartos balsą,, 
koksai jis bebūtų, tarp kongre
sų. Iš jaunosios kartos nieko ne
galim laukti, kol ji nesusidarys 
sau galimybės veikti savo pa
čios galia." 

• VYTIS, 1972 m. kovo mėn. 

kaip kitur, jie? aptinkami senų-
Redakcijos vardu duodami Ju P1^1* i* jotvingių kapiny-

pirmieji du straipsniai: "Pro nuose.' 
domo sua" ir "Knygnešių ke- į 
liais". Pirmajame daugiausia' • KRIVULĘ, J972 m. kovo 
kalbama apie praeities ir dabar- mėn. Nr. 1. Leidžia Vakarų Eu- j nuotraukomis papuoštame biu 
ties mūsų varpininkų - liaudi- ropos Lietuvių sielovada. Re-
ninkų įvairius leidinius ir jų daguoja kun. P. Celiešius. 8939 
leidybos problemas. Antrajame. Bad Woerishofen, Kirchenstras-
užgriebiant istorinę knygnešių se 5, \V. German-.-. Turinys: 

ir prie Vysk. A. Deksnio velykinis žo-jsuomenės 
knygnešių dabarties. :dis: Vokietijos lietuvių sielova- | centrą. 

O prisimenant neseniai kai ku- dos delegatas; Brevijoriaus re-į 
rių čionykščių iniciatorių įteik- forma; Perorganizuota bibiinė; • AKIRAČIAI, 1972 m. šau
tą knyginę auką Vilniaus uni- komisija: Maldos ai Lietuvą; ! s ' ° n^n- ^>r- t Atviro žodžio 
versitetui, rašoma: iVELS tarvba; Nauio lietuvis-! mėnraštis. Redakcijos ir admi-

' ko giesmyno reikalu; Vysk. A.' nistracijos adresas .6821 South I ̂  3 - į j Į j į ^ V ^ į 
Knyga yra net ik vertingas "Jie nuėjo oficialiais bendradar- Deksnio pamokslas prof. St. Maplevvood Ave., Chicago, B . L ^ n^rmfltšf R e d a g m a Loreta | 

be galo įvairaus laikotarpio is- biavimo su sovietinėm įstaigom Šalkauskio minėjimo pamaldo- 60620. Metinė prenumerata 56. : T g t u k a s 1 4 6 7 v o r ce Drive 
torinis šaltinis, bet ir įdomiai keliais. Šitoks darbas negali būti se; Liietuviškas giedojimas; §™ numerio redakcija: D. Biels-, jįountainside. N J 07092 Ad-
parašyta, skaitoma kone kaip sėkmingas. Nusiųstos į Vilnių Bažnytinis fondas; Evangelikų k^s. K. Drunga. G. Procuta, L. m įn įg t r a c ;-;o s ' adresas- Vytis 
intriguojantis romanas. ; knygos nepasieks skaitytojų. Jos liuteronų suvažiavimas; Adven- Mockūnas. dr. T. Remeikis, Z jg^g W.~Marcmette Rd Cttfea-

atsidurs po devyniais užraktais tinis apmąstymas; VELS cent- Rekašius. Bene svariausias šį S.Q ffl QQQ^ Metinė Ufename-
• WE WILL CONOI'ER Šias knygas tegalės paskaityti tik ro anketa; Klausdami moko- kartą puslapis yra intervievv su j^ata S4 0o ' 

THE WORLD by Liudas Do- mažas komunistams patikimų mės; Kronika: Anglija, Italija, dr. Vytautu Kavolių. Ba kita ko, ' 
vj-dėiuis. Išleido "Rom/iva" 1971 žmonių būrelis. Nuolaidų ir bend- Škotija. Vokietija, Vakarų Eu- klustelėtas artėjančio Jaunimo ^urna .as ^ spausoina mas dau-
m. New Yorke. Knyga didelio radarbiavimo būdais komunisti- žiavimas. nekrologai. kongreso temomis, jisai atsako: • s r , a u s i a &ng.ų kalbe. Naujo nu-
formato. 220 psl. kaina $5.00, nės vergi jos bei rusinimo pastangų • .,v. . • "į m e n o V™laPmo$e rašoma apie 

• «£ .. : , r : « W * » M - * W I ™TTTCT . ...-•••• . „ v , r „ „ Kiekviena generaaja turi g v Kazimier? aoie Hetmrrn 
gaunama ir "Drauge". nepasaimsim. 5iuo atve u geriau- • SKAUTŲ AIDAS, 1972 m. nctti „a ••„,.- ° m ' „, . ~TTVr . T 

_ . ., _ . . . . , - J ,fw. , j* „ " ' , pati pasirinkti savo programą taut'nw«? Rokius ir iii n»iow>lėt/v 
Tai rv^skaus mūsų rašytojo s:a kmgnešių išmėginta didžiau- kovo mėn. Nr. 3. Leidžia LSS £ ^ į ^ „ ^ ^ * « , I J L ™ 

Liudo Dovydėno atsiminimai iš v,-̂  ririkos slapta revoliurinė !ie- Tarybos pirmija. Redaguoja J. /a^ha' 
pirmojo bolševikmečio Lietuvo- tuviškų knygų gabenimo ir plati- Tobušis, 7418 So. Claremont 

MARQUETTE PHOTO 
SUP?LY 

IR MEGSJAMS 

Daug sutaupysite pykdami čia 
žvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmač 
ir ketvirtad vakarais iki 9 va) 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 30629 

Tetef PRospect 6-8998 

lenkų kunigo Maksimilijono 
Kolbės atminimui. Kunigas 
Maksimilijonas Kolbė Aus-
schwwitzo nacių koncentracijos 
stovykloje, gelbėda mas mirčiai 
pasmerktą šeimos tėvą, sava
noriškai pasiaukojo mirdamas 
už jį kankinio mirtimi. 

