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ROMANAS APIE VEDLŪGOS
DIDYBE IR NUOPUOLĮ
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SAVUOSIUS TURIME IR PARODYTI

Vienas iš retųjų susitikimų su rašytoju Petru Taruliu

VYTAUTAS, A. JONYNAS

Petr. Tarutis, VILNIAUS KC- 
BAS. Romanas. Nidos knygų le'di- 
nys nr. 60, 1966 m. Knyga 495 
psl., 7x5 inč. formato, kaina $3.10, 
gaunama '“Drauge”.

*

“Saugokitės mažų žmogelių, 
kurie staiga praregi, kokius 
pragarus jie nešiojasi savo 
krūtinėje”.

A. Landsbergis, 
"Meilės mokykla”

Kodėl kartais nelengva pra- 
sitart apie naują knygą šaltai, 
nesikarščiuojant ? Kodėl noris 
griebtis metaforos, kai knyga 
kažkas nelauktai šviežio, ato
kaus ir kartu brandaus, kaip 
kad man pasirodė J. Petrėno - 
Tarulio “Vilniaus rūbas”?

Staigmena mūsų prozoj, vy
riškas ir lyriškas Tarulio roma
nas primena aitvarą, sklandan
tį žydrynėj. Išdidų aitvarą, vir
pantį visais sąnariais bobų va
saros saulėj. Kurį laiko kažkur 
apačioj tvirta meistro ranka. 
Kruopščiai sudaigsčiusio jo 
slankstelius, apskaičiavusio uo
degos svambalo svorį, meistro, 
mylinčio erdvę ir vėją, ranka.

Meistro, kurio kažkaip nebu
vom pastebėję savo tarpe, nors 
girdėjom iš pažįstamų tokį 
esant. Ir štai plasnoja jo aitva
ras viršum mūsų prozos na
miūkščių ir mums aišku, kad 
Petr. Tarulis meistras. Pajėgus, 
plačios kultūros rašytojas.

Gal nevisai mes kalti, kad šio 
Ig. šeiniaus, J. Savickio kartos 
rašytojo buvom neįvertinę. Pir
moji jo knyga “Mėlynos kel
nės” (1927) pasirodė dar tada, 
kada mes, kaip tas meškiukas 
Rudnosiukas, dar bėgiojom tik 
namie. O apie likusią Tarulio 
veiklą girdėjom tik tiek, kad 
priklausęs nerimtam keturvėji- 
ninkų gaivalui ir kad užsi kasęs 
redakcijose. Tik po dvidešim
ties tylos metų pasirodė jo “Žir
geliai padebesiais” (1948), kny
ga, kurios kritika beveik nepa
stebėjo. Argi nuostabu, jei sto
roką “Vilniaus rūbo” tomelį at- 
skleidėm su nepasitikėjimu?

Nesakytumėm, kad ir “Vil
niaus rūbe” nėra kai ko sena
madiško. Jau skyrelių pavadini
mai (“Kaip Karusė džiugino 
Vedlūgą”, “Grimsta akmenėlis 
į pačią gilumą”) liudija, kad au
toriaus neatsižadama senos mo
kyklos. Dažnas aforizmų naudo-
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jimas skyrelių, poskyrių pra
džioje, tai irgi patvirtina.

Ir kompoz’cijos atžvilgiu ro
manas ne be priekaištų. Pava
dinimas ir pats pirmasis sakinė
lis: “Vilnius. Miestas per pasa
ką pradėtas”, rodos sakytų, kad 
Tarulio ambicija buvo parašyti 
plačios apimties epinį kūrinį, 
kurio pagrindiniu veikėju bū
tų Sostinė. Vandeninga įžanga, 
p rmieji 14 puslapių'lyg ir pa
tvirtintų tą spėliojimą. Faktiš
kai tai romanui nereikalingas 
balastas.

Tarulis sukuria miestriškas 
Vilniaus akvareles, bet jos atei
na vėliau, romano eigoje, kai, 
piešdamas foną, kalba apie Vil
niaus mūrus, kai sukuria šaunią 
tarpuvartės sceną, Kaziuko mu
gės gobeleną. Atsibastėlis iš 
Didžios;os Lietuvos, “škotas”, 
kaip kad mus vadindavo vilnie
čiai, P. Tarulis pagavo Vilniaus 
dvasią retu mūsų literatūroj 
tikrumu.

