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Rūpestis kūrybos modeliais,
reikalingais ateičiai
Dailininkas gali kurti, pasikliaudamas atmintim, vaizduote,
fantazija. Muzikui reikia gamtefc garsų, miesto triukšmo, teo
retinių kombinacijų. Rašytojui
būtina savo ir kitų gyvenimo pa
tirtis, bet ir sapnai, vizijos.

Tačiau visi jie, vienu ar kitu
metu, yra reikalingi, nors trum
pam, modelio, t. y. medžiagos, į
kuria neklysdami galėtų atsirem
ti ir iš jos, iš tam tikro taško,
tam tikros nuotaikos modeliuoti
savo kūrinį, tą visą medžiagą įforminant.
Dailininkas gal pastato prieš
save daiktą, žmogų — modelį,
net fotografiją, choro dainų kom
pozitorius klausosi garsų, sukvie
čia dainininkus, liepdamas jiems
eksperimentuojant traukti įvai
riais balsais, o rašytojas gal vie,na ausim klausosi, ką žmonės
šneka, skaito senas kronikas, is
knygas,
torijas ar atsiminimų
laukdamas įkvėpimo.

stambios atsiminimų knygos apie
įvairius laikotarpius, kaip mū
suose šiandien tokia Bielinio at
siminimų knyga. Turėjome Dau
manto, Kapačinsko, gen. Rašti
kio, Skipičio, Dovydėno ir daug
kitų atsiminimų knygų. Ir tik
riausiai tai buvo, yra ir gal net
bus medžiaga mūsų ateities jau
nųjų rašytojų kartai, jei tokių
čia dar kada turėsime. Tad atro
do, kad panašios medžiagos rei
kėtų net kur kas daugiau ir vis įvairesnės, kol dar gyvi tie, kurie
nešiojasi šio' šimtmečio atsimini
mus.

Chicagoje pasitinkant
Pokalbis su veikalo režisiere Marija Smilgaite

Siu metų pavasaris lietuvių iš-,
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eivijoje, yapč Chicagoje, pažymė
tinas neeiliniais užmojais kultū
rinės — kūrybinės veiklos bare.
Akcentas šį kartą teko ne ko
kiems avangardistams, bet klasi
kams: neseniai gana sėkmingai
praėjo Kazimiero V. Banaičio
operos “Jūratė ir Kastytis” pasau
linės premjeros spektakliai, o štai
rytoj Jaunimo centre, Chicagoje,
statoma mūsų literatūros klasiko
Vinco Krėvės istorinė
drama
“Skirgaila”. “'Skirgailos” atveju
malonu dar ir tai, kad veikalas
įkopia scenon daugiausia mūsų
čionykščio jaunimo iniciatyva. Ir
pati režisierė iš jų visų bus bene
jauniausia. Linkėdami spektak
liui sėkmė*;, jo išvakarėse užkalbi
name čia jaunąją režisierę Mariją
Smilga itę.
— Kada, kur ir kieno galvoj
gimė idėja Chicagoje dar
šį
priešvasarinį sezoną
pastatyti
vieną iš žymiausių lietuviškosios
dramaturgijos veikalų — Vinco
Krėvės “Skirgailą”? Žinome tik
riau tik tiek, kad būsimo spektak
lio režisierė yra Marija Smilgaitė.
Sakykite, kokio teatro ar kokio
kitokio sambūrio vardu “Skirgai
la” statomas, kitaip tariant, kas
rūpinasi viso įvykio organizavi
mu plačiausiąja prasme?

— Šių metų pradžioje viena
me Neo-Lituanų valdybos posė
dyje, įvykusiame Chicagoje, Vy
tautas Paukštys pasiūlė korpora
cijos valdybai pastatyti vaidini
mą, norint sugyvinti Neo-Litu-*
anų veiklą. Jo idėja buvo priimta,
ir tereikėjo, panašiai kaip ir PiJuk mūsų istorija nedaug pa randello veikėjam, surasti ne tik
liko mums panašių užrašų ir gal autorių, bet taip pat ir režisierių.
dėl to ji kažkaip gal miglotesnė Kolega Vytautas, valdybos pamums. Senuosius, net
laiškus,
saugo turtingesni pasaulio ar
chyvai. O mes šiandien, keisčiau
siose pasaulio šalyse apsigyvenę,
ar neturėtume palikti ateities kū
rėjui ne tik tų vietų apybraižas,
bet ir keisčiausių išeivio darbų
bent trumpų aprašymų rinkinį.
Jei dabar nežinome tiksliai, kaip
gyvena ir dirba čionykščiai mū
sų mokslininkai, artistai, dėstyto
jai universitetuose, okeonografai,
kariai, darbininkai, redaktoriai,
pardavėjai, žurnalistai, veikėjai ir
kt., kaip tai žinos šios medžiagos
reikalingas kūrėjas ateityje?

Vienam. menininkui reikia daž
nai pasikartojančio, paskato, ki
tam užtenka vieno
trumpo
žvilgsnio — akimirksnio, kelių
išgirstų žodžių, garsų, ir jie tam
pa jam viso kūrinio tema. Toks
menininkas net vengia būti per
krautas medžiaga. Jis net nenori,
visą laiką matyti savo modelio, Tik surinkta knygose, tokia me
kad medžiaga - modelis nenu džiaga pasidarytų lyg šio viso
stelbtų jo, kaip autoriaus, fanta laikotarpio gyvenimo piūvis, ku
ris ateities kūrėjams taptų po ran
zijos.
ka gulinčia, patogia, kūrybai au
Dabarties laikai medžiaga ir tentiška medžiaga — modelis,
modeliais gal net per daug tur ieškant įkvėpimo ir atramos. Tai
nebūtų enciklopedija, bet gal sa
tingi. Menininkas turi fotografi
votiškas, kūrėjui pritaikintas pa
jas, muzikas garsų juostas, muzi
skatų rinkinys, dėl kurio šian
kos plokšteles, gaidas, o rašyto
dien verta visiems pagalvoti.
jam plačiausias pasirinkimas
nė,
laikraščiuose, žiniose; pasirodo
P. Mln.

skirtas rūpintis veikalo pastaty__ 1kreipėsi
....i
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Nuspren
dus, jog bus statomas Krėvės
“Skirgaila”, netrukus
prisidėjo
daugiau bendradarbių, pažįsta
mų veidų iŠ Lietuvių Bendruo
menės Antrojo teatro festivalio
statyto veikalo “Metai”, ir ruo
šos darbas buvo pradėtas.
Rengėjai nenorėjo, kad vaidi
nimas būtų eksperimentinis, avangardinis. Jie tenorėjo, kad vei
kalu būtų patraukta ne tik ma
žoji teatro mylėtojų grupė, bet
taip pat ir didžioji Chicagos
lietuviškoji publika. O tokią pub
liką patraukti galima, mano nuo
mone, klasikiniu veikalu. Ir taip
buvo išrinkt:5: Ąiasiko
Krėvės
“Skirgaila'', kaip įdomus ir pilnas
intrigų veidinimas.
.Šį pastatymą finansuoja Korp!
Neo-Lituania. Tačiau į darbą yra
įsijungę žmonės ne tik iš tos or
ganizacijos, bet taip pat ir iš kitų,
o aktoriai susibūrė iš visų Chi
cagos apylinkėje esančių teatro
mėgėjų grupių, pavyzdžiui,
iš
Antro kaimo, iš Jaunimo teatro.
— Ar Pati pirmiausia pakišote “Skirgailos” pastatymo mintį
ar kas nors kitas specialiai šiai
Krėvės dramai režisuoti Jus pasi
kvietė, iš anksto jau nutarus ne
ką kitą, o “Skirgailą” parodyti
scenoje?
— Iš tikrųjų pasakius, man iš
pat pradžių buvo lyg ir aišku,
kad norėčiau statyti kokį Krė
vės vaidinimą. Buvo galvota pa
statyti “Likimo keliais” ištraukas,
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
publikai įdomiau matyti vientisą
veikalą, nusprendėme, jog reikia
statyti “Skirgailą”. Be to, išeivijo
je niekad šis veikalas nebuvo pa-

Petras ^unkūnias* d*L Adolf^V^-v

rodytas scenoje — taigi dar di
desnis akstinas jį, o ne kokį kitą
vaidinimą parengti.
—Jaunimui, taigi ir jaunai re
žisierei, atrodo, lyg labiau prie
širdies būtų šių dienų avangardi
nė dramaturgija. Tokių moder
nių spektaklių juk neseniai ma
tėme Jūsų pačios režisuotų (K.
Ostraukso “Metai”). Kas labiau
siai sugundė imtis ir, sakytume,
klasikinės dramos režisavimo ir
iš kur semiatės savim pasitikėji
mo jėgų?
— Nemanau, kad tai būtų pa
sitikėjimo klausimas, šį vaidini
mą statant. Teatro jėgų Chicagoje. apstų, tereikia tas jėgas tik
suburti Ir galiu nuoširdžiai pa
sakyti, jog šio pastatymo aktoriai
kaip tik pasiryžę Krėvės veikalą
išpildyti profesionaliai.
Žinoma, esu artimiau susipaži
nusi su avangardiniu teatru. Ta Marija Smilgaite (karalienė Morta) Justino Marcinkevičiaus "Mindaugo”
suvaidintuose kartu su Jonu Kelečium (Mindaugu) ir Leonu
čiau tai nereiškia, kad vien juo fragmentuose,
Barausku (Dausprungu) balandžio 15 d. Bostone ir balandžio 16 d. New
domiuosi. “Skirgaila" mane pa Yorke.
Nuotr. V. Maželio
traukė savo aktualumu šiais lai
kais. Skirgaila, gyvenimo mala
mas “tarp
dviejų
pasaulių”
bando Lietuvą valdyti, sutapa .nalą, pritaikydamas jį mūsų sąly lizuotais skliautais. Scenovaizdį
tindamas senąsias idėjas su nau gom. Suredaguotas veikalas išlai sukūrė dailininkas Alvydas Bi
jom. Skirgaila yra asmeninių, po ko Krėvės mintį, jo kalbą, bei ro čiūnas. Rūbus, kurie vaizduos to
litinių bei religinių kovų apsup mantinį toną ir ypač pabrėžia laikmečio (14-to amžiaus galo
tas ir jose įveltas. O juk ir mes nuolatinį konfliktą, ar jis būtų madas), suprojektavo madų kū
čia išeivijoje esame
panašiai vidinis Skirgailos asmens, ar poli rėja Gražina Stitilytė. Muziką su
tarp tų dviejų pasaulių — lietu tinis, religinis, skirtingų tautų. kūrė kolegė Daiva Matulionytė.
viškojo, tėvų mums perduoto, iri Mane sudomino
psichologinis Šviesas pritaikė Vytautas Paukš
amerikoniškojo, į kurį įsijungda šio vaidinimo momentas. Krėvė tys. Romas Česas rūpinasi butafo
mi ir lietuviškojo nenorime ap labai realiai įžvelgia Skirgailos, rijos bei scenovaizdžių eskizų iš
leisti.
kaip valdovo ir žmogaus, proble pildymu. Daug laiko ir darbo įmas,
Skirgaila yra tvirtas, kie ddjo Virgilijus Krapauskas, rink
— Kas “Skirgailoje” Jums ytas
valdovas,
tačiau jo veiksmai damas istorines žinias apie Skir
pač patinka ir į ką ten ypač kryps
remiasi žmoniškumo principais. gailą. Grimavimą tvarko Aldona
jūsų režisūrinis dėmesys?
Galutiniame rezultate, jo tas Zailskaitė, kuri taip pat eina re
— Aktorius Stasys Pilka sure žmoniškumas jį, kaip valdovą, žisierės pavaduotojos pareigas.
dagavo Krėvės “Skirgailos” origi- sužlugdo. Krėvė labai įtikinamai Techninis koordinatorius yra Aparodo valdovų kasdieniškumą— leksandras Pakalniškis Jr. Prie
pavydą, meilę, nusivylimą. Tuo šio skaičiaus prisideda taip pat
būdu publikai visai nesunku i- keliolika kitų techninių padėjė
dentifikuotis su jais, Todėl Skir- jugailos vaidmuo yrą labai įtiki— Kas “Skirgailoje” vaidins
nantis.
pagrindines roles? Kaip vyksta
Režisūros dėmesys ypatingai repeticijos, kokia darbo nuotai
kreipiamas į Krėvės poetinės -ro ka?
mantinės kalbos derinimą su jo
— Pagrindines roles vaidina
charakterių realistiniu išvystymu.
šie aktoriai: Skirgaila — Juozas
Krėvės žodynas turiningas, todėl,
Raudonis, Ona Duonutė — Da
įtempiant visas pastangas,' norė lia Juknevičiūtė, Kelleris — Al
ta tos jo kalbos nesudąrkyti. Pro
das Naris, Stardas — Alfas Brin
fesorius Jonikas daug padėjo, gry ką, Oligė — Eglė Juodvalkytė,
ninant pačių aktorių kalbą.
Henrikas Mazovietis — Rimas
■
— Ar galima tikėtis daugiau Cinką, Daugaila — Andrius Ba
istorinio fono realistinio pastaty- rauskas, Vartenbergas — Vid
ino, ar pasinaudosit taipgi viso mantas Juodgudis, Skarbekas —
mis įvairiausiomis
moderniojo Linas Regis.
Darbas vyko kelis mėnesius.
šių dienų teatro galimybėmis, tu
rint galvoj rūbus, muziką, švie Nuotaika, savaime aišku, šian
sas, dekoracijas ir visą kitą bu dien gera. Repeticijos ir darbo at
taforiją? Ir kurie žmonės visuos likimas vyko, pagal planą. O ge
gužės 21 d. 3 vai. popiet “Skir
šiuos reikaluos Jums talkina?
gailos
” premjera Chicagoje, Jau
— Kaip jau minėjau, pastaty
mas bus realistinis, bet romanti nimo centre.

Chica9°ie- K kairės į dešinę: dail. Marija Ambrozaitie-

ouas valeska ir dad. Jonas Kelečius.

Nuotr. K. A

nio tono. Veiksmas vyksta Vil
niaus pilyje, o ji atvaizduota sti-
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Poezija ir filosofija matematikoje
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Č. MASAITIS

Matematika ir poezija
Pasižvalgę j kelias nuomones, kal
bant apie matematiką, stabtelkim
dabar ties poezija, kuri, anot bri
tų filosofo Herberto Spencer’io, yra
kalbos forma, skirta tiksliai reikšti
emoncinėms mintims. Skaitant poe
tą Algimantą Mackų, atrodo, kad
poezija yra “iš mirusios jūros dug
no iškaltos deginto molio plytelės
su hieroglifų įrašais”.
Kiekvienas mes savaip skaitome
šiuos hieroglifus ir savo atskirą tu
rinį įdėdam į juos, kaip ir į mate
matikos simbolius, kurių intuityvi
prasmė kiekvieno mūsų yra kita ir
kurių objektyvi reikšmė priklauso
nuo to, kaip šios hieroglifų plokšte
lės sudėstomos. Pavyzdžiui, ta pati
diferncialinė lygtis gali reikšti spy
ruoklės siūbavimą, kitu atveju gali
aprašyti elektros srovę indukcinia
me tinkle, dar kitu atveju ji gali at
vaizduoti žmogoaus širdies plakimą.
Argi ne tas pat atsitinka su me
taforom poezijoj? Juk Salomėjos Nė
ries vėjas jos eilutėje “gyvenimas
mano — tai vėjas palaidas” reiškia
visai ką kitą, negu Jurgitos Saulaitytės posme:

Sausra nėra smėlis,
Nei deganti saulė,
Nei sausas vėjas.
Sausra yra
šulinys be ilgesio,
O ką reiškia “vėjas”, kai Alfon
sas Nyka-Niliūnas sušunka: “Vivaldi, vėjas ir vargonai vejasi sidabro
strėlę”, arba kai jis palydi vėją ge
dulo procesijoj:

Jos kūną išnešė kadais
Šešėliais pro žalias alėjas,
Ir sekė ją mylėjęs vėjas,
Palinkęs po sunkiais žiedais.
Argi šiuose pavyzdžiuose vėjas
nėra tas pats, kaip matematikoje ik
sas, kuris įgyja prasmės tiktai kitų
simbolių kontekste,
pavirsdamas
pagal autoriaus norų arba laisvu
kintamuoju, arba griežtai nubrėžta
riba, arba begalinių dimensijų erd
ve.
Kažin ar Henriko Radausko žo
džiai:
■Ir skamba medyje melodija tyli,
O aš klausausi jos ir užrašau
smėly,

reiškia tik jo kuklumo neviltį, kad
laikas greit užpustys jo giesmę, kaip
pėdsaką sausam smėly? O gal jie
pirmiausia pasako jo parinktų žo
džių ir jų prasmės nepastovumą?
Ar po daugelio metų Radausko ty
lioji melodija neskambės kitais ai
dais tame pačiame medy ir tame
pačiam eilėrašty, negu ji skamba
dabar?