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA 

J LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI 
iHTERTRADE 

£XPRESS CORP. 
Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako "taip". 
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos, nes 
Specialus Rubli*, yra vertas 4 
reguliarius rublius ar dau. 
giau. Panašiai, jei nuvykęs j 
krautuvę su !00 dol. gautum 
prekių už 200 dol. ar 300 dol. 
ar net ir daugiau. Pilnai ga
rantuota ir apdrausta. Tiktai 
InterTrade Express Corp duo
da jums kuo greičiausią pa
tarnavimą, šie Pažymėjimai 
pristatomi jūsų giminėms į 
namus už 3 savaičių. 

Specialių Rubmj kaina yra 
$2.32. 

TAI YRA PILNA KAINA. 
Visiškai iokig kitų primokčji-
mu. 

Galite siųsti kokią sumą 
norite. 
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO. 

l'žsaKykite Dabar. 
Užsakykite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

fiOOSEVELT PICTURE 
FRAME C0MPAMY 

MaJMltM' tam m 

\ 

šiuo atveju apsiribosiu tik dau? žinių iš Lietuvos Vyčiu 
dviem "tccbniikom" sugesti- ^įjUkrsf. 

sus ir lietuvius bolševikus, už
nėrusius Lietuvai okupacinius 
retežius. 

Ir antiškoji rašytojo atsimi
nimų versija parašyta didžiai 
talentingo pa?akotojo. Įvykiai 

piešiami portretisto įgudimu ir 
sprogstančioje įtampoje. 

I 

ir pati išspręsti savo problemas j ą Vytautą Beliaju. apie artė-
pftti paliudyti, kad jai jantj lietuvių jaunimo antrąjį 

je. Kaip žinome, rašytojas tuo n:mo priemonė. Pasekime juos! Ave., Chicago. O . 60636. Ad- į^į*****? n e ^ z i s t u o ^ a ) - ^saulinį kongresą, duodama 
metu (1940-1941) turėjo ge- Būkime šių dienų laisvės raštu ga- ministruoja A. Orentas. 6840 
rą progą iš arčiau pažinti ra- benimo ir platinimo pionieriais! So. Campbell Ave.. Chicago, IU. 

C("ujOQ '' 

Kas daryti? Praeities knygnešius " Pirma: Jaunimo kongresas •Filatelistu draugijos "L-ie-
niekas foflnaiiai neorganizavo. Jų Šis žurnalo numeris skirtas pagyvėtų, jei jo rengėjai jame tuva" BIIXETENIS, 1972 m. 
veiklos planus iš anksto neskelbė, lietuvių jūrų skautų penkiasde- pristatytų alternatyvias kon- kovo - balandžio mėn. Nr. 2. 
Sunkiausias problemas jie patys šimtmečiui: 1922-1972. Pusla- eepdjas visais jaunus žmones Redaguoja Juozas Žygas. 7234 
išspręsdavo ir tais laikais būvu- piuose daug istorinės medžiagos liečiančisis klausimais, tiek, So. Washtenaw Ave., Chicago, 
šioms aplinkybėrns prisitafkvdavo. tekstuose ir iliustraciiose. ir žmones knygos puslapiuose c , . . _ _ _ » * . • , t,. , -. v. , "._ . Se.Kime jų pavyzdžiais! Kiekvienas 
sąmoningas ir doras lietuvis teat-j • A ALTINIS, 1972 m. vasa-
lieka savo pareigą! Šaunusis mūsų rio mėn. Nr. 2. Tikybinės ir 
jaunimas teeina pirmose naujųjų tautinės minties žurnalas. Išei-
knygnešių gretose! na kas antras mėnuo. Leidžia 

Šv. Kazimiero sąjunga ir mari-

KankcrroTs išpiatistyti paveikslų 
rėmai - pritaikinti paveikslams 
'r skeibimacos, rėmai roetfll'i 
ap!iet- rėma^ 
34 )̂0 S o , Oakle> \ve. . Chiraa«: 

Tei VIrginia 7-73o« - 59 

Labai s v a r b u ! 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greitas pristatymas 

ZHIGULI V A Z 2101 
US $3275.00 

SENIAI LAUKIAMAS 
VISAI NAUJAS 

MOSKVTTCH412TE 
Liuksusinis modelis 

US 53275.00 
MOSKVTTCH 408 IE 

US $3009.50 
ZAPOROZHETS 

ZAZ966 US $2012.50 

BUTAI 
Reikalauicite mūsų specia

laus biuletenio. 
Reikalaukite mūsų Spe

cialiu Biuleteniu su automo
bilių paveikslais. 
Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan

čiu patenkintų klientu 

-
• • • * « « * • • . • * n , M i 

• ^ • • * » « • » » • 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1972 m. kovo mėn. Nr. 3. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kuitnros mėnesi
nis žurnalas. Redasruoja Juozas 
VaiSnys. SJ. Redakcijos Ir ad 

Eikime knygnešių keliais!" 
• Kejrina Volfcaitė - Kulikaus- ! J ° n a i / _ ~ "" 

kienė, LIETIVIO KARIO MR- ^ a ^ 1 ^ 3 - MIC. Redakci.TOS ir 
GAS. Lietuvos Mokslų akaderm- administracijos adresas: 16 

ministracijos adresas: 2345 # jos Istorijos institutas, teleido « ° ^ d ^ ' ^ T ^ f S ^ 
56th St.. Chicago. U!. 60636. "Minties" leidykla Vilniuje 1971 Nottingham NGZ 6AH. hng-
Metinė prenumerata $3.00. m. Tiražas 2,000 egz., leidinvs a n d ' ž , J r n ^ H karta, be Ute 

Apie kelią surasti Dievą ra- 32 didelio formato puslapių k a . ^ausdinamas J- Tinimo 
So pats redaktorius. Poeziios ŠĮ plūs dar 16 jklijinių puslapių, «traapnis ap,e estetmius betai
ką rta d-mda Nijolė Jankutė, ku- rodančig nuotraukose archeolo- vnt^ '* ' ' ' • - ' • -
rios ypač pirmieji keturi pos- ginęs iškasenas — žirgo ir rai-
mai liudija, kad autorė yra ne tolio aprangos puošmenas, 
vien tik beletriste, bet ir jaut- 2ymioji mūsų archeologė R. *"* J"""" 
ri lyrikė - poetė. Apie nacių nu- Volkaitė - Kulikauskienė šios 
kankintą ir pernai palaimintuo- studijos temą suskirsto į to- Į 
ju paskelbtą tėvą kunigą M. kius skyrius: Įvadas; Trumpa 
Kolbe rašo J. Venckus, SJ. tyrinėjimų istorija; Kapų sn 
Apie Kristų, kaip visų krikačio- Žirgais iaidosenos ypatumai; " * • > r - 3- L i e t u v i ^ v a &4 mė-
niu vi*rts-Tuo ^Agrindą kaib* ^ręo ̂ nr^n^ įr Baia1amo«joa namais mirm^s i^uz;« i* -/»-

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) iipinukus. Kaina — $1.00 
už keturius lapus (144 lipinukai). 

