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Michelangelo — krikžaonfškofe

N e tik turistai, apsirūpinę ita
lų valiuta ir gavę 10.000 lyrų
banknotą, bet ir patys italai n e
visi žino, kas ant to banknoto
yra tasai barzdotas, negražaus
veido senis. O tai yra didysis Mi
chelangelo Buonarroti
(1475 1564), kurio genijus pilnai išsi- j
vystė kaip tik Romoje. Jis savoj
ilgame gyvenime pažino 11 po-1
piežių, pradedant Aleksandru VI j
ir baigiant Pijum IV. Jiems vie- Į
n u ar kitu būdu yra pasitarna- j
vęs, bet ypač Julijui II ir Pauliui į
III. Šiuodu popiežiai padarė le- į
miamos įtakos
Michelangelui,
kaip žmogui ir kaip menininkui, j
| T a m e didingame ir audringame į
XVI amžiuje Julijus II ir Paulius
III mokėjo panaudoti meno di- •
dingumą 'popiežiaus didybei iš
reikšti ir pavaizduoti. Abu
šie I
popiežiai įvertino Buonarroti ir;
pavedė jam sukurti darbus, kurie Į
pasiliko dailininko šedevrais.
Nors Michelangelo labai my
lėjo Florenciją, tenai mokėsi ta
pybos meno, tenai buvo globoja- j
mas Medičių, 1496 m. pirmą i
kartą atvyko į Romą, kur popie- j
žium buvo Aleksandras VI, ir čia i
pi r- :
Vasara šlamės žmogui atneša I biančių jėgą ir gro?.į. Siūlančių sekančiais metais sukūrė
žymiai daugiau džiaugsmo, negu vaigyu, gerti, rūkyti,
linksmin- muosius savo vardo vertus dar- !
bus: Girtąjį Bachą ir Pieta, kuri ;
pietiečiui. Lietuviai gali būti pa tis..
ir
šiandien puošia šv. Petro ba- j
vyzdžiu. Kelionės,
festivaliai,
Kartais tikrovę apgaubia dūkongresai, sąskrydžiai, šokių
ir niais apkaręs dangus. Prieš akis ziliką. Michelangelo atvyko į Ro
dainų šventės — tai ne poilsis, iškyla gelžbetoninė
pilkuma. mą ne tik ieškoti protektorių po
bet
daugiau instinkto į
o veržli, džiaugsminga bendravi Sunki gatvių perspektyva traukia piežių,
traukiamas,
nes
jautė, kad tik
mo veikla.
kažkur. Iš tikrųjų — į nieką. Iš
Šia linkme visus neseniai pra nieko per nieką į nieką. Malonu Bažnyčios sostinėje galės rasti są
žodį. lygas savo gilų krikščioniškąjį ti
lenkė Long Beaeh lietuvių klu- kartoti šį daugiareikšmį
bas, susirinkime užprotokoluoda- i Jis buvo pradžioje, neišnyksta ir kėjimą paversti menu.
Pirmasis Michelangelo susitimas surengti vasarą 16 minėji- dabar. Niekas yra didysis neži
,
kimas
su pop. Julijum II įvyko
nių. Tai bent užmojis! Tik vėliau \ nios valdovas,
1505
m.
Tasai didysis Renesan
paaiškėjo, kad galvota surengti i Vis vien, ką besakytumėm, —
Vasario 16 minėjimą. Irgi gražus i aplinkui virpa gamta.
Vasara so popiežius, nesulaikomas kage
įsipareigojimas.
Į groja darniais instrumentais. \ o - ' riautojas, pakvietė į Romą
riausius
menininkus:
garsiausią
— — —
; risi sušukti: Broliai, bučiuokime
tų laikų architektą Bramante ir
Vasarą žolė veikiau gelsta, ne- į vasarą!
pavedė jam perstatyti Šv. Petro
gu žaliuoja, nes mūsų darnioje
Bet kur tos lūpos? Sultingos"
baziliką; rafinuotą
dailininką
padangėje klimatas perdėm ait ir kvapnios. Kur jos?
Raffaelli,
kad
išdekoruotų
po
rus: daug tarpusavio spinduliavi
piežiaus rūmus;
Michelangelo,
mo ir aikštingo trypčiojimo vieSėdėdamas prie vairo, nedaug
kad
iškaltų
pomirtinį
paminklą,
\Ą.
ką pamatai. Juk nevalia vairuo
kuris
liktų
amžiams.
Buonarroti
Kartais dėl mažmožio stoja slo tojui dairytis į šalis.
Vienas
tada turėjo 30 metų amžiaus ir
_
... WM
gi kaitra. Žmonės ima vieni ki mirksnis, ir krachas. Laiptai
į
jau
buvo
žinomas
savo
marmu
tiems atsukinėti nugaras. N u o dangų.
Mozė (skulptūros veido detalė, marmuras)
ro skulptūromis: Pieta, kai buvo
tyrumų smelkiasi
troškinantis
Tik tuomet, kai tave kas nors
dvelksmas. Nieko nelieka,
tik iš malonės veža, išvysti aiškia- Romoje 1496-98 metais, ir Do
dintis sau pomirtini paminklą I k Įrengta jo dėdės pop. Siksto IV. Į
pasukti vandenyno pusėn ir ten. briaunį pasaulio įvairumą. Susi vydu, baigtu 1499 m. Florenci
yra blogas žen'<'is. Buonarroti! Michelangelo, visuomet vienišas, į
jūrai grojant Čiurlionį, girkšno- žavėjęs arba nustebęs sakai vai joje ir pastatytu Srgnoria aikštėsusirinko savo projekto planus,į nuolat plėšomas vidinio
neratėje.
Julrjus
II
ir
Michelangelo,
ti sūrią vėsą. Pakrantėje nuga ruotojui: "Žiūrėk, koks
keistas nors kartais labai aštriai susikirs sėdo į pašto vež ną ir išvyko į i mumo, ir šį kartą įžiūrėjo velniš
ros kur kas gražesnės — jaunos, pastatas su pusmėnuliniais lan
jį ką Bramantės planą — jį šunie- •
davo, bet mokėjo vienas antrą Florenciją. Prie Poggibonsi
sveikos, bronzinės.
gais ir syriškais bokštais". Arba: suprasti. Abu buvo gražių manie pasivijo popiežiais pasiuntiniai, kinti, sumenkinti ir neleisti jam ]
"Na, ir gatvės pavadinimas, pa rų meistrai, abu pasižymėjo mo įsakydami popiež aus vardu grįž pasireikšti ten, kur yra jo tikra-;
Kad juos kur bakūžė! — tuos skaityk
— ZZxxyz".
Arba:
ti į Romą. Bet Vichelangelo bu sis pašaukimas. Juk irgi floren- \
išdailintus žodžius, juk tai bergž "Žvilgterk, ką jie padarė iš jau raline ir fizine drąsa siekti, ro
aukštybių. vo jau už popie/ IUS valstybės ri tietis jaunas dailininkas Raffael-;
džias simbolizmas. Truputį sens kaus, žalio skvero, — įrengė dar dos, nepasiekiamų
Abu
jautėsi
pašaukti
nepa bų ir drąsiai a žė: ' N e , į Ro lo jau puošia Vatikano rūmų 1
telėjęs.
vieną 'Jack in the b o x \ " Arba prastiems dalykams, o ne ' kas mą negrįšiu!"
"Stanze". Taigi, pagal Braman
Žodžiai kaip auskarai. Už jų vėl: "Tai b e n t mergiotė — liū
dieninio gyvenimo menkystėms.
O tačiau į R' ^ą grįžo, bet vė tės intrigišką planą, Michelange- į
slypi pasididžiavimas gyvenimu. liuojanti pasaka!".
Dėl
to
abu
užmezgė
gigantų
liau — po por - metų —1508 lo, palyginus su Raffaeliu, turė
O gal per didelis noras gyventi?
Tylus vairuotojas galų gale iš bendrystę.
m. Bet dabar V chelangelo Ro jo susikompromituoti ir visam
Arba — gyvenimas su įnoringa
sižioja: "Vyre, užsičiaupk. Aš gi
Michelangelo,
vykdydamas moje rado pop iaus jam
pa laikui prarasti popiežių pagarbą !
mintimi, kad mums lemta gy
stebiu eismą. ?-Jcri, kad {rioglin pop. Julijaus norą, pristatė po ruoštus ne mar ^urui kalti inst ir protekciją.
venti amžinai.
čiau tave ir save į tą kvailą asy- piežiui kapo paminklo projektą. rumentus, o tepi įkus, nes Julijus
Tokių abejonių ir įtarimų kan- j
Taip, ponios ir ponai, gyven rišką architektuią \
'•einamas.
Michelangelo drąsiai ir]
Tai
turėjo
būti
didingas
pamink
II
panorėjo
4
ptorių
paversti
kime amžinai! Stenkimės
būti
O vis dėlto jis neiškenčia, įdė las, apsuptas daugybės statulų. dailininku tap} I įu. Michelange atvirai pasakė pop Julijui II: "Jū
aršūs savo amžinumo sergėtojai. miai neapžvelgęs liūliuojančios
Popiežiui projektas patiko ir pa lo pasipriešino: jis esąs skulpto sų Šventenybe. Raffaellis piešia
Darykime stebuklus! Lenktyniau pasakos. Ir žioplai
pravažiuoja siuntė Michelangelo į Kararos rius ir tokiu n " į s pasilikti. Vė taip puikiai, tad kodėl jam ne
kime su kitais. Tam ir skirtas va raudoną šviesą... Šį kartą laimin
kalnus pasirinkti reikiamų mar liau, jau sena: -je, Michelange pavesti prie "Stanze" dar ir Siks
saros laikas.
gai.
murų. Atrodo viskas eina sklan lo su tam tikru pasididžiavimu to koplyčią? Aš esu gimęs kalti
džiai. Bet kai Michelangelo grį pasakodavęs, kad su motinos pie akmenis, ir tokiu akmenskaldžiu
Išlikti, išlikti! — visur čiulba
Nėra vasaros be tingėjimo.
žo
į Romą, rado popiežiaus rū nu yra prariję- "kūjį ir kalte noriu pasilikti.-." Bet popiežius
paukščiai. 2ūt būt išsilaikyti že
T a i p ir užeina pareigingas no mų duris jam uždarytas: sargybi lius" marmurui <alti. Bet popie nenusileido, ir Michelangelo tu
mėje kuo ilgiau. Tarp medžių. ras nieko nedaryti.
niai jo neįleido. Kas atsitiko? Mi žius užsispyrė ir pavedė jam iš- rėjo imtis Siksto koplyčios lubų
Tarp namų. Tarp zujančių auto
O kam daryti, jei viskas jau chelangelo įtarė, kad pop. Juli dekoruoti Sksto koplyčios lubas. dekoracijos darbo. Jėjo į tą gar
mobilių. Tarp žmonių, važiuo padaryta. Gyvenvietės
įrengtos. jui (jau buvo amžiumi senas) Toji koplyčia Julijui II buvo la- siąją koplyčią tik iš klusnumo ir
jančių į darbą ir grįžtančių iš dar
Braraantė išaiškinęs, jog staty- I bai brangi, n o buvo pastatyta projektavo darbą baigti, nupiebo. Tarp spalvotų iškabų, skel{Nukelta į 2 psL)

Darnioje vasaros padangėje.
Michelangelo — krikščioniškojo
meno genijus.
Romualdas Lankauskas talžo
dabartinę Lietuvos tikrovę.
Medardo Bavarsko eilėraštis.
Petro Melniko apybraiža.
Lietuvis universitetui įsteigė
botanikos sodą.
Kultūrinė kronika.
Filmų įvairumai.
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šęs kelias biblfnes scenas. Bet kai
pasiliko vienas, užsikoręs ant pa
stolių, aukštelninkas žiūrėdamas
f lubas, kur buvo tik
didžiulis
baltas plotas, pasijuto
visatos
akivaizdoje milžinu. Iš jo gilaus
krikščioniškumo,
lyg
magiko
lazdele pašaukta, iššoko nepa
prasta kūrybinė jėga, kuri pajė
gė koplyčios lubas paversti d a n 
gumi, pilnu Senojo Testamento
figūrų. Skulptorius ar dailinin
kas — šios problemos jau nebu
vo. Michelangelo nutarė išdekoruoti n e tik Siksto koplyčios lu
bas, bet ir dalį sienų iki langų.
Julijaus II koplyčia pasidarė pri! verstam dailininkui "dangiškuo
ju kalėjimu".