Be paminėtos laisvės dėti į tuos mintis. Tačiau tai yra iš tos gady
pačius žodžius ir simbolius įvairią nės, kada poetas buvo pranašas ir
prasmę, matematikoje ir poezijoje pranašai buvo poetai. Dabar, kai
mes esame laisvi tą pačią prasmę naujojoj poezijoj R. Vėžys po ato
reikšti įvairiais simboliais. Pavyz stogų “grįžęs miestan vaikšto pagi
džiui, Julija Švabaitė liūdi,
kai riodamas ir žaksi mėlynos padan“vėjas užpūtė motinos šilto rū-1 gės gabalais”, gal ir ne visada rasi

bo kvepėjimą,” o Nyka - Niliūnas
išsako išsiskyrimo su motina skaus
mą, kai “ji užgęsta tenai, lyg šešė
lis, be skundo, kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama”. Abu jie ap
rašo tą patį įvykį, tačiau Švabaitė
savo posme laidoja paguodą ir už
uovėją, o Niliūnas atsiskiria, su. gy
venimo švyturio neisipildžiusios vil
ties auka.
,> ■;
Matematikoje, žinoma, nėra in
tymaus grožio, kuris spindi praradi
mo kančioj ir atgailoj-, tačiau mate
matikoj, kaip ir poezijoj, realybė iš
reiškiama įvairiomis formomis, ku
rios aVpindf tai, ko mes ieškome
samprtfuv'um.i ar jausmų tikrovėje,
kurios yra mūsų asmeninio santy
kio su šia tikrove aidas. Pavyzdžiui,
iš trigonometrijos mums gerai pa
žįstama kosinuso funkcija, išreiškia
ma trikampio kraštinių santykiu,
kai mums rūpi trikampio savybės
a ba begalinė eilutė, kai mus do
mina šios funkcijos pratęsimas
į
kompleksinę sritį.
‘ '''
Poezijoje yra metaforų, kurios yra virtusios simboliais su aprėžta
prasmių skale. Taip pat ir matema
tikoje kai kurię ženklai j Jr sąvokos
yra įgiję gana pastovią prasmę. Ta
čiau šie simboliai savo lankstumu
ir įvairumu išlieka, įdomūs ir vis
nauji. Liepsna ir audra yra poezi
jos simbolių fJAvyzdžiai. Jie išlaiko
savo metaforų grožį, nes kai Dan
guolė Sadūnaitė žada “po žiemos su
liepsnoti tulpėmis”, jos liepsnojimas
yra visai kitas, negu Vlado Šlaito,
kai jis ilgisi “nežemiškoj draugys
tėj kaip žiburėlis danguje liepsnot!”

me poezijoj širdies išmanymą. Ta
čiau argi mes nesusimąstome, kok
sai trapus modernaus žmogaus pras
mės supratimas, kai kitoje vietoje
skaitome tą patį autorių, aprašan
tį, kaip “pro langus skverbėsi vaka
ro beprasmiškumas”?
Britų poetas Wordsworth sako:
“Poezija yra tai, kas apima visus
mokslus ir tai, it po visi mokslai tu
ri remtis”. Manau, kad tikroji poezi
jos vieta yra tarp šitps hiperbolės ir
kuklių K. Bradūno žodžių, kur jis
sako: “ten rytojaus palamintą vil
tį suieškojęs į giesmę dedu”. Iš tik
ro, atidžiai ieškodami, ir dabar mes
galime rasti poezijoj rytojaus
at
spindį, kuris yra aukščiausias žinoji
mo laipsnis; galime vėl išgyventi se
novės laikų realybę, kurioje prana
šo ir poeto buvo ta pati, išmanymą
mąstanti, širdis.
Kai poezija savo žodžių simbo
likoj atskleidžia mums ateitį, ji yra
panaši į matematiką, kuri lygtimis
ir simbolių
transformacijomis nu
stato būsimus saulės aptemimus,
rytdienos vėjo stiprumą bei kryptį
ir per ateinantį trijų nedarbo dienų
savaitgalį eismo nelaimėse žuvusių
jų skaičių.
Airių poetas ir kritikas
Louis
MacNeice palygino poeziją su “pre
cizijos instrumentų žmogaus reakci
jai į gyvenimą užrašyti”. Aš manau,

yra kita, negu iškalbingo pamoksli
ninko skelbiamas idealas. Ir pati idealo sąvoka matematinių grupių
teorijoje yra tiksliai definuota aibė,
su matematine precizija savo pras
mę įvairiose grupėse, — panašiai,
kaip audra ar idėja keičia
savo
reikšmes poezijoj, — tačiau visuo
met aiški ir vienareikšmė. O kiek
precizijos mes skiriame idealui sa
vo kasdieninėj kalboj ir gyvenime?
Kažin, ar ne šitą sąvokų ir min
čių kombinavimo
laisvę, bendrą
matematikai ir poezijai, ir iš tos
laisvės kylantį tikslumą
turėjo
galvoj garsus matematikos Weierstrass’as sakydamas, kad matemati
kas, kuris nėra kartu ir truputį poe.tas, niekada nėra pilnas matemati
kas.
Filosofija ir matematika

Dabar dar žodis apie filosofiją ir
matematiką. Jos yra panašios bent
vienu atveju: abi labai preten
zingos. Pagal vadovėlių definiciją
filosofija yra visuotinis mokslas, api
mąs visų kitų mokslų pagrindus.
Todėl mes turime gamtos mokslų
filosofiją, istorijos filosofiją, ekono
mikos filosofiją ir net matematikos
filosofiją, arba matematiką. Mate
matikai taip pat paskelbė
savo
mokslą visų mokslų karaliene ir
matematikas Bell net parašė kny
gą tuo titulu. Panašiai, kaip įvairių
mokslo šakų filosofijas, mes turi
me įvairius matematinius mokslus,
kaip matematinę fiziką, matemati
nę chemiją, biometriką, t. y. mate
matinę biologiją, operacinį mokslą,
arba ekonomikos matematiką, mate
matinę lingvistiką ir net matemati
nę filososfiją! Iš tįjcro, juk turime
matematinę logiką, ir reikia pripa

fai, gyvenę po Descartes’o kreipė
daug dėmesio į jo pastabą. Tačiau
šios dvi mokslo šakos yra daugiau
negu vienu atžvilgiu į viena kitą
panašios.
Pirmiausia, matematika, kaip ir
filosofija, tiesiogiai nesiremia
nei
matavimais, nei stebėjimais. Jų da
romų išvadų negalima nei patvir
tinti, nei sugriauti jokiais eksperi
mentais. Tiesa, filososfijoje pragma
tizmas teigia, kad visas žmogaus
pažinimas ateina per mūsų jusles.
Taip pat ir matematikoje yra nuo
monių, kad visa matematika yra il
gų amžių patirties indukcija. Ta
čiau reikia pastebėti, kad nei filoso
fijoje, nei matematikoje, berods, nie
kas nėra pasiūlęs eksperimentų ar
matavimų, kurie galėtų patvirtin
ti ar sugriauti kurį filosofinį teigi
mą ar matematikos teoremą.
Toliau, filosofijoje ir matematiko
je egzistencijos klausimas yra vie
nas iš pagrindinių, nors klausimo
forma ir sprendimo būdai matema
tikoje yra kitokie, negu filosofijoje.
Užuot ieškodami pačios egzistenci
jos esmės, kaip filosofijoje, matema
tikoje mes paprastai klausiame apie
vieno elemento arba specialios ele
mentų klasės buvimą. Filosofijoje
mes pirmiausia klausiame, kas yra
būtis, o tik po to ieškome jos sa
vybių. Matematikoje
dažniausiai
darome priešingai: pirma nusako
me elemento savybes, o paskui klau
siame, ar jis egzistuoja.
Tačiau kaip būties klausimas už
ima daug vietos filososfijoje, taip
ir modernioji matematika yra pri
krauta vadinamų egzistencijos teo
remų, kurios įrodinėja, kad definici
jomis ir postulatais apibrėžtame ma
tematiniame pasauly egzistuoja tam
tikri elementai, kaip, pavyzdžiui:
sekų ribos, lygčių sprendimai ir ai
bių transformacijos, ir kad tie ele
mentai turi tam tikras savybes, kaip
antai: jie yra vieninteliai, tolydiniai,
vien-vienareikšmiai, ir t.t.
J būties svarstymą filosofijoje ga
lima žiūrėti trimis požvilgiais. Mes
nagrinėjame, kas yra būtis, kaip at
skiri būties aspektai rišasi vienas su
kitu, ir kaip mes patirtam būtį. Aiš
ku, šitie atžvilgiai yra tampriai su
siję tarpusavy ir kiekvienas mąsty
mas kas yra būtis apima taip pat
atsakymus j kitus du klausimus.

struktūrą, o gal dar ir logikos tai
syklių sudarymą. Moderniojoje ma
tematikoje aksiomos nustojo būti
aksiomomis. Dabar jos vadinamos
postulatais, o ne savaime aiškio
mis tiesomis. Postulatų pasirinki
mas yra tam tikra prasme vien sko
nio dalykas. Matematikoje netgi pa
geidaujama nagrinėti įvairias postu
latų ir jų paneigimų kombinaci
jas ir tirti iš to išplaukiančius gali
mumus. Pavyzdžiui, mes diskutuo
jame dvinarę aibių algebrą ir su ja
susijusią klasinę dvireikšmę logiką,
kurioje kiekvienas teigimas yra arba
teisingas arba klaidingas. Arba mes
galime lygiai taip pat studijuoti va
dinamas neryškias aibes su jų dau
giareikšme logika, kurioje teigimai

Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmč

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 We«t 51st Street
Tel. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimų: pirmad. Ir
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir pentad.
10—4; Seštad. 10—2 vai.
Ofs. tel. 735-4477

, Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

be teisingos arba klaidingos reikš
mės gali turėti taip pat ir kitas
reikšmes. Taigi, postulatų pasirinki
mo klausimas nėra esminis.
Mums belieka svarstyti tik du pir
muosius būties klausimo atžvilgius:
kas ir kaip. Filosofijoje atsakymų
skalė j pirmąjį klausimą nusitęsia
nuo Platono idėjų arba formų, ku
rios tik vienos sudaro tikrąją realy
bę iki Demokrito atomistinės tikro
vės, kuri visa sudėta į nedalomas
medžiagos daleles. Iš tikro, ir po
puliarios literatūros skaitytojas gali
lengvai priskaičiuoti bent pustuzinį
skirtingų filosofinių teigimų apie
būtį, pradedant kraštutiniu solipsiz
mu iki Spencerio ir James’o prag-

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOfe

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal Busltarimų

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

SPECIALYBE — NERVU IR
2454 VVest 71st Street
EMOCINES LIGOS
(718* ir Campbell Avė. kampas)
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Pirmad.., antrad., ketvlrtad. ir penkt.
6449 So. Pulaski Road
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
Valandos pagal susitarimų
Ketvlrtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryte
Iki 11 vai. ryto — tik susltarua
Rezid. TeL — GI 8-0878

DR. W. M. EISIN ■ EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
6132 So. Kedzie Avė., VVA 6-2670
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-6149

Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 8-0001

TeL — BE 3-5893

DR. A. B, GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso teL PR 8-2220
Namų — rezid. —- PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lensee”
VaL pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

6159 South Damen Avenue
TeL Ofiso PR 6-7800! Namų 925-7697
Valandos tik pagal susitarimų.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69lh Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS

Inkstų, Pūslės ir Prostata
CHIRURGIJA
DR. A. JENKINS
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir ketvirtad. nuc. 5-7 vakare
3844 VVest 63rd Street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

Pradėdami paskutiniuoju, epistemologiniu atžvilgiu, turime pastebė
ti, kad matematikoj kaip ir filosofijo
je kyla klausimas, kiek mūsų jus
linė patirtis prisideda prie matema iki 8 vai. Trečiad. ir šeštai. uždaryta
DR. J. J. SIMONAITIS
tikos išvystymo, ty. kiek matema Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tika priklauso nuo indukcijos ir kiek
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
DR. F. V. KAUNAS
jos sukurta grynąja dedukcija
iš
Ofiso tel. REllance 5-4410
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmųjų principų. Tačiau
šitas
Rez. GRovehill 6-0617
1407 So. 49th Court, Cicero
klausimas matematikoje liečia
tik
Valandos: pirm Ir ket. nuo 12 vai
postulatų pasirinkimą ir definicijų Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. ir Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p.
šeštad. tik susitarus
Ir vakarais pagal susitarimų.

Taip pat audra. Ji virto konflik
to, sunaikinimo ir iššaukimo sim
boliu. Tačiau ji vis tiek išlieka poezi
joj nauja ir sodri savo turiniu, nes
Stasio Santvara audra, kuri “į kran
tą išmetė skeveldras laivo” yra tra
giška ir grasinanti, tuo tarpu toji
audra, kurios Juozo Mikuckio “šir
dis nebeieško, kai jau metai neri
mo praeina” yra intymiai asmeniš
ka ir net nuolaidi. Dar kitokią aud
rą surinkome “kasas paleidusią, at
jojančią” pas poetę Nerimą Narutę.
i.

Panašiai ir matematikoje: integ
ralas visada reiškia tam tikros rū
šies ribą, o tačiau šio simbolio Riemann’o, Stiltjes, Lebesynė, ar Ra
dono prasmės nemažiau skiriasi tar
pusavy negu Sadūnaitės ir Šlaito
Gali atrodyti, kad šis palygini liepsnojimai.
mas, kaip simboliai ir metaforos kei
Šios pastabos rodo, kad matema
čia savo turinį matematikoje ir po tikoje formų tarpusavio santykis ir
ezijoje, yra paviršutinis. Juk Stasio jų priklausomumas nuo to santy
Santvara žodžiais“Daina pilna auk kio yra panašus j poezijoje naudo
sinių skiemenų, daina graži, kaip jamą techniką, kuri nuaudžia vaiz
sielvartą dainuojanti mergaitė”. O dus ir jausmą iš žodžių, laisvai juos
matematika juk sausa, bejausmė, be pasirinkdama ir sugretindama.
gyvybės. Bet argi grožis tik jausmuos
Britų matematikas Hardy sako,
ir sielvarte? Argi kiekviena obels ša kad tapytojas, poetas ir matemati
ka pavasarį kančioj pabąla? O vis kas visi kaip miklios audėjos audžia
dėlto jinai — graži! Grožis ir gy savo raštus: tapytojas spalvų audi
vybė yra tiek pat ir matematinio mą, poetas žodžių marginį, o ma
galvosūkio dalis, kiek jie priklauso tematikas minčių įvairiasplavį raš
Danguolė Stončiūtė
Stasės Šakytės “Iš tamsių geležies tą. Tačiau matematika yra mūsų
Iš "Dailės" grupės parodos
rūdos lašų renkamam kentėjimo pažinimo dalis. Joje simbolių ir jos
ženklui.” Tiesos ilgesys yra nema savotiškų metaforų naudojimo bū
žiau gražus, negu gėrio ieškojimas das tėra tik antraeilės reikšmės. O
ritmo eilutėmis.
kaip su poezija? Ar ji irgi priklauso kad ši precizija kyla iš poezijos
Be abejo, daugiau žmonių
gali mūsų pažinimo lobiams? Aš neži laisvės žodžių ir jų semantikos
gėrėtis Aisčio “Vortinkliukuose pa- nau. Kai aš skaitau poeziją, aš ta naudojime. Mūsų kalba ir mūsų
Tačiau sąvokos labai netikslios ir dažnai
kibusiont raselėm apvalytėm”, negu rtuos neieškąs žinojimo.
Goedel’io nepilnumo teorema arba kaip yra iš tikro? Žinoma, poezijoje daugiaprasmės: kas vienam yra ark
Zermello kardinalinių skaičių pa nerasim geometrijos teoremų,nei lyg lys, kitam gali būti tik kuinas, o
įrody dar kitam gal žirgas. Tik išsilaisvi
lyginimu. Tačiau jei mes visi galėtu čių sprendimo egzistencijos
me dainuoti kaip Vergilijus Noreika, mų, nors praeity ir bandyta eilė nę iš žodžių kasdienybės ir nusikėbet tik kas dešimtas skirtume spal mis rašyti geometrijos vadovėlius. lę į Lewis Carroll’io Alicijos Stebuk
vas, ar tada sakytume, kad grožis Tačiau poezijoje yra kitos išminties lingąją Žemę, kurioje žodžiai reiš
priklauso tik Banaičio ir Jakubėno ir kito žinojimo. Keturiasdešimt aš kia tą, ką mes norime, tik tada mes
kūrybai ir kad jo mažiau Adomo tuntoji psalmė sako: “Mano burna galime pasiekti matematinės preci
Varno drobėje? Goethe yra pasakęs: kalbės išmintį ir mano mąstanti zijos. Matematika, kaip ir poezija,
“Matematikas tik tiek yra išbaigtas, širdis išmanymą.” Juk psalmė yra nesuvaržyta jokiomis prekoncepcijo-

kiek įifi išgyvena tiesos grožį”.
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DR. ANNA BALIUNAS

DR. ALG. KAVALIŪNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 lst Street
Valandos pagal susitarimų
TEL. — 925-8296
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad.
Skambinti — 685-2525
ryto,
2
—
8 vai vak. Seštad. 1 iki
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta.
Ofiso telefonas PR 8-3229
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150
Rezid. tel. WA 5-3099
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078
PRITAIKO AKINIUS

2868 VVest 63rd Street

REZID. TEL. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija tr moterų ligos
Glnekologinč Chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building) Tel. LU 6-6446
Priima ligonius pagal susitarimų,
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Auka (lino raižinys)
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

žinti, ji yra daug pranašesnė už
Aristotelio logiką. 1665 metais Spinoza parašė veikalą: Ethica More
Geometrico Demonstrata, t. y. eti
ka geometriniu būdu
išdėstyta.
Prancūzų filosofas Descartes yra
pareiškęs, kad filosofija negali bū
ti tiksli, jėi ji nėra išreikšta mate
matinėmis formomis..
Galimas daiktas, kad Spinozos etikos išdėstymas ir Descartes'o pa
staba labiau nurodo
į skirtumą
tarp matematikos ir filosofijos, ne
gu į jų panašumu. Be abefo, rfia-

poeziją ir kariu g yra gyvenimo iš mis ir joje tobulo skaičiaus savybė tematlką nėra iilosoilįa. Ne lUoso-

2801 West 63rd Street
Kampas 68-čioe tr California
Valandos pagal susitarimų:
Plrmad., antrad, ketvlrtad. nuo
6 Iki 7:80 vai. vakaro.
Beštad. nuo 2 iki 3:80 vai.
Trečiad. ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 470-4042
Rezid. teL VVAlbrook 5-3043

6640 South Pulaski Road

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 60th Avenue, Cicero
1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet

Kasdien

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligoa
Ofisas tr rez., 2652 W. 59tb 84.
Tel. PBosped 8-1323
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr
penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. tr nuo 6 tkl 8
v. v. leštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
taiku pagal susitarimų.
Of. Tel. HE 4-2128. Namu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
Vai: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8
2454 VVest 71st Street
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir
trečiad. uždaryta.
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-4 Ir 6-8. Treč. Ir šeštad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL KRIAUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

TEL. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON

6132 S. Kedzie Avė.

(VABKAS)

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimų.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Tel. — 695-0533

DR. IRENA KURAS

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.
vak., penktad. tr šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimų.

INKSTU

IR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

FOX VALLEY MEDICAL CENTEH
860 Summit Street
Route 58 — Elgin. Illinois

GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue
TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283
Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt.
nuo 11 vai. Iki 1 vaJ. p. p. Ir nuo
DR. PETER T. BRAZIS
6—8 vai. vakare.
Trečiad.
nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p. šeštad.
11
vai.
ryto
Iki
2
vai.
p.
p.
2434 VVest 71st Street
Ofiso telef. RE 7-1168
VaL: pirm.
ketv. 1 iki 7 popiet:
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt tik
Rezid. tel. 239-2919
susitarus

Perskaitę “Draugą"- duo
kite Jdtienui pasiskaityti.