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar-
ąnette Rd., Chicago, BĮ. 60829, tel. (321) 
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925-6807. 
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CRANE SAVINGS 

* 
i 

I! 
A N D 

narnos neseniai mirusio prof. Ze-
Zenono Ivinskio mintys, rašo
ma jaunimo kongreso temomis, 

gausiai iliustruotas. 
Metinė prenumerata S3.00. 
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L 0 A N ASS OGI A T I 0 N 
B. R. PTETKIEWICZ, Prez. 

2555 Wesi 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FRBE PARKING SPACE 

% 0 
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Šeštadienis, 1972~ m. balandžk> mėn. 1 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 78 (13> — psl. 7 

Dail. Zenonas Kolba 
(1909. X. 4 _ 1972. III. 26) 

Mirė dail. Zenonas Kolb~ 
Jau kuris laikas sirgęs, kovo 

mėn. 26 d. Chicagoje mirė dai
lininkas Zenonas Kolba. Veno
ms buvo gimęs 1909 m. spalio 
4 d. Širvintuose. 1935 m. bai
gė Kauno Dailės mokyklą, o 
1936-1939 m., kaip švietimo 
ministerijos stipendininkas, stu
dijas gilino Paryžiuje. Savo dai
lės darbais daugiausia reiškėsi 
freskos, mozaikos ir vitražo sri
tyse. Kurį laiką buvo Amerikos 
Lietuvių dailininkų sąjungos 
pirmininkas, 1956 m. Kultūros 
kongrese suorganizavo dailės 
sekciją ir Lietuvių menininkų 
klubą Chicagoje. Eilę metų va
dovavo Čiurlionio vardo gale
rijai Chicagoje parengė lietu
vių tautos genocido parodą. 

Parodos Jaunimo kongreso 
proga 

Antrasis PLJK rengia tokias 
parodas: Grynojo meno jaunų
jų dailininkų parodą; Grynojo 
rieno vyresniųjų dailininkų pa
rodą; Taikomojo meno parodą; 
Architektūros parodą; Foto 
parodą; Filmų festivali; Spau
dos parodą ir Taucodailės pa
rodą. 

Kiekvienas dalyvis turi teisę, 
atsiųsti du kūrinius. 

Visos parodos bus atidaromos 
1972 m. birželio mėn. 24 d., šeš
tadienį, 8 v. v. ir uždaromos \ 
1972 m. liepos mėn. 4 d. 9 los Paryžiuje 
v. v. Parodų vieta: Lietuvių; Tos pačios knygos vertimas RuaseI 
Jaunimo Centras, 5626 S. Cla- italų kalboje "Viaggio di Mr. I Yorke. 

Rašytojui A. Giedriui 
80 metų 

Vaikų literatūros kūrėjas, pe-
« " h v ^ a o a i u a r a ^ v i i c u ^ ^ U d -

Giedraitis balandžio 4 d. sulau
kia 80 m. amžiau? Gimęs 1892 
m bal. 4 d. Luk?ių kaime, Jur
barko v.. Raseinh apskr. Pir
mojo pasaulinio karo metu dir
bo lietuvių tremtinių pradžios 

i r",okyklo"ie Maskvoje, ėjo stu
dijas • Lietuvių mokytojų insti
tute Voronože, dėstė ten pat M. 
Yčo mergaičių gimnazijoje. 
1919 m. Saulės prog. mokyto-

! jas Jurbarke, sekančiais metais 
tos pat mokyklo- direktorius, o 
nuo 1924 iki 193S m. Raseinių 

jprad. mok. inspektorius, vėliau 
' tas pareigas ėjęs Šiaulių ap-
j skrity, gi 1941 -1944 Kauno ap-
' skrityje vyr. prad. mok. inspek-
I torius. Tremtyje dirbo August-
; dorfo ir Oldenburgo liet. gim-
i nazijose, o 1952 -1954 m. bu-
i vo Vasario 16 gimn. direkto-
; rius. 

Lietuvių visuomenei sukak-
I tuvininkas dar daugiau žinomas 
savo spaudos darbais. Jis reda
gavo vaikų pamėgtus laikraštė
lius Žiburėlį, Saulutę, bendra
darbiavo žurnaluose, išleido 
daugybę pasakų, apsakymėlių, 
atsiminimų, draminių veikalų, 
vadovėlių, pasakėčių. Hgą jo su
kurtų ir išverstų knygų sąra
šą galima rasti Lietuvių en
ciklopedijoje. 

A n t a n a s G ė d r u s 

J\.oiba Angelas 

Kas mėnuo apie 300 
leidinių 

JAV-se kas mėnuo išeina iš 
spaudos apie 300 naujų kiše
ninio formato leidinių. Jų ne
mažai išparduodama po visą 
kraštą papiltuosiuose krautu
vių tinkluose, kaip A & P, Ac-
m^ Markets ir kituose. Vien A 
& P bendrovė, turinti šiame 
krašte 4,300 krautuvių, net 
tūkstantyje jų pardavinėja to
kias knygas. Tačiau šios rim
tesnės krautuvės nepardavinėja 
pornografinio šlamšto. Atran
ką padaryti yra pasamdyta 

nuo darbo atliekamu laiku per
skaito kas mėnuo apie 40 to
kių popieriniais viršeliais leidi
nių. Krautuvės nariai knygas 

Plokšteles pristatymas ir 
pokalbis muzikinėmis bei 

teatrinėmis temomis 
Ateitininkų meno draugija 

Šatrija balandžio 9 d. (per At
velyki) 2 vai. popiet "Draugo" 
redakcijos patalpose, Chicagoje, 
rengia naujos Dariaus Lapinsko 
ir Laimos Rastenytės muziki
nės pasakų plokštelės pristaty
mą ir pokalbį muzikos bei teat-
**o klausimais. Visi kviečiami. 