Tačiau ne Vilnius, ne kultū
rų konfl ktas ("gal polinkiai pa
našūs, bet pasekmės kuklesnės”, 
komentuos vienoj vietoj Vedlū- 
ga), sudaro romano turinį. Kie
tasis knygos branduolys būtų 
galėjęs tilpti vienoj novelėj. 
Taip jo fabula nesudėtinga.

Vilniaus valkatėlė Vedlūga, 
kurį autorius pristato kaip šil
to ir šalto mačiusį pilietį, nevil
ties valandą pagaunamas suma
nios idėjos — nukniaukti auksi
nio apsiausto skiautę nuo sta
tulos bažnyčioj. Su savo laimi
kiu jis sprunka per demarkaci
jos liniją pas pagonis, lietuvius.

Petras Tarulis

Ten našlelės Karusės padeda
mas parceliuoja viltį.

“...Paguodos vis ems re’kia.
— Daugumas trokšta savo 

širdį nuraminti. Tai sakyk tu 
man, kodėl mes jiems negalė
tumėm pagelbėti?

— Aš matau, kas dedasi, ir 
tau sakau. Kiekvienas, žinoma, 
pirmiaus’a nori sau, o po to jau 
gim’nėms, sakysim, sveikatos, 
koks nors kitas trokšta sėkmin
gos tarnybos ramioje valdiško
je raštinėje, yra net tokių ku
riems rūpi pelningai ir apsuk
riai verstis prekyba, arba kitas 
geidžia savo paties o taipogi 
artimų.] i širdį nuraminti, kas 
tur’ laikiną s’elvartą ir ieško 
greitos paguodos, o labiausiai 
gi tie, kurie pasiilgę laimės šei
myniniame gyvenime, kam Die
vas nedavė vaikelių, nors jie ne
išpasakytai jų pasigenda, kas

Saulėtų dienų prisiminimas...

nori savo laukams, savo dar
žams gero derliaus, kas rūpina
si nauja sėkla, kad ji gausiai 
dygtų, kad, anot to, galvijai 
kaip iš pieno plauktų, kad jo 
sode medeFai žemai nulenktų 
pilnas vaisių šakas, kas veržiasi 
pigiai pirkti, o, suprantama, rū-

KUR A. KEZYS, SJ. NUKELIAUS SI KARTA!
Jo naujosios parodos Chicagoje lapkričio 19 d. proga

Kitą šeštadienį Jaunimo cent
re at daroma nauja nuotrau
kos menininko A. Kezio, SJ, pa
roda. Kaip žinom, jo fotografi
jos kurį laiką buvo išstatytos 
Ch;cagos Meno institute, vėliau 
rytinėse valstijose, kur Balti
morėje buvo sudaryta proga pa
sirodyti ir televizijoje. Iš ten 
A. Kezys, SJ, pasuko į Kalifor
niją pas Los Angeles lietuvius, 
kur susilaukė taipgi gražaus pa
siekimo ir įvertinimo. Šiuo me
tu, regis. A. Keziui, SJ, keliai 
visur atidaryti ne tik lietuviš
koje bendruomenėje, bet ir pas 
amerikiečius.

Vieną smagų momentą lietu
viškosios bendruomenės ribose 
lmdija šis faktas: neseniai A. 
Kezys SJ, išleido savo nuotrau
kų rinkini — “Portofolio ‘65’ ” 
su kun. Br. Markaičio SJ. ir 
poeto K. Bradūno angliškais ir 
lietuviškais A. Kezio nuotraukų 
aptar'mais. Albumas susilaukė 
tokio nas’sekimo, kad per trum
pą la’ką jis buvo išparduotas 
ir dabar rengiama io nauja lai- 
'ia. čia A. Keziui į talka gražiai 
isii’meė jaunieji skautai, labai 
aktyviai plat’ndam' savo kape- 
lionio idomų ir mėniškai vertin
ga albuma.

Po ranka turiu naują, puoš
nų albumą “photographs / Algi
mantas Kezys, SJ”. Šis liuksu- 
sin’s. reprezentacinis albumas 
išlcidž:amas Loyolos universite
to Chicagoje amerikietiškai vi
suomenei. Spaudos darbas 

pinašl brangiai parduoti, kam 
kenkia blogų žmonių pavydžios 
akys, kas bijo neraliuotų davat
kų apkalbinėjimų, ką apsėdo 
piktosios dvasios (čia Vedlūga 
nesusiturėjo ir pašaipiai patam
syje krankšterėjo) -r- visi tie 
be išimties, kaip čia minėjau, o

Nuotrauka V. Pliodžinsko

lygiai ir kiekvienas kitas, tau 
tikrai sakau, ar mes vargus jo 
žinom ar ne, tikėk man, ateis 
pas mus, prašys ir bus paten
kinti mūsų geraširdiška pagal
ba.