Jo gimimo penkių šimtu matu sukakčiai

Kertine parašte

DARNIOJE VASAROS PADANGĖJE
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Michelangelo (1475-1564)

Tai buvo žudantis darbas.
Piešti reikėjo atsigulus ant nu
garos. Michelangelo norėjo likti
visiškai vienas, netgi atleido vaij ką, kuris turėjo jam padavinėti
dažus. Prie darbo pasilikdavo iš
tisas dienas, o kartais ir naktis.
Piešiant atsigulus ant nugaros ir
nuolat žiūrint aukštyn, pavarg
davo fiziškai, apsitaškydavo da
žais. Porą kartų į dieną tarnas
atnešdavo tam "meno
kanki
niui" šaukštą sriubos ir gabalė
lį duonos. Panašios sąlygos kitą
būtų tuojau pribaigusios, bet Mi
chelangelo išsilaikė tik savo ge
ležinės valios ir gilaus tikėjimo
galia. Niekam nebuvo leista lan
kytis Siksto koplyčioje, juo labiau
pažvelgt; į dailininko darbą. Iš
imtis buvo tik vienam popiežiui.
Senelis Julijus II ne kartą, pasi
naudodamas laiptais ir kopėčio
mis, užsirangydavo iki dailinin
ko paž : urėti, ką tasai ' m a n o lo
kys" kombinuoja. Bėgant mėneiams, o paskui ir metams, popie
žius ėmė nerimauti ir nuolat
klausinėti: "Kada gi baigsi"."Kada galėsiu, Jūsų
Šventenybe".
Bet kartą įvyko nemaloni scena.
Prie lakoniško dailininko atsa
kymo buvo pridėtas
popiežiui
•prašymas: leisti nuvykti \ Flo
renciją aplankyti savųjų. Julijus
II neteko kantrybės: pradėjo laz
da vanoti dailininką. Tasai rau
donas ne tiek iš skausmo, kiek
iš pasipiktiniino ir pykčio, skufNnMta i 2 paD

DVIDEŠIMT PENKTASIS
"DRAUGO" ROMANO

KON K U R S A S
L Dienraštis "Drausas" skelbto dailiosios prozos: romano,
apysakos dvidešimt penktąjį konkursą. Rankra&Sus įteikti pa
skutinė data yra 1975 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kurinio autorini skiriama 1.300 dolerio premija.
Šiemetinio konkurso mecenatas yra žara. Žiemas Umbražunas.
S. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis tori
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapio.
4. Kūrinius siusti šin« adreso: DaOfoaios prozos koobnrno ko
misijai. Draugas, 4545 W. 63rd St, Chacagn, m. 60628.
5. Sprendimo bešališkumui įaidnotl autoriai tori pasirašyti
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąja pavarde ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antrašte ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjo komisijai Išrinkąs premijuotiną
kūrini, atidaromas tik laimėjusio antoriaoa vokas.
6. Tūkstančio penkių šimtu doleriu premiją gavės autorius be
papildomo honoraro pirmosios laidos teise perleidžia "Draugai**,
įskaitant teise spausdinti dienraštyje tr išleisti atskiru leidinio
arha tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėje autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimo.
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KRIKŠČIONIŠKOJO
MENO GENIJUS

Vėl prie skulptūros
Siksto koplyčios piešiniais
chelangelo baigė ssavo gyven
labai svarbų tarpsni. Išsprc
skulptoriaus ir dailininko dile
parodydamas, kad kūrybinė
yra lygi ar dirbsi su kaltu, a
teptuku. Bet dabar vėl pajuto
traukimą prie akmens. Jau I
ri metai pop. Julijaus kapo
minklui paruosti akmenys į
jo suversti vienoje Romos pi
je. Ar tad ne laikas vėl grįžti
skulptūros? Bet, kaip papra
nepramatomas likimas surr
kortas ant stalo. Tuojau po !
to koplyčios inauguracijos
Julijus IT susirgo. Nors jau
vo arti septynių dešimčių n
bet atrodė stiprus ir nepapr
Šviesaus proto. Tad niekas ii
galvojo apie mirtį. Tačiau p<
lių mėnesių Julijus II am
užmerkė akis. Tai buvo 151
vasario 21 d.
Su pop Julijaus II mirtimi
chelangelo neteko ne tik g
jo, bet ir kūrybinio užmojo
sijusio su Roma ir
BaŽn
Naujas nepaprasto meninio
Simojimo laikas bus tfk po 2C
tų. K tikrųjų Michelangelo
žo į Romą tik 1534 m. ir įs'
naujo didelio popiežiaus
liaus IT1 tarnybą.
Bet ir tarp Julijaus II m
ir Pauliaus III išrinkimo M

i

Atkelta iš 1 psl.)
Gatvės ištiestos. Krautuvės pai
nosėje. .Ant sienų, ant tvorų —
rašliava., skaityk, kiek nori. Platus apd ulkėjęs parkas. Augaloti
eukalipt ai. Storulės palmės pietuos. SI<arotos eglės
šiaurėje,
Magnol ija ka r p nuotaka. Pušys
su žvak irėm. Išdic'us paminklas,
Žodžiu, visur poezija. Romanti-

(Atkelta iš 1 psl.)
bia-i nulipo nuo pastolių, partx
go namo ir krovėsi savo mani
keliauti į Florenciją. Bet tuo ta
pu afcvyko pas jį popiežiaus pat
ketinis, atgabenęs po:iež : aus a
siprašymą ir priedo 500 dukati
Michelangelo mėgo a u k s i n a m<
ne*as ir nurimęs grįžo į Siksi
koplyč'ą.
Darbas Siksto koplyl-ioj tęsė
ketverius metus Pagaliau — :
buvo 1512 m. rudenį — pop Ji
lijus II, gavęs jprastrnį atsakym
"Kada galėsiu", prisiminęs, b
dalį savo gyvenimo buvo prale
dęs kovos lauke, nutarė griebt
kovos taktikos: pagrasino n u m
siąs dailininką žemyn galva m
pastolių. Bet šį kartą dailinink
rezerve turėjo didelę staigmen
po kelių dienų n u o ano pop i
žiaus įtūžimo, liepė nuimti pa
tolius, kad koplyčios lubų fre
kos būtų matomos visa apimtin
1512 m. spalio mėn. 31 d-, Vi
Šventųjų šventėje, freskos
bu1
oficialiai pristatytos publikai, i
kilmingai
sugiedojusiai
Deum laudamus.
Minia lankytojų
(bažnyči
prelatai, dailininkai, eiliniai ]
liečiai) liko apstulbę, matydaj
tą milžinišką pasaulį, tarsi
j
dantį Siksto koplyčios lubose. R
moję Michelangelo vardas ėjo
lūpų į lūpas. Visi buvo girdi
apie nepaprastas Michelangf
statulas Florencijoje, žinojo, k
popiežius, nors ir
pasiginčyc
mas, o kartais net ir lazdą |
vartodamas, vertino dailinin!
bet taip pat gerai žinojo, kad >
chelangelo nelanko
karčian
madingų pasilinksminimo
\
tų, kad jis gyvena menkame 4
mėlyje, o kai eina gatve, vis
siraukęs ir susimąstęs,
atro
kad bėga nuo kažkokio persėk
tojo. Dabar visi, po ketverių r
tų laukimo, pamatė jo darbą
liko nustebę, o net ir nusigan
Koplyčios lubose atgijo Sen
Testamento istorija su pranaš
Sibilėmis, Adomu, Ieva, Nojų
•visuotinio
tvano
paskend
liais, su neramiais žydais, K
taus protėviais. O visoje toje n
stabioje Biblijos minioje galin
Senojo
Testamento
Pradi
knygos Dievas. Tose diding
freskose publika pamatė na
krikščionišką meną, kuriame
sijungė kuriamoji jėga ir min
gilumas. Florencijos menini: išvedė į Šviesą klasikiniu foi
grožį ir sugyvino savo
figi
krikščioniškojo tikėjimo vid
nerimu.

šeštadienis, 1975 m. birželio mėn.
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Ant ]jievutės indėnai spardo
kamuolį L Ant suolelių sėdi išmin'ing i senjorai. Vienas papsi pypk į. Jis labai panašus į kažkur ka žkada matytą
rašvloją
' laureatoĮ. O gal ilsisi po knygos
i

Adomo sutvėrimas (!

Michelangelo

Iksto k o p l y č i o s freska V a t i k a n e )

rel PR UBU

0R . ANNA BALIUKAS
58 West 6Srd Street

S

d

sutiktuvių?
Aišku, tokioje aplink i'e neverta nieko pradėti. Te; u taip
būna. Nors tūkstantį me ų. Nevalia ardyti švento poilsio.
Žinoma, kai kada ne
pasimankštinti. Kad ir ]
— subtiliai žaidžiant žodž
Poetinė mankšta
p
tada, kai ašaroti nėra ko
kai tvenkinyje kurkia va
giniamos pakartoti jų
įmantria kalba. Tuomet
t'a mankš a, ir žo ižiai va
tuoia
Vargas tau, Jeruzale! saros dangumi. Anot Jom
neateina mintys, nesir;
ir ne'a'a kraujas rašah
Bet vasara dar ilga.
rel

>ro šalį
oetiškai
lis.
ąsideda
ir darlės, ra:urkimą
praside!es imi• po vaAisčio,
$o eilės
juodu.
Pr. V.

ofiso ir bato OLyrap c 2-41M

DR. P. KISIEUI S
GYDYTOJAS CR CH1RI RGAS

LK1 Ų, AUSŲ, NOSIES IR
langelo nesėdėjo sudėjęs rankas. I kas), kol Medičiai jam viską at- tų, 1 esiantį žmoniją, jam sukėlė liūdi j • perėjimą iš Renesanso į
1443 So. 50th Avenne, Scero
nerimą
ir
sielvartą.
Ar
paRefor
laciją.
Estetinis
Viduržemio
leido
ir
vėl
įsakė
dirbti
prie
jų
baisi
Jis ir toliau kankinosi kaip žmo-'
GERKLES LIGOS
K a s d i e n 1-3 vai. Ir 6-8 v i. vak.
Išskyrus trečiadieni; 8
Vai:inaos pagal su&iiarimą
buvo
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L Lankauskas talžo dabartinę Lietuvos tikrovę
A
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Irt.t.
Nežinia dėl į\ykio parke ver
čia jį grįžti į miestą. Kelionės me
tu įvyksta neįtikėtina Dariaus išI bandymo valanda. Salikalėje de-