Alfonso Dargio tapybos 
pareda 

Rochesteryje. N. Y., gyve
nančio mūsų dailininko Alfonso 
Dargio paroda nuo "balandžio 
mėn. 15 d. vyks David Gallery 
patalpose. (Gallery on The Ca-
nal) Pittsford. New York, 
14534, 31 North Main Street. 
Paroda galerijoje tęsis iki ge
gužės 3 d. Oficialus parodos 
atidarymas bus balandžio 14 

į d. 7 -9 vai. vak. Parodos lankv-

MES TEBEMOKAM 
6% už 2 Metu 

v^ciiuiKaiuS 
(Minimom $5,000) 

53/< °l° už 1 METŲ CFRTIFIKaTUS fli n :r— 

S A I N T 
A N T H O N V 

S A V I v i; s 

1447 S 49th Couri 
Cicero PI 60550 

TEL - •fyfTM 
|i>«*-ph \- (i rih;iii«.ka'» 
Exemt»v« <*»<•?->''i r\ 

laiko, nes jos negendanti prekė I m o valandos nuo antradienio iki 
ir čia uždirbama iki 10<>, kai | šeštadienio tarp 11 vai. pneš-
tuo tarpu už maisto produktus 
uždarbis tokiose krautuvėse te
siekia tik 1-2%. 

Kas tik turi gerą skonj. 
viską perka pas 

LIEPOMS 

LIETUVIŲ PREKYBOS h 
F U R N'l T U R E C E N T E R 

Marquette Pk., 6211 So. • m i e t ą 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:3( 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara nuo 12 \ 

Lieponi 

iAMAI 
1 N C. 

?t\ 8-5875 
I. Kitom dienon; 

iki 5 v. popiet. 

piet ir 4 vai. popiet. Antradie
niais paroda dar bus atdara ir 
vakare tarp 7 vai. 30 min. ir 9 
vai. 30 min. Tai jau ne pirma 
Alfonso Dargio tapybos paroda 
šio krašto amerikiečių galerijo
se. Kiekviena jų vis atkreipda
vo į save tiek lankytojų, tiek 

( ^ • » _ ' * * - j . 

Istorikas dr. }. Stakauskas 
palaidotas kovo 6 d. 

Iš Lietuvos praneša, kad is
torikas dr. J. Stakauskas, mi- spaudos meno puslapių pabrėž-
ręs kovo 2 d., buvo palaidotas tina dėmesį. Alfonso Dargio 
Žasliuose kovo 6 d. Laidotuvėse viena tapybos darbo nuotrauka 
lalyvavo trys vyskupai ir daug puošiamas ir šios dienos "Drau-
cunigų. Pranešime sakoma, go'" kultūrinio priedo pirmas 

velykinis puslapis. Dail. A. 
Dargio adresas: 1615 East Ave., 
Rochester, N. Y. 14610. 

kad mirė dėl persidirbimo. 

PROF. SACRISBRICK 
PERSPĖJA 

Anglijoje, Stockport mieste, 
besidarbuojąs prof. J. J. Sac-
risbrick pareiškė, kad abortai 
demoralizuoja visuomenę, nes 
pratina prie rninties, jog įvai
rios problemos galima spręsti 
žudymu. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T i V A S IR S Ū N U S — 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 501h Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

VIKŠTT AUTOMOBILIAMS STATYTI 

ŽUVO MENININKAS 

Italų menininkas Gaetano 
Roberio Crippa, su parodomis 
važinėjęs po Japoniją, Brazili
ją ir Pietų Afriką, žuvo lėktu
vo avarijoje. 

Vien tiktai tėvų meilė savo 
G e L e s 

Vestinėms, oankcunh, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

Tippett įstaiga Newi vaikams ištveria per visą gyve- BEVERLY HILLS G I L I H Y Č I M 

jai talkina visa eilėinimą. 

sso" išleistas Bolognoje, Nicola 
Zanichelli leidyklos. 

Po to prof. 

emont Avenue, Chicago, Uli- Tompkins all'intenio di se ste- užangažuotų padėjėjų, kurie 
nois 60636, U.S.A. Visoms pa
rodoms bus vienas oficialus ati
darymas. Po to prof. M. Yčas išleido 

Parodose išstatytuosius kū-: mokslinę monografiją "The • 
rinius atrinks Jury komisijos. Biological Code" Amsterdame, 
Kūriniai bus atžymimi premijo- North Holland Pubiishing Co. 
mis, kurias skirs premijų ko-'• 1969 m.. 360 p. To veikalo ver- į 
misijos. :timas rusų kalboje išleistas 

Pirma premija — S350.00. Maskvoje 1971 m. Mir leidyk-
antra — $250.00. trečia — los. Apie angliškąją "The Bic-
S100.00. logical Code" laidą pasirodė re-

Norintieji parodose dalyvauti cenzzijų JAV-bių. Olandijos, 
privalo užsiregistruoti iki 1972 Anglijos, Italijos. Vokietijos, 
Jaunimo metų, gegužės mėn. Berlyno, Sov. Sąjungojs ir Aust 
1 d., sumokant $5.00 registraci-; ralijos moksliniuose žurnaluose, 
jos mokestį. Piniginė p e r l a i d a . . . 
išrašoma "H LWYC". Anketa Istoriniai kapai Prancūzijoj 
be registracijos mokesčio ne- j p a r v ž i u j e gyvu0ia lenkų ka-l 

galioja Autobiografinės žinios, p ų i r "istorinių paminklų globos 
dailininko nuotrauka ir dviejų d r a Ugija, kuriai'vadovauja pran 
arba trijų kūrinių nuotraukos c ū z ų p a r l a m e n t o n a r y s j e a n 
turi būti prisiųstos ne vėliau P a u I P a l e w g k v . Tos draugijos 
1972 m. gegužės men. 1 d. Nuo- g l o b o j y r a i r i i e t u v i a m s a r t i m u 
traukos turi būti juoda - balta. i s t o r i n i į jžymybių. Pvz. Pere 