Tokiu raizgiu sakiniu (ketur- 
(Nukelta į 2 psl.)

kruopštus ir prabangus, albume 
A. Kezio, SJ, darbus aptaria 
pats Chicagos Meno instituto 
fotografijos skyriaus kuratorius 
Hugh Edwards, kuris matė vi
sas A. Kezio, SJ, parodas Jau
nimo centre ir vėliau jį pakvietė 
dalyvauti Chicagos Meno insti
tute. Kai kurias paveikslų deta
les gan poetiškai aptaria Br. 
Markaitis, SJ, o viso šiame al
bume sudėtos 67 rinktinės A. 
Kezio, SJ, nuotraukos. Džiaug- 
danresi. kad rimtas amerikiečių 
in;versitetas išleidžia rinktinius 

’ etnv’o foto menininko darbus, 
‘r'in pat negalime atsidžiaugti ir 
~ntruoju momentu — albume 
v;sur akcentuojama Lietuva, lie- 
tuv ai jėzuitai Jaunimo centras, 
Fetuv'škieji A. Kezio, S J, leidi
niai. kaip albumas "Mišių au
ka” ir kiti.

A. Kezys, SJ. yra jaunosios 
kartos atstovas čia baigęs 
•'ioks!''s ir savo kūryba jau įti- ( 
’-'>T’uyia' nrasivcržes į ameri-1 
kietiškus vandenis. Bet lietuviš
kojo momento nuolatinis akcen
tavimas jam plaukiant ameri- 
k’ečiu v'svomenėje. yra pavyz
dys '-iriems. kad savo tikrosios 
tautybės atskie dimas nėra kliū- 
fis ta’entir reikštis pi'nąja to 
žo’žio prasme.

Didž uodamiesi A. Kezio. SJ, 
tvirta’s žingsniais, kuriais jis 
žengė ir susilaukė pripažinimo 
pas amerikiečius, ir mes nepa
mirškime jo parodos atidarymo

kitą šeštadienį. Juk visi jo žings 
niai pirmiausia prasideda pas 
lietuvius Jaunimo centre. O iš 
ten jis su pripažinimu keliauja 
ir toliau. Nežinia dar, į kokius 
naujus laimėjimus ateityje jį ga
li nuvesti ir ši paroda

VI. Rm.js

Ne vieną kartą teko išgirsti 
iš jaunesniųjų lietuvių prie
kaištą, kad, girdi, lietuviai ne
turim kuo labai didžiuotis, 
nes nė vieno lietuvio dar nėra 
Nobelio premijos laureato. Ne
sakysime, kad tokių laurų jau 
daug lietuvių tarpe,būtų vertų, 
tačiau nesame jau taip visai ir 
atsilikę, kaip kai kam gali at
rodyti. Prieš keletą metų No
belio literatūros premijos ati
teko kūrėjams, kurie nepasa
kytume, jog būtų daug kuo 
ypatingai prasiveržę, o šįmeį 
toji premija teko porai žydų 
autorių, kurie platesniam li
teratūros pasauliui beveik ne
buvo žinomi. Taigi, daug pa
lieka neatžymėtų didelių auto
rių, o kartais ir mažesni būna 
premijuoti, nes šalia kūrybinio 
pajėgumo reikia ir efektingo 
pristatymo. Jeigu kas mūsų 
Vincą Krėvę būtų parodęs pla
tesniam pasauliui, jo garsas 
būtų kur kas didesnis, negu 
mums atrodo, nes tai tikrai 
reto pajėgumo kūrybinis mil
žinas, kokių nedaug ir visame 
pasaulyje. Malonu, kad mū
suose bandoma savus kūrėjus 
išvesti į platesnę visuomenę. 
Reikia manyti, kad ir planuo
jamas Čiurlionio išvedimas at
neš mūsų tautai tikrai didelio 
moralinio laimėjimo.