Remkite tuos oiznierius, ku
rte skelbiasi dienr. “Drauge’'.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-214L Namų 536-4M9
VaJ. pirm, antr., ketv. 2—6 ir 6—8,
Beakti »—’M. Kttaa. BMtai asattess®®.
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ti Dailės" grupes parodos
atidarymo įspūdžiai

Po bandymu ugnies
MEDARDAS BAVARSKAS

ANPERGEN

J. DA1NAUSKAS
Gegužės 13 d., šeštadienį 7
darbai traukia akį visų pirma su
vai. vak. Čiurlionio galerijoje,
gebėjimu meistriškai išgauti di
delę spalvų niuansų skalę. Iš vi
Chicagolje, prasidėjo, taip-prasidėso, josios paskutiniųjų poros me
jo “Dailės” grupės dvylikos dai
yra “Kompozicija” ir “Auka”, jų
tų emalio darbai vis labiau ir la
lininkų darbų paroda. Pabrėžti
autorė, Mundelein vardo univ.
biau darosi subtilūs.
nas iki šiol veik neįprastas įvy
studentė, grafikos kūrybai turi
kis mūsų visokių parodų rengime:
puikų braižą ir originalios kom
ši paroda buvo “atidaryta” be
pozicijos pajautimą. Gal labiau
jokių atidarymo “iškilmių”. Ne
siai savo kompozicija akį patrau Pasitarimas apie etnines
buvo jokių kalbų, žiūrovus daž
kia “Auka”, kuri leidžia tikėti,
nai varginančių, nekalbant jau
studiajs
kad Stončiūtė sugebėsianti duoti
apie tai, jog praeityje, kai kurie
nabjus, tikrai vertingus grafikos
Illinois universiteto Chicagos
tokių atidarymų kalbėtojai sun
darbus. Banienė abiejuos (akrili Circle padaliny gegužės 17—18
kiai bemokėjo pasakyti tai, ką jie
kos) darbuose skiriasi nuo anksty dienomis buvo pasitarimai etni
norėjo ar manė vertu esant pa
vesniųjų, daugiau iliustratyvių nių studijų klausimu. Pakviesta
sakyti, nepaisant to, ko klausyto
darbų, ieškojimu naujų formų sa keliasdešimt paskaitininkų ir dis
jai iš anų kalbėtojų būtų pagei
vo kūrybiniai minčiai išreikšti. kusijų vedėju' ir buvo aptarta
davę. Tikrai sveikintinas pavyz
Kelečiaus dvi kompozicijos, eks daugelis etnines studijas liečian
dys tolimesnių parodų rengėjams,
presijos abstraktai, yra tąsa jojo čių klausimų. Organizaciniam
jei negalima atidaryman įpinti
darbų, kuriuos buvo parodęs sa komitetui vadovauja “Fra Noi”
ko nors naujesnio ir kūrybingesvo paskutinėje, neseniai įvykusio įtalų laikraščio redaktorius kun.
nio, tai geriau nieko ir nekišti.
je parodoje. Ambrazaitienės du P.J. Asciolla. Pasitarimų planavi
Šios parodos apipavidalinimas
emaJlio darbai: “Geltonas takas” mo komitete lietuviams atsto
u- *
irgi buvo naujoviškas. Paveikslai
gal mažiau patraukia akį savo vauja Švietimo tarybos pirm. J.
sukabinėti ne ant sienų, bet ant
spalvų niuansais negu “Gyvybė Kavaliūnas ir Liet, bendr. atsto
stendų, tuo kiek susiaurinant pa
lietaus laše”, tačiau pirmasis ne vas inž. Br. Nainys.
rodai skirtą plotą, bet užtat, ypač
abejotinai labiau įdomus, ypač
žiūrint iš toliau, šį kartą salės
dėl tų techninių sunkumų, ku
Vatikano statistikos
konstrukciniai stulpai nedengė
riuos dailininkė turėjusi nugalė
paskirų kūrinių. Kelios payasario
ti, kūrinį realizuodama.
Vatikano statistikos biuras, ne
gėlėmis baltuojančios medžių ša
seniai
įsteigtas Pauliaus VI, pa Pražydo tulpės visos kartu ...
Z. Sodeikienės, tos grupės va
kos didelėse vazose, drauge su tos
ruošė
statistinių
žinių leidinį 197
dovės,
darbai
akrilika
nutapyti
parodos atidarymo nepaprastybe,
puslapių.
Jame
skelbiama, kad
aiškiu
“
Sodeikienės
stiliumi
”
,
tei

suteikė tos parodos visumai dides
pasaulyje
yra
633
milijonai kata
kia
vis
naujas
figūrų
bei
spalvų
nį patrauklumą ir žiūrovui teikė
likų,
kas
sudaro
beveik
18 proc.
kombinacijas,
nors
kiek
ir
dvel

papildomų pasigėrėjimo objektų.
visų
pasaulio
gyventojų,
kurių
kiančias roboto išmintimi. Įdo
Parodoje išstatyti 28 darbai Amiausias savo kompozicija yra dabar yra 3.6 bilijonų. Didžiau
leknienės, Ambrazaitienės, Ba
“Už žemės ribų”. Du darbai o- sias katalikų procentas — Pietų
nienės, Baukytės, Kelečiaus, Kriš
fortu (iš vario raižinių) yra tary ir Šiaurės Amerikoje — 55 proc.,
tolaitytės, Mitkutės, Sodei'kienės,
tum apmatas spalvų
ataudui. Europoje 38 proc., Okeanijoje
Stankienės, Stončiūtės, Trimako
23 proc., Afrikoje 11 proc.
ir
ir Zumbakienės, jury komisijai Žumbakienės, puikios emalistės, Azijoje 2 proc. Pasaulyje yra apie
visi trys darbai subtilūs, švelnių
atrinkus tuos darbus iš 60 dar
atspalvių deriniai. Jos visi tie trys 425,000 kunigų.
bų, pristatytų tai parodai. Tiesa,
parodos kataloge išvardinta 31
darbas, nes iš jury komisijos pri
imtų V. Krištolaitytės 5 darbų
i Trumputė introdukoija, prime
parodoje buvo išstatyta tik 2 dar
nanti pokalbį apie libretą ir kom
bai, kurie vieni du, deja, neduo
pozitoriaus geidimus.
da dailininkės kūrybinio žanro
visumos suvokimo. Gi išstatytus
Kadaise, būdamas New Yorke,
V. Krištolaitytės du darbus, savo
nuvykau. į Brooklyną aplankyti
tišką duoklę iškeliavusių amži
kompozitorių Kazimierą Viktorą
nybėn rimčiai pagerbti, greičiau
Banaitį, su kuriuo rišo anksty
reikia laikyti ieškojimu naujos kū
vesnė pažintis. Jisai tąsyk gyveno
rybinės išraiškos formos, o ne
lyg kokiam erdviam sandėly, ku
dailininkės pastoviai pasirinktos
ris tarnavo ir kaip gyvenamas
darbo krypties. Atrodo, kad pri
butas, ir kaip piano pamokų stu
statytų darbų atranka, nekalbant
dija. Būstinėje pirmiausia krito įapie porą "koncesijų”, buvo gana
akis tamsus, blizgesį jau baigiąs
griežta. Sprendžiant iš parodytų
prarasti pianinas — kūrybos ir
darbų, parodos visuma tuo tik lai
pragyvenimo įrankis.
mėjo, nekalbant jau apie tai, kad
Besikalbant, šeimininkas pra
neperkrautoje parodoje pateikti
sitarė,
jog ruošėsi įgyvendinti se
kūriniai geriau reprezentuojasi ir
ną
sumanymą:
komponuoti ope
lengviau jais galima gėrėtis. To
rą.
Turįs,
girdi,
Bronės Buivydailimesnių mūsų meno parodų ren
tės “Jūratė ir Kastytis” eiliuotos
gėjai turėtų irgi tai turėti galvoje.
legendos tekstą, nors libretiniu
Išstatytų darbų technika įvai
Zita Sodeikienė
Kitimas (ofortas) požiūriu juo nesąs patenkintas.
ri: akvatintas, emalis, akrilika
Iš “Dailės” grupės parodos Čiurlionio galerijoj. Chicagoj
grafitas, anglis, ofortas, aliejus,
lino raižinys. Meninės krypties
požiūriu — įvairių atspalvių ab
straktai (išskyrus pora). Gal to
dėl, kad šį kartą jury komisiją
sudarė Chicagos Meno instituto
atstovai, daugumas išstatytų dar
bų turi to instituto studijų, dar
bų atspalvį, o ypač akrilikos tech
nika atliktieji darbai,
tačiau
kvalifikuojant pristatytą kūrinį
parodai, atrodo, nebuvo žiūrima
dailininkų meninių studijų mo
jv
v- '
kyklos.
T“. 3X5$
Aleknienės kompozicijų linijos
ir spalvos švelnios, bet drauge
turi braižytojo technikos tikslu
mą. Labai įdomūs yra Mitkutės
"LietuVių liaudies
keiksmažo
džiai” (ofortų knyga), kur daili
ninkė (besirengianti Chicagoje
magistro laipsnio egzaminui) pa
sirodo mokanti vaizdžiai iliust
ruoti taiklius senosios liaudies iš
minties posakius. Tą žanrą puo
selėdama, dailininkė tikrai gali
labai vertingų kūrybinių laimėji
mų pasiekti. Šios parpdos savotiš
ką teigiamą staigmeną sudaro
Stončiūtės lino raižiniai. “Šokė- “Dailės'' grupės dailininkai suvo darbu parodoje, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Iš kairės j dešinę: Tu
įrts”(liAudies trienn motyvais) ta tutis Trimakas, sambūrio pirm. Zita Sodeikienė, Dalia Aleknienė, Nijolė Banienė, Vanda Balukienė, Marija
Nuotrauka. K. A.
da drąsias linijas, bet įdomesni Ambrazaitienė, Irena Mitkutė, Danguolė Stončiūtė ir Jonas Kelečius.
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Nebenuplaus manęs izojias
Ir nepagydys geležis.
Kai teršia širdį nuodėmės visokios
Ir atleidimo maldos jau neišprašys.

Ko geležis nenukerta, ugnis pagydo —
Jau praėjau aš bandymus ugnies.
Bet kelio nerandu pasaulio margumynuose paklydęs.
Dvasia stipri, bet silpnas kūtias pralaimės.

O kaip norėčiau tarpe nekaltųjų
Nuplauti savo suterštas rankas.
Jaii artinasi vakaras. Žinau, vėlu jau.
Ir kas bentirartlins? Ateis pagelbėt kas?

Bet apšlakstyk!, Viešpatie, izopu,
Kad neprarasčiaurifas Tave dailės...
Nuplauk man kojas ir rankas lr nuo širdies nuplauki sopulį
Ir išsivėski Švari) iš dulkėtosios šalies.

J
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J
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Nuotr. V. Maželio
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ST. MERINGIS

—Ar nenumanai, kas galėtų
tinkamą libretą parašyti? Kad
būtų tikrai sceniškas.
Nelauktai užkluptas, ėmiau
mūsiškiuose Amerikos akiračiuo
se ieškoti šiam triūsui gal ir tin
kamų žmonių. Berods, net tris
išvardinau. Nors ir_ numaniau,
kad stipriam operiniam libretui
sudaryti turi atsirasti specifinio
gabumo asmenybė. Atrodo, pas
tangos nėra sudėtingos, bet ne
kiekvienam rašytojui būna sėk
mingos.
—Noriu, kad scenoje atgimtų
šviesus mūsų pajūris ir atsispin
dėtų lietuviškas realybės ir pasa
kos pasaulis. Toks savas ir poe
tiškas.
Šie žodžiai užsikonservavo at
minty ir, tartum, dar tebėra au
syse, kai kompozitoriaus geidi
mams žiauria priešybe atsistojo
Chicagos Lietuvių operos “Jūraėt ir Kastytis” pasaulinės
premjeros scenografija. Klausy
damas, žavėjausi choru, solistų
balsais, bet nei scenovaizdžiuose,
nei aprangoje, anei spektaklio
atmosferoje neužtikau romanti
nės Lietuvos pajūrio legendos,
jokio jos kvapo.
•
Adolfas Valeška spektaklyje do
minuoja niūrumu ir, regis, Rytų
meno piršimu, Lietuvos tikrovę
paneigdamas.
Lietuviško šieno norit pauostyt?
Ir • kad ir kažin kaip gudrūs ir
mokyti —•
Puola visoms keturioms
glostyt.
Kazys B inkis

M O R T E

Ant stalo vynuogės, taip žalios bei raudonos,
Bananai, apelsinai, vipa, ką dovanojo mums egzotiška gamta,
šiandien ant stalo vėlei laušime kasdienę duoną.
Nors ji ne motinos keptą.
Ir kabo tas paveiksią* metų metais su visais skanėstais.
Nepaiso, kad prasta čia žemėje žmogaus dalis.
Ir laukia, kada ten, kada tenai Jati bus padėtas
Ir mano tėvo sodo obuolys.

„Jūratės ir Kastyčio" operos
sceninis

f?;

t 4.,t.\
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kitokio rytiečių meno sekimas ir
lietuviškų sudaromųjų dalių —>
tautinio kolorito neigimas. Vis
kas dekoratyvu, otnamentiskai
turtinga, dažnai vien efekto sie
kiant. Mėg*sta tamsų foną, ryš
kias spalvas. Jūros pakrantė pas
jį juoda, nors akį durk. Dailinin
kui, atrodo, nėra svarbu, ar tai
ankstyvas ar vėlyvas vakaras, ku
ris metų laikas. Neima galvon
nė lydinčios dekoracijas muzikos,
nė legendos ramios idilijos, nė
pasakos poezijos. Jam, matyt, tesvarbu žvilgsnį veriančios, “gra
žios” ir quasi "modernios” ar
“simboliškos” vizijos. Ir visur pas
jį niūru: ir tyliame pajūrio Lie
tuvos kampely ir Jūratės skaid
riuose gintaro rūmuose. Ir nėra,
kartoju, legendos — pasakos po
etinės kvapties.

na gal bereikalingai susiaurinta.
Ornamentuoti portalai pasirodė
neveiksmingi- Menka scenos gi
luma, aišku, siaurino mizanscenines galimybes. Apšvietimas tu
rėjo tikslą vien ryškinti sceno
vaizdi, net arijoje užtemdydamas
solistą.
'
Gali kilti įtarimas, kad šias ei
lutes rašančiam tėra nesupran
tamas vadinamas modernusis
menas. It jis kalba, mažai ką su
vokdamas, apie nūdienos apipa
vidalinimo pažangą. Įtariamasis
prisipažįsta, jog jį, pvz., sužavėjo
dailininko Vytauto Virkau “Tra
viatos” antrojo veiksmo laimėji
mas: buvo modemu, savita ir
meiliška. Ir nebuvo scenoje jokių
pragaro tamsybių. Nors buvo sti
lius it nuotaika.

Norisi dar priminti, jog mig
lai ar rūkui paleisti nereikia
nuodingų dujų. Yra taiklesnės ir
paprastesnės priemonės. Gintaro
rūmams sugriauti tereikia vien
.plieninių vielų. Ir nereiks nuo
palubių barstyti šiukšles.

Daromi pastebėjimai nėra kri
tika, tiksli, nuožmi. Tai tik lietu
vio žiūrovo reakcija. Kitų tauty
bių publika j daug ką gal stipLietuvos pajūris jau buvo ke riau reaguotų.
lių dailininkų kūrybiškai perteik
tas operos ir baleto spektakliuose. Kostiumų maskaradinė mišrainė,
Tai nebuvo fotografijos ar oleo lietuviškų nesukuriant ir neatgrafijos, bet toje scenografijoje y- gaivinant.
ra lietuviškos jūros įvairus bū
dingi pakraščiai, su jų savitu
Pradžią yra padariusi dailinin
mais, gamtine patrauka ir, saky kė Bronė Jameikiene, būrus —
čiau, reta lyrika. (O kai iš žiū- laukininkus Donelaičio “Metų”
rovės išgirdau klausimą, kodėl i inscenizacijoje aprengusi opereChicagos scertos abiejose gilumos! tiniais peizanais.
Matyt, kad
pusėse pastatyti trys "linoleumo' pu,blika dėl sodietiškos jų išžiūrituliai’, prisipažinsiu, pasidarėĮ ros nepasipiktintų,
žemdirbio
nejauku. Spėjau, kad atsirado kvapu uoslių nevargintų,
kaip kokia af švara, kompanaviDailininkas Adolfas Valeška
mo taškai, nors nutariau į klau
lietuvius
žvejus scenoje parodo
simą neatsakyti.) Manyčiau, kad
scenovaizdžių autorius labiau rū dar stipriau: lyg kaimyninių sla
pinasi savąja kūryba, o kompozi vų atstovus! Ogi operos moterų
torius Banaitis ir jo opera bebu drabužiai dar šumnesni: yra gru
vo jam tik tramplinas į asmeni pė žvejų merginų, kurios vilki
nį dekoratoriaus pasisekimą. O į raudonai ir mėlynai! Ir sugalvok
legendas ir lietuviškus nonsen tu nian, liaudies meno žinove.
O motinos ir Rūtelės drabu
sus, dekoratyvumo vardan, jisai,
žiai
tai tiesiog stilizuoti mūsų
matyt, ir dėmesio nekreipė.
Norėčiau teigti, kad statišku dvidešimtojo amžiaus kostiumai!
mas reikalavo spalvų giedrumo, Truputį pikta, kad grupė tinka
lygiai kaip to maldavo ir Lietu- mesnių kostiumų, bent lietuviš
Vos gamtovaizdis. To prašėsi ir kai praeičiai artimų, atsirado tik
šviesūs Jūratės rūmai — neže po vandeniu, t.y. gintaro rūmuo
miškos laimės prieglobsčio vieta. se. O šiaip, deja, savotiškas vin?gretas tinkamai šliejasi prie S< Tai diktavo ir operos mužiką.

Dailininkas Adolfas Valeška
nusimano dekoracijų
piešimo
technikoje, bet šiuo sykiu debiu
tavo kaip operinio spektaklio apipavidalintojas. Jo dekoracijų
ypatybė:-' Hėreikalingals elemen
tais scenos,perkrovimas,, indų ■ ar _ Per plati Marijos mokyklos sce-

(Nukeltą į į p,U§].)
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OiiAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