PR. VISVYDAS

nelyginant tapytojas Gauguin'as, : ^ n a m a s " A u t t * « K
negeroves, Lankauskas
norom Jame nėra ką veikti
Balandis savo pasaulėžiūra nuo slogios, dvasią niveliuoja*- Jleh
" V I a ! *"S d š e i i n t L Aanru? < P a s i
nenorom
literatūrinės
tiesos
Žmogaus sumaterialėjimo ap- pirštu duria ir į pae.'ą sistemą, nusako Šitaip: " R ė k i a ką nors čios aplinkos. Suprantama, toli- rodo, liko mažas vaikas. Darius
nuoginimas — tai, tur būt, vie- dėl kurios sukurtų sąlygų žmo mylėti — moterį, tėvynę, savo mų salų laisvė jam yra nepasie- pamišėliškai metasi l ugn) ir is
na pagrindinių temų Šiuolaiki- gus, įsigeidęs naudos a'r malonu- darbą, arba grožį, nes be meilės kiama (tam reikėtų keliolikos palovio ištraukia vaikutį, išneša
neje bei ei r: s* i k oje. Kovoti prieš mų, yra tiesiog verčiamas grobs- gyveiimas tiek tevertas, kiek prašymų ir keliasdeširrr.ies val- į lauką, skaudžiai apdegindamas
dvasinį skurdą yra tradicinė ra- tyti valstybinį turtą.
.tuščių riešutų sauja". Dė! nepa- džios antspaudų). Darius tik nu- savo veidą ir rankas. Jis lieka su
visam
gyvenimui.'
sytojų pareiga, žinoma, ne visur!
—
gydomos li^os Balandžio dienos sidangina provincijon. pas save žalotas
1
nuėmus,
pasirodo
vienodai suprantama ir ne vieRomane pasakojimas vyksta suskaitytos. Tuo tarpu tapytojas senelį, gyvenantį senoje kaimo Tvarsčius
naujas
veidas.
Bet
koks!
—'pa-;
nodai išreiškiama.
į pirmuoju asmeniu, realistiškai. Narvydas galuojasi s-u kūrybos troboje ir visai nenorui:; naujos
ženklintas
užgijusią
žaizda.
_
Jei Vakarų pasaulyje literatu-! pasivaduojant vidiniu monologu, mirtimi "Žmonėms nusispiaut į kolūkio gyvenvietės patogumų,
ra su utilitarizmu galuojasi rafi-: sapnais ir trumpomis vizijomis, mano kūrybą. Jiems reikia tele- Gamtos grožis ir seneLo dvasinė
Žygdarbis Dariaus charaktenuočiau, sakyčiau,
atlaidžiau, į Pasakojantis herojus — studen- vizorių, šaldytuvų, automobilių, bei fizinė globa sustiprina Darių, i r į 0 nepakeičia, tik dar labiau su
kaip su tam tikra žmonių psichi- į tas Darius Minelga —yra jaut- bet ne meno", sako jis Dariui. Beklaidžiodamas laukuo*.-, kartą,tvirtina jo jautrią humanistine!
. _.
.........
ne bei socialine neišvengiamybe,Į rus, labai pastabus jaunuolis, sa- "Jeigu iki gyvenimo pabaigos susitinka su degtinę geriančiais \ laikyseną. Štai ką jis siūlo žurna- į
Lietuvių liaudies menas — kaukes
prie niekam mano kūrybos neprireiks, melioratoriais. Jų prikalbintas į Hstun, atėjusiam į ligoninę gauti i
tai sovietinio socializmo rėmuose vo psichika nepritampąs
skurdžios
aplinkos.' ją sunaikinsiu"'.
utilitarizmas prasikiša kaip visą dvasiškai
prie laužo, braukdama- gitaros! žinių apie įvykdytą heroizmą
Veržlus
idealizmas
Darių
veda
į
stygas, užtraukia liūdną, susi- "Jeigu būtinai norit rašyti, tada
sistemą kompromituojanti nuo
visokius
konfliktus
su
gyvenimu.
mąstymą sukeliančią dainą:
dėmė, ir literatai, ima šaukti:
parašykit štai ką: ligoniai netu
Kažkoks kerštingas tipas, no
"Dangus griūva!'"
Teoretiškai Jam daug kas kliūva: sukčiavimu
rėtų gulėti koridoriuje, laikas pa
GUNDYMAI
Dangus toks beribis,
rėdamas atsiskaityti, parke už-i
ten jis ir negali klestėti: juk nuo pralobę. tarpusavy nuolat besi-.
š t a m : naują ligoninę, pagerinti
dega
žvaigždės
aukštai,
puola
Darių.
Vaikinas
besiginda
pat lopšio žmogus yra 'švarina rieja tėvai: priekabinga senelė;
maistą". Dar siūlo kitą temą — I
Savo kelionės pradžioje aš tris kartus, nors ir svetimomis
einu aš per Lietuva,
mas", mokomas tarnauti valsty neištikima mylima draugė Mil mas užpuolėją gerokai primuša
rašyti apie '"grubumą, chamiz
lūpomis, tavęs išsižadėjau,
mano žaliąją Lietuvą.,
bei ir liaudžiai. Valstybė rūpina da: namuose lepinamas pūdelis ir vėliau, senelei užsiminus apie!
mą, storžieviškumą ir apskritai
Kaip Kristus gundomas tyruose tris kartus nepuolė kniūbsčias
ieškau žmogaus,
žmogžudystę parke, gal-.
si visais, o neklaidingoji partija Kikas... Autobuse ar traukinvje vįvykusią
kultūros stoką mūsų gyvenime,
0 a ajna
prieš tave,
kuris
pasakytų,
'
- nužudęs. Abejonių kan-j
visiems nurodo pačius sėkmin- Darius visuomeT"susiduria" su neįvairiose jo srityse".
Ir
nejauku
tau
vaikščioti
tik
ką
pražydusiom
alėjom
ką
turiu
aš
daryli.
s.
J
u-J
U-al-u-v.-* a ( m K n n a mrhlita ?ii»- kinamas, Darius bėga ts miesto,
Ir nejauku gyventi tau mano kelionę baigiančiam laive.
Stebina mus ne tiek nuožmūs;
įausats- doro gyvenimo budus, valyva, agresyvia pnpiiya. z-iu ;
priekaištai gyvenimui, kiek pats;
Ko daugiau reikia. Tam tikslui Į rėdamas į eilinius kavinės
te
Ir kartais gaila man taikęs jau pasirinkusio
puikybę...
faktas, kad jie iškyla krašte, kur ;
panaudojama spauda, literatūra,į kytojus, jis samprotauja: " P r i e '
Kurgi
puikybė
atmesto-,
bet
nepajėgiančio
manęs
palikti.
per 30 metų komunistai primyg- i
kinas,-dienas, visokia elektroni- į kolonos įprastinėje savo vietoje
Tik tu, kaip kirminas, šliauži alėjomis, vos tik
pražydusiom,
tinai iormavo žmonių moralę,
nė informacija. Žodžiu, nuo kas-1 užkandžiauja
Bilbokienė, įžyDrebėdamas,
kad
nesuprastume,
kaip
silpnas
tu
esi.
girdamiesi
visokiais
laimėjimais
dienio dorovinio svorio sovietijos mioji liežuvininkė, ant kurios
šioje srityje. O iš tikrųjų rezul
kalvėje ir akmuo turėtų pavirsti j liežuvio galo, kaip sako, lengvai
Štai aš, mirtingas, turiu daugiau užu tave puikybės.
tatai lygūs nuliui. Kai kas pasą-į
gardžiu blynu, vilkas avinu, vel-j gali visas miestas sutilpti. (...)
Dau
ia
Atstumtas kartą, aš niekad nebandau atgal sugrįžt.
ikys:
tai
labai
trumpas
laikotarnias angelu.
j
' š ^ visokių reikalų spren: iama
nes
a
Tu
negali nei susargdini manęs, nei tu gali pagydyti,
ipis. Gal ir trumpas. Gal dar reiDeja, žmogus nėra nei akmuo, f
>
^ ' ^ a u s i a nebūti
Nei
tu gali aukštyn pakilt, nei tu gali žemiau nukrist.
i kės 30-ties varganu metų. Kant- i
nei vilkas, nei velnias. Nežiūrint ^ a i l a m i r gera, gyventi. T a i
moralinio spaudimo, eilinis mir- šventas daugelio t a k a i s apteku-•
: rybė yra didžiausia dorybė. Bet
tingasis.per amžius išlieka savo sių čiabuvių tikslas, glemziant
0 kartų dešimtį daugiau nei tu esu atstumtas aš ir išsižadėtas,
tik tol, kol žmogus kantriai leisis
instinktyviu "silpnvbių" sėbras, kuo daugiau visokių materiali
Nesiraitau,
kaip tu, kaip kirminas žeme,
! vedžiojamas už nosies.
ni,
labiau linkstantis i "dumbliną ž e - ! n i l » vertvbiu.
v e r t y b i ų jų paprasta hk*
Nors
ir
sunku,
nepaprastai sunku nebūti mylimam ir nieko
a * _ I - - - i or>or«,^ta q k - į f i l a irjgpKOmo
prasme. TevyKai kur R. Lankausko antpuo
nemylėti
raiškumą, negu Į sparnuotą a
nė? Tauta? Ateitis.
Kultūra?
liai prieš žmonių utilitarizmą at
Ir
nežinot
kame
prasmė
ir
išeitis
kame.
ruizmą.
tokiais
' Prašom
nekvaršinti
siduoda jaunuoliška bravūra bei
Ar išsižadi velnio f Kas jis? Ir kur jisai gyvena?
Kad taip vra, įsitikiname skaimoralizavimu. Tokiais atvejais
Ir jo darbų? Kokių darbų? Aš jųjų nežinau.
rydami įdomią rašytojo Romual- į klausimais galvos .
nukenčia meniškumas, prasiki
Ir jo puikybės? Kokios puikybės? Aš tegirdžiu tik jo
do Lankausko prozą. R. Lankaus-1 Išskyrus
ištikimą
mokslo
ša šališka publicistika —noras
vaidinamą
verkšlenimą,
kas (g. 1932 m. Klaipėdoje) jau! <įraugą Augių, rimtai bestudijuo; įgelti, ką nors pasmerkti, pamoTik
silpnavalį
parpuolusį
matau.
ne kartą yra smagiai aprašęs d a - ; j a n t į mediciną, kiti Dariaus ari kyti, nesistengiant gilintis į tik- j
bartinės Lietuvos gyvenimą savo; timieji yra fantastai ir keistuoliai,
, rąsias negerovių priežastis, ar į
Bet jis gyvena su manim, nors aš jam nė mažiausios pagarbos
novelėse,
o
ypač
apysakoje ; Būtent:
ligotas,
hipertonijos
; neigiamų veikėjų psichologines į
nerodau.
"Džiazo vežimas'". Jo taiklus, la-; kankinamas, kadaise buvęs linksgelmes. Bet tie atvejai reti. AplaDėl
jo
bailume
aš
jo
nebijau.
koniškas, lengvai skaitomas s t i - ! m a s muzikantas Balandis; vi
mai R. Lankausko plunksna
Galingas jti, girdžiu, bet kartais man atrodo,
lius, padruskintas ironija ir kan- j suomenės nepripažintas abstrakvaizdžiai meniškai nubrėžia gy:
Kad tiktai žmonės: prie to ką turi, pridėjo jam daugiau.
džiais pavažiavimais ("Lš jo b u s taus meno tapytojas Narvydas,
va. dabartinės Lietuvos gyveni-daktaras kaip iš užpakalio triū-• senelis Minelga — kūrybingas
mo panoramą. Taip ir junti a-!
Bet jis yiepaiso to ir nuolatos su manimi gyvena.
ba") žavi kiekvieną skaitytoją, i medžio drožėjas, senojo kaimo ir
pytakos pulsą.
Atstoki
nuo manęs, Šėtone! Tu nesulauksi mano amžinos
Ir naujai parašytame romane gamtos mylėtojas. Šitie žmonės.
:
mirties!
Itin džiugina — tiek literatu'"Netikėtų išsipildymų valanda"; visiškai atitokę nuo standartinės
Bet štai vėlyvas svečias į duris klabena
rine, tiek tautine bei žmogiškąja r
jis vėl be pasigailėjimo talžo suk-; gyvenimo srovės, priklauso tauIr neatstojantis jau deda ranką ant peties.
prasme — R. Lankausko hero
čiavitną, gobšumą, melą, abejin- i riajai žmonijos pusei. Aiman, ji
jaus polinkis vesti drąsų dialogą.
gumą. karjerizmą, sugyvulėjimą, | yra nedidelė ir jau nykstanti. Jos
su savimi, kartais klausti esmi-;
girtuokliavimą, gamtos naikini-j būklė simboliškai
išreiškiama
'
nius etikos klausimus: "Kur ei- man šito nepasakys". Atseit, vi- čių pagalbos. Pagrinde pats indimą. Taip rašyti, kaip rašo Lan- j užraše, kurį Darius pirmą kartą
sprendimams vidas suranda savitą
terapijos
''name? Kur einu aš". Ir tuoj dinių problemų
kauskas, reikia turėti pilietinės', pamato ant lifto sienelės: "Zmo:
Užburtas m škas (ofortas) . žmogiškai prisipažinti: "Niekas žmogus neieško partinių išmin- būdą. Savitą prisikėlimą.
drąsos. Kritikuodamas Lietuvos nės mirkit!!! Pasaulis —dykuma.. Marija Ambrozaitienė

Medardas Bavarskas

Kortų pasaulis
v>
m
-
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Didysis Teisėjas užsirašo ne mnsų
laimėjimus ir pralaimėjimus, bet
KAIP buvo lošta.
G. Rke

Vengrai fronto neišlaikė.
mu.

Fabrike

nera

Fabriko direktorius, malonus provincijos
inteligentas, pasišaukęs Povilą į savo kabine
tą, staiga stato jam pasakiškus reikalavimus.
Povilas pyksta.
— Niekad nebūčiau rinkęsis Jūsų bendro
vės, jei tai žinočiau, — jis nedrąsiai išreiškia
savo nepasitenkinimą.
Direktoriaus veidas nei kiek nepasikeičia.
Jis pasitaiso akinius ir tuo pačiu tonu tęsia.
— Tamsta esat gero elgesio ir mes to ne
pamiršime. Vis dėlto, būtų laikas, kad Tamsta
ncignoruotumėte tai. jog dirbate pas mus ne
laisva valia.
Povilas nežino ką atsakyti.
Ne laisva valia! Šimtus sunkiausių užda
vinių ir problemų išsprendžiau bendrovei! Ir
visa tai ne laisva valia? — galvoja Povilas. At
rodo šis iš paviršiaus malonus ir mandagus
senukas žino mano "paslaptį". Bet nuo ka
da? Ar tik ne nuo pirmos dienos, prieš metus,
kai čia jstoiau dirbti?
Sučirškia telefonas. Direktorius
ištiesia
ranką ir klausosi ragelio traškėjimo. Jis karts
nuo karto dirsteli tai į Povilą, tai į krūvą po
pierių ant milžiniško stalo.
Ne laisva valia! — vis dar kankinasi įžeis

tas Povilas. Jei šitai tiesa, tai jis direktoriui
yra nulis. Ne asmuo. Lygiai toks pats, kaip
prieš metus, kai dar ieškojo darbo. Išbadėjęs ir
išvargęs, Povilas baidėsi po kelis miestus ir į
ne vieną bendrovę jis nuolankiai kreipėsi, kad
jį priimtų... Kad tik jį priimtų! Jis tampė savo
sunkų lagaminą iš traukinio i traukinį., iš sto
ties į stotį...
O traukiniai raitėsi slėniais, kalnais ir ly
gumom — juodos gyvatės su šniokščiančio
slibino galva... Slėniuose dundėjimas nešė
miesto triukšmą j ramų peizažą... kai kur šu
va sulodavo — matėsi jo drebantis kūnas —
ar laukuose pakėlęs galvą ūkininkas palydė
davo akimis triukšmingą mechanizmą...
Povilas stebėjo pro vagono langą tankią
Jugoslavijos girią... Lekiančios pilkos uolos į
jį rūsčiai žiūrėjo...
— Pasakiškas kraštas, — jis užkalbino rau
donų žandų keleivį, spoksantį pro langą.
— Pasakiškas... — atsakė tas su negirdė
tu tarimu.
— Jugoslavas?
— Ne
— Vengras?
— Ne
— Italas?
— Ne.
— Belgas, olandas, danas..? Anglas?.. —
ir Povilas sustojo, išsigandęs
savo balsoJuk girios čia knibžda anglų parašiutininkais!
— U-ū-ū-ū-ū... švilpė metalinis
trauki
nys, o kalnai tuo pačiu jam atsakė.
Nepraėjo nei pusvalandžio, kai Povilas
buvo areštuotas. Kodėl? Naujas patvarkymas:
leidmai naudotis geležinkeliu. Be to, trauki
niuose per daug parašiutininkų. Jo tarimas
angliškas...
O kur dingo raudonu žandų bendrakelei
vis? Povilas daugiau jo ir nemate.

Išlaipintas stotelėje, apklausinėtas vietos
girininko ir įleistas į miniatūrinį kalėjimą su
aštriu plieninių durų 'dang-bang" ir raktų
"čer-rekšt" Povilas susimastė... Jam atrodė,
kad štai, visai netikėtai, 'am kažkas pakišo
blogą kortą...
Kalėjimo lubų skliautą* ankštas. Apie de
šimt tamsių figūrų sėdi ar stoviniuoja ant pa
kreikto šieno... Tamsoka...
— Iš kur?
— Kodėl?
— Kaip ilgai?
Tai balsai, kurie ataidi lubų skliautuose.
Niūru... Pro durų langeli Užkas pradėjo ro
mantišką pašnekesį su moterų kambario išba
lusiais veidais. Matyti jauni ir seni veidai, ne
šukuoti plaukai, nešvarios rankos...
Naktis gan ilga. Sunki; užmigti, nes šie
nas dulka ir traška po judančiais kūnais. Ki
tą rytą jis jau kitur — mažesnėj patalpoj ir
vienas. Pasilypėjęs prie lango, jis stebėjo srau
nią upę, aukštus kalnus ir vikingą panoramą.
Po pietų jis susilaukė ir draugo. Čigonas! Tik
ras kavalierius! Apsirengęs kaip vestuvėms,
kvepia žibutėm, apsukrus r iškalbus. Pasa
kojo anekdotus ir galo nesimatė. Tačiau nepa
kentė linksmų balsų iš '"inapus" pasaulio.
Prisipažino Povilui, jog kn-ą verkęs, klausy
damas šokių ritmo pro kalėjimo langą...
Atėjo ir sekmadienis. Paryčiai neblogi. Iš
t'»li atplaukia bažnyčių
^rpu gaudimas...
Skauda po širdim, lyg vabalai ten ropinėtu... Ir
rigonui nekaip. Už šiukšlių pavalymą kalėji
mo kieme Povilas atlyginamas kepalu...
— Be abejonės, ponas burmistre — per
traukia jo minčių siūlą direktorius, stebėda
mas ragelyje Povilui nematomą veidą, — ry
toj sąrašai bus paruošti, i skyrus šeštą blo
ką... Kaip tai? Užteks keturių?.. Tik septintą,
aštuntą, devintą ir dešimtai' Taip, taip ponas

burmistre... pasistengsime, belieka tik...
O kitą rytą jį tardė. Pavardė, vardas, kur
važiavo? Darbo? Darbo čia visiems užtenka!
Nuvežė į Darbo įstaigą. Prašau pasirinkti:
trisdešimt bendrovių! Jis rinkosi. Ir pasirinko.
Bet laisva valia! Iš kortų kaladės užmerktom
akim, bet... metus jau čia dirba! Ir direktorius
neturi teisės jam prikišti, kad jis įšoko į jo
bendrovę pro kalėjimo duris..! Juk jis galėjo
ir kitą bendrovę pasirinkti. Kita bendrovė —
kita korta — ir viskas jo gyvenime būtų ki
taip! Jis negalėjo tik... nesirinkti.
Direktorius kabina telefono ragelį. Jis pa
siūlo Povilui cigaretę. Povilas paima dreban
čia ranka ir užsirūko. Dabar bus! galvoja.
— Pagal burmistro pasiūlymą, — prade
da direktorius, o Povilas spaudžia kėdės atra
mą drėgnu delnu. — šeštas blokas šį kartą
dar pasilieka iki naujo parėdymo. Tamsta pa
siliekat pas mus.
Povilui trūksta žodžių. Jis nevykusiai ap
leidžia direktoriaus kabinetą. Kieme jį kurtina
susisiekimo triukšmas, fabriko dujų
tirštas
kvapas drasko jo akis. Sirenos švilpia pietų
metą. Kažkoks sunkus švino gabalas jo vi
duj iš lėto slenka vis žemyn ir žemyn...
Kortu kaladė vėl naujai sumaišyta, gal
voja Povilas. Kitam žaidimui. Visi žaidžia, nes
privalo žaisti. Gyvenimas yra savotiškas žaidi
mas. Direktorius, burmistras ir kažkas virš
jo ir jis. Povilas—silpnas lošėjas papuolė į žai
dimą. Čigonas, raudonskruostis keleivis ir giri
ninkas yra taipgi lošėjai. Žaidimo kryžkelėse
jų kortos yra silpnos ir nedaug ką reiškia.
Bet jos yra reikalingos. Be jų nebūtų jokio
žaidimo, jokios įtampos.
Septintas, aštuntas, devintas ir dešimtas
blokas rytoj išvažiuoja, nes vengrai neišlai
kė fronto!.. Šeštas pasilieka. Ir Povilas su jais!