Visi kūriniai parodoms turi Lachise kapinėse yra kapas Do-
būti prisiųsti ne vėliau l972|mininko Daugėlos, Vilniaus 
Jaunimo metų birželio mėn. 12 teismo tribunolo pirmininko. 
d. Kūriniai siurbiami šiuo ad- vieno iš sukilimų organizatorių 
resu: PARODOS. % JJ LWYC, Lietuvoje. Neseniai atremon-
5620 South Claremont Ave., tuotas paminklas generolo, se-
Chicago, 111. 60636, U.S.A. Pats natoriaus T. Tiškevičiaus, ku-
dailininkas rūpinasi savo kuri- ris, Jasinskiui vadovaujant, ko
rdų pristatymu ir siuntos drau- ! vojo Lietuvoje, Napoleono ar-
dimu. 

— Robert Broicning 
2443 \V. 63rd Street, Chicago. ITlinol-

TTX. PR S-08S3 — PR 8-0834 

Laidotuvių Direktoriai 

MŽ1H«IS 
6845 SO. "VVESTERN AVE. 

' - MAJSZNGMS VIETA 

REpublic T-8600 REpublic 7-S6.01 

iM^* * 

INSURED 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DJUM.D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

I 4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 u UP 3-985Ž 

ur-U/ South Hermltage Avenue 
Telefoias — YArds 7-174J-2 

I 

.hu a g o 1 aupymo Bendrove tun įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, l engva pn 
važiavimas, greitas patarnavimas net du kiemai automobiliams pastatyti saugumo dėžutės ir kitokie 
parankuma. Cfiicagos T a u p y m o Bendrove yra ne tik lietuvių sostinės bet ir visų Amerikos lietuviu 
ir jų organizacijų rentras " T h e Presidential Room' puiki vieta >rqan:zaciju susi r nkimaro-- be-
Tiažiems banketams teikiama veltui 

% 

PER A N N U M 

0N CERTIFICATES 
0F 85000.00 0R MORE 

'? V>ar Mati irit \ 

! m% 
PER ANNLTM PER \ X M ' V 

0N CERTIFICATES 
0F S1000.00 

One Y ^ T Vtaturit* 

'A 
ON ALL PASSB9?* 

ACC0UNTS 

J 
\K 

Dr Martyno Yčo knygų 
vertimai 

New Yorko valstybinio uni-

mijoje Prūsuose ir Poniatovskio 
daliniuose Rusijoje. 

VAIKŲ LFTERATf-ROS 
AUTORIUS 

Šiemet Kata.likų bibliotekinin-
versiteto Svracuse mieste bio- kU sąjunga vadinamą Regina. 
logijos profesoriaus dr. Marty- medalj paskvrė vaikų literatū-
no Yčio knyga, paraš>-ta drau- ros kūrėjui Meindert De Jong. 
ge su prof. George Gamow kuris 1954 m. buvo laimėje* 
"Mr. Tompkins Inside Himself' Newber>' premiją. 1962 m. — 
išleista 1967 m. Viking Press H a n s Christian AiKlerson pre-
leidyklos New Yorke, 274 psl., miją. o 1969 m. — National 
ir pakartota laida Londone. Tos E*** premiją, 
gana populiarios knygos verti- į • 
mas prancūzų kaibon "Monsieur Kaip graži gali būti diena, kai j 
Tompkins s'expiore lui-meme" gerumas paliečia ją. 
išleistas 1970 HL Dunod leMyk- — Kiniečių priežodis! 

i r s ^ N %MA> VKA t>t,ti VAZA* 4V*\ ^KLMAI 

* \H i r s Ų KROSNIS PASENO? 

* AR VASAROS KARŠČIAMS lfcfc.il * NKNORfcT! Mfcl KVfcfl OTI 

GRYNU Š A i T i : ORU? 
• CHICAGC TAUPYMO IR SKOLINIMO BKNDKOVE duoda paske, 
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms $500.00 ii daugiau bet kokiercu 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams' 
Arba gal norite įsigyti nuoaavą namą, jei iki šiol jo neturite ir nim? 
nusibodo mokėti aukštas nuomas? 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KRfiTPKITf> i 

Chicago Savings and Loan Assn 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu f-aidotuvHĮ Direktorių \soei»c»ifv*. Nartsti 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) IR SŪNŪS 
'-814 W. >3rd PLACfc TH \Trsrinta 7 Rfi* 
5424 W R9th STREET Tel REt»uWir "-I21S 
11028 Soathwest R i g h w a \ , Palo> Hilb. UI Tei Q-7t-l41P 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S CALfFORVlA AVF TPI H f a v p t t f S-35" 

' 

S 

ANTANAS M PHILLIPS 
W, S l . m A V T C A ^VF TPI V\rHv 7-340 

POVILAS I RlOI^fic 
«,>1 S HAI-STEli STREFT TPI V \r<1- 7- l» i 

JURGIS F. RUDMtN 
3319 S. LJTTAN1CA AVE. TPI VArd. T-li:tS-1l$fc 

VASAITIS - BUTKUS 
+ 4fi > 50tb \VK. (TCERO I U W f.M.%mpi; i- HK»> 

PHII.OMKNA U P % U 5 L l'r^ 

"HfiRD BUKAUSKAS IR SŪNUf 
•V49 F.a*1 I62nd S t f w t <o»th Holland 

'(W2i <outh vtirhiijan %venn» Oiioag, 

6245 SO. WESTERN AVI 
HOURS: Mon 12 P.M to 8 P M Tue» H 

TE1 Gk 6 - 7 S 7 * i 
1 r h u r * -mcl M>id> H Snt u t,. \2.M 

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

-. . - : ; . . • ' . : " / . . . : . 
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DUKROS IR MAMOS 

Bučkiai 

— Kęstuti, mano mama la-1 
bai nusistačiusi prieš bučkius. 
— tyliai sako Danutė. 