akiratis “horizontas,” antpetis
“epoletas,” apyrankė “brasletas,”
dvikova “duelis.” išraiška “eks
presija,” keltuvas “elevatorius,”
krepšinis “basketbolas,” lakūnas
“aviatorius,” ’ nesąmonė “absur- j
das,” perkasas “kanalas,” prie
gaidė “intonacija,” priesaga “sufiksas,” sambūvis “koegzistenci
ja,” šūkis “dievizas, lozungas,”
šukuosena “frizūra,” tarmė “dia
lektas,” teisininkas “juristas,” ta
rinys “prediktas,” vasarvietė
“kurortas,” žodynas “leksikonas”
ir kt. Kaip rodo žodžių istorija ir
pati vartosena, šios rūšies pakai
tai praktiškai pasirodė didžiai
naudingi, platesni visuomenei
Vienas iš dabartinių Lietuvos lotynų kalbos” (71). Tuo būdu artimesni ir įmanomesni už tam
vyresnės kartos kalbininkų yra ilgainiui' “susidarė klasinis, bur tikras atitinkamas svetimybes, ir
Ričardas Mironas, gimęs 1908. žuazinis - puristinis žargonas, ku todėl jie jau plačiai yra įsigalėję.
kaip
dabar, taip
IV.5 Kazachijoje, Kauno uni rį vartojo smetoninis elitas ir ku Pagaliau
versitete studijavęs klasikinę fi rį propaguoti Šviętimo ministe ir anksčiau buvo vengiama
lologiją, o Paryžiuje — sanskritą rija buvo įpareigojusi lietuvių grubių, nereikalingų skolinių ar
ir nuo 1962 Vilniaus u-to pran kalbos mokytojus, teatrą ir radi barbarizmų, pvz.: bagotas, cnata,
cūzų kalbos katedros vedėjas- Jis ofoną- Vietoj elektra rekomen čystas, gatavas ir kt.
Visai panašiai, kaip “Gimt.
yra išvertęs Eschilo “Prikaltąjį duota sakyti gintra, vietoj ener
Prometėją” (vi šj vertimą jam gija — agna, vietoj klimatas — Kalboje” ir “Kalbos patarėjuje”,
buvo suteiktas kandidato laips orovė, vietoj astronomija — dan- Lietuvių Kalbos Sekcijos išleis
nis), taip pat G. De Maupassano gūtyra, vietoj atmosfera—orija..., tuose “Varduose ir žodžiuose”
“Pjerą ir Žaną,” A. Puškino vietoj
internacionalas (baisus (Vilnius, 1971, 29t.) vietoj ba“Kapitono dukterį” ir kt. 1969 žodis lietuviškai buržuazijai!) — kanas, baranka, baumkuchenas,
išleistas jo “Kalbotyros įvadas,” o tautuomenė” (71) . Bendra išva bonka, cibulis, čainykas, fasoliai,
1971 jis išspausdino “Kalbos da tokia: ‘Turistinės tendencijos firanka, galereta, gazas, gerkumokslo pagrindus.”
kalbai daro didelę žalą... Puriz lesas, gručkas, imbrikas, kafeiniSpecialių lituanistinių dalykų mas prieštarauja tarybinės kal kas, kilbasa, košeliena, kuknia,
R. Mironas nėra parašęs, bet jau botyros principams. Jis demora lazankos, liukras, medaunykas,
prieš karą mėgo leistis į aštrius lizuoja jaunuomenę, tiesiu keliu muštarda, petelnia, piela, ponė
lietuvių kalbos ginčus, ypač nu veda į tautinį užsisklendimą, į kas, rašalas, rinkės, sardinka,
kreiptus prieš Gimtąją Kalbą ir tautinį antagonizmą, į šoviniz sirnykai , skaurada, skūra, šioj ikas, smetona, sokas, sosas, šinka,
lietuvius kalbininkus. Štai 1936 mą” (67).
šmotas,
šnapsas, taca, uksusas,
Vaire, tautininkų žurnale, savo
Visas šis R. Mirono rašymas yzacirka,
zrazai, žiurstas ir kt.
viename paskelbtame straipsnyje ra ne kas kita, kaip publicistinis
bendrinei
(literatūrinei) kalbai
(XI,317-320) jis tarp kitko šiaip ir propagandinis, bet visai nevy
teikiama
kepalas,
riestainis, ra
rašo: visas mūsų kvalifikuotų kęs jovalas, kuris maža ką bend
kalbininkų mokslas laikosi ant ro turi su realybe, dar mažiau guotis ir šakotis, butelis, svogū
giliai nekultūringo ir kalbos pri su kalbos mokslu. Tenka tik ste nas, arbatinis, pupelės, užuolai
gimtį žalojančio pagrindo; auto bėtis, kad kalbotyriniame vado da, drebučiai, dujos, avižų dribs
ritetingas kalbininkas... profaniš vėlyje, skirtame pirmojo kurso niai, griežtis ir sėtinys, arbatinu
kai vartoja žodį; taisytojas savo studentams neakivaizdininkams, kas, kavinukas ir kavinis, dešra,
argumentams imasi medžiagą iš verčiamasi tokia pigia kalbine šaltiena, virtuvė, skryliai, glajus,
tos srities, kur jis pats yra igno- propaganda, kurios net negali meduolis, garstyčios, . keptuvė,
rantas; čia... mūsų kalbininko ma rimtai ir diskutuoti. Visų pir piūklas, spurga, mirkalas, lannerimtumas pasiekia aukščiausią ma pačioj Lietuvoj jau yra ne kainiai, sardinė, varškėčiai, kep
viršūnę; ar laikraštis GK, užsi maža rimtų kalbininkų, kurių tuvė, oda, stiklainis, grietinė, sul
imdamas tiek nerimtais dalykais, kalbiniuose darbuose tokių nie tys ir sunka, padažas, kumpis,
prisideda... ir t.t. Toliau dėl tos kų, kaip R. Mirono, beveik jau gabalas, degtinė, padėklas, actas,
gražbylystės žr. Gimt. Kalba, 19- nebesutinki. Antra vertus, seniau kukulienė, vyniotyniai, prijuostė.
36, IX, 136-143.
Lietuvoje visai nebuvo tokių nai Taigi, kaip ir matome, tinka
mas ir nuosaikus gerai sudarytų
Beveik panašiu stiliumi, tik ki vių kalbininkų, kurie būtų no
lietuviškų
žodžių vartojimas
tokiose aplinkybėse ir kitokesne rėję iš lietuvių kalbos išguiti vi bendrinėje kalboje specialesnė
nuotaika jis rašo jau minėtuose sus “kitakilmius” žodžius. Kaip
mis ir net tarptautinėmis reikš
“Kalbos mokslo pagrinduose.” aš savo Ankstyvesnėje ir dabar mėmis yra ne lietuvių kalbos suČia jis gana savotiškai pasisako tinėje lietuvių bendrinės kalbos
sinimas, bet turtinimas. Be to,
dėl purizmo (kalbos gryninimo), vartosenoje (1971, 17 tt.) esu
kokių žodžių ar posakių teikimas
kaip vieno “kalbos mokslo” pa trumpai išdėstęs, tuomet Lietu
norminėmis
lytimis dar nėra
grindo. “Jei iki 1919 metų pu voje buvo stengiamasi eiti J.Jab
joks
draudimas:
vartotojas gali
rizmas Lietuvoje buvo daugiau lonskio ir K. Būgos pramintu ke
pasinaudoti
tomis
teikiamomis
ar mažiau pateisinamas, — sako liu. Specialesnės, ypač terminais
lytimis,
bet
tam
tikrais
atvejais
jis, — tai nuo 1919 metų, nuo vartojamos tarptautinės svetimy
reikiant
jis
gali
vartoti
ir
kitus
to laiko, kai lietuvių kalba pasi bės nebuvo nei mėginamos liegretiminius,
sinoniminius
dari
darė valstybinė kalba, jis darosi tuvinti, pvz-: akcija, balkonas,
nius.
Ypač
laisvas
yra
rašytojau:
aiškiai reakcingas” (66). Ypač po diktatorius, kongresas, kultūra,
vaizduojamojoje, buitinėje kal
K. Būgos mirties “puristai išsi logika, mašina, mandolina, pro
boje jis gali vartoti visas kalbi
juosę tęsė savo pragaištingą lie tokolas, radijas, romanas, tech
nes priemones, kurios tik jam pa
tuvių kalbos ‘valymo’ darbą. 19- nika, universitetas ir kt. Tokių
dangūtyra sirodo tinkamesnės ir tikslinges39 metais pasirodė ‘Kalbos pata vireliūnizmų, kaip
nės; tai apsprendžia meninės
rėjas’ (jo autoriai — L._ Dam “astronomija,” mokysta “meto
kalbos tikslingumas, pati kalbos
brauskas, A. Salys ir Pr. Skar dika.” orovė “klimatas,” pavaizkūryba. Tam tėra viena sąlyga
džius), kur šalia gerų patarimų da “perspektyva,” varta “prak
—'kalbos taisyklingumas.
tika
”
ir
kt.,
niekas
daugiau,
iš

nurodoma į daugybę ‘negerų,’
Dar skyrium tenka paminėti
‘nereikalingų’ žodžių, pvz.: bly skyrus patį A. Vireliūną, nevar
nas, blūdas, bukietas, chalatas, tojo nei siūlė vartoti. Visuotinai tokius žodžius, kaip ainis, lygs
čemodanas, diedukas, frantas, buvo vartojami seni slaviški ar vara, obalsis ir kt. Ainis yra J.
grybas, ypas, košė, kralikas, ku germaniški skoliniai) kuriems Basanavičiaus netinkamai abs
rortas, lygsvara, nabagas, nacha- lietuvių kalboje nėra tinkamų trahuotas iš J. Bretkūno tarmi
las, obalsis,- pliažas, prūdas, re pakaitų, pvz.: agurkas, arbata, nės lyties atainis “ateivis” (plg.
zultatas, rūbas, smetona, špokas, bažnyčia, botagas, gatvė, kami ataivis “t.p.”), todėl jo vietoj ge
šposas, šriftas, žestas ir t.t.” (67). nas, kardas, .karalius, kryžius, riau vartoti seną ir visai gerai
palikuonį “descenArba: “Visą reikalą supainiojo miestas, muilas, pinigas, popie sudarytą
čia buržuaziniai lietuvių kalbi rius, ridikas, šalmas, šarvas, šil dant.” Lygsvara yra verste vers
ninkai puristai, kurie savo laiku kas, vynas ir kt.; bet tokie skoli ta iš rusų ravnovesie ar vok.
■ siūlė visus kitakilmius žodžius niai, kurie turi gerų, visai tinka Gleichgewicht, o mes turime sa
išvyti iš lietuvių kalbos lauk ir mų lietuviškų pakaitų, nebuvo vo seną ir gerą pusiausvyrą. Opakeisti juos ‘tikrais lietuviškais.’ bendrinei kalbai pirmoje vietoje balsis yra sudarytas pagal lenk,
Prieita net prie to, kad į vieną teikiami ir norminiais, žodžiais, ogios, iš mūsų kalbos visai nepa->
krūvą su žargonybėmis buvo pvz.: akrūtas “laivas,” čemoda teisinamas, ir todėl jo vietoj jau
mesti net ir tokie žodžiai, kurie nas “lagaminas,” čėsas “laikas,” J. Jablonksio buvo visai gerai pra
lietuvių kalboje egzistuoja nuo dyselys “grąžulas,” griekas “nuo dėtas vartoti šūkis.
seniausių laikų ir yra, galima sa dėmė,” guzikas “saga,” gromata
KITOS RŪŠIES
kyti, net senesni už pačią lietu “laiškas,” ypas “kirtis, smūgis;
vių kalbą” (70). Pvz. buvę ir to kartas, sykis,” kanuolė “patran “LITUANISTINIS” DISPUTAS
kių “mokytojų”, kurie net siūlę ka,” kilbasa “dešra,” lenciūgas
galvą pakeisti mąstalu! Ir toliau “grandinė,” liuosas “laisvas,”
Savo platesniu straipsniu Kam
dar gražiau: “E lietuvių kalbos skūra “oda,” smetona “grietinė,” tai reikalinga? (Draugas, 1972,
buržuaziniai lietuvių kalbinin špokas “varnėnas,” šposas “iš Nr. 66) aš norėjau pasakyti, ko
kai, uolūs lietuviško fašizmo tar daiga, pokštas,” vaina “karas,” verti yra J. Balio atskirų Lituanis
nai, stengėsi išvyti ne tik visus vaiskas ‘kariuomenė’ ir kt.. Taip tikos Instituto narių Įtarinėjimai
. tuos žodžius ir posakius, kurie pat panašiais atvejais buvo pata bei paties Instituto atakavimas,
tikrai buvo paskolinti iš rusų riami pirmiau vartoti ir tinkamai ir straipsnio gale pasisakiau dau
kalbos, bet ir tuos, kurie tik pri sudaryti lietuviški tam tikrų tarp giau nebereaguosiąs į jo užpuo
mindavo rusiškus ar rusų kalbo tautinių svetimybių atitikmenys, lius. Kaip ir buvo galima laukti,
je vartojamus, net ir tarptauti nors niekas nedraudė reikiant ir į tą mano straipsnį jis atsiliepė
nius žodžius, kilusius iš graikų ar pačias svetimybes vartoti, pvz.: naujais įtarinėjimais, bet iš esmės

''Jūratės ir Kastyčio"
operos sceninis
apipavidalinimas

MŪSŲ KALBA

Kalbos mokslas
ir purizmas

(Atkelta iš 3 pusi.)

novaizdžio: be didelio kūrėjo
vaizduotės apsunkinimo.
Jūratės kostiumai,. kurių tiks
las buvo suploninti solistės figū
rą, nukelia fantaziją į orientą,
jiems panašūs užtinkami ir me
no leidiniuose. Ir šie apdarai taip
pat lietuviška išraiška nevargina.
Jūratės ir Kastyčio legendą yra
kūrę lietuvių skulptoriai, tapyto
jai, grafikai. Bet tik vienam Ad.
Va Ieškai pasisekė ją nuilietuvint.
Nešvelnios pastabos nepa
Lietuvių katalikų mokslų akademijos 50 metų sukakties minėjime Kultūros židiny, New Yorke, pirm. dr. Domas kenks K.V. Banaičio “Jūratės ir
Jasaitis (kairėje) įteikia kun. Juozo Prunskio įsteigtą akademinę žurnalistikos premiją prof. Juozui Brazaičiui. Kastyčio” pakartojimas, nes, aNuotr. V. Maželio not kritiko Vlado Jakubėno, opera “perdaug artimai lietuviška,
kad ji būtų nesužadinusi lietuvių
niversalinių sąvokų
egzistencijos •klausytojų širdžių.” Tuo visiškai
klausimas: pirmiausia, universalinė tikiu.
Reziumuojant, tenka pabrėžti,
sąvoka taikoma tik aprėžtam kate
gorijų skaičiui, kurias, žinoma, gali jog dailininkas privalo tarnauti
vi egzistencija buvo nustatyta sudė turėti be galo daug elementų. Ant autoriui ar kompozitoriui, o ne
(Atkelta iš 2 pusi.)
tingais įrodymais po to, kai jų for ra, universalinių sąvokų egzisten rungtyniauti su jais. Toks yra
mutizmo. Taip pat ir antruoju bū
malinė egzistencija jau buvo įrody cija lygi kolektyvinei atitinkamos šių kritinių pastabėlių impulsas.
ties klausimo atžvilgiu filososfija y-,
ta papraštesniu būdu. Taigi, skirtu klasės egzistencijai. Mums belieka Lygiai toks yra ir patarimas.. Kam
ra turtinga nuomonėmis, pradedant
mas tarp šių dviejų
egzistencijų tik pritaikyti egzistencijos definici tik būtų įdomus ir ką liečia, Onuo realizmo, anot kurio abstrak
nėra esminis.
jas, kurios huvo aukščiau paminė peros meno vadovybės neaplen
tus teisingumas yra labiau tikras,
tos. Pavyzdžiui, “begalybė”
yra kiant. Kad ir kitatautį galima bū
Atsakydami į antrą klausimą, bū
negu teisingo žmogaus gyva ir pla
tam tikra klasė, vadinama begali tų atsivesti “lietuviško šieno, akanti širdis, iki nominalizmo, ku tent — kaip egzistuoja įvairūs ele
niu kardinaliniu skaičiumi. Šios kla not poeto, pauostyt”.

Poezija ir filosofija matematikoje

riame bendrinės sąvokos tėra tik
dirbtinės priemonės panašiems daik
tams klasifikuoti.
Jau minėtas matematikos siste
mų įvairumas, išplaukiąs iš postu
latų pasirinkimo laisvės, yra jos
turtas. Tačiau atrodo, kad filosofi
joje pažiūrų gausumas yra labiau
įvairių jos srovių nesutarimas, ne
gu viena kitos papildymas. Mate
matikoje nesutarimas nėi-a priimti
nas. Mes galime rinktis žaisti šaš
kėm arba šachmatais, ar dėlioti pasijanšą.' Tačiau kiekviename žaidi

mentai ir aibės, kitaip sakant, koks
yra tarp įvairių
egzistuojančių
elementų ryšys, mes turime įvesti
skirtingų plotmių egzistencijas ar
ba logistinės matematikos kategori
jas. Kitaip mes susidurtume su jau
minėtu Eubulido melagio paradoksu
ir su kitais šiam paradoksui gimi
niniais prieštaravimais.

Sujungdami vienos kategorijos elementus j aibes pagal kurį nors
požymį, mes sukuriam aukštesnių
kategorijų elementus. Tokiu būdu
žemesnių ' kategorijų
elementų
klasės pasidaro aukštesnių katego
rijų elementais; ir elementų savy
bės tam tikra prasme sutapatina
mos su aibėmis, Sudarytomis iŠ tų
elementų. Universalinės
sąvokos
tampa aukštesnių kategorijų ele
mentais. Taip pat bet kurioje ai
bėje dvi savybės laikomos identiš
komis, jeigu tų savybių defiriuotos klasės susideda iš tų pačių ele
mentų. Pavyzdžiui, jeigu kiekvie
nas žmogus žemėje ir tik žmogus yra protingas ir galįs skirti gėrį nuo
blogio, tai abi šios savybės yra iden
tiškos. Gal būt, šitas sutapatinimas
yra nepriimtinas filosofiniu, sociali
niu ir psichologiniu atžvilgais. Ta
čiau jo atmetimas būtų logiškas
tiktai tada, jeigu prielaida, kad kiek
vienas žmogus ir tik' žmogus turi
šias savybes, būtų neteisinga.

me visi turime sutarti dėl žaidimo
taisyklių. Tokiu susitarimu mate
matika ir iššprendžia egzistencijos
klausimą. Sutartos taisyklės nė
ra nei absoliučios, nei privalomos.
Galime rinktis, jei norime, sau pa
tinkamas .taisykles. Reikia tik, kad
jos būtų nuoseklios ir, be to, pa
geidaujama, kad jos nebūtų bergž
džios.
-tūlo■ •
Tokiu būdu, prieš atsakydami,
kas egzistuoja, turime apibrėžti, ką
reiškia egzistencija.
Matematikoje
turime dvi definicijas. Pirmiausia,
elementas egzistuoja, jeigu jį galima
sudaryti iš nedefinuotų (primity
vių) sąvokų, pakartotinai jungiant
jas pagal sistemos postulatuose nu
statytus tų sąvokų ryšius. Pava
dinkime šitą atvejį konstruktyvia
egzistencija. Pagal kitą apibrėžimą,
elementas egzistuoja, jeigu prielai
Šitokiu savybių ir klasių sutapa
da, kad jo negalima sudaryti, aukš
tinimu, kartu su kategorijų įvedi
čiau minėtu būdu, veda į prieštara
mu, matematikoje išsprendžiamas u
vimą. Tai yra formalinė egzistencija.
Mes taip pat sakome; kad elemen
tas neegzistuoja, jeigu jo egzistenci
jos prielaida veda į prieštaravimą.
Vadinamoj intencionistinėj mate
matikoje (Brower) pripažįstama tik
konstruktyvi egzistencija. Tai yra
viena iš galimų žaidimo taisyklių.
Formalistinėje (Hilbert) ir logistinėje (Russel) metematikoje abi eg
zistencijos laikomos lygiavertėmis.
Konkrečiose egzistencijos
prob
lemose paprastai lengviau yra nusta
tyti elemento formalinę egzistenciją.
Todėl didžiosios egzistencijos teore
mų dalies įrodymai to ir siekia. Ta
čiau yra daug elementų, priklausan
čių įvairioms matematikoje nagrinė
jamoms aibėms, kurių konstrukty

sės buvimas gali būti įrodytas kon
struktyviu būdu.
Egzistencijos klausimas nėra vie
Nauja, dešimtoji planeta
nintelis matematikos ir filosofijos
bendras bruožas. Filosofija aiškina
Californijos universiteto prof.
būties esmę, priežastingumą ir ki J.L. Brady skelbia, jog visi aps
tų mokslų pagrindus. Matematika kaičiavimai
rodo, kad toliau
taip pat išreiškia kitų mokslų tei už Pluto yra dar dešimtoji mūsų
gimus matematinėmis formomis ir, sistemos planeta, maždaug Už 5.5
pasitelkdama tų formų matemati bilijonų mylių nuo saulės. Prof.
nes transformacijas, aiškina jomis Brady apskaičiuoja, kad ji turin
išreikštų įvykių priežastingumą
ti būti apie tris kartus didesnė už
ir jų sąryšį. Tačiau matematika Saturną. Apie šios planetos ■ bu
nesistengia aiškinti pačios dalykų vimą nuspręsta iš iškrypimų ke
esmės, o tiktai atskiras siauras sri lyje Halley kometos, kuri saulės
tis. Tur būt, šis kuklesnis užsimo
sistemą aplanko kas 76 mėtai.
jimas ir sudaro matematikos pasi
sekimo paslaptį. Matematine anali Halley kometos orbitoj randami
ze buvo atrastas Neptūnas ir elek žymūs nukrypimai. Tos spėja
tromagnetinės bangos. Pasitelkiant mos planetos dar niekas nei su
skaičiavimo mašinas, dabar įma teleskopais nėra matęs.
noma transformuoti ir bent, apytik
riai spręsti daug sudėtingesnes ma
tematines formules ir lygtis, negu ryšį ir patikrinti priežastingumo
buvo galima prieš tų mašinų at hipotezes.
radimą. Todėl vadinami matemati
Atrodo, kad šiandien fizika ir ki
niai modeliai dabar
sudarinėjami ti gamtos mokslai, įskaitant biolo
labai gausiai. Šie modeliai naudo giją ir mediciną, daug lengviau ap
jami nustatyti skiridimo keliui
į sieina be filososfijos, negu tai buvo
mėnulį, nagrinėti ūkinių organiza Platono laikais ar viduramžiais. Ta
cijų funkcijoms, karinių operacijų čiau šie mokslai vis daugiau ir dau
eigai, sudėtingų mechaninių ir e- giau pasitelkia matematiką
savo
lektroninių sistemų veikimui, šir kaskart sudėtingesniems
uždavi
dies plakimui bei kraujo apytakai niams spręsti, nepaisydami Platono
ir tūkstančiams kitų
fenomenų. pareiškimo, kad jis nebuvo sutikęs
Matematiniai modeliai padeda iš matematiko, ■ kuris būtų
galėjęs
aiškinti įvairių įvykių
tarpusavį samprotauti!