Grįžtant prie pirmykšio tei
gimo, kad mūsų kūrėjai nesą 
atžymėti, tenka priminti, kad 
didumas ne nuo atžymėjimo 
priklauso. Spalio mėnesio “At- 
lantic” žurnale išspausdintas 
Harvardo universiteto profeso
riaus Donald Fleming straips
nis, kuriame jis kaip tik ir ap
taria tokių premijų tikslingu
mus. Anot jo, tokie rašytojai, 
kaip Tolstojus, Čechovas, Gor
kis, Ibsenas, Strindbergas, Zo
la, Proust, Kafka, Rilke, 
Brecht, Croce, Henry James, 
Mark Twain, Joseph Conrad, 
James Joyce Nobelio premijų 
negavo, o tokie, šiandien pa
sauliui maža ką saką autoriai, 
kaip Jose Echegaray, Sully 

Aš matau juodu drauge... Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ

Prudhomme, Rudolf Eucken, 
Paul von Heyse, Gražia Dele- 
dda, Hlldor Laxness gavo. Ga
limas daiktas, kad ir tie prie
kaištautojai saviesiems, jog 
lietuviai neturį didelių atžymė-
j.mų apie suminėtus pastaruo
sius autorius nelabai ką bega
lėtų pasakyti. Iš viso Nobelio 
premijų yra paskirta apie še
šetą šimtų, bet nereikėtų sa
kyti, kad jas gavo tikrai pa
tys išrinktieji mokslo ir meno 
vyrai, nes daugelis, daugelis ki
tų, nė kiek nemenkesnių moks
lininkų nebuvo jomis atžymėti. 
Taigi, nereikia lengvai pasi
duoti menkavertiškumo komp
leksui, kad mes esame jau la
bai negabūs, gi iš antros pusės, 
būdami šiame laisvame pa
saulyje, turime išnaudoti visas 
progas, kad mūsų didieji kū
rėjai būtų pristatyti pasauliui. 
Niekada mes neturėjome to
kios progos ir gal nebeturėsi
me. Ir šiandienis užmojis iš
vesti Čiurlionį yra tikrai svei
kintinas ir remtinas.

Mūsų tautinių šokių šokėjai 
ii’ mūsų chorai ne kartą yra 
žavėję platesnes mases, tačiau 
visai pagrįstai buvo ne vieno 
užsiminta, kad šiais laikais rei
kia parodyti ne vien tik mūsų 
liaudies palikimą, bet dar svar
biau individualistinę kūrybą. 
Mūsų solistai, mūsų dailinin
kai, muzikai ir rašytojai dau
giau ar mažiau amerikiečių tar 
pe yra gavę, kad ir laikinio 
įvertinimo, tačiau tai buvo tik 
pačių privatus ir neorganizuo
tas darbas, pasiektas dažniau
siai su labai maža savųjų tal
ka. Mes čia nesakome, kad 
tuoj visu platum reikia verž
tis į anglosaksiškąjį ar kokį 
kitą pasaulį, bet bent tai, kas 
galima, reikia parodyti pasau
liui, nedelsiant ir negailint lė
šų. Be abejo, tam tikra prasme 
vaduoja Lietuvą mūsų daina 
ir šokiai, bet dar daugiau va
duoja mūsų kūrėjų darbai, jei
gu jų tik turime ir jei galime 
juos kitiems palodyti. Bet ir 
tada, jei taip vadinamam kul
tūriniam eksportui ii- nedaug 
ko rastume, negalėtume saky
ti, kad tikr ai kultūrine prasme 
esame skurdžiai ir mūsų jau
nimui savo muzika, daile ir sa
va knyga nebereikia domėtis.

Pagaliau kultūrinių vertybių 
eksportas dar nėra lemiamas 
ir vienintelis pačios kūrybos 
kriterijus. Kiekvienos tautos 
mene, literatūroje, muzikoje 
yra tos tautos dvasiai taip in
tymiai artimų kūrinių, kurie 
lengvam eksportui netinka, nes 
būdingiausioje savo esmėje ki
tų jie yra sunkiai suprantami, 
sunkiau pagaunami, nors bū
tų sukurti ir genialių autorių. 
O tačiau pačiai tautai, jos gy
vybei išlaikyti ir jos kūrybi
niam genijui bręsti bei reikš
tis tokie, pasakytume, neeks- 
portiniai kultūriniai laimėji
mai, ne vienu atveju yra pa
tys brangiausi, patys reikalin
giausi. Tad nedalykime spren
dimų, viską vien tik eksporto 
svarsčiais svarstydami. Tačiau 
paties savo kultūrinių vertybių 
eksporto neatsisakykime, kaip 
vieno iš reikšmingųjų mūsų 
uždavinių. P. Janulis



Romanas apie Vedlūgos 
didybe ir nuopuolį

(Atkelta iš 1 psl.) 

vėjininkų ristynės su Gramati
ka neliko be pėdsakų) Vedlūga 
aiškinasi Karusei.