— Brangioji! Juk aš visai ir 
nemanau tavo mamos bučiuoti! , 

Meilė 

— Ir tamsta išdrįsai mano 
dukteriai pasipiršti! — rėkė mo-

J ur ai ui. gi Lietuvių fondo lėšų skirstymo komisija kankinasi su svetimais pinigais. Anat. Kairys: Baikime posėdį, o ki 
tamsta manęs nepaklausei. taįp ^ n e tįk akinius, bet ir protokolą suvalgysiu. D r. A. R^zma: Neskubėkite, vyrai, turime ilgą eilę pra-

— Bet a š nė kiek nenujau- šymų. Jonas Kavaliūnas: Ką aš darysiu be pinigų su 50 lituanistinių mokyklų. Dr. F. Kaunas: Skiriam 
čiau, kad tamsta mane myli, — muzikantui, skirkim ir dirigentui. Dr J . Valaitis : Vyrai, neskirkite, dar mažuti, truputį pagalvokime. 
atsakė jaunuolis. '• Nuotr. spyglininko K. A. 

REDAGUOJA DR. S. ALICNAS 

BALANDŽIO PIRMOSIOS ENCIKLOPEDIJA 
Automobilis — yra daiktas, nuoliui poezija, seniui t ikras 

Kuris p i rma panaikino arklius.; vargas , 
o dabar naikina žmones. M a l ū n a s — moterėlė, kuri iš-

Adomas — tai reiškia vyras mala visas vėliausias naujie-
be kelnių. 

Alkoholis — ta i žmonėms 
akių dūmimas, nes tai nieko ki
t o nereiškia, kaip snapsą. 

Boba — prieš vestuves leli
jėlė, tik vėliau gavo savo tik
r ą vardą. 

Bendruomenė Amerikos Lie-

nas. 
Muilas — naudingas daiktas, 

pataikūnams padedąs patekti 
ten, kur nereikia. 

Numirėlis — duodąs savo 
draugams nemokamai išgerti 
i r pavalgyt i 

Nosis — daiktas, kuris ne-
tuvių — ta i reiškia B (endras) ' patar iama visur kišti. 
A(rk lys) L( i e sas ) . Naginė — tai apsiavimas, ku-

Beždžionė — visi mes iš jos! r iuo jaunystėje dėvėjo daugu-
kilę, bet tie, kurie įrodys, kad i ma garsių lietuvių, 
labai į ją panašūs, gali susi- į Nelaimė — jei tavo uošvienė 
laukti gai'so ir atžymėjimo. | norėjo skristi lėktuvu, tu, ją 

Pakaruoklis — jaunuolis, ku
ris j au eina steady. 

šunybė — darbas ne šuns, 
bet kar ta is tavo gero draugo. 

Šmėkla — asmuo, kuriam t u 
jau labai ilgai neatiduodi sko
los. 

Tėvynė — kartais visom šu
nybėm daryti patogus žodis. 

Vedybiniai pu tarimai BARZDOS IR PAVOJAI 
— Ką, Petrai, t u tikrai nori 

mūsų Onutę vesti? — visi ke-

Mintys prakalbų 
pagerinimui Dauguma žmonių su nuosta- Patrick Nolan. 2mogelis buvo 

ba žiūri į šių dienų kudlius ir kiek išsigėręs. J a m kažkodėl ne-! j e i tu reuie vienas ožvs 
turi šeimcs nariai kar tu pakiau- . , , , . . - «.,.- , , r* -«- 6 J - J 

v barzdylas, nes ir Lietuvoje bu- patikus Šliupo barzda. P i ie jęs Į subliovė, tai nereiškia, k a d vi-
vo barzdylų. Daugiausia buvo airis pareikalavo, kad Šliūpas 

— Ji neturi nė cento, — tarė a u k š t u s mokslus išėję, aukštas | 
tėvas. valdžioje ar kitose pozicijose 

— Ji negero būdo, — sako vietas užėmę, mokyti a r nemo-j 
motina. , įyt į įvairūs valdininkai ir šiaip ; 

— Ji švebeldžiuoja, — pridė- jau švelniarankiai. Amerikoj 
jo sesuo Marijona. irgi anksčiau, kaip ir dabar, lie- ! 

— Ji nemaloni, — sakė ir tuvių tarpa buvo barzdylų. Tai į 
Antanas. daugiausia kokie redaktoriai, išliptų iš autobuso. Šliūpas įsi- j Neieškok tobu.os žmonos, 

Pagaliau ir teta savo nuomo- veikėjai arba šiaip jau žymes- i žeidęs ir nepaklausęs. Tuomet j n e s n e S a u s ' J°kios. 
nę pridėjo: j ni žmonės. Vienas tokių buvo airis gr iebė Šliūpą už barzdos, 

— Ji toki trumpą sijoną dė- laisvamanių tėvas ir tautiškojo parmetė a n t grindų ir prasidė- \ * 
vi. | susivienijimo vyriausias "spoks i jo grumtynės , kur ias nu t raukė | — Žmogus, kuris dainuoja 

sas turgus pilnas ožių. 
Liudas Dovydėnas 

— Nėra šokio, kai kojos pi
nasi. 

L. Sagys 

(vokiečiai) 

— Tai, bet vis tiek aš ją ve- j manas" — kovotojų su katali- j iššaukta policija. 
siu! — nusprendė Petras. 
J i turi brangių privalumų, ji 
neturi giminių, kurie jai viso
kius niekus patarinėtų. 

AMŽIUS IR SKONIS 

"Tad dabar nutar ta norno-

kais generolas. 
Vienam ankstyvojo lietuvių 

susivienijimo laikrašty — or
gane "Tėvynėj"' (1901 m.) bu
vo įdėta tokia korespondencija 
iš Scranton, Pa . : 

Kartą dr. J . Šliūpui važiuo-
Ungurys — vienintelis nėge- grafiją palikti t iems teatre-Į jant autobusu, pamatė jį airis 

Imdamas "warant"ą" airiui 
areštuoti , Šliūpas valdininkui 
parodęs barzdą ir pasakęs : 

— šį r y t ą šukuodamas savo 
barzdą a š pamačiau, kad pusė 
jos buvo nurauta . 