Earn interest froni date of
deposit to date of withdrawal on
Regular Passbook accounts.

mano pateiktų dalykų jis nepa
neigia arba neįrodo jų netikru
mo (žr. Dirva, 1972, Nr. 27).
antri vertus, jam pasitraukus iš
Instituto, nebėra ko konkrečiai ir
diskutuoti su buvusiu preziden
tu, nes tolimensė šneka, lengvai
beišvirstanti tuščiomis rieteno
mis, vis mažiau ką bendro beturi
su pačiu Institutu. Pagaliau rau
donų šmėklų medžiojimas litua
nistuose iš dalies pasidarė net ku
rioziškas, kai R. Mironas pvz.
buržuazinius lietuvių kalbinin
kus laiko uoliais lietuviško fašiz
mo tarnais!'
P.S.
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Atrastos Leonardo da Vinci
pasakėčios

Neteisingi prof. gen. Stasio Dirmanto
priekaištai

š^s, būčiau buvęs Jam dėkingas
Pereitų metų pabaigoje buvo
išleistas metraštis “Plieno Spar
už atvirumą, būčiau suradęs'kitą
nai”, (Nr. 2—3) kurį redaguo
autorių Ir gere-nis ar blogesnis
»
ja jaunasis V. Peseckas ir E. Ja
straipsnis apie Senosios 1 ietuvos
K. ALIŠAUSKAS
šiūnus. Metraštį leidžia Amerikos
kariuomenę būtų buvęs LE XV
Lietuvių aero klubas. Tai jau
antrasis “Plieno Sparnų” sąsiu
tome išspausdintas.
*
I
’ ■■i
vinis.
Pagirtinas jų darbas. Jame ra redaktorių — Pr. Čepėno, dr. J. vau nuėjęs dar 2 ar 3 kartus, bet
Skaudu, bet reikia viešai šiam
šoma ne tik apie Lietuvos avia Girniaus, prof. J. Purino, dr. V. straipsnio vis negavau. Kiekvie,
. . .
„no atsilankymo proga vis klaus-, 560301 zmo^> pasakyti, kad saciją, bet ir apie lietuvių aviato Maciūno, o taip pat ir daugelio
rių veiklą išeivijoje. Šiame met buv. karių. Visiems jients aš esu davo: “Kada reikia ir kiek reikia vo kaltes nedera beatodairiškai
raštyje yra surinkta daug vertin dėkingas už talką. Gal kas kitas l parašyti?,H” Praėjo beveik dveji-užkrauti kitiems,
gi! istorinių žinių. Redaktoriams mano vietoje būtų geriau atlikęs t metai laiko, o pažadėtojo straipsreikia palinkėti sėkmės ir kantry Karo skyriaus redaktoriaus parei nio Jis nerašė, bet ir nesakė, kad
ų
kokio durbo kri'tj,ka) įver.
bės šį darbą bedirbant.
gas, tačiau tokio neatsirado.
jis to straipsnio neparašys. Jeigu
.
2. Netiesa, kad Lietuvoje buvo prof. gen. St. Dirmantas nebūtų tloiroai' Parimai visada pagei“Plieno Sparnų” Nr. 2—3
j
.peikiant kito
({kurį gavau 1972 m. pradžioje) išspausdinta vien tik “Karo pažadėjęs straipsnio apie, Seno- daujami. Betgi,
Technikos
Dalių
Dvidešimtme

sios
Lietuvos
kariuomenę
parašydarbą,
manau,
Jog
nedera apsiradau išspausdintą, buvusio Lie
tuvos krašto apsaugos ministro tis”. Buvo dar išspausdinta: 5 ti, būtų porą metų nevilkinęs, o riboti tik bendro pobūdžio nieprof. gen. inž. St. Dirmanto, Lie pėst. D.L.K. Kęstučio pulko ir 8 būtų aiškiai pasakęs, kad nebera- kinamaisias sakiniais.
tuvių veteranų sąjungos “Ramo pėst. kunigaikščio Vaidoto pulko
vė” vardu parašytą laišką Ame istorijos. Taip pat buvo parašyta
rikos Lietuvių aero klubui. 4 pėst. Lietuvos Karaliaus Min
Šiame laiške aš esu puolamas ir daugo pulko istorija, kurią para
peikiamas. Nors mano pavardės šė mjr. Žukaitis. Neturiu žinių,
ten nėra paminėta, kai kas gali kodėl ta istorija nebuvo išspaus
pasakyti, kad tai liečia ne ma dinta.
Be šių veikalų, išsamiai buvo
ne, bet Lietuvių Enciklopedijos
aprašytos
kai kurios mūsų ka
V tomo redaktorių dr. V. Ma
ciūną. Tačiau daugumas lietuvių riuomenės kautynės (operacijos)
Šiuolaikiniai aukų rinkėjai o-| gerokai nusilpo. Visą laiką ūžia
gerai žino, kad Lietuvių Encik “Karo Archyve” ir “Mūsų Žiny poruoja tik stambiais.
Į kažkur girdėta mašina.
lopedijos karo skyriaus redakto ne”, kuriuos redagavo V. Stepo
Todėl, nuėjęs į mūsų bendruo
Stoviu parapijos kieme, žiūriu
riumi visą laiką buvau aš. naitis. Visa tai buvo parašyta be
menės
susirinkimą, jaučiuosi ne
į mielą lietuvybę, į tuos nesens
Staipsnį “Lietuvos Kariuomenė” kieno nors raginimo “iš viršaus”,
kaip.
Prie'
pulto prieina kuklus,
tančius kultūrininkus. Prisiarti
XV tome taip pat aš esu parašęs. bet vien tų asmenų sava inicia
tyliabalsis
kalbėtojas
ir šneka ne
na uolus aukų rinkėjas, siūlo
Todėl nėra abejonės, kad tatai tyva. Jeigu tais reikalais būtų
į
mikrofoną,
bet
į
šoną.
Prieina
“raffle” bilietų knygelę kilniam
man taikoma. Kalbos ir rašybos tinkamai rūpinusis pati Krašto
kitas. Vėl šneka ne į publiką, bet
tikslui.
Kiek?
Dešimt
žaliukų.
Ar
netaisęs čia ištisai cituoju tą vie apsaugos ministerija, tai tada bū
į savo užrašų rubriką. Užmuški
tų buvę ir žymiai didesni tokio nebus per daug? Tiek dabar ne te, nieko negirdžiu.
tą:
turiu. Paimčiau du ar tris. Ne
“ilki šiol rimtoje literatūroje iš darbo rezultatai. Tad galiu teigti,
Kartais išdygsta oratorius su
galima, atsako. Negalima skaldy
laisvės, laikotarpio karybos srities jog ne visi buvo tokie “lengvapė
ti vieneto. Arba visą, arba nieko. gera dikcija, atviru veidu, skar
džiai
”
,
kaip
prof.
gen.
St.
Dirturime vien tik neblogą inžine
Ką gi, infliacija nusmukdė ka džiu balsu, taikomu visam pa
rinio ginklo aprašą pavidalę inž. mantas tvirtina.
daise išdidų dolerį. Net ir aukų sauliui. Tada pasijuntu ausylu
r■ pik. Jurskio
suredaguotos
knygos
3. Prašymą parašyti straipsnį rinkėjai jo nenori. Geriau pa žmogum ir užmirštu aną nelem
.
..
_ .. .
_ ..
‘Karo Technikos Dalinių Dvide- Lietuvių Enciklopedijos XV to- taupysiu išvykai į šaunų Las Ve- tą bombos sprogimą. Vėl galiu
šimtmetis”. Mūsų pėstija, kavale- mui apie Lietuvos kariuomenę
gas miestą, kur, girdėjau, pas džiaugtis sodria lietuvių kalba.
rija, artilerija, laivynas, Krašto gavau gan anksti. Straipsnis tu
Ak, norėčiau, kad tokių bal
Jerry Nugget galima papusry
Apsaugos ministerija, štabas ir ki rėjo būti dviejų dalių: a) Nepri
čiauti už 49 centus, o už dolerį singų Ciceronų mūsų tarpe būtų
tos tarnybos nebuvo suskubusios klausomos Lietuvos kariuomenė
kuo daugiau. Tyliabalsiams siū
savo veiklos aprašyti. Lengvapė ir b) Senosios Lietuvos kariuo pasidaryti turtingu.
lyčiau porinti savo vaikams pa
džiai,
nesitikėjome kaimynų menė. Straipsnį apie Nepriklau-'
sakas ir niekad neskaityti prane
klastos ir agresijoslNebuvome pa somos Lietuvos kariuomenę ry
šimų audrų nukamuotai audito
siruošę... Ir Lietuvių Enciklope žausi pats parašyti. Parašęs
rijai.
Antrojo
pasaulinio
karo
metu
dijos XV tomo redaktorius tuo straipsnį, pasiunčiau jį gen. St.
pašonėje sprogusi bomba sudras
Man nepatinka žodis “koloni
nepasirūpino. Nes, žinoma, leng Raštikiui ir gen. M. Rėklaičiui
kė mane j gabalus. Tik viena au jos”. Mūsų kolonijos. Lietuvių
viausia yra rašinėti apie raštus, paskaityti ir padaryti pastabų,
raštelius ir raštpalaikius... o ne Pastarieji mano straipsnį rūpes- sis išliko, bet ir toji nuo triukš. kolonijos. Išeivių, emigrantų ko
rimtomis temomis apie šalies tingai .peržiūrėjo, pataisė ir pa mingos technologijos ilgainiui lonijos. Kolonijos prie Atlanto.
saugumo sistemą ir ginybą...” pildė. Laiko dar buvo, tad kele
(“Plieno Sparnai,” Nr. 2—3, psl. tą kartų peržiūrėtą ir papildytą
50-51).
MES TEBEMOKAI
straipsnį pasiunčiau dr. V. Ma
Vadinasi, kas nebuvo parašyta ciūnui. Esu jam dėkingas už šio
už 2 Metų
apie Lietuvos kariuomenę, sau straipsnio išspausdinimą XV to
gumo sistemą, gynybą ir t.t. Lie me iir už bibliografijos papildy
Certifikatus
tuvoje, tai privalėjo dabar išeivi mą. Tame straipsnyje yra glaus
(Minimum $5,OOUi
joje pasirūpinti Lietuvių Encik tai aprašytos Lietuvos kariuo
lopedijos XV tomo redaktorius ir menės kovos, žinios apie įpėstiją, 5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1.0001
neatliktus kitų darbus tobuliau kavaleriją, artileriją, aviaciją,
1447 So. 49th Court
SAINT
siai atlikti I
vadovybę ir t.t. Tas straipsnis nė
Cicero. III 60650
Taip samprotauja ir rašo prof. ra lengvai atsiradęs vien pagal:
ANTHONY
TEL — 656-8330
gen. St. Dirmantas, kuris Lietu “raštus, raštelius ir raštpalaikius”
Joseph F. Gribauskaa,
voje buvo daugiau dvejus metus Jį rašydamas, pasinaudojau gauSAVINGS
Executive Secretary
(1935—1938) krašto apsaugos | šia literatūra ir dokumentine
Open Mon 9-8; Tue« Thur» Pri 9-5; Sat. 9-1 Cloeed Wed
ministru, bet pats nieko Lietuvos (medžiaga, kurią tik pavyko gaukariuomenės karo istorijos raiką- (ti. Nejaugi prof.'. gen. St. Dir
lu nedarė. Sąlygos tada buvo pa mantas viso to nėra matęs ir
lankios, dokumentinė medžiaga skaitęs?
:
Nejaugi tai nėra “rimta
buvo vietoje, kariškių sugebančių tema”, o vien tik “raštpalaikiai?”
■
rašyti karo temomis buvo pakan Kodėl visa tai niekinama?
kamai, reikėjo tik atitinkamų pa
Straipsnį apie Senosios Lietu
tvarkymų. Tačiau nebuvo pada
Walter Rask-RaSčiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
vos kariuomenę buvo pažadėjęs ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.
ryta. Prof. gen. St Dirmanto
...
, ,, A
,
reikalavimai dabar atrodo' ne tik
.stonkas Adolfas Šapoka,
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai
Labai gaila — jis mirė 1961m. tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta
keisti, bet net juokingi, kai rei
Teko ieškoti kito autoriaus. Ne- sklandžiai.
kalaujama, jog Lietuvių Encik
redaktorius
laiko
praėjus,Jo

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
lopedijos XV tOmO lcuoMAfl.uo bepamenu
v. .
, kiek
i
r
„
atliktu « darbu, taj sugebėjo
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MEN. 2 d. — 15 dienų kelionė
mantas tyrinėja ir rašo veikalą aiš New Yorko $66.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
suorganizuoti ir atlikti Krašto
lipie Senosios Lietuvos kariuome11 dienų Lietuvoje
apsaugos ministerija.
1 nę. Nuėjau pas jį į namus, apPALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIF.TUVOJF.
Tas prof. Gen. St. Dirmanto gailestavau istoriko A. Šapokos
laiškas yra viešas, viešai skaitytas mirtį ir .prašiau prof. gen. St. Dir- CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MEN 21 d. — 14 dienų kelionė
iš New Yorko $66.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
ir paskelbtas spaudoje, todėl no- i mantą parašyti straipsnį LE XV
11 dienų Lietuvoje
riu spaudoje ir paaiškinti.
! tomui apie Senosios Lietuvos ka•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment
1. Lietuvių
‘
“ ....................i riuomenę. Prof. gen. St. Dirman
Enciklopedijoje
approval.
Lietuvos kariuomenės reikalai y- tas, atidžiai manęs išklausęs, pa
Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
ra tinkamai aprašyti. Paminėti klausė:
visi svarbesniėji Lietuvos kariuo
— Kada reikia parašyti ir kiek
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
menės veiklos įvykiai. Gi deta reikia parašyti? Pasakiau, kad y9727
So. Westem Avė., Chicago, III. 60643
lūs kariuomenės veiklos aprašy ra daugiau kaip pusmetis laiko, I
TELEFONAS — (312) 238-9787
mai priklauso karo istorijai, o ne o straipsnio apimtis —5 — 6 la- j
bendro pobūdžio enciklopedijom.. ,pai LE teksto. Pridūriau, kad
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.
Bendradarbiaudamas
Lietuvių griežtų apribojimų nėra. Tikė
Paruošiame kvietimus giminėms. atvykti j Ameriką. Teikiame infor
Enciklopedijoje, Lietuvos kariuo jausi, kad jis pažadėtąjį straips macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų
menės reikalus aprašant, paty nį parašys. Šio straipsnio reikalu bilietus ir reikalingas vizas.
riau nuoširdų rūpinimąsi ir talką pas prof. gen. St. Dirmantą bu-

Antikomentarai

6%

Marija Ambrozai tienė
Geltonas takas (emalis)
Iš "Dailės" grupės parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

Prie Pacifiko. Baisiai neskonin
gas terminas- Jo reiktų vengti.
Visų pirma, jis nuvalkiotas. Ant
ra, kolonializmų griežtai pas
merkė Jungtinės Tautos. Net ir
Sovietų Sąjunga, tautų bičiulys
tės skiepytoja (gaila, kad nuo tų
skiepų tautos suserga nelaisvės
liga), puola kolonializmą.

•
Ir kitas žodis erzina etines, es
tetines pajautas. Būtent — “Kul
tas”. Pažangos kultas. Liaudies
kultas. Humanizmo, taikos, ge
rovės, meilės, gamtos, ekologijos...
Ir taip toliau ir taip toliau.

Televizijos filmą apie Leonar
do da Vinci ruošiant, buvo už
tiktos iki šiol niekam nežinomos
da Vinci pasakėčios. Jas rudenį
'Europoje italų ir flamų kalbo
mis žada išleisti Standard leidyk11 Antwerpene. Leidėjas pa raiš
ki, kad pąsajtėčjos rastos tarp da
\ inci piešinių ant įvairių popiergilių ir net piešinių pakraščiuo
se Da Vinci užrašęs jas “in spiegeiscliril't” t.1 y. tik su veidrodžio
pagalba išskaitomas arba pagal
savo stenografiją. Iki šiol nebuvo
žinoma, kad jis tokias pasakėčias
būtų rašęs. Radus ir pradėjus jas
iššifruoti, paaiškėjo, kad čia rei
kalas sukasi apie trumpas pasa
kėčias, kurios dar ir dabar Piemonte ir Toskanijoje žmonių yra
pasakojamos. Iki .šiolei buvo ma
nyta, kad tai yra pasakėčios “iš
liaudies burnos”;. Dabar įsitikin
ta, kad jas sukūrė da Vinci, nes
jis pasakas labai mėgęs. Jo pasa
kėčios esančias paprastos su “po
etiškomis pastabomis”. Pvz. toks
vaizdelis apie asilą, kuris vaka
re Jautėsi labai išvargęs ir už
sispyrė atsigulti būtinai ant bal
tos plokštės. Paukštelis,
kuris
tai matė, įspėjo Jį: “Taip neda
ryki Ši balta plokštė yra užšalęs
tvenkinys”. Asilas, žinoma, kur
tau klausysi Jis atsigula ir užmie
ga. Ledas po asilu nuo kūno ši
lumos ištirpsta. “Gelbėk,
gel
bėk”!, Šaukia asilas skęsdamas.
“Tai tau nepaklausyti!”, pastebi
paukštelis.
A. T.

Antai, dabartinėje Lietuvoje
Mano manymu, lietuvių išei yra net Kulto ministerija, kurios
vių salas galima vadinti kitaip. pareigūnai visokiais potvarkiais I
O kaip? Iš karto neįmanoma at kišasi į žmonių religiją. Atseit,
sakyti. Dėl to reikėtų gerai pa kula tikinčiuosius, kad nenu
Mėnulio pilnatis gali
galvoti, net pasiginčyti. Verta kryptų nuo valstybinio kulto.
kviesti talkon filologus. O gal ne
būt pavojinga
Nūdieniai kultininkai (arba
pro šalį surengti konkursą tin konformistai) per jėgą bruka in
Naudodamasis
kompiuteriu,
kamiausiam žodžiui sugalvoti. dividui savitą prisitaikymo for
Miamj universiteto profesorius
Sodybos? Apylinkės? Gyvenvie mulę. Jie galvoja, kad jų kultas
dr. Carolyn R. Sherin ir to pat
tės? Vietovės? Paunksmės? Užuo yra pats geriausias, o visi kiti
universiteto psichiatrijos profeso
vėjos?
, kultai netikę. Pasakyk liaudies rius dr- Annold Lieber ištyrė I,
Mūsų žodynas neaprėpiamas. kultininkui, kad jo apkiautusi
900 žmogžudysčių, įvykdytų tarp
Įspūdingų žodžių turime dau liaudis neverta dėmesio, vajetau,
1956 ir 1970 metų. Prof. Lieber
giau, negu darbų. Todėl koloni koks kils ermideris. Kad šoks į
skelbia, kad,.nužudymus gali
jas pakeisti kitu žodžiu tikriau akis! Tuoj apšauks naciu, atplai
kartais paskatinti "biologiniai
siai pavyks. Tik nesukurkime ša, reakciniu kipšu ir pan..
potvyniai”, sukeliami mėnulio.
naujadaro. Va, šitų aš nemėgstu.
Ištirtų žmogžudysčių daugiausia
Vis
dėlto
nebijokime
kultų.
Galima apsieiti ir be jų.
Kai kurie iš jų laikinai prisideda buvo įvykdytos pilnatyje.
Pr'C ^mon’ios gsrovds kėlimo.
i Tačiau su ypatingai uoliais kulLIETUVIO BATŲ TAISYMO i tininkais būkime atsargūs. Įžeisti orą. Jis, mat, prisiekęs oro kultiar supykinti, jie gali pridaryti vi- ninkas ir nori iš visų padangų oDIRBTUVE
I
šokių
kiaulysčių. Vienas neseniai rą sugrąžinti žemėm
4612 S. Paulina St
pradūrė man visas padangas. Už
(Town of
Pranas Visvydas
Dirba 6 dięnas savaitėje. P'rm. i ką? Ogi už slepiamą padangose |
ketvirt. nuo 9 rvto iki 7 vai va'; Ki
tas d'enas nuo 9 ryto iki 6 '•■>! vnk

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKĮ-i
Tel. — YArds 7-9137
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET

■

j

TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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OF YOUR
INVESTMENT

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina
ir žiemį
I

PER ANNUM

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $5000.00 OR MORE
Two Year Maturity

0N CERTIFICATES
OFS 1000.00
One Year Maturity

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. — GR 6-7575

HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30
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šeštadienis, 1972 m. gegužės mėn. 20 d.