Jo blokas turi laimingą numerį! Šeštas nume
ris šį kartą yra laimingas. Bet ar ilgam? Juk
nauji blokai bus įkurti, nauji žmonės juos
užpildys ir žaidimas, pradžioj be įtampos,
baigsis kaip šiandien — laimėtojais ir pra
laimėjusiais.
Povilas turi žaisti! Jam kitos išeities ir ne
bėro, nors pats žaidimas ir nebūtų vertas net
skatiko. Jis turi atrasti kitą laimingą numerį!
Būtinai! Bet kaip?
Ar laiko atžvilgiu laimingi numeriai ne
turi savo pasikartojimo principų? Povilas šį
vakarą stebės kortas lošiančius draugus! Jis
studijuos numerių kombinacijas, skaičiuos ir
braižys galimybių kreives ir, galų gale atras
laimingą numerį!
Po to, jis pareikalaus perkelti jį į kitą blo
ką. J kitą bloką — su laimingu numeriu!
Nieks nežinos kodėl. Nieks nežinos, kad
ir Povilas pradėjo žaisti.

Ar apsimoka žaisti? Štai jau antra diena,
kai Povilas matematikoj ieško laimės. Gali
mybių kreivės jam susikerta taške 2.063. Jis
paprašo perkelti jį į antrą bloką.
Praeina kelios savaitės. Frontas neišlaiką
Pirmas, antras, trečias ir ketvirtas blokas gau
na įsakymą pajudėti į Vengrijos pusę. Nuste
bęs ir nusivylęs Povilas paklusniai juos seka.
Kelionėje jis perskaičiuoja viską iš naujo ir
atranda... klaidą! Laimingas numeris
yra
6.475! Bet jau per vėlu. Tik kiek vėliau jį pa
siekia žinia, kad likusieji bokai, fabrikas, kur
jis dirbo, ir miesto dalis laike bombardavimo
smarkiai nukenčia. Ar lošimas ir klaida jam
apsimokėjo? Povilas to nežino. Gal ir gerai,

kad jis nežino.
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žmogiškos ašies romane. Galima
sakyti, net gyvenime jis saugo sa
vo vidinį įkarštį romanui. Ne
švaisto savo energijos, kuri net
po gero išsikalbėjimo su žmonė
mis
kažkodėl sumenkėja. Idea
Profesorius Jonas
Kuprionis ^), Kalifornijos — sekvoja ir t.
liai jis daugiau tyli, kaip kalba.
arti 20 metų dėstė miškininkys- • l Kuprionis šiame arboretuDaugiau stebi, negu veikia, tau
tės mokslus Louisisnos Techno- me. palei ežerėlį, išvedė specialią
pydamas savo neišsenkamus re
logijos universitete. Jo sritis yra alėją, kurią pavadino "Ali States
PETRAS
MELNIKAS
rią kaip nors reikia įkvėpti po sursus romano gyvybei.
sumedėjusių augalų
gene'ika. Tree Avenue" (visų valstijų raepropagavimas ir a- ginimas. Tu ižių alėja), paprašė visų valsti
Jei apsakymas, ar novelė, ku pirmųjų juodraščių, po antro ar
Maždaug tokį romano suprati
rėdamas platų leorctinį ir prak jų atsiųsti savo medelį ir palei šią
rios yra naujesnės prozos formos, j trečiojo perrašymo. Ir čia čia gal mą turi j . Braine ("VVriting a
tini patyrimą jau iš Lietuvos, kur ilėją juos susodino. Tokia visų
turi savo problemų, tai romanas prasideda sunkiausioji dalis.
novel", 1974). Jis sako būtų ide
Gyvybės
ir
formos
suplakimas
10 metų sėkmingai dirbo mišk" JAV valstybių medžių alėja bene
— kiek senesnė forma ir j a u kiek
alu, kad romanistas net nešne
tarnyboj ir 5 metus dėstė 2 . C. .ienime'i šiame krašte.
nusistovėjusi —vien dėl
savo pastebimas kartais kai kurių ro kėtų apie rašymą, stilių, rašyto
Pačiame šio arboretumo eentakademi-oi. vėli.m Y'lniaus uni
"svorio" yra dešimteriopai nepa- manų pradžiose. Jose per kelis ar jus, nes rašymas nėra teorija, bet
puslapių,
lyg aktyvi eksploracija. Rašymas yra
versitete, žinias papildė, dirbda e yra sudarytas garbės medžių ravaldesnis už mažąją grožinę pro keliasdešimt
"įkvėptas", autorius sujungia vi ieškojimas nuolatinės žanro evo
mas Vokietijos miškų ūkv ir pa- tas, kur vaLas įžymūs aomeny.>
zą.
są
savo romano kompleksiją
ir liucijos, ir tai taikoma visiems,
galiau išeidamas papildomas stu- pasodina <.\r> medį — kuries
Toks būtų jau vien " m a t e m a 
tuose
puslapiuose,
atrodo,
yra
vi
dijas JAV, Michigano universite- j nors veis>s ižuoią (JAV
auga
tiškas" romano sunkumas. Ir kas
kurie domisi šio žanro galimybė
sa
romano
esmė
ir
gyvybė,
kuri
te. Tad ir darbas
Louisianos ' apie 40 skirtingų veislių ąžuolų).
fiziškai pritingi rašyti, romano
mis. Bet, kadangi rašantysis yra
Tech. universitete jam gerai se- j Taip pvz., šio universiteto pregal jau vien dėl to neparašys, beveik alsuoja, jei romanai iš vi visai pasišventęs literatūrai, jis
kėsi. Tą liudija ir faktas, kad j zidentas savo rankomis pasodino
nors ir apsčiai turėtų gerų norų so gali alsuoti. Bet ilgainiui pa randa, kad kiti (kritikai, skaity
tampa tojai) gal ne taip šneka apie ją,
JAV Agrikultūros kolegijų pro
teoretinį bagažą ir gerų idėjų. stebime, kad romanas
% ! Gamtos grožines literatūros skyrius "J. Kuprionis Arboretum Collection" var
paprastesne proza. Ir kyla klau
fesorių s-ga jam suteikė "iškilaus
du Louisianos universiteto bibliotekoje. ] kiekvieną knygą įdedama jo vardu Mat, trumpesnį apsakymą, ar no simas: kodėl? Po komplikuotų ir jis tuomet negali tylėti, nepa
profesoriaus" vardą. Taip
pat
velę galima keliskart pergalvoti
sakęs ką nors apie šią jo mėgia
etiketė.
pagal jo būdo savybes jam sekėsi
ir perrašyti per kelias savaites,gal atidarymo žodžių romanas ritasi mą sritį, kokiu būdu jis domisi
"•:. i
labai artimai susigyventi su jau
net kelis kartus, bet romano per kiek metodiškiau, atrodo, lyg yra žmogum ir žmogaus vieta gyve
srities literatūrai pirkti. Numato-į galėtų dalyvauti iškilmėse, o po
nimu - studentais ir turėti gau
rašymai yra kiek ilgesni, ir jų nurimęs ir, iš tiesų, tai ir yra ro nime ir pasaulyje.
• m a sudaryti platų šios srities sky-į to jis arboretumo rajone suruošė
siai draugi) profesūros tarpe.
reikia kelių. Pergalvoti gal gali mano pradžia. ( X u o to momen
Sutraukiant, J. Braine praktiš
• i rių ir išplėsti šiame universitete : pikniką, vaišindamas visus gau
Šalia dėstymo universitete jis
ma greitai, bet perrašymai, ne to iš r a m u m o idėja ritasi pake kai sako, kad nėra kalbos, jog-ro
sios srities dėstymą. Visa tai tie- j sius dalyvius nemokamai univervykdė eilę miškų tyrimo darbų,
turint mašinistės, ypač išeivijoj, liui į kažką). Gyvybinga pradžia manistas yra žmogus, kuris rašo.
siogiai jungiasi su mūsų tautiečio. sitetinio ūkio produktais.
daugiausia
genetikos, medžių
suėda labai daug brangaus laiko. parčtlo, kad autorius bent žino, Jis rašo ir rašo. Ir blogai, kai jis
įsteigtu arboretumu.
Po šių visų iškilmių J. Kupveislių pagerinimo ir aklimatiza
Ir tai, tur būt, atbaido n e vieną kiek reikia gyvybės sumoje ir kiek sustoja rašyti.
Antras dalykas — universiteto I « * * > draugai dar ištisą savaitė
jos bus sumoje. Bet visame roma
cijos srityse. Šiam darbui savo ži
nuo romanų.
Jis rašo ne vien iš savo paty
vadovybė paruošė bronzinę len- j pas save darė priėmimus ir grune tokios koncentracijos, visų gy
nioj turėjo specialią laboratoriją,
rimo,
nes jo patyrimai yra labai
Bet, sakykime, berašant apsa vybinių stygų palietimo, autorius
tą ir ją įmūrijo į cementinį sto- pinius išvažiavimus į gamtą pikšiltnamį, medelyną, kur išau
riboti.
Jie nebus riboti, jei jis jau
kymus, kartą gimsta
mūsuose nenaudoja. Jis pradžioje tik duo
vą, kurį pastatė prie ano anks-1 nikauti.
gindavo įvairių vietinių ir užsie
čiau minėto J. Kuprioniui dedi-j Turint galvoje, kad
kid universi- platesnė idėja, neišsitenkanti ap- da skaitytojui pavyzdį, parodo, dinasi tuo, kas kitiems nutinka,
ninių veislių medelius. Juos pa
kuoto centrinio medžio. I ^ ^ Į t; e t o t l l l l l l l i m **nt* » **-\&fmt.
jfa&įas
"matematiš- kiek tos gyvybės romano "sumo tuo ką jis m a t o filme, televizi
naudodavo ir universiteto rajono
joj, skaito ar girdi šnekant. Tai
je {rasas: "Magnolia grandiflo- kacijomis J. Kuprionio
vardu ką" sunkumą, susiduriama su ki- je" galėtų būti.
apsodinimams. Eilę metų jis bu
jo totalinis patyrimas ir bagažas.
ra.
Pirmas medis Louisianos yra pastovus ir ilgalaikis dalykas, tais, kurie, jei nėra nepaprasto
Iš kitų, ypač išeivijoj sunkiai
vo skiriamas vadovauti universi
Ir tokį bagažą, kaip šiandien, re
Tech. arboretume. Pasodintas o arboretumo medžiai, kaip ąžuo- noro, vidinio spaudimo mestis į
nugalimų sunkumų, reiktų pami
teto rajono pagražinimo komi
tas turėjo praeityje.
Jono
Kuprionio,
Louisianos j lai, uosiai,
riešutmedžiai
bei romaną, kartais labai sunkiai nu
nėti tą, kad labai svarbu autoriui
tetui, kurį sudarė įvairių fakul_
^ ^ Tech. universiteto silvikultūros įvairus spygliuotai auga ir gyJis
rašo,
matydamas viską
rašantis būti
objektyviam. Romanistui
tetų profesūra. Taip bedirbant, \.
. . " ' ;?i
- * - 'v'** profesoriaus, 1966 metų lapkričio vena šimtus metų, o Kalifornijos galimi. Atsitinka, kad
vaizdais,
jis
m
a
t
o savo charakte
užsikerta
pusiaukelyje, sunkiai yra geriau nemokyti, bet rodyti.
iš universiteto vadovybės jis ga- j f ,
;uriuos
J.
Kupmėn.
Fundatorius
Joe
B.
VValsh"
j
sekvojos
medžiai,
rius
kaip
filme.
Ir jei jis jų ne
stumiasi į priekį ir galų gale ne Nesiimti įrodinėti, ginti savo įsi
K
vo plotą žemės, kur užvedė miš-i * •
o,
savo
amžių
(asmuo
įteikęs
aukščiau
minėtą!
rionis
ten
pasoc
mato
rašvdamas,
kaip juos majuda nė iš vietos. Po ilgesnio lai tikinimus, nors jie būtų ir tei
1-ų tyrimo plantaciją. Vėliau jis :
metų,
tuo
būsumą).
I skaito tukstančia:
tys skaitytojas?
ko, išblukus vaizdams, rašymas
paprašė duoti jam didesnį plotą I
pa- vėl tęsiamas, ir vėl užsikertama. singiausi. Neginti savo pažiūrų,
Jo charakteriai šneka.
I bibliotekos skyriaus ir memo-'^u susidarė gyvas gamtos
nesikabinti prie neigiamo hero
įrengti arboretumą, arba bota- j Į v
Jei
jie nenori šnekėti, jis juos
rialinės lentos atidarymą š. m. | minklas, kurio iniciatoriaus
ir Kodėl? Rašantis kartais žino ko jaus, nekelti teigiamo. Ir tai yra
nikos sodą. Gavęs daugiau kaip.
-1 d. buvo pakviestas ir'steigėjo vardas įrašytas bronzinė- dėl. Bet kartais pats nežino. Jis labai sunku. Romanistas turi bū suveda ir "supažindina" ir lie
50 akru plotą, jį išplanavo, p a - ! Lietuvos pušaitė Louisianos univerarboretumo steigėjas J. Kuprionis'je lentoje prie jo pasodinto pir- pradeda keisti romaną, keičia ašį, ti aukščiau pasaulėžiūrų ir par pia jiems prasižioti. Dialoge aj-v
gal dirvos sudėtį ir paviršiaus rel- «***>, ^ b o r e t u ™ i r i 0 5 sodintojas
dialogas
r ,
,
j i• - i
• prof. J. Kupinoms.
Universiteto prezidentas dr. J. F. į ™ojo medžio srhoretumo centre.
bet vėl pakeitimų atsisako, arba tijų, nes kitaip jis pasidaro publi siveria veiksmas, nors
jefą nustatė kur, kokie ir kurių
Taylor savo kvietime į iškilmes j Rustono klebonas bažnyčioje ir viso romano. Jei jis jo nesuplė- cistu. Jis turi galvoti, kad net ir neturėtų būti dirbtinis. Dialogas
turėtų panašėti į šnekamąją kal
kraštų medžiai bei krūmai tinka •| ąžuolą, viceprezidentas, Louisia J. Kuprioniui tarp kitko rašė:' paskelbė, kad yra atvykęs prof. šb, pagavęs reikalingą "toną",
girtas latras, pargriuvęs
balon,
pietiniame JAV klimate auginti;
bą gyvenime.
romaną gal tęsia toliau.
yra žmogus. Sukčius, išnaudoto
ir ėmėsi sodinimų. Iš visos Ame- nos vyriausias miškininkas ir t. "Mes giliai vertiname Jūsų dar- [ J. Kuprionis, kuris universitetui
Proza, nors ir nėra poezija, tu
paką universitetui, už ką norime j yra įsteigęs arboretumą. Tas ar.ikos valstvbmiu ir daugelio pn-; t. Šio
,. rato
. centre
, ,. . TJ. Kuprionis
. .
,
Gal tokie elementarūs roma jas ir turtuolis, kuriam tamas gal ri būti ritminga.
r
viešą
padėką, i boretumas numatomas
plėsti. no sunkumai visai nenusako pa atneša prie stalo pietus — visi
•
, ,
. v • sodino simbolini Louisianos vals- Jums išreikšti
Proza turi atsižvelgti į natūra
Siunčiu
Jums
specialų
kvietimą
į!
Sudaryta
sąmata
100,000
dol
su ties romano, kas jis yra, jo atsi yra žmonės. Aišku, čia reikia di
vatių pramoniniu mede.vnu is- ..
...
,.
f. . ,
lų
balsu skaitančio žmogaus oro
,. . , .
.
. ,.
/ . . . ! tiios oficialaus žiedo medi
— mano ruošiamus Jūsų garbei pie- j mai keliams asfaltuoti,
pasta radimo tikslo, jo esmės, bet nusa delės savitvardos. Mat, vis norirase visoKiausiu veislių vietinių ir '
,.. *.
,.
. ._. ,
įkvėpimą ir iškvėpimą.
žiedus.
Atsitiko
kad tus 1975 m. gegužės 1 d. Arbo-1 tams ir plotui padidinti. Lietu. . pats
. . išau?ino
7.. iši sėklų
. , - ir taip
. . grožio
magnoliją.
Sis medis
turitaip,
įstabaus
tus
ko bent šios literatūrinės formos į si šaukti ir mokyti latrą blaivy"Nuogi" daiktavardžiai
ir
uz^'eninių rįtdziu
bei kn:mų,
ki kai buvo oficialios šio arboretuintensyviai
dirbdamas,
per kele
fizinius sunkumus, kurie lydi mū- j bės, turtuolį lygybės, kitos parti- veiksmažodžiai yra labai
akty*
tą metų apsodino visa plota Cia m ° a t , d a r y m o iškilmės, univer
| sų romanistus. Ir tik po jų supra Į jos žmogų savosios neklaidingu- vūs, ir gera juos vartoti, jie ge
siteto
vadovybė
šio
botanikos
so
buvo medeliai vietinio rajono,
timo galime leistis į romano es I mų. Bet tai nėra romanisto dar- riausi. Neverta vartoti daug būd
do
steigėjui
padarė
staigmeną:
į
j bas, tam yra kitos formos, nors
taip pat galint'eji augti Louisiamę.
vardžių, neverta juos visur kai
r.us klimate "<;tų JAV ra j.-- u ir tą medį pavadino — "Profeso- i
Romanas, sakoma, yra gyvybė. Į dažnai romanistai (iš pykčio) to šioti, jei jie nėra reikalingi.
daugelis užsieninių iš visų konti rius J. Kuprionis".
Bet tai geriausiais norais "padą- j nepaiso.
Jei
nerašomas
tiesioginis
Kai arboretume medeliai bu-:
nentų — Europos, Azijos, Aust
ryta" gyvybė. O gyvybė yra jau I Jei romanistas yra stebėtojas, (Straight) kasdienos
romanas,
vo sodinami, jie buvo maži —
ralijos, Pietų Amerikos, Afrikos.
labai komplikuotas dalykas. Tai ! reiškia jis pats neveikia, o tik ap- reikia intrigos. Intriga, iis sako,
kiti tik po kelis lapelius teturėjo.
lyg mokslininko retortoje "su rašo taip, kaip yra. Veikime jis atrodo fantazija ir
neįtikiftla.
Mums, lietuviams, itin įdomu, Palankiose Louisianos
klimato
kurta" didelė ląstelė, kuriai rei praranda dalį energijos. Įkaršty Bet, kas įdomiausia, jis sako, mfkad Louisianos Tech. arboretu-, sąlygose per 10 metų jie gerokai;
kia ne tik oro, maisto, vandens. rašydamas apie jį jaudinančias
me auga ir pušaitės iš Lietu- i paaugo, kiti pasiekė apie 20 pė(Nukelta j 5 pusi.)
Jai reikia ir formos ir dvasios, ku-: problemas, jis neapsaugo
savo
vos. T a i vienintelės viešnios j du aukščio. Jų tarpe yra labai
Amerikoj. J. Kuprioniui, nors su Į daug tokių, kurie įvairiais metų
gerokais s'.mkumais, pavyko gau- į laikotarpiais apsipila Įvairiaspalti iš Lietuvos Miškų tyrimo ins- į viais žiedais, ypač krūminiai me£l£^t;^
tituto pušies ir eglės sėklų. Lie-! deliai. Jie planingai išskirstyti po
em
tuviŠkos
eglaitės
neišsilaikė'visą plotą. Susidaro gTažus, pa
r p i a m a i Louisianos klimate eg-; trauklus parkas, kuris dabar gaule neauga), be* pušaitės, p a a u ^ s i a i lankomas, ypač moksleivių
i
gintos medelyne ir persodintos į ekskurisių.
arboretumą. auga palyginti ne-; Sį pavasarį vienas lankytojų, Bronzines lentos, dedikuotos Louisianos universiteto arh- etumo steigėjui J.
blogai. Prie jų padėta atitinka- kuris yra anksčiau baigęs šį uni- Kuprioniui atidarvmas. Iš kaires: sponseris J. Waish, viceprez. prof. V. Orr.
ma iška-ba.
Iversitetą ir dabar turi sėkmingą prof. J. Kuprionis. mišku dept. dir. prof. L. Blackv., ;i, agrikult. ir miškų
Siame arboretume yra ir dau-į verslą medžio pramonėj, susiža- j fakulteto dekanas orof. H. Barker.
<£xb'r:
giau unikumų. JAV yra papro-lvėjęs arboretumo vaizdu, įteikė į
retumas yra labai didelė verty voje prof. Kuprionis savo palin
tys, kad kiekviena valstija turi j universiteto prezidentui
3,000.
bė Louisianos Tech. universite- kimą steigti parkus vykdė, supasirinkusi oficialu savo
medį. dol. Čekį. Sutarė, jog ši s u m a i . . w
...
,.
«
n». .
,.
v i !t.
.
.
. „ tui. Mes visada prisimename Ju tvarkydar.;a.> Dr. J. Basanavi
CHICAGO SAVPTOS MOKA AKT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 555%
prie
vz. illinojaus medis — ąžuolas butų panaudota universitetui to- 1 sų didelį darbą ir viziją, įkuriant čiaus parką Panemunėje,
$1,000 įdėtas vieniems sietams duos • ' • • • •
6.5%
Kauno.
<*ambiasėklis (labai didelės gi-įkioj formoj, kad būtų pagerbtas arboretumą".
$1,000 įdėti 4 m e t a m s duos • • • • • • « •
?••>%
Lankantis
Rustone,
Louišio arboretumo įkūrėjas. Nusista
Nuvykęs į Rustoną, kur yra
(Atkelta iš 2 pusi.)
sianoje,
tek.,
gėrėtis
prof.
Kup
tyta universiteto didžiojoj biblio Louisianos Tech. universitetas ir
$1,000 įdėti 6 m e t a m s doos • • • • • • • •
7.75%
rionio
didži.i:
vertingais
darbais
laiką. Net nebuvo palaidotas ne- tekoj Louisianos Tech. arboretu
Nuošimčiai p r i s k a i t o m i k a s dien^, i š m o k a m i k a s trys mėne
mo steigėjo J. Kuprionio vardu! arboretumas, prof. Kuprionis su šioje srityje ir džiaugtis jo paties
siai. Kiekvienas t a u p y t o j a s y r a a p d r a u s t a s i k i $10,000 per. Fede
toli savo šedevrų, arti šv. Petro < Įrengti specialu skyrių, kuriame! silaukė iš universiteto vadovy- turėtu prie -..-ų. ramų lyg mi
UENKA
su
ralinės Valdžios Apdrauda F. S. L, L C
bazilikos kupolo, gavusio jo var- j būtų kaupiama tiek vietinė, tiek j bės, profesūros ir gausiai sutiktų niatiūriniu b tanikos sodu
dą, netoli popiežių, kurie pakvie- j užsieninė gamtos grožio litera-i jo buv. studentų gražaus pager- daugybe nuostaMOl augmenijos.
J. Pr.
tė
jį įvykdyti
nius.
Brolėnasantžmogiškus
Leonardas, kuri-1
atvy tūra, apimanti arboretumus, bo-ibimo. Mieste dominuojančio motanikos
sodus,
parkus,
landscap-;
telio
Holyday
Inn,
kuriame'jis
kęs iš Toskanos i Romą, bijoda
dekoratyvinių ! buvo apsistojęs, didžiulėje iškabo- PROTESTANTAI PAKVIETĖ
mas, kad romėnai gali neleisti ingą bei įvairių
K AT ALI K i; PROFESORE
išgabenti Mkhelangelo
palai medžių propagavimą bei augini-1 je buvo paskelbta: "VVelcome to
kų, slapta paskubomis išbalza mą. Konkurso keliu buvo paruoš- J Ruston, J. Kuprionis". IškilminGarrett evangelikų teologijos
ta
ir
priimta
atitinkama
etiketė,
j
gai
buvo
atidarytas
universiteto
mavo jo kūną ir suvyniojęs, lyg vaizduojanti knygas tarp žiedų ir bibliotekoj "J. Kuprionio Arbo-1 mokykla Evanštone pasikvietė