I. Kanakas 

Alimentai — ta i y r a sistema, \ nuo to atkalbėjai, o lėktuvas riantis, linksmos kompanijos da- j uams, kur rodomi neskoningi, 

geras daiktas, 
kurioje vienas moka už dviejų nukrito, 
klaidas. Obuolys 

Dekoltė — vieta, kur nėra į t ik neik jo ieškoti su Ieva 
rūbų, bet kad ten nieko nebū- Į 
tų, vis dėl to negalima būtų pa
sakyt i . 

Eiti — jei nori galvosopio, 
eik f karčiamą: jei nori miego, 
eik į koncertą; be t jei nieko ne
nori , tai eik po velnių. 

Fl i r tas — labai pasenęs da
lykas, daba r jaunimas be jokio 
fl ir to mylisi. 

lyvis. 

Uoga — svetima žmona. 

Usnis — tavo paties žmona. 

pigiai pagaminti 16 mm filmai. 
Jų daugiausia žiūri pliki, seilę 
varvindami, senukai." 

«J. Vaišnys 

ŽMONOS NUOPELNAI 

Geradarys — 
skolina pinigus. 

kvailys, kuris 

L. 

Uošvė — visų anekdotų kū-
irėjų talkininkė. 

"Rūbų reikalais grupėje ru-
Cpas — dažnai blogas, j am p i n a s i A g^e^. ( J i m a n c 

pataisyti ir rašomi Šie Įllfliji, ( £ * £ £ ) Jos nuovoka, rūbų pa-
Velnias — nėra toks, kokį j žinimas, praktiška patirtis, pa-

Pukis — kuris nenori nusi- maiiavoja, jis neturi ragų, ne- j sišventimas Grandinėlei yra ne
pirkti peruko. :turi uodegos, vaikšto mūsų ta r - l Įkainuojamos vertybės. Jai pri-

Pelėda — toj pačioj vietoj pe ir dažnai ne kartą per die- 'klauso begalinė padėka." 
ilgus metus ištarnavusi tamau- ną jį susitinki 
to ja. 

Posėdis — pate gi priemonė 
ištrūkti iš namų. 

Perkūnas — anksčiau buvo 
dievas, o dabar kokia nors 
sporto komanda. 

Povas — paprasta višta, ku
rios vyras staiga iškilo savol 
profesijoje ar biznyje. 

Raktas — nieko nereiškia, 
daug reikšmingesnė rakto sky
lutė. 

Skaistybė — ką nors spau
doj slapyvardžiu apšmeižti, 
paskui visur vaikščioti ir nesi-
gėdinti. 

Smuklė — įstaiga, pakelianti 
visų dvasią. 

i 

Yla — lenda iŠ maišo, jei ne-
lįstų, nebūtų įdomių žinių. 

Šuo ir kiaulė — yra gyvuliai, 
už kuriuos šunybes ir kiaulys
tes padaro žmogus. 

- . 
KAS JIS YRA 

L. Sagys 

Kaimynas klausia kaimyną: 
— Pasakyk, kas dabar yra 

Į tas vyras, kuris nebuvo vertas vanunas. gavęs prekiją uz romaną 
! tavo dukters, bet dabar tapo 
'pasauly išmintingiausių anūkų 
ftėvu. 

Apkabinimai p:litikoj 

Kai Veža Matrai Ottavoje ap
kabino Kosyginą, jis gavo tr is 
mėnesius kalėjimo; o kai Sa-
dat Maskvoje apkabino Kosy
giną, jis negavo leidimo pradė
ti karą. 

K E L I A S f DANGŲ 

Pamokslininkas, a tvykęs j I 
didmiestį laikyti paskaitos, pa
klydo. Paklaidžiojęs gatvėmis, [ 
sutiko berniuką i r paklausė: 

— Ar negalėtum man paro-j 
dyti kelio į salę. 

— Ką gi ten darysi , tėveli ? — į 
paklausė berniukas. 

— Tur iu salėje susirinku-1 
nę tūkstantinę tvirtina: — Va, dau- s i e m s žmonėms skaityti paskai-
giau negirdėsite jos nei aido ir ne tą "Kelias į dangų'" . 

Isavo garbę, pasilieka solistas. 

— Nežinojimas daugiau kai
nuoja, negu mokslas. 

* 
— Žmones suprasti nebūnant 

jų t a rpe taip sunku, kaip ir pa
justi skor.į medaus, laižant jį 
per stiklą. 

* 
— Juo garsiau skamba tuš

čia puodynė, tuo labiau j a ža
vimės ir vertiname. 

* 
— Duok kiaulei ir vaikui vis

ką, ko jie nori, ir turėsi gerą 
kiaulę ir blogą vaiką. 

Šjmetinis Draugo laureatas V. Ka-

"Aidai ir šešėliai", dedamas i kiše-

SOCIALISTINIO REALIZMO Teise pasirinkti mirtį 
EILĖRAŠTIS SU TAM 
TIKRAIS TRŪKUMAIS 

Garnys — istorinė liekana, 
baudusi paneles. 

Kooperatyvas — bendras šim 
t o žmonių darbas, maitinąs ke
letą apsukrių vyrukų. 

Kolektyvas — penki vyrai 
ger ia vieną buteli. 

Klaida — kai dovaną nupir
ka i savo. o ne kito žmonai. 

Laikas — malonu? smuklėje, 
nuobodus tarnyboje ir liūdnas 
su savo pačia. 

Ligonis — darbkunkas po ba
liaus. 