DRAUGAI, — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

lios žmonių. Keletą iš jų kaip tik i redaktorius: J. Slabokas. Admi- no darbų nuotraukomis.
norime suminėti, nes be jų pa i nistratorius: J. Sakias, 7025 So. • SKAUTŲ AIDAS, 1972 m.
galbos vargiai būtume apsiėję. Rockvvell St., Chicago, III., 60629 balandžio mėn. Nr. 4. Redaguo
Esame labai dėkingi pv Alinai Metinė prenumerata 6 dol., stu ja J. Toliušis, 7418 SoClareSkrupskelienei už lietuvių kalbos dentams — 2 dol.
mont Avė., Chicago, III., 60636.
“Technikos Žodis” lietuviško
patikrinimą paskutiniuose pen
Administruoja A. Orentas, 6840
kiuose Ateities numeriuose. Taip je išeivijoje jau yra išvaręs ilgą
Campbell Avė., Chicago,
III.,
pat esame dėkingi ir Danguolei ir gilią vagą. Šiuo numeriu žur
60629. Metinė prenumerata
5
Stončiūtėi už paskutinių keturių nalas ir mini savo gyvavimo dvi
dol. Straipsniais ir nuotraukomis
Ateities numerių Sulaužymą. Jos dešimt metų sukaktį. Kokia buvo skautiškąją veiklą
atspindintis
kultūrinė
atliktas darbas visus stebino ir “Tecnikos Žodžio”
. žurnalas.
žavėjo. Su viltimi dabar perduo prasmė ir kas ypač šiam leidiniui
• ŠALTINIS, 1972 m. Nr. 2.
dame Ateitį naujam redakcijos rūpėjo, labai tiksliai iškelia jubi
mihties
kolektyvui, vadovaujamam kun. liejiniame numeryje uolus žurna Tikybinės ir tautinės
Jono Staškevičiaus ir sudarytam lo bendradarbis dr. Jurgis Gim žurnalas. Išeina kas du mėnesiai.
pirmą sykį Toronte, Kanadoje. butas, sakydamas: 1) TŽ pasitar Leidžia šv. Kazimiero sąjunga ir
Linkime jam gilaus darbo supra navo nepriklausomosios Lietuvos marijonai. Redaguoja S- Matulis.
timo, gaivios vaizduotės ir negęs senesniųjų laikų technikos ir MIC. Redakcijos ir administraci
tančio užsidegimo”.
techniškojo švietimo istorijai; 2) jos adresas: 16 Hound Road,
Nottingham
dabarties darbų dokumentacija. West Bridgford,
• ATEITIS, 1972 m. Nr. I.
3) lietuvių techniškosios kalbos NG2 6AH, England'. Prenume
Redaguoja kun. Jonas Staškevi
• AIDAI, 1972 m. sausio — lią (jo darbų nuotraukomis puo- čius, 941 Dundas St., WToron puoselėjimas ir ugdymas. 4) TŽ rata 3 dol.
vasario mėn. Nr. 1-2. ir AIDAI, šiasi visas žurnalo numeris). Re to 3, Ont. Canada. Redakcijos registravo Ir recenzavo išeivijoje • AŠTUNTOJI DIENA, 1972 m.
1972 m. kovo mėn. Nr. 3. Mėne cenzuojamos knygos: Leonardo kolektyvas; Rūta Čepaitytė, Al pasirodžiusius lietuvių techniš Nr. 3 Cicero Vysk. Valančiaus
sinis kultūros žurnalas. Redaguo Šimučio “Amerikos Lietuvių Ta gis Čepas, Leonas Dambriūnas, kuosius leidinius įvairiomis kal ateitininkų kuopos
laikraštissavo
ji dr. Juozas Girnius, 27 Juliet- ryba”; Juozo Jurginio “Istorija ir Dainora Juozapavičiūtė, Gabija bomis; 5) TŽ atspindėjo
Redagavo: Lioreta Radvilaitė, J.
te St., Boston, Mass. 02122. Ad- poezija'i” ir A. Kuršaičio žodyno Juozapavičiūtė, sės. Dalia Keb- skiltyse kai kuriuos techniškojo Kuprys, Petras Kisielius, Vincas
gyvenimo reiškinius,
svarbes
ftiimistracijos adresas: 680 Bush- antrasis tomas.
linskaitė, Vincas Kolyčius, Almis
Olšauskas, Paulius Laniauskas.
niuosius leidinius ir techniškąją
Wick Avė., Brook'lyn, N.Y. 11221.
• Česlovas Grincevičius, VYS Kuolas, Danguolė Stončiūtė ir periodiką Lietuvoje; 6) TŽ su Piešiniai Vidos Naujelytės ir Jo
Spaustuvei persitvarkant, pas
no Kuprio. Redakcijos globėja
KUPO KATINAS. Išleidi) JAV Onilė Vaitkutė. Laužymas — Vy registravo daugumą
išeivijoje
tarųjų mėnesių “Aidai” turėjo
LB Švietimo Taryba 1972 m. to Pranaičio. Žurnalas spaudina- mirusių lietuvių inžinierių ir bio Žibutė Paulėnaitė. Tai gana
žymiai Vėluotis. Bet gal ir gerai.
šmaikščiai
sutvarkytas mūsų
Iliustravo Nijolė
Palubinskie- mas “Draugo” spaustuvėje. Ad grafijomis atžymėjo jubiliatus.
Turėjome progos pajusti, kokia
ministruoja
Juozas
Polikaitis,
jaunimo
laikraštėlis,
liudijąs dar
nė. Tiražas 1000 egz. Spaudė M.
baisi tuštuma būtų mūsų kultū
— MOTERIS, 1972 m. kovo- gana raštingo ir kūrybingo Ci
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 7235 S. Sacramento Avė., Chica
riniame gyvenime, jeigu to vie
Leidinys didelio formato, kietais go, III., 60629. Žurnalą leidžia balandžio mėn. Nr. 2* Leidžia cero jaunimo polėkius.
nintelio, kas mėnesį išeinančio,
viršeliais, spalvotomis iliustraci Moksleivių ateitininkų sąjunga. Kanados Lietuvių katalikių mo
• MCSŲ ŽINIOS, 1972 m. ba
aukšto lygio kultūros
žurnalo
jomis, 40 psl., kaina 2-50 dol., Metinė prenumerata JAV ir Ka terų draugija. Redaguoja Nora landžio mėn. 9 d. Nr. 8. Chicagos
neturėtume. Kai po ilgesnės per
nadoje 7 dol., susipažinimui pre Kulpavičienė ir redakcinis kolek
gaunamas ir “Drauge”.
lietuvių jėzuitų veiklos dvisa
traukos dabar pagrečiui
išėjo
Puošniai išleistoje
knygoje numerata 5 dol-, garbės prenu tyvas. Administruoja Bronė Pavaitinis
biuletenis. Adresas: 2345
du žurnalo sąsiuviniai, juos į ranrandame tris šviesaus pobūdžio merata 15 dol., visur kitur lais bedinskienė. Redakcijos ir admi W. 56th St., Chicago, Ui. 60636.
kas iini kaip tikrą išeivijos de
vajame
pasaulyje
5
dol.
nistracijos adresas: 1011 College
pasakojimus: “Velykų dovanė
redaktorius
Alg.
šimtmečių brangenybę ir linki
Naujoji “Ateities” redakcija, St., Toronto 4, Ont. Canada. Pre Atsakingas
lė”, “Bažnyčios persekiotojas” ir
Kezys,
S.J.
Biuletenį
redaguoja
“Aidams” kūrybingos ir tvirtos
“Vyskupo katinas”. Visi jie yra atrodo, pilna užsidegimo, darbo numerata 5 dol.
Danutė Vakarė. Administruoja
ateities.
Apie seniausius Lietuvos mote Petras Kleinotas, S.J.
labai būdingi Česlovo Grincevi- supratimo ir aukos dvasios. Savo
Sausio ir vasario mėnesių pa
čiaus plunksnai, mėgstančiai ge pirmojo įvadinio straipsnio pa rų atvaizdus rašo V. Daugirdai
Didelio formato, 16 psl. leidi
didintas pirmo it antro š. m. nu
rų žmonių veidus ir širdis, hu baigoje redakcija labai tiksliai tė-Sruogienė, apie narkotikų var nys, visada išpuoštas puikiomis
merių sąsiuvinis nemaža dėmesio
moristiniu atspalviu užlietą fa nusako apsiimtojo darbo ir visos tojimo plitribą — O. Gustainie nuotraukomis. Šis numeris skir
skiria laisvojo pasaulio Lietuvių
bulą, taupų, bet tiksliai atrinktą ateitinrnkijos gaires: “Krikščio nė, apie lietuvių našlaičių liau tas prof. Juozo Žilevičiaus 80
(Bendruomenės problemoms. Jas
žodį, ir aplamai visa tai, kas pra nybė pergalėjo senovinį pasaulį dies dainas — Gražina Krivickie- metų sukakčiai.
įvairiai nagrinėja: V. Volertas ir
skaidrina žmogų net ir labai blo ne kuo kitu, kaip išvidinio savo nė, apie gintarą —E. Vydienė.
V. Trumpa, kuriam atsako pati
• MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m. ba
goj nuotaikoj. Nors leidinys “Vys grožio atskleidimu. Kad neliktų Daug ir kitos moterų pasaulį ir
redakcija. Prozai šį kartą atsto
kupo katinas”, atrodo, lyg ir la mūsų kalbos tučios apie žmoni aplamai kultūros pasaulį liečian landžio 23 d. Nr. 9. Straipsniai
vauja Marius Katiliškis, trumpu,
biau skirtas mūsų jaunimėliui, jos taiką, apie įtaką mokslui ir čios, gražiai ii'Jiustruotos medžia ir iliustracijos sukasi apie šias
bet meistrišku gabaliuku “Ber
temas: “Laiškų Lietuviams” me
i r,
, bet jį neapsirikdamas gali paglos-: menui, reikia šventųjų, reikia pa gos.
želis ir sėtuvė”, o poezijai Vla
į tyti ir suaugęs, net labai rafi- rodyti kokį mokslą ir meną krikš • LIETUVIU DIENOS, 1972 tinė šventė ir koncertas, Atsi
das šlaitas nauju eilėraščių pus
į nuoto literatūrinio įspūdžio mė čionybė kuria. Ateitininko parei m. balandžio mėn. Nr. 4. Reda sveikinimas su Domu Velička,
lapiu. Baigiamas Z. Ivinskio
ga — rasti naują derinį tarp
Ateitininkijos jubiliejinio kong
gėjas.
straipsnis “Lietuva ir žydai isto
krikščionybės ir modernaus gy guoja Bern- Brazdžionis. Leidžia reso ir stovyklos filmas, Putnarijos šviesoje”. Duodama plati
• LITUANUS, 1971, Vol. 17, venimo ir atnaujinti dabartinę A. Skirius. Redakcijos ir administ mo seselių rėmėjų šventė, Maniracijos adresas: 4364 Sunset Blvd.,
Vietomis ir atvirai kritiška 1971 No. 4. The Lithuanian Quarterly. kultūrą Kristaus dvasioje”.
girdo Motekaičio mokinių kon
Hollywood, Calif. 90029. Prenu
metų mūsų kultūrinės veiklos ap ’ General Editors: Antanas Klimas,
certas.
• TECHNIKOS ŽODIS, 1972 merata 8 dol. Išeivijos kultūri
žvalga. Politiniu žvilgsniu 1971 i University of Rochester, Ignas K.
metus permeta V. Vaitiekūnas. Skrupskelis, University of So. Ca- M. Nr. 1-2. Vyr. redaktoriaus: G. niam gyvenimui, bendruomeni • Antanas Saulaitis, SJ, SKAU
Ypač gyvai, tiksliai spalvingai, | rolina. Managing Editor: John A. J. Lazauskas, 208 W., Natoma nei ir politinei veiklai skirtas žur TŲ UŽSIĖMIMAI. Vadovėlis
bet objektyviai, spalvų nesutirš- Račkauskas, Chicago Statė Uni- Avė., Addison, III., 60101- Tech. nalas, iliustruotas įvykių ir me skautų vadovams ir skaučių Va■tinant, Stasio Ylos aprašytas a. versity. Editorial Staff: Zina Mora. kanauninkas Feliksas Kapo kūnas, Technical Co-Editer; ele
čius- Apžvalginėje žurnalo daly mentą Dedela, Technical Coje išsiskiria Juozo Girniaus raš Editor; Jonas Kučėnas, Business
tas apie dr. Leoną Bistrą; Anta Manager.
no Vasio sumuojantis straipsnis
Žurnalas anglų kalba pasiro
apie lietuvių kalbą
Fordhamo do keturis kartus metuose. Re
universitete; Vladas Jakubėnas dakcijos ir administracijos adre
mini Dainavos ansamblio dvide sas: Lituanus, P. O. Box 9318,
šimtmetį, aprašomos JAV LB po Chicago, III., 60690., USA. Meti
litinių studijų dienos; labai pra nė prenumerata 8 dol.
vartus ir aiškiai kalbantis kun.
Šio numerio turinys: “A Histo(UCENSED B Y VNESHPOSYLTORG)
V. Rimšelio, M. I. C. naštas apie riographic Survey of Lithuanian
trečiąjį Bažnyčios sinodą. Recen -Polish Relations” by B. Dundu
zuojamos knygos: A. Maceinos lis; “On the Advancement of
VYRIAUSIA IŠTAIGA! 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590 ; 581-7729
“Bažnyčia ir pasaulis”, A. Kezio Baltic Studies by the AABS” by
fotografijų knyga ir anglų kalba Arvids Ziedonis, Jr.;
“LithuaSiuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas
knyga apie šv. Kazimierą.
nians in America: An Historical
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Kovo mėnesio “Aidų” sąsiuvi Sketch” by Robertas Selenis; “Ho
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
nyje (Nr. 3) Saulė Palubinskie- nor and Suffering”, The Second
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
nė rašo apie ekologijos krizę, po Part of the Drama-Poem MIN
DAUGAS by Justinas Marcinke
PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
ezijos puslapiai skirti Liūnei Su
vičius; Recent Periodical LiteraAffiliated Mith PODAROGIFTS, INC.
temai ir Česlovui V. Obcarskui.
ture; Index to LITUANUS, vol.
Alg. P. Gureckas svarsto Pekino
Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos
16 and vol. 17.
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems
— Maskvos santykių įtaką Lie
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
tuvos klausimui. Istorikas P. Ra • ATEITIS, 1971 m. Nr. 10.
kasdien nuo 9 valandos tyto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki
bikauskas duoda pradžią, matyt, Lietuvių katalikiškojo jaunimo
4 valandos popiet.
ilgesnio straipsnio “Vilniaus aka žurnalas. Redakcijos kolektyvas: j
MŪSŲ SKYRIAI
demija naujuose Lietuvos leidi Saulius Kuprys, Vytautas Naru
Allentown, Pa. — 126 Ttlghman Street ....................
435-1654
niuose”. E>r. Pr- Skardžius apta tis ir Algis Norvilas. Laužymas
Baltimore SI, Md. — 1900 Fleet Street ....................................................................................
342-4240
ria norvegui kalbininkui Chris- Danguolės StončiūtėsBrooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
467-6465
tian S. Starigui skirtą jubiliejinį
Pastaruosius
trejus
metus
Buffalo 12, N. Y. — 701 Filtaore Avenue
.........................................................................
895-0700
leidinį
“Donum
Balticum”. “Ateitis” buvo redaguojama ir
Chicago 22, III. — 1241 No. Aihland Avenue
486-2818
Chicago, III. 80629 — 2608 VVest 69 Street
...................................................................
925-2787
Spausdinama gyvai parašyta ir leidžiama Chicagoje. Sis numeris
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street
376-6755
gyvenimiška Aloyzo Barono no yra paskutinis senosios redakci
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue
....
..................................................
771-0696
velė “Piūvis”. Apžvalginėje da jos. Nuo 1972 metų “Ateities”
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue
..........................................................................
365-6780
lyje Alaušius su rimtu rūpesčiu redakcija bus Kanadoje. Tą treje
Farmingdale, N. J. — Freevvood Acres Rt. 9
363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Camnau Avenue .
365.6740
stato klausimą: kiek pats jauni tą metų Chicagoje šiam jaunimo i
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue
249-6216
mas rengiasi savo kongresui? Mi žurnalui buvo lengvesnių ir sun
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue
385-6550
nimos dr. Jono Griniaus 70 me kesnių dienų. Tačiau jaunatviš
Newark. N. J. — 378 Market Street
642-245?
tų ir prof. Pr. Jucaičio 75 metų ka dvasia visus sunkumus nuga
NeW York 3, N. Y. — 78 Second Avenue
674-1540
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue
475-7430
sukaktys. Algis Šimkus recenzuo lėjo. Chicagoje redakcija, nors ir
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .........
769-4507
ja operetės “Sidabrinė
diena” keisdamosi, kietai dirbo ir mokė
Rahwav, N. J. __ 47 East Mllton Avenue
381-8800
pastatymą Chisagoje. Taipgi žvel jo dar pasirinkti puikius darbo
SOuth River, N. J. — 41 Whitehead Avenue
257-6320
giama į Stempužienės — Lapins talkininkus. Savo atsisveikinimo' Svracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street
475-9746
Trenton 10. N. J. — 1152 Deutz Avenue
392-0306
ko koncertą Chicagoje, į Chica- žody redakcija todėl, be kita ko,
Utica, N. V. — 963 Bleeker Street
.......................................................................................... 732-7476
gos Jungtinę dailės parodą, į dail. taria: “ O ištesėjome todėl, kad
Henriko Šalkausko kūrybos ke- ateitininkuose netrūksta geros va

dovėms. Išleido LSS Skautų bro
lijos vadija. 1971 m. 342 psl.
C A L-MA R SHOPPĖ
Parduodama po 2.50 dol. Knyga
“SWING INTO 3PRING”
gausiai iliustruota parinktomis OAL-.MAR
— For Ladles’, Men's antį
Children's VVear.
nuotraukomis ir atitinkamais
Canring n Complete Line
brėžiniais.
of Ladiee’ W«ir.
We
Stresu Higli Quallty and
Knygos turinio pagrindiniai
Personai Service.
skyriai: Skautybė, Sueigos, Išky Open Mon. and Thurs. untll 9 p.m.
including Saturdays,
los, Lituanistiniai užsiėmimai, Ali other days.
until (i p.m.
Darbeliai, Žaidimai, Skauta- 2809 W. 55th St. — PR 8-1655
mokslis (programiniai užsiėmi
mai), Veiklos planavimas, Pa
žangumas.
Leidinys gaunamas sk. reikm. NAMŲ TAISYMO DARBAI
tiekimo skyriuose ir per vado Staliaus, dažymo ir visus kitus
vus ir vadoves vietovėse.
darbus atlieka lietuvis — labai

Du nauji "Aidu” žurnalo sąsiuviniai

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

prieinama

(Nukelta į 7 pusi.)

kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY
Manufacturers

MARŲUETTE PROTO
SUPPLY
LR MĖGĖJAMS

__
Rankomis išpjaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimanis, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginia 7-7258 ■ 59

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

VVAGNEI! & SONS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

Typewriters — Adding Machlnes
Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

3314 VVest 63rd Street

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

Telef. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois 60629

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA1
Leidžiant LIETUVIU ENCIKLOPEDIJĄ laivo įmanoma šiaip taip
veistis vien Iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata
įgalindavo leisti sekantį tomą.
Su ENOYCIOFEDIA LITI'ANICA yru
kitaip. Nors ir buvo dėta labai <laug pastangų. bet toli gražu nesusidaro
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kuklItųislOH sųlygos Jos
leidimui. Jau f-J) tomų išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVitfr
HStmOPMiUmi praktika. Tačiau dirbame toliau Ieškodami išeities,
štai, to tikslo — prenumeratų )>adaugčlimo — siekdami. pereitų kovo
mėn. kreijtėmės Į ENUVK1A1PEDIA IJTUANICA prenumeratorius prašy
dami. kad kiekvienos surastų Imt vieną naujų ENCHfCIOPEDIA LuTlTANTCA prenumeratorių. lieja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.
Vis ilčltn vilties prarasti nenorime. Dar kartų Isindonic belstis J
ilsų lietuvių duris tikfslamiesi, kad gali kiti LIETUVIl' EN'CUKIAJl’KDI.IOS leidyklos leidiniai isigclbes toliau leisti FNCYCIAIPKDIA TilTUANICA.
štai, sandėlyje dar turinio įvairių IdF7t’UVTU ENCtKTiOPEDTJOS
leidyklos leidiniu, kuriuos norime parduoti už aukščiausių pasiūlyta) kainų.
Skelbiame IšiMu-davtmų, kuris tesis nuo š. m. gegužes t iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.
1. LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina 8299.00.

siūlau 8.........