Lietuvis universitetui įsteigė botanikos sodą

Romano sunkumai ir
linkėjimai jam

;

• •

Philomena sako:

-KAS NETAIJPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
TMAMESMAM CYVEMLl

•

• : . : •

ELE

kokią prekę, į skudurus, išsivežė j lapų, o apačioje įrašas: "J. Kup-. retum Collection" skyrius. Po to \ katalikę m e n i n i n k ę Rosemary
į Florenciją. Tenai Michelange- nonis, arboretumo kolekcija". Si prezidentas suruošė J. Kuprio-1 Reuther dės-yti pritaikomaią
pradžioj niui pagerbti pietus. Toliau se-1 teologiją, prof Reuther buvo
lo rado amžino poilsio vietą San etikete yra įklijuoįma
paskelbta
ta Croee bažn\čioje, kur ir šian kiekvienos šio skyriaus įgyjamos kė arboretume J. Kuprioniui de-Įžurnalų r e a k t o r i ų
dien lankomas turistų, meno ger k n yg° s idikacinės lentos atidarymas. Šio kaip viena i įžymiausių rcligibėjų ir eilinių žmonelių,
kurie
Urrrversitetas iš savo pusės pa- universitetą Life Science
Col- nių mąstyto< pa^aulyje. Iki šiol
supranta, kas yra Michelangelo.
skyrė kitą tokią pat sumą, suda- lege dekanas atleido tai dienai .ji dėstė Houardo universitete,
i. V. rydamas fondą specialiai $ios; studentus n u o paskaita kad jie [ Wasningtonc D. C.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
dį. Buvo įsikūręs Anglijoje, vė
liau atvyko į JAV. Stellos s l a 
pyvardžiu pasirašinėdavo eiliuo
tas satyras. Iš spaudos išėjo jo
Satyros, eilėraščiai: Pirmoji ban
ga, Vytauto karžygiai, vaikams
— Po pilkais debesėliais. Yra su
kūręs gana daug dramų, susilau
kusių net premijų, kaip Kelias iš
pelkių, Žydinti žemė, Signalas,
Ponios Žydrienės bendrabutis ir
'•e1 etas kitų.

FILMŲ ĮVAIRUMAI

NOBELIO LAUREATO
VEIKALAS

Eook of the Month klubas ią pa
rinko savo nariams.