Sėkmė lydi Vedlūgą. Pasise
kimas pakeičia Vedlūgą, ir vie
nu metu skaitytojas patiki, kad 
Tarulis sukurs didesnių nei rea
lybė dimensijų personažą, savo
tišką lietuviškąjį Zorbą.

Bet, spėjamai Karusės įskųs
tą, stebukladarį suima lietuviš
koji Policija — Šiaudinis ir Ka- 
ciušis, tarp kitko labai spalvin
gi charakteriai. “Vyresnybė”, 
bijodama nemalonių atrūgų, ne
sugalvoja nieko gudresnio, kaip 
nutrenkti Vedlūgą atgal į jo 
pragaro ratą.

Likusieji maždaug pusantro 
šimto puslapių vaizduoja tą ke
lionę į nakties pabaigą. Psicho
loginė personažo linija neišlai
koma. Vedlūga, kurį autorius 
dažnai vadina, tai viena, tai kita 
slidžia žuvim, staiga subliūkš
ta. Veiksmas sulėtinamas. To
limesnis Vedlūgos likimas skai
tytojui lieka neaiškus.

Turinys, atseit, nėra origina
lus. Primena jis daugelį rašinių 
apie tai, kaip nelauktas perėjū
nas sudrumsčia ramią provinci
jos gyvenimo kūdrą. Tačiau 
“Vilniaus rūbas’’ skiriasi .nuo 
kitų panašių bandymų mūsų li
teratūroj tuo, kad Petr. Taru
lis nepasiduoda pagundai pa
šiepti žmonių tamsumo, nepasi
kinko į antiklerakalines propa
gandos vežėčias, nepatraukia 
muštaisiais kritikinio realizmo 
takeliais.

Istorinio laikotarpio fonas 
piešiamas retu taupumu, šaltu 
žmogiškosios komedijos stebė
tojo atitrauktumu. Nežiūrint to, 
romane jaučiama gogoliška epi
nė platuma (Gogolio įtaka ryš
ki, bet tai, žinoma, joks prie
kaištas autoriui), nemeluota 
užuojauta žmogui.

Sienos, valstybės, policijos, 
tikybos ir jų pakaitalai, rodos, 
sakytų Tarulis, yra reikalingi 
dalykai, bei užvis svarbiau — 
žmogus su savo lūkesčiais, iliu
zijom, .nerimu ir klystkeliais.

Nežiūrint, kad vidurinė trip
tiko dalis, kaip sakėme, stilisti
niai labiau išbaigta, kondensuo- 
tesnė, visas romanas savo esmėj 
yra psichologinė Vedlūgos stu- 
d ja. Kiti personažai, nors ir 
taikliai užbrėžti, ypatingai Ka- 
rusė. po to Šiaudinis ir Kaciu- 
šis, pasitarnauja tik tam vidi
niam dialogui, kurį veda Ved
lūga su savimi, išryškinti. “Vil
niaus rūbas” — romanas apie 
žmogaus vienatvę, jo buities 
mįslingumą ir, sunku nesiste
bėti, kad vyriausias amžium iš 
mūsų gyvųjų rašytojų, sukūrė 
taip artimą mūsų dienų nuotai
kom knygą.

Jei žodyno atžvilgiu Tarulio
kalba mažiau turtinga už, sa
kykim, Pulgio Andriušio ar Ma
riaus Katiliškio kalbą, tai su
gebėjimu perteikti nuotaiką, 
gamtos pajautimu jisai tikrai 
aniems lygus. Šią lyriko dova
ną papildo dar psichologinis 
įžvalgumas ir dramaturginis su
gebėjimas kurti pilnas įtampos 
scenas. Tokia yra tardymo sce
na, kurioj, šykščiai taupyda
mas dialogą, autorius puikiai 
perteikia visą sąmyšį, kurį per
gyvena kaltintojas ir kaltina
masis. Tokiu yra trumpesnis, 
bet meistrišku tašku užbaigtas 
epizodėlis, pasakojantis apie 
Kaciušo atsilankymą pas Ka- 
rusę.