2. VINCO KRĖVĖS RASTAI. 6 tomai............

kaina J26.00,

siūlau J......... ..

3. B. Kviklys, Mūsų LIETUVA,

kaina 842.00,

siūlau $............

kaLna $10.00)

siūlau

$............

I 5. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJA
560 psl....................................................................... kaina 8lu.no

siūlau

8............

4.

6.
į

4 tomai.,

K. Jurgūla, LIETUVOS 8UKIIJMAS
1S62—64 METAIS, 720 psl..........................

B Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl. .............................. ....................................

kaina

87.00

siūlau

|......

O vienuolika kitų leidinių: P. Andrlušto raštų I t.. J. Balio — Lietuvių
dainos Amerikoje. J. Aešplaukto — Nemarioji žemfi. L. Daųibrlftno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžiu aspektai. St. Santvarų *— Atldati lahgat Ir
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukitoe Versta EnSjidū,
V. šlaito—EHūraAčtai. A. Katkaus—Dainininko dalia, Lietuvos 4eni61a-pia—
kaina 833.00. siūlau 8................
>

PACK AGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.

Vardas

Patardfl

Adresai

. r........................................................•.......................................... ..

ftia atkarpą praAome iAslkirpti ir, paairLnkus norima leidinį bei pažymajuK siūlomu kain*. atsiųsti lėidyikjal: LUKTOVIV ENCIKLOPEDU
395 W. Broadivay, P. O. Ik>x 95, So. RoHton, Masu. 02127;
Pinicrų iš anksto siųsti nereikia.

■■
«
■■
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CRANE SAVINGS
ANO

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEAVTCZ, Prez.

«*

2555 VVest 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKTNG SPAGE

Mokama.
iu Certlflcatu sųskslt—
Mtnfmum 05.000.00

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

VALANTX)S-l

J.

0 v. r. Ud » v. ▼.
PIRMAD fe- KETVIRTAD...
VNTRAD ir PENKTAD
_____ 9 v. r. Iki 5 v. y.
'*<>?•- 6TreAkU! uNdaryta
•FATIS ,

šeštadienis, 1972 m. gegužės mėn. 20 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

Nr. 119 (20) — psl. 7

As

ŠALTINIAI APIE BALTIJOS KRAŠTUS
JAV KONGRESO BIBLIOTEKOJE
•

V. ALSEIKA

mūsų spec. koresp. New Yorke

'ANew York — Baltų informa
cijos svarstytose ties Washingtonu apie baltų informacijos
šaltinius JAV Kongreso biblio
tekoje kalbėjo dr. Jonas Balys,
bibliotekoje dirbąs jau keliolika
metų. Jis nurodė, kad baltų rei
kalai čia priskirti prie Slavų ir
Centrinės Europos skyriaus (division). Ten pat priskirti rumuvąi, suomiai ir vengrai, nes lai
komasi ne etninio, 'bet geografi
nio dėsnio. Minėtas skyrius at
renka knygas, periodiką, juos už
sako, parengia bibliografinius
bei kitus informacinius leidinius,
turi savo skaitymo salę — joje
yra parankinė literatūra, kaip
enciklopedijos, žodynai ir kt.
Ten ir lentynos su užrašais “Bal
tic Statės”. Skyrius taip pat at
sako j paklausimus ir pašilei ra"timus žodžiu ir raštu. Teisiniais
klausimais ir apie tos srities lite
ratūrą teikia žinių?
šYra ir europinės teisės skyrius.
Abiejuose skyriuose dirba po po
ra baltiečių.
[Pažymėtina, 'kad Kongreso
bibliotekoje literatūros apie Bal
tijos kraštus rasime daugiau
kaip kitose šio krašto biblioteko
se.

leidinių baltų kalbomis ir kito
mis kalbomis apie jų kraštus.
Laikraščių gaunama 32, žurnalų
— 202- Jie maždaug vienodai
pasiskirsto tarp trijų tautybių.

krenta tarp pamidorų mirtina
me širdies priepuoly, kai tuo
tarpu sūnaitis tebekvatoja, ap
simesdamas išsigandusiu. Smū
gis žiūrovui yra triuškinantis.

"Books Abroad"
tarptautinės literatūros

premijos ateitis užtikrinta

Beveik taip pat geras yra Al
Pacino — jaunasis, universite
tą baigęs, sūnus, šeimos “baltoji
gulbė”. Jis kaip tik dominuoja
visame filme. Jis suriša visą fil
mą draugėn, lyg profesionalas
suvyniotų dovaną.

Visai pasaulinei literatūrai
skirtas žurnalas “Books Ab
road”, pastaraisiais metais per
imtas redaguoti Oklahomos uni
versitete profesoriaujančio, išei
vijoj subrendusio estų rašytojo
lvar Ivask, šiandien yra tapęs
vienu iš geriausių šios rūšies
leidinių. Jo puslapiuose visada
yra pateikiamos ir lietuvių gro
žinės literatūros naujienos. Re
daktoriaus iniciatyva neseniai
buvo įsteigta ir “Books Abroad”
tarptautinė (10,000 dolerių) li
teratūros premija. Prieš pora
metų ji pirmą kartą buvo pa
skirta italų poetui Giuseppe
Ungaretti.. Literatūros pasaulis
jos įsteigimą sutiko labai pa
lankiai, gretindamas net prie
Nobelio literatūros premijos
prestižo.

žmoniškai žiaurus, be galo daug
brutalių smurto scenų; akiplė
šiškas pasikėsinimas, keletas
pasmaugimų, jauna moteris iš
sprogdinama mašinoje, nukirsta
arklio galva įmetama į savinin
ko lovą, gangsterio rankos pri
kalamos su peiliu, kruvinos muš
tynės, įvairūs sušaudymai die
nos metu ir t. t.
Nežiūrint to, filmas aplamai
nėra nukreiptas prieš italus.
Gal kiek per ambicinga tiek
knygoje, tiek filme Mafiją va
dinti “penkiomis šeimomis”, lyg
čia kokios sėptynios kalvos,
ant kurių Roma pastatyta.

Išvardinant visus geruosius
galutinius aktorius, susidarytų
ilgas sąrašas, štai keletas svar
besnių: James Caan (Sonny —
“Draugas” — pastoviai
laikomas Bibliotekoj
vyr. sūnaus rolėje), Richard
Castellano (Clemenza), Robert
STASĖ
SEMĖNIENĖ
Dr. J. Balys savo pranešime
»
Duvall (Hagen), Lenny Monta
pažymėjo, kad ne visa išeivių
Kalba tiek romane, tiek filme
na
(Luca Brasi), o ypač suminėlaikraščiai pastoviai, taigi ilgiem
Retai kada knyga visa ištisai me visa tai juodiesiems. Jie ir l
tina
Diane
Keaton
—
Kay
nešvanki, vulgari, biauri. Bet ar
metam, laikomi bibliotekoje. Iš
yra perkeliama į ekraną. Mario taip yra gyvuliai, tepameta ir1
Adams, Michael sužadėtinės, vė šiais laikais tokia nepriimama
JAV išeinančių išeivių laikraš
Pužo “bestselleris” romanas savo sielas!"
liau žmonos rolėje. Maža, bet už įprastinę? Amerikiečių kritičių tik po du kiekvienos tautybės
“Godfather” priešingai — su
Baisus
pasikėsinimas
nužudyefektinga rolė. Ji vien pakeltu
įrišami arba mikrofilmuojami,
spindėjo ekrane visu savo tur
ti
jo
tėvą
priverčia
Michael
įsiantakiu, šypsena ar abejone pa.1
 kai visai apkurto, jos “vaizdinkiti gi po vienerių metų — iš
tingumu, intrigos painumu ir jungti į šeimą, kada jis nušau-1 ženklintu momęntu sukuria vi- gumo” lyg nebegirdėdami,
metami, naikinami. Telaikomos
nenuobodžių savo ilgumu. Be
na du vyrus — sąmokslininkus . sai išbaigtą charakterį,
tik paskutinės laidos. Iš lietuvių
veik trys valandos prabėga, pa
Dėl suminėto smurto ir žiauprieš jo tėvą. Gaujų karui besi-1 -Godfather
laikraščių
pastoviai laikomi
"Godfather”” yra
yra filmas,
filmas, pilpil- !
Šiemet tarptautinė dvylikos sakojant vienos šeimos kruviną
“Draugas” ir “Naujienos”.
kiasifikuo-, ^bių
nešvankios kalbos filnarių jury komisija universite iškilimą. Visos romano smulk i vystant, Michael pradeda kon- na£J 8murto Todėl
troliuoti visą “imperiją”,jo sens tinas “su rezervais”. Filmas tie-! mas nepatartinas ir jaunimui.
Dr. Balys mano, kad mūsų tiniame Norman mieste, Okla- menos taip kruopščiai išdėsty tančiam ir dabar paliegusiam
žmonės turėtų reikalauti, jog vie homoje, susirinks lapkričio 19 tos ekrane, kad vos viena šalu
i
tėvui perduodant vadeles vieną
tos viešos bibliotekos — pvz. d. ir paskirs “Books Abroad” li tinė intrigėlė išleista.
po kitos sūnui.
Chicagoje, New Yorke, Cleve teratūros premiją (vėl 10,000
“Godfather” filmas labai pri
lande, Bostone ir kitur, turėtų dolerių) antrą kartą, šį sykį
Romano intriga knygoje vys
artėja prie visapusiško tobulo
laikyti savo miestuose leidžiamų įdomiausia yra tai, kad premi
tosi taip gyvai, kad, pradėjus
išbaigimo — išbaigtai suvaidin
baltiškųjų laikraščių komplek jos kas antri metai paskyrimas
skaityti, norisi ją užbaigti vie
ta, surežisuota ir nufotografuo- Į
tus ar mikrofilmus. Žurnalų lai (po 10,000 dolerių) yra garan
nu atsikvėpimu. Filme intriga
ta. Filmas net pralenkia fenoMARQUETTE FUNERAL HOME
koma daugiau.
tuotas visiems laikams. Jau ir menalinį filmą “Love Story” dar geriau rutuliojasi.
anksčiau Oklahomos universite
— TĖVAS IR SONUS —
Filme kiekviena scena nuopasisekimu prie kasos langelio,
Daug pareina nuo skaitytojų tui įvairios talkos prasme labai
nor s tenka atsižvelgti į tai, kad i stabiai puiki. Ypač vestuvės so
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
paklausos
palanki Neustadtų šeima šiemet kainos pakeltos ligi 4 dol.
dė. Jame pilna linksmų žmonių,
2533 West 71st St.
Telet. GRovehill 6-2345-6
'40 leidinių per vienerius metus
Dr. J. Balys nurodė ir į vieną “Books Abroad” literatūros pre
šokančių ir dainuojančių švel
Režisierius Francis Ford Copmijos
reikalui
paskyrė
200,000
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
Dr. Balys nurodė, kad Kongre- neigiamą dalyką Kongreso bib dolerių. Iš šios sumos procentų pola išvedė šį filmą į ekraną su niuose saulės spinduliuose. Čia
liotekoje
—
esą,
daug
svarbių
pilna
tokių
spalvų,
kokių
terasAIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
so, bibliotekoje mažiau rasime li
kas antri metai ir susidarys rei žibančiu pasisekimu. Ekrano
teratūros apie Baltijos kraštus i- mokslo žurnalų baltų ir kitų ry kiama premijai suma, kuri to tekstas — meistriškas savo tau tume tik Renoiro tapyboje.
Keista atrodys minėti čia Renoiki Pirmojo .pasaulinio karo — tų Europos kalbomis, ėjusių
savos
liau bus tituluojama Books Ab pumu, kinematografija
rą, kalbant apie gangsterių fil
jos daugiau turi Nęw Yorko prieš dešimtį metų ar ir seniau,
road — Neustadt literatūros rūšies žvelgimas pro trūnijan mą. Tačiau šis palyginimas nėra
Laidotuvių Direktoriai
' Pubilic Library. Nepriklausomy vis dar nesūkataloguoti ir neaiš
čius gyvenimo puslapius ir ma
premija.
perdaug kraštutinis. Gal čia ir
bės laikmečiu Baltijos valstybių ku, kada jie bus prieinami skai
tymas praeities su turtingu rus
yra režisieriaus talentas duo
įstaigos siuntinėjo oficialias ir tytojams. Tai vykdo vad. Šeriai
vu atspalviu. Gi labiausiai šia
šito
akivaizdoje
noroms
ne

valdžios lėšomis leidžiamas kny Division. Tokių leidinių tarpe yti pilną vaizdą ir pajautimą viso
norams ir kyla klausimas: ar me filme pasižymi aktorių vai
6845 SO. VVESTERN AVĖ.
gas, serijas, seimo, ministerijų, ra visa eilė ir okup. Lietuvoje iš
po 1945 m. laikotarpio be pi
atsiras
kada nors ir turtingųjų dyba. Tai visas rinkinys seniai
leistų
leidinių,
kaip
Aukštųjų
statistikos biurų ir kt. leidinius.
gaus dūsavimo.
matyto tobulumo, šalutiniai ak-,
TRYS MODERNIŠKOS
Tačiau privačių leidėjų knygų ar mokyklų mokslo darbai, pvz. lietuvių tarpe šeima ar pavienis,
toriai, lyg aiškios miniatūros,
Filme nupieštas portretas vie
kurie
panorės
įsiamžinti
ne
vien
kalbotyra,
biologija,
filosofija
ir
ĄIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS
periodikos — nedaug.
tik šiaip ar taip trumpalaikia kabančios apie puikų pilną alie nos etninės (italų) grupės,
ę, Baltų literatūra pradėjo gau kt.
MAŠINOMS VIETA
me antkapyje, bet ir amžiname jinių dažų portretą — Marlon įskiepytos į amerikiečių visuo
siau plaukti, išeiviams pradėjus
Dr. Balys iškėlė svarbią mintį:
Brando
titulinėje
rolėje
ir
Al
menę,
yra,
gal
būt,
geriausias
kultūros
paminkle?
REpublic 7-8600
REpublic 7-8601
leisti 'knygas Vokietijoje ir kitur. knygų ir periodikos ne ang
Pacino jo sūnaus — paveldėtojo ligi šiol šios rūšies padarytų.
Iš okupuotų Baltijos kraštų leidi lų kalba laikymas šio krašto
©
1 ii ii
Michael rolėje.
Ekskursija į Siciliją dar labiau
niai pradėti gausiau siuntinėti bibliotekose (kaip ir kitur) labai
supažindina žiūrovą su italybe,
po 1950 m., prasidėjus JAV ir pareina nuo skaitytojų pareika
Pasakojimas sukasi apie stip-,
Sovietų
Sąjungos kultūrinių lavimų, nuo leidinių paklausos.
GĖLĖS
Marlon Brando vaidyba pri
oanketams. laaiotu vėnu- riai susicementavusią italų šei
mainų ryšiams. Dabar dedamos Jei bus reikalaujama, tai knygos VeHtuvėiiM.
Ir kitokioms progoms
mą (Corleone), turinčią New lygsta šūksmingiesiems skelbi-j !
^pastangos Bibliotekoj turėti visą ar žurnalai bus įsigyti, sukata BEVERLY HILLS GĖLINYČIA Yorke didelį “biznį” (organizuo mama “Bravo, Brando!” Ji yra f
Baltijos valstybėse ir išeivijoje loguoti. Nuo- mūsų pačių pri 2443 W. 63rd Strret. Chlcaco. mino- tą Mafijos gaują) po U pasaul. taip pilna niuansų, kuriuos jis i
TF.I, PR H-0R3S — PR 8-0834
I
leidžiamą literatūrą.
klausys, ar bibliotekose bus rei
karo. Iš tiesų tai yra šeimos sugeba išreikšti. O tačiau jis ne- .
DOVYDAS
P.
GAIDAS
GERALDAS
F.
OAIMID
Pvz., 1970-71 biudžetiniais me kiamai atstovaujama Lietuvos ir
drama. Jie myli viens kitą, ve dominuoja viso filmo. Tenka pri- J
tais į Kongreso bibliotekos rin kitų Baltijos kraštų literatūrai bei
L a I d o t u v J y 0 f r e k t o r FIT 0
Remkiti tuca ounuenus ku dami Don Vito.
! pažinti Brandui mitrumą būti I
kinius buvo įtraukta 940 naujų periodiniams leidiniams.
L
ž >4 5
He skelbiasi Drauge”
' Filmas prasideda 1946 metais, i tokiu ramiu, bet ir taip tyliai in
Trys Moderniškos Koplyčios
Karo herojus Michael, jauniau tensyviu, kad vaidinama scena
4330 South Callfornla Avenue
sias sūnus, sugrįžta namo, tvir- įkrenta lyg kriaušė į jo sterblę.
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-98S,/
tai nusistatęs eiti tiesiu keliu ir O jis tuo momentu pakelia ją
LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
4605-07 South Hermitage Avenue
neįsijungti į šeimos “biznį”. Jo nejaukia fraze ar vien žestu. Jo
tamsiai žalia) Upinukus. Kaina — $1.00
tėvas nenori eiti pasroviui ir geriausia scena — paskutinė,
Telefonas — YArds 7-1741-2
(Atkelta iš 6 pusi.)
.,
Iniut 7-174 J -Z
už keturius lapus (144 liplnukai).
jungtis su stambiais narkotikų kai žaidžia su savo mažu vaikai
importuotojais. Narkotikai jam čiu darže. Dėdamasis baidykle
• O. B. Audronė, LAUŽAI IR
Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
KIBIRKŠTĖLĖS. Eįlžraščių rin-1
“nešvarus biznis”. Kitos gaujos iš filmo, jis užsidengia dantis
i»
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Marvadas sako: “Gerai, parduoki- apelsino žieve ir tada staiga sū
kinys vaikams. Viršelis A. Bartyųuette
Rd.,
Chicago,
BĮ.
60629,
tel.
(321)
t$s. Teksto iliustracijos P. Os925-6897.
,
molskio. Immaculata Press, Put-:
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
-nam, Conn. 06260. 100 psl. rin-1
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai
kinys suskirstytas į šiuos sky-i
rius: Laužai ir kibirkštėlės, Ka-I
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
ralius, Lizdelis verandoj ir Žio-'
2314 W. 23rd PLACE
Tel VIrginia 7-6672
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais
gelio smuikas.
UUD DILIU VAZ.