Anglų vertime iš spaudos iš
A n a t o l i j u s Kairy>
ėjo
vokiečių Nobelio laureato
tinioji scena atvaizduota neeste
Ne vien italai buvo
tiškai su visu paruošimu kėdei Heinrich Boell knyga "The Lošt
gangsteriai
PKOF. D!?. ALTtEDA^ SEN- rinko jį Instituto garbės nariu.
ir... paskutiniuoju kūno trūkčioji- Honor of Katharina Blum". Iš
NAS _ T IT* A N T I K O S IN
Gavęs tą žinią, profesorius
leido McGraw-Hill
leidykla.
Istorinė trilogija
Beveik lipdamas an: kulnų "Ca- ! m u STITUTO GARBt-1 NARYS Srnnas atsiuntė L. I. pirminin
pone" filmui, į Chicagą įslinko
Filme yra keistų momentų. Cia
Mindaugo epocha
!
Lituanistikos instituto *an;- kui dr. J. Gimbutui tokį laišką:
T i n k a vaidinti, s k a i t y t i Ir d e k l a 
"LEPKE".
Paprastai
esame
įpraišdygsta
Vaughn
Meader,
komeGavęs pranešimą, kad Litua
muoti inok> k l o s e , s>u.sii1nkian>os<j.
l;a. Įvertindama prrf. dr. Al're
tę girdėti apie italų gangsterius dijantas, kurio tFumpa karjera
parcr.g.muos*?. m i n ė j i m u o s e .
Vlsc
nistikos
institutas
i?rir>ko
mano
!
Jo V-r.-ic Pri-s'-lvrni'os m i 
tr luirijoje y r a 9 v e i k s m a i , 27 p a 
(daugiausia
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jį,
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jis
pamėgdžiojo
veikslai. proLofi-aa ir e p i l o c a * . S2i
nonu
rė siteto prcfeso'i?-.!s - . e^e-,i Ifrrtitirto r-arbės nariu.
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spalvotame filme iškelia "herojų" prezidento John F. Kennedy balpusi., k i r f l w v i r š e l i a i s «u a p l a n k u
TYPt\VRlTEKS,
rito ir buv. Lietuvos BE*»ersit* : T: mptai ir I-st^tvto t a r y t o na.
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SKUJENIEKO MIRITES
"Lepke" yra kvaila, nuobodi; plokštelę). Siame filme jis vaitelia-..
veikti
artu
proirri
ro'n-js 'i tu-ių "-.al'.c-yrcs moks
NAUJOS
NAUDOTOS
"'The Godfather" imitacija, ta-! dina VValter Winchell. Vietoje
:
K
ana
?*;.5i> į s k a i t a n t i r pe-rsiun
lui ir Lituanistikos institetai, i tvyvių naudai.
Nuomoja,
Parduoda,
Tais<
:
čiau žiūrovui pakišama,
kaip Įprastų matyti laikraščių antrašPradty
e
draugiškas
lietuvių
Latvių
rašytc;"as
ir
vertėjas
Vi
r*
M
metų
patikima*
;umt
imą
L"
išakyti —
1075 . etų g?gužės £2 ^.i^na iščių su paskutinion\ skubiom
! atsi-K-phnas j mano darbą ir Emils Skujenieks *avo kūryboje rimta medžiaga.
patarnavimu.L. DIALOGAS, 4304 West 55th S:
karštom žiniom, čia filmas duo
eisimą padrąsino rraneksskart plačiai bendravo su lietuviais, ir
5610 S. Pulaski Rd.. Chicas«Tai
vėl
gangsteriŠkas
Filma«
Chicago, UI. 60632
Phone — 5X1-4111
"• naujo tą veikim? toliau tęsti. šaila> ka<* N l' au nebėra su mu- iš 1930 m. Tik šį sykį "išgar da Vaughn Meder kaip W. WinROMANO SUNKUMAI
?
mis n e t a u
i Tūsą geguž s mėnesio 12 dienos
>
)
10 metų: mirė 1965 sinta" vietovė ne Chicaga, o chell, kuris radijo bangomis krei
m
irž
i Atkelta Lš 4 pusi.)
i nutarimas paveikė mane taip, - ^ - ' ' <*., baigdamas 62 me- New Yorkas. Tam.- mieste su- piasi į "Mr. ir Mrs. America"...
- M ^
o»
rigos neįtikimumo negalima i š . į kad niekada nenustosiu mylėjęs t u s ^ ž i a u s . Buvo gimęs Bauskė- sispietęs kriminali n: s sindikatas, apie Lepke. Atrodo, kad anuo >^
laiku —ekonominės depresijos
vengti! Kas nors, būtinai ir visuo- i e t U ^ k a l b ^ i r P a č i u s U e t u v i u s - 2 £ ^ l " j 9 2 8 m R . ^ ' e n o V 6 " kuris šiame filme paprastai yra
ir pasaulinio karo išvakarėse —
met, skaitytojui ar kritikui atro Ir ateityje pasiliksiu Jūsų nuo- j tuvoję, mokytojavo Biržų apskn- valdomas žydų nusikaltėlių. Ja
visa, kuo pasaulis domėjosi, buvo
dys neįtikima, ir tiek. Ir čia nie iirdžiu draugu. Esu Ponui Die- ^ a t l i k o karinę tarnybą 1 pėst. me rodoma, kaip žydai nori nu
—Lepke, kažkokiu Louis Bu
ko nepadarvsi. Be jokios intrigos!™ ^tongas. kad man lemta pulke Ukmergėje. Nuo 1928 m. braukti iš kelio savo italų kon
chalter ir jo gerove.
yc^į^y~ > *
romanas atrodo plokščias, auto- \buvo S u U e t u v i a i s susipažinti, apsigyvenęs Rygoje dirbo įvairių kurentus. T a m jie vartoja (vėl!)
>
A;:1
;;z JC:S
la k
biografiškas. O su intriga bus vi-1
~
- ^ - ~=^
Taipgi Mrlton Berle nustebi
laikraščių
ir žurnalų Užėjus
redakcijose
bei
knygų leidyklose.
bol kukosvaidžius, šautuvus, peilius,
suomet dvi, trys vietos, kurios bus! Su tikra pagarba
ševikams, pasitraukęs į Vakarus durtuvus ir visokiausius standar- na žiūrovus, perduodamas (rim
tame stiliuje) malonų žydą pat
neįtikimos. Bet dėl jų autorius
A'fred Senn ; „•, i „ • TA-*/•
/-M i tmius nužudymo metodus,
riarchą, kuris rūpinasi savo duk
neturėtų per daug graužtis. Be
J
ir atvykęs i JAV apsigyveno Cle- I
UETUVIU FOTO
ters — ponios Louis Buchalter
rizikos, jis sako, originalios intri
velande. Buvo lietuvių rašytojų | "Herojaus" rolėj? yra mėlynARCHYVO KONKURSAS
_jj""'--*..
(Anianette Comer) ateitimi.
gos romanistas niekad nesukurs.
draugijos narys. Rašė noveles, akis Tony Curtis (pats žydas),
Kritikai gali sau dantis laužyti.
Lietuvių foto archyvas skelbia poemas, vaikams kūrinius, dra- vaidinąs Louis Buchalter, 1930C R A N E
S A V I N G S
, ,
mas, eilėraščius, skriptus radijo tųjų metų sindikato vadą. Jis praAND L 0 A N
ASS0CIATI0N
AMERIKOS PARODA
knaisiodamiesi kas neįtikima, ka. į metinę lietuvių fotografų parodąi programoms.
Parašė
daug mintas Lepke vardu. Jo žinioje
VARŠUVOJE
B. R. PIETKIEW1CZ, Prez.
tuo tarpu skaitytojas intrigos n-į _ konkursą. Paroda vyks Jauni- j straipsnių latvių ir lietuvių laik- yra tokie "garsieji" gangsteriai,
!
iš
savo
monotoniško
gyvenimo
ričio
21—30 d.
ziKa svei^ns, nes jis nori
išeiti jį m
ir žurnalams
literatu- kaip
ros, kultūros,
visuomeniniais
ciano,Dutch
Albert Schultz,
AnastasiaLucky
ir kitiLu— Tautinio muziejaus salėse
2555 West 47th Street
Tel. Lfl 3-1083
o Centre, Chicagoje, š.m. lapk- j raščiams
inos
^
"
Konkurse bus dvi nuotraukų j klausimais recenzavo knygas. Iš- gangsterizmo auksinio amžiaus, Varšuvoje atidaryta amerikiečiu
PLENTY OF FREE PAKKLN'G SPACE
Gale jis parodo, kaip jo romą- į grupės —juoda balta ir spalvota, j vertė keliasdešimt veikalų į lat- žvaigždės. Lepke yra negailestin- ' paroda: "Franklino ir Jefferscn
S E s T A D . 9 v. r iki 12 v. d. — T r e č i a d
uždaryta
nas "'Room at the top" gimė. I Juoda — balta nuotraukos turi j vjų kalbą, jų tarpe Ramono, Spa- gas, bekraujis gangsteris, kuris : n o pasaulis". Eksponatus parūVALANDOS
A N T KAD ir P E N K T A D. — 9 v. ryto iki 5 v. v a k
P I K I U I ) ir K K T V i K T A D
- 9 v r. Iki S v. T
Kaip atėjo pirmos idėjos, parodo! būti paties fotografo darbas, lio, Čiurlionienės, Krėvės, Sruogos, pasiekia viršūnę, nes jis nužudo p i n o M e t r opolitan meno muzic
:
net pirmųjų juodraščių tekstus,! spalvotos gali būti pagamintos Alanto,
Prunskio ("Silpname daug'ausia, daug greičiau
ir
73/4%
6l:>%
5l/«%
su visais braukioj!mais ir pakei- laboratorijos,
kūne") ir gausiai vertė eilėraš- efektingiau, labiau susikoneent- jus. Nacionalinė meno galerija.
Mokamas u i 6 m.
Modamas už 1 m.
Mokamas už
timais. (Ši knyga vėliau tapo fil-! Nuotraukos turi būti bent 8" čių bei trumpų prozos, gabalėlių ravės, negu kiti "neišmanėliai". Kongreso biblioteka ir Smithocertinkatus.
certifikntu.s.
investavimo
mu). Jis parodo, kaip iš papras-: S10" dydžio (bet pageidaujamos latvių ir lietuvių periodinei spau- Jo "karjera" baigiasi (atspėjo- nian institutas o taip pat ir kai
Minimum $1.000
Minimum
$1.000
sąskaita*
tos idėjos, iš vaikystėj aplanky-'didesnės), priklijuotos prie kar dai.
I te!) — elktros kėdėje. Ir pasku- kurie lenkų muziejai.
PINIGAI {NESTI O a 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
to didesnio miesto ir vieno kito \ tono ar įrėmintos. Ant kitos puDividendai mokami tcas 3 mėnesiai
reginio jis išplėtė komplikuotą sės turi būti užrašytas dalyvio
ir su tragiška pabaiga romaną, vardas, pavardė, adresas ir nuotVisa tai labai įdomu, nes labai raukos pavadinimas. Su eksporetas romanistas išduoda savo' natais reikia pristatyti ir nuot
ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKA
raukų duplikatus, kurie bus nau
kūrybos paslaptis.
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ
dojami spaudai ir knygai PARO
Jis nesistengia duoti labai
Mes
stengiamės
duoti lietuviams geriausią patarnavimą
DA 75. Kiekvienas dalyvis gali
daug patarimų, nors jam atrodo,
ir
geriausias
pirkimo sąlygas.
pateikti ne daugiau kaip dešimt
kad vis tik turėtų būti bent 20
nuotraukų. Galima dalyvauti iri
skyrių, sujungtų galais vienas su
CHRYSLER CORDOBA
kitu ir kad reiktų koncentruotis su mažiau darbų.
1975 m. Sportinis,
Jurv komisija, kurios sąstatas;
į vieną asmenį, bet nerašvti pir
ekonomiškas
muoju asmeniu, nes toks išpažin- b u s Paskelbtas vėliau, atrinks,
2 durų Hardtop
tinis būdas vra gan ribotas — vis- nuotraukas parodai. Kita komi
kas matoma viena pora akių. Vis sija kurmius premijuos. PremiNuo $4,475.00
dėl to pirmuoju asmeniu rašyti Juojamas bus visas fotografo darromanai, sako, kažkodėl skaity- bas, o ne atskiros nuotraukos
ton vra mėgiami, įtikinamesni, Laimėtojams bus paskirtos p.m-Į
ypač,'kai jie prasideda lyg auto- ! g i n e s premijos dvejose kategoririaus išpažintim: Aš gimiau... k * * : ! ) u ž spalvotas fotografiH
i jas (I— 150.00 dol., II - 100.00
t L
'Mūsų
išeivijos romanui ši d<>l., III — 50.Ū0 dol:). 2J *už
knyga įneša keletą įdomiu pa- i Juoda —balta fotografijas ( I š 
tarimų ir perspėjimų, kurių \ WWJ> dol., II - 100.00 dol., III
mums reikia. Žinotina, kad ro- \ 50-00 dol).
manas reikalauja labai daug dar-1 Nuotraukas reikia pristatyti iki |
FREE!
PLYMOUTH VALIANT — 2 durų ar 4 Hardtop. 6 cilinderių
bo, kad romanistas turi būti virš, lapkričio 15 d. šiuo adresu: A gi*
FREEDOM LINE
iki 25 mylių galiono
*
pasaulėžiūros, kitaip - tampa į ^
Įįzys, SJ 234c, West
THERMAL MUGS
Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac. Buick. Pontiac. Otdsmobile ir
*
OR THERMAL TL'MBLER SET
publicistu, kad jis turi mylėti tei- ^6th St., Chicago 111. 60636 USA
kitų, taipgi importuotų. įvairių kainų Pradedant nuo 550.00.
*
Four of the mo<t important eserus in
giamą ir neigiamą
charakterį, j Dalyvavimo mokestis yra 3.00
Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
th* struggte for American Independence.
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.
nežiūrint, kaip tai yra sunku ir j dol
*
Ait depicted in lifclike four color art.
Parodos proga bus išleistas fo
*
kai kam, tur būt ,ne neįmano
• The midnigh! ride of PauJ Revere
AMERICA SINGS ALBUM
to
albumas
PARODA
74,
ku
1
ma, kad romanistas yra stebėto
• Valley Forge
FREE* WHILE THEY LAŠT
*
2 recofd\ featunng many of your
• The Battle Lexing»on
jas ir neeikvoja energijos, iškreip riame bus atspausdintos rinkti
a>
favorite
%n«
and
<tar*
• The Declaration of lnd«p«ndence
*
• Yellovv Ro« of Texas (Mitch MiUet)
damas žmogišką ašį romane, ir nės nuotraukos iš pernykštės
• Batde Hymn nf Repubhc (Pat Boooe)
lietuvių
fotografų
parodos.
Kitais
Set
of
four
douMc-walt
imulated
10
oz.
mu^s
•
9)eaandoah
(The
Kjng
Family)
susilaiko šnekėti apie savo sritį
*
and many more*
4 assorted designs
*
kiek gali, nors ir skaitytojas ir metais bus išleistas kitas albuFree! Opcn a new account of
Sct of fo«r doub(e-wa!t tnsutated 12 oz. tumblers
$25.00 or more or add $25 00 or
kritikas dantis sau laužo dėl ke- \ mas PARODA'75 su šios_ paro4 assorted desi^rn
more to your present accoont.
dos
reprezentaciniais
darbais.
lių vietų, kurios jiems yra neįtiki
FREE! With a deposit of $1000. or more.
mos.
IŠ BOSTONO IR NEW Y0RK0
POETAS, ŽURNALISTAS
$ « 0 0 with a deposit of $300. to $999.
R kitų patarimų gal būtų pri
ST. LAUCIUS
Kaina nuo $739.00
silaikymas ritmo; gražių, bet ne
Šiemet minime dešimtmetį
reikalingų būdvardžių vengimas
DAR YRA VTETV STOSE GRUPĖSE
Other Fine Bicentennial Gifts Available!
ir intrigos nevengimas. Jis pata nuo mirties poeto, dramaturgo,
rugpiūčio 20
rugsėjo 19
ria romanistui rinktis: rašyti "gy- žurnalisto Stasio Lauciaus. Mirė
rugsėjo 3
lapkričio 21
vą", ar "mirusi' romaną. Gyvu! jis Chicagoje 1965 m. birž. 15 d.,
M o ^ t h l y inri Qu.1ft*" d.v.aend ch«>cks w . " b* ma-'ed on C*">f'Cste ot D'OOVI fo» tnoiegruodžio 19
yvho des-re » contir. s c»».i tto»».
jis supranta: jausti pilną gyveni-i būdamas 67 m. amžiaus. GimPrie š:ų grupių galima jungtis iš kitų miestų su papildomu mo
O F f ICE M O U R S
mą. Mirusiu: bet moralistu, filo- I naziją buvo baigęs
Petrapily,
Oa^v 9 00 to 5 0 0 . Mondav 9 0 0 t o 8:00
p~
kesčiu: pav., vykstantiems is Chicagos
$119.00
Y.rfl
S«tur<lav 9 0 0 to 1.00
CLASSES OF SAVINCS:
C*«t^pe Y.e>d
CVpos't
sofų, ekonomistu, literatu, sočio- Į Tarnaudamas kariuomenėje paClevelando
82.00
Wad. & Sund*v Clotcd
OPTIONAL S A V I \ S 4SSSOOK
$ tooo m
Detroito
81.00
5 1?6
logu, ar atgailaujančiu Princu. Į siekė kapitono laipsnį, vėliau modnigiau
Toks jam atrodo gan neįdomus > kytojavo įvairiose
mokyklose,
P A I D UP SAVINT.<; -•••"SBOOK
$
1O00O S\%
S 390
buvo atgailaujantis
Vronskis j kartu bendradarbiaudamas žurPatartina registruotis Ii anksto — vietų sk&ičhis ribotas.
6K3
1 V*»r C E R T I F I C A T S
O E P O S I T S $1 0 0 0 00 mm 6 S 4 1
638?
"Prisikėlime", kurį savo laiku D. naluose ir laikraščiuose. 1943J-/iv«»'sC6RTIFiC6T'
' D t P O S i T S S i 0 0 0 0 0 6\ 6.861
6 90?
?083
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į
H. I,a\vrenee priskaitė prie "mi-I 1944 m. dirbo Ateities dienraščio
7 627
4vearsCERTIFICATf
' D E P O S I T S $1 0 0 0 0 0 7%n,
7
6
7
6
7.899
rusių". Tai pasirinkimo reikalas.' redakcijoje Kaune, išeivijoje —
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
6 vea'sCERTIFiCATi
' D E P O S I T S $ 1 . 0 0 0 00
7 883
»\% 8 173 7 9 3 4
J. Braine tik perspėja.
j Grevene — redagavo Mūsų 2o-
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V/AGNER end SONS