("Pergalei" atsisakius spaua-
i atgi 
sieną) 

Norėdamas patenkinti partinį 

"Alvudas aktyviai kovoja už 
kiekvieno lietuvio gyvybę — 
sveikatą. Nors užjaučiame jų 

dinti. slapta atgabentas per 'veiklą, m e s s u J*** nesutinkam 
iš principo. Mum atrodo, kad 
yra nemandagu atimti žmogui 
laisvę pasirinkti pačiam tinka-

poreiki, miausią mirties formą, ar t a i 
praeitą pavasarį parašiau porą i būtų nuo lašinių valgymo, t a -

P°sni*J* bako, alkoholio, svoriai numes
ti tablečių a r muilo be fosfatų." 

se. 
La t ras — žentas uošvės aky-

Meilė — kūdikiui mama, jau-

Bet k o k i ui Nori, nenori, 
o rimai skamba kaip puošnus 
kini etiški kandeliabrai. Įvaizdžiai 

malonūs 

ir švarūs kaip liaudies ligoniniu 
vaza. 
Štai, poema šita: 

"Žalgirio" žalo baseine 
plaukioja žuvys ružavos. 
Per ploną ledą ateina 
ponai ir Vilniaus žuliavos. 
Jie visi apstoja eketę 
ir žiūri į riebią, žvvilgančią žuvį. 
Žuvis ž'diavoros m'rkteli 3kį. 
o ponams paî odo liežuvį. 

Anicetas Estetas 

"Atei t is" 

matysite nei šešėlio. 

KAS YRA DIDIS 
Ne t a s yra didis, kurs pinigą klojo — 
visokiems vadavimo fondams aukojo, 
aukojo, aukojo, niekad nesustojo, 
užu idealą ir laisvę kovojo, 
bet t a s , kuris moka gražiai pakalbėti, 
kad vakar netyčia labai netikėtai, 
ir prie aukų lapo, ant stalo padėto, 
liūdnai atsidusęs, pasako rinkėjams, 
jis dolerius savo i banką padėjo. 

Valerijonas Valiuta 

ARGUMENTAS 

Į vieno blogai mokančio sko
lininko duris viešbuty smarkiai 
kažkas pasibeldė. 

— Klausyk, tamsta, at idaryk 
duris! 

Tyla. 
— Nevaidink kvailo. nes 

tamstos batai koridoriuje prie 
durų stovi! 

Po valandėlės balsas iš vidaus 

— Nebandyk girtis, kad esi ™ ' 
pasaulio viršūnėje. Atmink, kadį — Tai nieko nereiškia — aš 
žemė apsisuka kas 24 valandas. \ su šlepetėmis esu išėjęs. 

— Tėveli, jei tamsta neran
di kelio į salę, t a i kaip nurody-
si kelią į dangų? ! 

PAŠTO DARBOVIETĖJE 

Laiškanešys klausia laiškų 
ant3pauduotoją: 

— Tu per iš t isas dienas sė
di čia p r i e stalo ir vis antspau
duoji t u o s laiškus. Ar t a u ne
atsibosta t as vienodas d a r b a s ? 

— Ne, nes aš kasdien š tam
puoju k i t a data. 

TĖVAI IR PLAUKAI 

— Sūneli, kaip tik t u blo
gai elgiesi, tai tuojau mano pra
žyla v ienas plaukas. 

— Tai, tėtyte, tu turėjai bu 

Didele bausme 
"Šluota" išspausdino tokią is

toriją: 
Ožį iškvietė į vaidybą ir t a rė : 
— Skiriame jus daržovių 

parduotuvės "Švieži kopūstai" 
vedėju. Šiandien pat ir priimki
te parduotuvę. 

Vietoj to, kad būtų nudžiu
gęs ir ėmęs šokinėti, ožys ėmė 
maldauti : 

— Tik ne tai! Mirti bado 
mirtimi — per daug sunki 
bausmė. 

Ožys žinojo, kad. esant da
bart inei šviežių daržovių paruo
šimo ir pristatymo tvarkai , jo 
parduotuvės lentynos visada 
bus tuščios. 

KARVĖ UŽ 12 DOLERIŲ 

Komunistinėj Rumunijoj lan
kėsi JAV žydų rabinų ekskur
sija. Komunistiniai pareigūnai 
šiltai juos priėmė ir aiškino ra
binams, kad dabar Rumunijoj 
geras gyvenimas ir viskas pigu, 
pavyzdžiui, už 12 dolerių gali
ma nusipirkti puikią karvę . 

Kitą dieną rabinus nuvežė į 
žydišką kolchozą. Vienam rabi
nui atėjo mintis pamatyti tą 

t i laukinis, nes senelis visai jau i P i g ^ S - karvę. Jis priėjo prie se-
plikas. 

^ ^ ^ 5 ^ ? 

Velykinių vilčių krepšelis, kad būtų daugiau pLiigi ižiau kautynių 

no kolchozninko ir paklausė: 
— Kurgi čia tos karves, ku

rias po 12 dolerių parduodama? 
Senis, kiek patylėjęs, t a r ė : 
—i Kam pirkti karvę i r mo

kėti už ją 12 dolerių, kad už 
pusę tos kainos galima gauti 
viščiuką. 

N Ė R A ABEJONĖS 

— Ka ip tu manai, Onute, a r 
myli m a n e Jonas 

— 2inoma, kad myli. 
— Tai iš ko t u sprendi? — 

klausia Marytė. 
— Mat , aš seniai pastebėjau, 

kad j is visas moteris myli, tai 
myli ir tave . 

VYRAI NORI LYGYBĖS 

Anglas redaktorius W. Da-' 
vis sakosi norįs lygių teisių su 
moterimis. Girdi, reikia atleis- į 
ti vyrus nuo džentelmeniškumo, { 
priversti laikraščius įvesti vy-. Kiškiai kolchozo sodininkai. 'Tie-
rų puslapius, jei vyras eina į s&" skelbia šiuos kiškio žodžius: 
karą, t a i turi būt i imama ir jo j "Siunčiame sveikinimus Telšių ra-
žmona, vyra i t u r i gauti alimen- jono Kuršų koliūkio valdybai, kuri 

, leidžia mums netrukdomai šeimi-
tus ir t u n būti prumti , m o - Į n i n k a u t i k e t v į r t o s b r i g a d o s s o d e 

terų klubus. | Dėkojame už skanias obelaites." 

a a a a | a a a a a a a a a a a a a a a a a | 
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