A VUV1

AVACLkVA A AA. LAAZ

,

»
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PETKUS

E U D E I K I S

Nauji leidiniai

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI

• EGLUTĖ, 1972 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Lietuvių vaikų
laikraštėlis. Leidžia ir redaguo
ja Putnamo seselės. Redakcijos
ir administracijos adresas: Eg
lutė, Immaculata Conception
Conv., Putnam, Conn. 06260. Me
tinė prenumerata 5.00 dol. Laik-'
raštelis spausdinamas dviem
ąpalvom. Daug eilėraščių, pasa
kų, piešinių, paveikslų ir kt.

HIGH RATES
Per
Annnm

PAID

QUARTERLY

Passbook
Accounts

• Jaunimo Metų KALENDO
RIUS. Išleido Vydūno Jaunimo
fondas, 3425 W. 73 St, Chicago, |
III. 60629. Tekstas Liūto Gri-!
niaus. Viršelis Albino šeško. Parankus, nedidelio formato, kiše
ninis 56 psl. leidinys, teikiąs in
Per Annum
formacijų apie Lietuvių skautų $1000 or more
Certificates
sąjungą, apie Akademinį skautų
1 year min.
sąjūdį, apie skautų spaudą, ne
pagailima įvairių adresų ir kt Į

$5000 or more
Certificates

BRIGHTON

2 year min.

. SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
^Įhicago, III. 60632

TEL — LA 3 - 8248
(WMt et CaUfanria Attnne)

Per Annum
Investment
Bonus
Certificates

būdais patarnauti jau virs 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 jų reikaluose. Tai
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams.
šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jam
į 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 t.t.
DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artimuosius pre
numeruotis šį dienraštį. Jei nuoširdžiai vertinate mūsų dienraščio pa
tarnavimus 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 visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai.

Tel REpublic 7-1218

2424 W. 69th STEBĖT

11028 Soatbvrert Higbway, Paioi. Hlll*

I

Tel. 974-4410

Iii.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S CALIFORNIA AVĖ

Tel LAfa.vette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVĖ
i

Tel. YArds 7-8401

POVILAS I. RIDIKAS

Tel YArd- 7-1911

.8354 S. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1188-1181

V ASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL

Tel. OLympic 2-1003

LFONARO BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street Soutb Bolland

Draugo

skyriumi

10821 South Michigan Avenue, Chicago
TEL. — CO 4-2238

1
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Eilėraštis
ALGIRDAS RATNIKAS

Praėjo “Varpas”,
Ir kartu Kudirka.
Apsižvalgykite.
Ar neskaudu? —
Praeisite ir jūs.
Kai kasdien šitaip
Takeliais eina,
Sunkesniais vargais nešini,
Kiti ldtur,
Kam jūsų skausmas?
Ir kam skaudu?

AR MES NUTIESIME BŪTINA TILTA!

Jeigu beliko šimtas metų
Mums dar džiaugtis.
Tai pasiklauski
Savo sapno sargo,
Ne kiek beliko,
Bet kas paliks.
Brazilijos jaunimas, kuria dalyvaus antrame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese ir ketvirtoje Tautinių šokių šven
tėje Chicagoje.

Savo tautiniu gyvenimu, pa
siektais laimėjimais dažniausiai
tik pasidžiaugiame. Būdų ir prie
monių, kuriomis tie laimėjimai
yra iškovoti, dažnai nesvarstome,
nes bijome, kad neišryškėtų tos
kliūtys, kurios buvo iškilę, lai
mėjimų siekiant Lyg ir nenori
me sudaryti įspūdžio, kad be
kliūčių gailėtame pasiekti dar
daugiau. Trumpai tariant, bijo
me pažvelgti patys į save. O tas
žvilgsnis sudarytų tikresnį vaiz
dų ir iššauktų tikslesnius ir ge
resnius sprendimus.

Manau, kad reikalo padary savyje kliudo ir net visiškai sus
mas gyvu yra dorybė, bet ne nu tabdo kai kurių komisijų darbą.
sikaltimas. Kažkur skaičiau, jog
Man atrodo, kad pirminis
mūsų filosofas Antanas Macei Kongreso uždavinys būtų ieško
na rašė ar sakė, kad didžiausias jimas jungties tarp kartų. Nes
pavojus krikščionybei yra ne iš pats Kongreso rengimas jau yra
priešingai nusistačiusiųjų ir ko kartų jungtis. Be vyresniųjų pa
vojančių prieš krikščionybę, bet iš ramos ir jų pastangų Kongresas
pačių krikščionių nesidomėjimo neįvyktų. Berods, ir pati Kongre
krikščionybe. Užtat ir Jaunimo so mintis, savo laiku gimė PLB
kongresas ar Bendruomenė ne I Valdyboje, kur jaunimo visai atsnukentės iŠ problemos svarstan ■ tovų nebūta.
i ' "'•‘f
;
čiųjų pusės, bet iš mūsų pačių
1
Tiltas
tarp
kartų
turėtų
būti
nesidomėjimo, nekreipimo dėme
sio į Kongreso ir į kitus lietuviš šiemetinis Jaunimo kongresas.
i Ar mes tą tiltą nutiesime? Tai
kuosius reikalus.
Sustokime prie artėjančio Jau
’ priklauso nuo mūsų. Jeigu, ryš
nimo kongreso- Mes jau dabar
Apgailestaujame, kad Kongre kindami skyrimąsi, ryškintume
jup džiaugiamės. Bet kartu išky
ir jungtį, pamatytume, kad 'tas
la eilė minčių, į kurias reikėtų so tikslai iki šiol nesuformuluoti. tiltas nutiesti yra visai nesunku.
atkreipti dėmesį, nesipiktinant ir Kaip galima tokį kilnų ir /svarbų
Jūratė Jasaitytė
nejaučiant, kad tai yra priešingo, įvykį rengti, kai dar neaišku,
net piktybinio nusistatymo pasi kam jis yra reXgiamas?Prašome
reiškimas. Atvirkščiai, tai yra rū iš visuomenės talkos ir finansi- j
REGISTRUOKITĖS l
pestis, kad Jaunimo kongre
JAUNIMO KONGRESO
nės paramos, bet nenusakome
sas būtų sėkmingas, kad pateisin
STOVYKLĄ
tikslų ir
tų į jį dėtas mūsų viltis, kad jis visuomenei Kongreso
rengimo Anketos gaunamos iš Jaunimo
rodytų kelią ateičiai. Sielojimasis uždavinių. Kongreso
meti} komitetų bei ryšininkų
reikalu dar nėra nusistatymas komiteto jaučiamas per mažas
prieš tą reikalą. Todėl ir siėloji- bendradarbiavimas tarp vienos arba pas
SĖS. M. IGNE
masis Jaunimo kongresu ar apla komisijos ir kitos.Komiteto narių 1
57 Sylvan Avenue
mai visa mūsų lietuviškąja veik ir komisijų pirmininkų pasitai
Toronto, 173, Ont. Čanada.
la nėra priešiškas nusistatymas
kantis
nepareigingumas
ir
men-|
tel. 416-543-5775
nei Kongresui, nei visokeriopai
1 kas bendradarbiavimas tarpu
lietuviškai veiklai.

mentais, įtakojančiais kultūrinį
gyvenimą.
b. Religinis momentas oku
puotoje Lietuvoje — marksisti
TURITE YPATINGĄ PIEŠIMO,
nės ideologijos atmetimas, o išei
DROŽINĖJIMO, ARCHITEK
vijoje i— Bažnyčios atsinaujini
TŪROS, FILMAVIMO, FOTO
mo išdavos. Analizuojant religi
GRAFAVIMO TALENTĄ?
nį gyvenimą Lietuvoje reikalin
PASIDALINKITE JUO SU
gu turėti praeities ir dabarties
KITAIS
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, jąs, pristatydamas idėjas ir sąly
priespaudos ir kovos perspekty Studentų ateitininkų
DALYVAUDAMI II PLJK
sąjunga gas, kurios sąjūdį įkvėpė. Taip
vas. Žvelgiant išeivijon, būtina ruošia Pavasario kursus. Šiemet pat bus rodoma Ateitininkų
PARODOSE.
neužmiršti sociologinės parapijos kursai vyks Pranciškonų stovyk kongreso filmą, susukta Alg. KeREGISTRACIJA VYKDOMA
reikšmės.
ŠIUO ADRESU:
lavietėje, Wasaga Beach, Kana zio, S. J.
c. Rezistencinė kova okupuo doje. Kursų pradžia gegužės mėn.
II Lithuanian World Youth
toje Lietuvoje dažnai vertinama 26 d., o pabaiga gegužės mėn. 29
Congress Parodos
II. Ateitininkų ideologija. Ši
pačiais akivaizdžiausiais pavyz d.
5620
South Claremont Avė.
kursų dalis bus įvairi. Ji susideda
džiais. Reikia suprasti kasdieninio
Chicago, III., 60636, U.S.A.
Kursų tema, norint duoti stu iš paskaitos, kuri pristatys bend
gyvenimo kovą ir tautinį sąmo dentams progos ateitininkų ide
rą ideologijos apžvalgą. Paskai
ningumą, kovos su rusinimu bei ologiją apmąstyti, sušiandieninti
tą
skaitys dr. A. Darnusis. To- Premija padugnių atsilikėlių
sovietinimu .pagrindą. Išeivijoje ir priderinti prie savo gyvenimo,
liau seiks simpoziumas. Pirmoje j
mokytojai
pastangos vertinamos tikslų bei parinkta tokia: “Studentas idėjų
simpoziumo dalyje bus diskutuoj i
metodologijos požiūriais ir
jų ir gyvenimo tėkmėje.”
JAV
moterų
taryba savo šieme
jama ideologija ir pasaulėžiūra,
reikšme. Lietuvai. Būtina susipa
tinę
premiją
1,500
dol. paskyrė
terminų apibūdinimas, jų ryšiai
žinti su politinių veiksnių dar . Tikslo siekiant, programa pa
mokytojai
seselei
Ruth
Dosvd. Ji
vienas su kitu, jų apimtys ir t. t.
bais ir pažinti išeivijos jaunimo dalinta į tris dalis:
Antroje simpoziumo dalyje bus Švč. Širdies vienuolyno narė ir
politinio sąmoningumo
padėtį
L Ateitininkai istorijoje. Šia te pačios ideologijos pritaikymas gy buvusi Manhatvillės kolegijos fi
bei auklėjimą.
ma paskaita skaitys Almis Kuo- venimui, jos sušiandieninimas. losofijos mokytoja. Savu noru pa
d. Gyvenamoji aplinka Lietu
siryžo vieną dieną savaitėje vyk-?
Simpozi umuose dalyvauja: V. ti į Harlemą ir mokyti nustoju
voje sparčiai keičiasi. Jaučiama
Kolyčius, A. Poteris, J. Gaila.
rusų įtaka. Lietuvos padėtį verti
sius mokyklas lankyti vaikus.
AR UŽSIREGISTRAVOTE
nant, reikia su pakeitimais susi I II PLJK? NE. KODĖL? AR
Taip ji išvystė “Harlemo gatvės
III. Ideologija gyvenime—veik
pažinti. Kaip išeivijoje derinti
akademiją”, įsteigdama Harlemo
NEŽINOTE, KAD UŽSIRE
la. Apie veikėjų tipus, vadų pa
lietuviškumą su gyvenama ap
paruošiamąją mokyklą, o dabar
GISTRAVĘ IKI BIRŽELIO
reigas ir apie veikėjų paruošimą
linka?
yra pakviesta dėstyti Medger EMĖN. I D. MOKĖSITE TIK
paskaitą
skaitys kun. K. Trima
e. Auklėjimas jaunimo Lietu 4 DOL., O NE 6 DOL.? PRIE
vers kolegijoje, kuri yra New
voje turi stipri} ideologinį atspal DAS — ANKSČIAU UŽSIRE kas. Simpoziumo tema: “Kodėl Yorko
universiteto padalinys
vį. Kur tik jaunas lietuvis pasi GISTRAVĘ GAUS 20 PROC. mes veikiame ir ko mes siekiame Brooklyne. Bedėstydama ji kartu
veikloje?” Simpoziume dalyvau
suka —klasėje, organizacijoje —
NUOLAIDĄ I II PLJK PAREN- ja; ą Razgaitis, J. Oniūnas, A siekia antrojo doktorato iš vi
visur brukama komunistų ideolo
GIMUS. KUR REIKIA REGIST- Idzeli v. Narutis S. Girnius E. suomeninio bendravimo. Kalbė
gija. Gi Išeivijoje auklėjimas yra •
dama JAV moterų taryboje, at
RUOTTS? SKAMBINKITE
•viena svarbiausių lietuvybės iš AR J KONGRESO BŪSTINĘ Girdauskas.
stovaujančioje 27 tautų moterų
laikymo sąlygų. Todėl reikia iš- tel. 312-737-3300 arba registraNorinčius kursuose dalyvauti organizacijoms, apimančioms 25 •
i siaiškinti lituanistinio auklėjimo cijos komisijos pirmininkei Joli- ' prašome iŠ anksto pranešti SAS ! milijonus moterų, sesuo Dowd
i tikslus, metodus, pasisekimus ir tai Kisieliūtei, tel. 312-8631411. i valdybai, skambinant šiuo tele- rpareiškė, kad ji turi pasitikėjimą
trūkumus.
l jaunimu.
______________________ _____ ! fonu: 312-434-2165. .
f. Šeima nuolatos yra buvus I
Studentą išrinko
lietuvybės tvirtovė. Todėl pats
laikas atkreipti dėmesį į jaunų
episkopalų vyskupu
lietuviškų šeimų padėtį išeivijo
Nauju Atlantos episkopalų vys
je. Kaip jauna šeima galėtų ge
kupu išrinktas kun. B. J. Sims,
riau atvirai pažvelgti ir į mišrias
episkopalas, paskutiniu metu sie
šeimas. Jos turi lietuviškame gykęs teologijos doktorato Katali
Ivenime rasti savo vietą.
kų universitete Washingtone, kur
Pasaulio lietuvių jaunimo sujis praleido trejus studijų metus.
siorganizavimas, pradėtas I PLJK,
Narkotikų problemos
konkretizavi
IIPLJK prezidiumas posėdžio metu. Iš kairės Saulius Mi keliukas, Jūratė Jakštytė, Nijolė Stakauskienė, Joana Ku reikalauja išvadų
rsite ir Romas Sakadolskis. Trūksta Vitalijos Ruibytės.
»
(Liet, foto archyvas) mo tiksluose ir būduose. Kokios
studija
problemos pasireiškia kraštų jau
Richard Blum savo knygoje
nimo veikloje? Kokie uždaviniai
paskelbė naują narkotikų varto
į laukia jaunimo ateityje? Jie rei
tojų studiją. Blumo surinktomis
kalauja artimo jaunimo bendražiniomis, tvirti religiniai įsitiki
| darbiavimo ir stiprių darbo ran
nimai, kaip pvz. mormonų ar ka
kų.
talikų, padeda jaunuoliams išsi

pavasario kursai

ANTROJO PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO
STUDIJŲ DIENOS

II PLJK Studijų dienos įvyks
liepos mėn. 4—9 d. Programos
sudarymu ir įvykdymu rūpinasi
dr. Algio Norvilo vadovaujama
Programos komisija.

Studijų dienų vietovę buvo la
bai sunku parinkti. Nutarta, kad
studijoms reikalinga akademinė
aplinka, toliau nuo miesto gyve
nimo, geografine prasme daugu
mai patogioje vietovėje. Parink
tas Kent valstybinis universite
tas, Ohio valstijoje, turįs geras
sąlygas, pasižymįs lietuvišku kny
gynu bei lituanistinėmis studijo
mis.
Pritaikyti universitetą progra
mos reikalams, paruošiant sales,
posėdžių kambarius ir t.t sudary
tas pagalbinis techninis komite

tas, kuriam sutiko vadovauti u- studijų d’ienų eigą, siuntinėjama
niversitete dėstą ir studijuoją A. speciali anketa jau žinomiems
Idzelis ir J. Cadzovv.
’ atstovams. J ją jau atsiliepė apie
Programos paskirtis yra dau 75 atstovai, ir ne vienas jų jau
gialypė ir nelengvai apibūdina yra pakviestas jungtis programon.
ma. Bendrame aptarime matyti
Programa suskirstyta į 7 pag
trys pagrindiniai bruožai:
1. iškelti ir kiek galima išsa rindines dalis, kurios bus detamiau išdiskutuoti aktualius lie , liai nagrinėjamos:
tuvybės reikalus.
a. Kultūra. Lietuvoje kovoja
2. ieškoti konkrečių būdų lie ma su tiesioginiu ir daugeliu' at
tuvių, jaunimo veiklai pagyvinti veju subtiliu kultūros slopinimu,
ir
’ o išeivijoje, aplinkos sąlygos .iš
3. siekti jaunimo susiorganiza- šaukia kultūros prasmės Ieškoji
vimo, kad būtų galima derinti mo problematiką. Todėl reika
lietuvių jaunimo veiklą, o kilus linga susipažinti su šiuometine
reikalui, bendrai veikti.
literatūra, menu, muzika, kalbo
Studijų dienos yra skiriamos tyra, ir tautotyra. Tuo pačiu rei
Jaunimo kongreso
atstovams. kia susipažinti su įvairiais skati
Kad atstovai labiau įsijungtų į nančiais bei slopinančiais mo-

saugoti nuo narkotikų vergijos
-— šių tarpe narkotikų vartotojų
procentas mažesnis.

Mirė darbštus
filmų gamintojas
Los Angeles mieste mirė Alfred J. Gdulding, turėdamas 76
m. amžiaus: Jis yra buvęs direk
torius, sukant filmus, ir
nuo.
1917 m. iki 1964 m. vadovavo su
darymui daugiau kaip 500 ko
miškųjų filmų.

Chicagos lenkai stato
Traviatą
Verdi Traviatą geg. 28 d'. 6v.v.
Švč. Trejybės salėje, 1443 W- Division, Chicagoje, stato lenkai.
Dainuos iš Londono atvykusi so
listė St. Horwat ir Lietuvių ope
roje dainavęs St. Wicik. Baletą
atliks Miss Rozak grupė, choras
iš Lyric operos dainininkų.

Romas Kasparas — ant jo pečių guli visi IIPLJK atidarymo rūpesčiai
(Liet, foto archyvas)

REMKIME JAUNIMO
PASTANGAS!!!
SIŲSKIME STRAIPSNIUS,
EILĖRAŠČIUS,
NUOTRAUKAS,
PASISAKYMUS, RECENZIJAS
IR SĄRAŠUS
LIETUVIŲ JAUNIMO
INFORMACIJOS CENTRUI
P. O BOX 8992
Boston, Mass., 02114
NEMOKATE KURTI, FOTO
GRAFUOTI? NESIJAUDINKI
TE — YRA IŠEITIS — PASIŲS
KITE CENTRUI POROS DO
LERIŲ AUKĄ. JI BUS TIKRAI
NUOŠIRDŽIAI PRIIMTA!