Saittt
Anthony
Savings
Celebrates
t h e Bicentennial
^with GiSts Galore!

* •

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

EKSKURSIJOS! LIETUVA

fiaint
^Vpttioriy
gavings

W.ttvJfaw<ai4 m#d» v C«*t.l.c»te o» Oetx»'t prio» »o M j t u r i r v ««ll '<ee<v* oo*v tt>«
O o t ' 0 « a S a v - g s P.is •
' RatP no i»t p«.r>c'pai *n>o»«<t H t t tt>r*e rfyy^t^^.

1447 SOUTH49tbC0URT CICFR0. iLL-NQIS W<

393 West Broadway. P.O. Bcx 116
So, Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air fares subject to Government approval.

^0^(^656-833(1
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DRAUGAI -

pst Ą

MOKSLAS. MEKAS LJTKRATCRA

šeštadienis, 1975 m

birželio tten. 28

d

meno literatūra. Sv ka teisingos
vokalinės technikos, net ir ope
retėse dainuojant, pradėjo savu
: būdu "keršyti" gerk ei — paju
tau mažėjantį savo balsą bei jo
diapazoną, o ką bekalbėti apie
| techniškąjį dainos
išpildymą!
Tada vėl ėmiausi ieškoti balsui
pagalbos, kurią radau Motekaitienės dainavimo studijoj. Ten —
kiek tik m a n o šeimo>
sąlygos
m a n leido, visu uolumu padirbėm> ketverius metus, atidariau ir
TŠvysciau savo baisa, pajėgu iš
pildyti nuo koloratūros ik' dra
matinio pobūdžio vokalinius kū| rinius, įgijau milžinišką savų ir;
į pasaulinių kompozitorių repertu- į
į arą, visa širdimi pamilau rimtąjį 1
REDAGUOJA ST. SL>ffiXIK\£. 6507 S. TKOV ST., CIIICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925-5938
i dainos meną, pasilikdama opere-j
| tinį žanrą tik proginiams rengi
. .
v *
•
iChkagoa iMluvių Moterą kfafao atnruožto 15- j o Gmtmv* baiia— ddbiata«feč»-gĖutagfclčB, s a f i i u d M t a i a a Ma, ,.
. ,
, .
.
į niams. Ypač man patiko pirmą J t u v i ų j , , amerikiečiu visuomene birželio 15 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj. Iš k.: Onute Požarniu
KOKIOS pan.eKOS teko Kartais pa-Įkartą išpildyti labai jausmingą ir'kaitė. Judita Bardytė, Giedrė Bičiūnaite, Sharon Sa
ivickaitė, Lori Rimkutė, Sharon Petroshiutė, Rita Dičiūtirti D P stovyklų laikais.
dramatinę motinos Lia's
rolęįtė, Ann Marie Jagiellaitė ir Danutė Brusokaite.
Nuotr. A. Blyskio
Sūnaus
palaidūno"
vienveiks-i
1895. IV. 2 9 — 1965. VI. 21
Nukenčia už nusistatymą
mėj operoj, kurią parengė minė
prieš komunizmą
Šio mėnesio 21 d. sueina de jos veikla buvo derinama su kita studija ir pastatė tėvai jėzuitai,
šimt metu n u o Onos Krrkšciū- tomis moterų organizacijomis.
1946 m. O n a Krikščiūnienė gi pakartojo Švietimo taryba. Sa
nienės mirties. Jau dešimt metu... Moterų taryba, Lietuvos moti-j dėstė Detmoldo stovykloje ( a n g - i v o šiemetiniam rečitaly pasijauSTEFANIJA
STASIENZ
O šeimos, artimųjų atminime f i n o m s ir vaikam globoti sąjunga\\ ų Z O noje) ten įrengtuose vaikų
tebėra gyva. Rodos, girdime jos ir kL
; darželių auklėtojų kursuose. Juos
Istorijos bėgyje keitėsi ne tik i tos. Tačiau nežiūrint kolorijų ma-! atitinkamai sumažinti, nes
kai
ramų, apvaldytą balsą, logišką
Žvelgiant retrospektyviai jau r e m t j j , u v o pasižadėjęs U N R R A '
žmogaus gyvenimo būdas ir p a - i ž i n i m ų ir įvairių dietų, daugelis kurie augalai mums teikia ir kiękalbą...
daugiau kaip '30 metų laiko a t s - i o s viršininkas, liuksemburgietis.
pročiai, bet taip pat ir jo mity-' moterų vis vien skundžiasi per; kybiniai ir kokybiniai proteinus
Prisimindami Onos KrikŠčiū- rūme, tenka stebėtis, kiek ano- Patyręs, kad dr. V. Sruogienė
;
ba.
dideliu svoriu, dažnu nuovargiu, | lygiai kaip ir mėsa.
nienės išeitą
gyvenimo kelią, mis skurdžiomis pokario sąlygo-|j r Q Krikščiūnienė nusistačiuYpač šiame šimtmetyje, kada galvos skaudėjimu, bloga savijaumatome ją visų pirma kaip ti- mis buvo pasiekta. Lietuvoje į- j s j o s p r je§ komunizmą, stačiai įmokslas, technikos ir socialinio ta ir L t.
Augalinio maisto nauda
pingą ir pavyzdingą atstovę te kurta daugiau kaip šimtas vaikų; s m o Txx0]t be jokio įspėjimo, liegyvenimo pažanga siekia žmogui i
jaunimo, kuris prieš pirmąjį ka darželių (moderniškų, mūsų gy pė jiedviem per 24 valandas išsi
Harvardo
universiteto prof.
gyvenimą palengvinti, padaryti ^
Kolorijos ir nenaudingas
rą ruošėsi dirbti Lietuvai ir da- vertimui pritaikytais pedagogi- kelti iš Detmoldo! Jokia inter
dr. Jean Mayer sako, jog ir ve
jį patogesniu ir kiek galima ii
maistas
Ivvavo Nepriklausomybės kuri- niais pagrindais, estetiškai įreng vencija nepadėjo, nors Krikščiūgetariniu
maistu
maitinantis
giau jį pratęsti. Tačiau, ar yra I
ei
Šį
paradoksą
tenka
aiškinti
tuo,
j
tų!),
vaikų
nameliai,
paruoštos
i
d
į^^kti
žmogui
pilnai
užtenka
energijos
n i e n ė j a u turėjo lei imą
me.
prasmingas ilgas gyvenimas, kai
kad kolorija kolorijai nelygi. Mat, i šaltinių. Iš augalinio
kelios vaikų darželių auklėtojų j pas v y r ą j Hamburgą. Daiktai f
maisto
Studijos Friburgo universitete
žmogus kankinamas įvairių fizi- į
laidos, leista laikraštėlis vaikams paskubomis įmesti į sunkvežimį 1
vienos kolorijos, jei taip galima! žmogus gali gauti pilną normą
ir mokytoja Lietuvoje
nių ir dvasinių ligų. Tik sveikas
"Vyturys" (taip pat jau minėtas] j w g v e ž t o s j G r o n o s t 0 vvklą.
sakyti, naudingos, ir organizmas: baltymų, įvairių vitaminų ir mižmogus gali būti laimingas ir gy- '•
Išėję iš vos tebebundančio
tevan
Motina r vantas ^ i Darganotą
dieną
jos
atsidūrė
prie
jas pilnai ir naudingai sunaudo-1 neralų. Tik vieno vitamino augaganotą dieną jos ats.dure prie
venime produktingas. Tad nuo ko
tautiškai kaimo, jaunuoliai ir mostą paskaitos pedagoginėmis;
ja, o kitos nenaudingos ir jos ati-! liniame maiste nėra, tai vitamin a m u > { ^mįų
ka
t ik buvo išpriklauso mūsų sveikatingumas?
dedamos į šalį, kaip riebalai. To-Į no B-12. Šis vitaminas randamas
jaunuolės veržte veržės: į mo.<s- temomis - i r
daug daugiau. | ^
„ ^
darbininkaL
Durys,;
Manau,
kad
niekas
šiandien
kios nenaudingos kolorijos pake- i tik išimtinai gyvulinės kilmės
lą, troško įsigyti žinių, Kad butų .{ Kuomet veikla išsipūtė iki vals- - l a n g a i i š d a u ž v t i >
^
k r o a m
neabejoja, jog pagrindinis fizinės Ha mūsų svorį ir iškraipo kūno I maiste. Tą trūkumą galima vinaudingi tėvyne*. Juos ydejo tybinio masto, Š. iet;rr.o ministe-; p a t _ M a i s t 0
gaulį
negalima.
ir dvasinės sveikatos šaltinis yra linijas.
Į sada papildyti iš kitų šaltinių. Šį
grynas idealizmas, nemeluotas; rija pereme ją.
į Grindys biauriai užterštos... ant
gera ir sveika mityba.
Šias
nenaudingas
kolorijas i kartą noriu pateikti porą patieoptimizmas, į ė j i m a s i šviesią
okupacijų i ų ir nakvynė... Vos po kelių dieKai
karo
;, . J r a _
Yra pastebėta, jog įvairūs fizi- m u m s teikia riebalai, baltintas! kalų be mėsos, kurie ekonomiški,
atei:
i. žiaurumai sutrypė, suniekino to nų pavyko išsivaduoti. Krikšeiūniai ir dvasiniai trūkumai
šių. cukrus, baltinti miltai ir įvairūs j gardūs ir pilnai patenkins mūsų
Nelengva buvo jaunai Onutei' gražaus darbo vaisius, sudužo irj nienė nuvyko pas vyrą, kuris dėsienų bendruomenėje yra atsira- ; minėtų produktų gaminiai. Cuk-1 proteinų ir kitų medžiagų reikalaPetrauskaitei, užaugusiai šven- laimingas Onos Krikščiūnienės { tė Pinnebergo universitete. Ir čia f*iZ~."::. ••'. •. .... .-•••.- ,-,..:. .-..::* dę dėl naujų bei modernių įpro- j rus mūsų organizme greit sudevimus. Tinka ir pusryčiams, ar
tosios Žemaitijos gamtoje, siekti gyvenimas. Atėjo tremties var-1 ji mokytojauja lietuvių gimnaziSo!. Praurimė Ra^enė Debassy "Sū-jčių mūsų mityboje.
| ga ir mes jo nespėjame viso su pietums, ar vakarienei.
mnkslo k a-o metu Būdama zaL Tebūnie leista čia įterp-i joje. dirba visuomeninį darbą. Tamavsio Karo m a u . oua d
:i--ri-t11nfa IV"__ -IJ.IJ.L-- , J . .i ir\.-, <*>V* sunki naus Palaidūno" mocinos Iia vaMtoa*
Per patą ruoš; us l
naudoti energijai, tad jis kraudl .
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tūra'aus maisto: įvairūs komer- i ti miltai turi nepaprastai d.^ug
Per Švediją ir karo nepriteklių
Imti: 2 valg. šauks. saffiower
;
Pirmoji
Liet.
mot,
fed.
Chicagos
.
.
.
.
,
,
,
ciniai gaminiai pakeitė namų ga- krakmolo, nes juos komerciniai
drumsčiamą Vokietiją ji pasiekia
aliejaus, 1 puodukas supiaustytų
klubo pirmininkė
i f ,\ a u e f m t ! ' a , u o a m c s k e i >' s u d i " . . . mybą,
.,
o rafinuotų produktų, paruošiant, jie netenka net
24
Šveicariją. Friburgo universitete
šviežių
grybų, x/2 puoduko kai dėjanc.u troskim-.: turtinti reoer- h '•
• u- .
. . ,
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išmoksta prancūzų ir vokiečių
..
. . naudingų
„
T,,^^r;^Aca a,„, ,.,i . v,ciH-k,
- . . .
. n i- kaip p\z.. baltintų mutu
ir balelementu., . . . , , , pc'tų salierų, 1 valg. šauks, sojos
kalbų, studijuoja istoriją ir peda
&u m a
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suvartojimas
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g
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Jungtinėse AmeriKos Vasltybe- tuarą ir žengti camos vieškeliu
lo dešimteriopai.
gogiką. 1926 m. su diplomu ran
kuriuos
valgome,
sunkiai
suvirs'
;
šinis, 1 puoduk. pyrago džiūvė
se jau paaugę vaikai
—sūnus; kiek tik leis mano likimas. Motekinami ir nepatenka ten kur rei
koje grįžta į Lietuvą ir pradeda
Išbalansuotas
maistas
sių, 2 puod. virtų sojos pupelių,
ir dvi dukros — motiną n uosi r-; kaitienės Stadijoj radau ir kitą
kia, o kraunasi ant mūsų orgamokytojauti Šiaulių gimnazijoje,
Tad
nenuostabu,
kad
su
šiais
V4 arbat. šaukšt. druskos,- 1 ardžiai •...
globojo,
i . nele'do
• J- u»- jai• dirbti;
«
i nemažesnės
, * • • . svarbos
! . " dainos
i • rams•
• •
•• L
• v •
i
n u , kaip riebalai. Visa tai Suda bat. šauks, smulkiai kapotų pet
įsitraukia į visuomenės darbą,
ne galėjo
laisvai
dirbtiKriščiūnievisuome- ;| 7Ą
Manisirdą.
k a o nuolatini
stu- naujais mitvbos įpročiais padau^' , . , ,.
.
_
, .
dėl
į—
tai, jos
virtuo. duonos.
.i
,Užtat. O.
.
• .t,
' ,..
. sūnų.
- . pianistą
. .
...
.. . , ' i. t
. . ,. ro dideų Kpavoju mušu gv\vbei ražolių.
Tai nesutrukdo jai sukurti šeimą I
nei: vel moKytojauja, sKaito
pa-: dijos akompama* >nų. Jis
laiko; gejo ir daugelis degeneratyvių h - , v . .
\
. ? ,
. ^ •Tad
ir būti rūpestinga žmona, moti
Paruoštus grybus ir salierus
maitas, kaip ir Lietuvoje, rašo | griežtoj muzikinėj
disciplinoj gų, kaip pvz. arterijų uzkalkeji
stenkimės, kad į mūsų organizmą
na.
trumpai
aliejuj patroškinti. Nu
spaudoje pedagoginėmis temo- kiekvieną dainininką. Tad ir jolmai, širdies infarktai, medžiagų
kasdien patektų kuo daugiau, va
ėmus nuo ugnies, suberti
sojos
mis. Ji tampa pirmoji pirminin- talka veda mane profesiniu dai- apykaitos trūkumai ir t t-^Šie,,
d i n a m ų , gerų kolorijų, tada būsi
Pedagogė, istorikė ir uoli
miltus, supilti pieną,
suplaktą
kė Lietuvių moterų federacijos; nos keliu. Minėtos studijos pa- ! trūkumai, žinoma, dažnai išŠau- ^
m e sveikesni, energingesni, nau
visuomenininke
kiaušinį, pyrago džiūvėsius, so
Chicagos klubo, kurį 1953 m į- vasariniam koncerte
dalyvauti kia ir per ankstyvą mirtį. Dauge-;
dingesni savo šeimai ir tautai.
;
jos
pupeles, druską ir petražoles.
kūrė Vincė Jonuškaitė - Zaunie-' buvau kviečiama, kaip studijos lyje atvejų sveika mityba
būtų
Nuo pat jaunystės ateitininkė,
Šeimininkės turėtų į
maistą
nė.
| absolventė — tai padariau su ma- galima šių nelaimingų atsitikiper visą gyvenimą lieka ištikima
Viską permaišyti, supilti
į
kreipti daugiau dėmesio. Maistas
Per
anksti
netekę
žymios
pei lonumu iš dėkinsymo motinai ir mų išvengti. Nereikia
manyti,
tai ideologijai, reiškiasi kaip
n e tik turi tenkinti mūsų gomu-J aliejumi pateptą formą ir kepti
dagogės ir visuomenininkės, m V l s a n u i , parodžiusiems man tikrąjį; kad tik persivalgius ar neprivalsendraugė, pagaliau išrenkama
rį, bet svarbiausia mūsų sveikatos'; vidutiniam karšty iki paviršius
f
dėdami su pagarba minime^ jos į dainos meno kelią ir, be to, net | gius mūsų organizme
įvybta
Korp! Giedros garbės pirmininke.
Ona Krikščiūnier!e-Pe '-auska3t5
paruduos. Pakanka 4-5
reikalavimus.
asmeK.D
Kai jos vyras, Jurgis Krikščiū
vardą.
(1895 - 1985. VI 21)
savo noru parodyti visuomenei, tam tikrų pasikeitimų, tačiau ir
nims.
Nevartotini produktai ir
nas, 1926 m. tampa žemės ūkio
ko gali tikėtis šią studiją lankan normaliai valgant galima susirg
Tinka lapinės salotos,
maistingieji
vaisių
ti, jei mūsų maiste nebus būti
ministeriu, visa šeima persikelia i
tis ir rimtai dirbantis jaunimas.
salotos.
niausių mūsų organizmui
me
Kai kuriuos įprastus
vartoti
gyventi į Kauną. Čia Ona Krikš- j
— Pakopusiai tiek dainos me
džiagų.
Rafinuotas
komercinis
produktus
galima
visai
iš
dienos
čiūnienė dėsto pedagoginius da-i
Grikių košė
ne ir su tiek entuziazmo širdy —
maistas mums reikiamų medžią- į davinio išbraukti.
Gyvuliniai
lykus ir istoriją Meno mokykloje,
kokie
ateities
planai?
gų kuo mažiausiai teikia. Tad į riebalai, baltintas cukrus, baltinMūsų
čia
beveik užmirštas
įsijungia i ''Lietuvos Vaiko"1 drau
Susitarus, važiuoju iš Chicagos ; kinio sezono užsklandai vėl dai—
Dainuoti!
Artimiausiu
lai
|
koks
maistas
pilnavertis?
į
ti
miltai
mums
labai
menkai
dzūkų
patiekalas.
gijos veiklą. Ilgametė tos organi į užmiestį, pasikalbėti
dainos navote Motekaitienės dainavimo
Imti: 1 puod. grikių kruopų,
Maistas turi pilną vertę tik ta- I energijos teikia, o tik, virtę riebazacijos centro valdybos pirmi- meno tema su soliste Praurime I studijos pavasario koncerte vis la- ku — rugsėjo 13 d. esu pakvies
ta
į
Los
Angeles
Lietuvių
bend
da, kada jame visos maistingos į lais, kraunasi mūsų kūne. Tuo 2 puod. vandens, 1 valg. šauks,
ninkė, ji darniai bendradarbiau-1 Ragiene, pastaruoju laiku suži- : biau pastebima pažanga — o paruomenės
atidaryti
ten
kultūrimedžiagos, kaip baltvmai, rieba- • tarpu pilnavertis maistas duoda aliejaus, truputį druskos.
ja su priešmokyklinio auklėjimo' bėjusia mūsų dainos meno ho-. starojo dainavimo profesiniu ly;
Vandenį užkaisti. Kai vanduo
mų
parengimų
»
zoną
m
a
n
o
te-U^
Lietuvoje pioniere, propaguotoja rizonte. Štai. ir Bluomingdale ir; giu labai išsiskirdama programoj
i r a n g i i a v a n d e n i a i bei vitami- m u m s pakankamai energijos, ge
ir tikra tos auklėjimo srities šir-jbemaž stiklinis — dr. Leonido, • iš įvairių pakopų dainos stucien- nų rečitaliu. Yra vilčių su r e č i t a - Į n a i j m i n e r a l a i i r fermentai yra j rą savijautą ir sveikatos. Paimki- užvirs, supilti neplautas kruopas,
dimi bei siela — Marija Ne-j sol. Praurimės ir vaikučių — Lau- i tų. Kur viso to paslaptis? Kur b c - iais aplankyti Montrealį, Toron pakankamame kiekyje ir tinka- į me, kad ir taip retai vartojamus druską, aliejų ir pamaišant, pavi
i lieso pieno miltelius. Štai, kiek rinti 1-2 min. Karštį sumažinti
meikšaite. Bendradarbiauja su Iros ir Pauliau — Ragų namas, vote savo trapiosios jaunystės die- to ir kL lietuvių kolonijas. Atei mai išbalansuoti.
nantį
sezoną
planuoju
vėl
su
Tad namų šeimininkė, nore-' juose gerų medžiagų: 37 proc. iki minimumo, uždengti ir troš
būriu šviesių, pasišventusių idė- Mane pasitinka giedriai nusitei- nose?
rengti Chicagoj dainų bei arijų dama savo Šeimą sveikai maitin- aukštos biologinės vertės protei- kinti 15 min. arba kol vanduo
jai moterų: medicinos daktare kus pati soliste. Tai tikras tęsinys
Sol. Praurime širdingai nusi—savųjų kompozitorių — reči ti, turėtų žinoti, kurie produktai į no, 49 proe. laktozės, kas suda- išnyks. Kruopos turi būti pabiros.
Ald ma Čarneckaite — Birutie- šiandieninio žydrojo
dangaus! i šypsojo:
talį.
Vai, kaip daug mūsųjų kom yra pilnaverčiai ir kaip juos pa- ; ro geriausią gydytojų ir mitybos
ne (Kaune), Brone Dikiniene ] Visame bute vvrauja žydra spal- j — O, visa m a n o jaunyste silinPusryčiams tinka su
pienu.
pozitorių
kūrybos perlų nėra ruošti stalui, kad jose esančios specialistų pripažintą cukrų. Be
(Raseiniuose), agronome ir_pla-va, tik priek) salono juodas Ba-Į ko irgi lygiagrečiai su dama. Iikj
Pietums,
kaip
davinys
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x-~VIA! ~ „ I k i « ^ t ": 0 v' skambėjusiu mūsų scenose! Vien medžiagos nežūtų ir nenustotų | to, svaras šių miltelių turi 5902
žovių mėsos. Vakarienei nepa
tau<« masto visuomenininke Sofi- ; by Grand fortepiionas. Vos p n - j i solistes amžių tada nebuvo tiek, ^
l i e t u v i /
k o m p 0 z i t o r i u savo vertės.
! mg. kalcijaus. 4606 mig. fosfomainomas davinys su jogurtu.
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Lukauskaite - Jasaitiene ^du į pūko minkštumo melsvą į kreipiama dėmesio, kaip d a b a r . kūrinių užtekti; keliolikai rečita
Kalbėdami apie produktų pil- • ro, tam tikrą kiekį geležies, vita(Šiauliuose) ir. deja, jau nuėju-Įsofą — prieš mane atsirado vai- ; Esu skynusi "prizinių
laurų ir lių. Gi stalčiuose ir archyvuose
ną vertę, mes turime galvoj n a u - ; minų BĮ, B2, C ir daugybę miBAIGĖ KOLEGIJA 9 VAIKU
šiomis į amžinybę Vanda Jana-.šingos šeimininkės kepsniai
ir tada. Dainuoju ir koncertuoju jų niekas negini:... Dainuosiu vi
dą, kurią iš jų gauname. Kaip ži- ' neralų.
MOTINA
vičiene ir Dora Petroviene. Joms jos gaminta vaisių sunka. Atsi- nuo kūdikystės dienų. Ankstyva- sur, kur tik būsiu kviečiama! —
talkininkavo Vincenta Matulai- gaivinus, tuoj pradedu žerti klau- sis m a n o dainavimo menas bu- entuziastiškai b.ugė dainos te nome, maistas mums teikia rei-1 Taigi mums reikia pilnaverčių
Elizabeth Hayvvood, auginan
Lozoraitienė, viena iš simus man rūpima tema:
vo natūralus, ką žmonės vadina ma pokalbį simpatingoji Prauri kiamą kiekj kolorijų, kad turėtu- ; baltymų, kurių sudėtin įeina ditvtė —
! mėm energijos darbą atlikti ir delis amino rūgščių įvairumas, ti 8 sūnus ir vieną dukterį, jau
pirmųjų žurnalo "Motina ir vai-j — Paskutiniais
metais
jūs Dievo dovana.
Vėliau jis buvo me.
S. L. ij kad mūsų širdis bei kiti organai be to, daug vaisių ir daržovių, ku- turinti 36 m. amžiaus, baigė Kenkas*" iniciatorių, taip pat gabi j nuostabiai dažnai
dalyvaujate savęs ieškojimo stadijoje,
mėgė| galėtii normaliai veikti. Juo sun- rie m u m s teiktų pakankamai vi nedy-King kolegiją, Chicagoje,
teisininkė Birutė Grigaitytė-No-. mūsų kultūrinių renginių progra- jiškas, ypač daug dirbau opereKai žmogtia prisiekia, jis • kiau dirbsime ar sportuosime, juo taminų bei mineralų ir apskritai gaudama
socialinės
tarnybos
vickienė. visad entuziazmu liep-mose. O ir profesinio lygio vo- tės žanre. Man labai gaila, kad
iaiko
save
pat)
rankose,
lyg.
daugiau
kolorijų
mūsų
organiz-1
maisto,
kuris
būtų
lengvai
virškimokslų
diplomą.
Du
jos
vyresnie
snojanti Vincė Jonuškaitė - Zau- kalinio meno rečitalį išpildėte net keletas praeities dainavimo
! n a m a s ir pilnai bei vertingai su- ji sūnūs, 18 ir 19 m., gavo aukšt
n enė. Ar šio rašinio rėmeliuose Chicagoj su dideliu pasisekimu
mokytojų neįstengė
išvystyti vandenį saujoje Jeigu t a d a p r a - ' m a s pareikalaus.
Šiandien yra labai madoje ko- naudojamas. Galima apsieiti be mokyklos baigimo diplomus. Jų
galima isv ardinti visas talkinin- Gydytojų dr-jos Stipendijų fondo mano dainavimo technikos ir su skečia pirštus, 'ali savęs dau-į
kės ir visus talkininkus? Draugi- 1 labui. Dabar tarsi i. m. muzi- pažindinti su pasauline vokalinio giau neieškot. »v. Tomas More į brijas mažinu, prisilaikant die- | mėsiškų valgių arba jų vartojimą • šeima gyvena iš šalpos.
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