Psichologinio įžvalgumo ro
mane apstu, lygiai kaip kad 
brandžių pastabų apie gyveni
mą. Itin vykusiai autorius pa
naudoja lyrin’us įtarpus, “flash- 
back” forma, kada parodo Ved
lūgą, užkluptą vaikystės prisi-

minimų. Taip, sakysim, motinos 
prisiminimas, atėjęs užuolanka 
Vedlūgai bėgant per sieną, yra 
viena nuostabiausių knygos vie
tų.

Filosofavimas romane retai 
kad būna dorybe. Tarulis išven
gia retorikos ir pamokymų. Jei 
knygoj ir pasitaiko naivesnių 
samprotavimų, ar dirbtinės pa
tetikos, tai vis dėlto autorius 
sugeba įtikinti skaitytoją, kad 
tai ne jo šneka, bet Vedlūgos 
mintys. Kiekvienu atveju “Vil
niaus rūbas” nėra lengvo pasi
skaitymo knyga. Ji reikalauja 
iš skaitytojo atidumo ir pastan
gos. Ji jų verta.

Romaną išleido “Nida”. Pri
simenant, kad šios leidyklos lei
diniai, gal būt, šiuo metu pasie
kia plačiausias skaitytojų ma
ses, “Nidai” priklauso mūsų pa
dėka.

GAMTOS MODELIŲ DĖSNINGUMAS
Tarp gamtos ir technikos mo

delių yra didelis panašumas. Pa
vyzdys : modemiškas skridimas 
į erdves. Tam tikra raketa yra 
aprūpinta ištisa eile instrumen
tų. Techniški instrumentai pri
mena žmogaus jutimų organus. 
Photocelė — saulės spinduliavi
mui matuoti instrumentas — 
atitinka mūsų akį. Mikrofonas
— instrumentas registruoti su
sidūrimus tarp raketos ir mažų 
meteoritų — gali būti prilygin
tas mūsų aus;ai. Termometras
— instrumentas registruoti erd
vės temperatūrą — yra mūsų 
odos šilumos jutimo imitacija. 
Radijo siųstuvas — aparatas, 
kuris į žemę persiunčia matavi
mų duomenis — atitinka mūsų 
kalbos organus. Mūsų jutimų
organai yra gamtos kūryba. 
Prieš žmogaus kūrybą įvairių 
matavimo instrumentų pavida
le gamta turi didelį pranašumą.

Šiaudas ir kaminas

Bet gamtos ir technikos kū
rinių palyginimas gali nuvesti 
ir didelėn klaidon. Klaidos pa
grindas yra nepaisymais gamtos 
modeliavimo dėsnių. Šiaudas tu
ri daug tobulesnę konstrukciją, 
kaip fabriko kaminas. Bet ka
mino aukštumo šiaudas turės 
diametrą tik pusės metro. Šiau
das kamino aukštumo svers ke
letą tonų. 70—80 metrų aukš
tumo ir tik pusės metro dia-
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metro kaminas neatsilaikys 
prieš griuvimo pavojų. Šiaudo 
padidinimas ligi kamino aukš
tumo keičia mechanines ypaty
bes. Spaudimo ir lenkimo at
sparumas darosi visai kitas. 
Plieninio šiaudo didumo kami
nas, be abejo, yra daug stipres
nis kaip natūralus šiaudas. Di
delių ir mažų pastatų dėsniai 
nėra tie patys. Gamta, išaugin
dama didelius kūrinius, laikosi 
tam tikrų mechanikos dėsnių. 
Didžiausi medžiai yra šimto ir 
daugiau metrų aukščio. Bet ka
mieno diametras prie žemės yra 
dešimt ir daugiau metrų. Kitaip
pasakius, šitoks medis yra net 
masyvesnis už kaminą.

Gullivero svoris
Modelių dėsniai remiasi geo

metriniais skaičiavimais. Štai 
du kubai: vieno ir dešimties 
centimetrų briaunomis. Linijinis 
santykis tarp šitų kubų yra 
1:10. Paviršinis šitų kubų san
tykis yra 1:100. Tūris, tuo bū
du ir masė, šitų kubų turi san
tykį 1:1,000. Šitie santykiai tu
ri būti išlaikyti gamtos mode
lių didinime.

Haldane, anglų fiziologas, 
prieš kurį laiką parašė knygą 
“On being the right size”: jis 

iškelia daug įdomių faktų iš gy
vių anatomijos. Faktai yra mo
delių dėsningumo apimties. Hal
dane, remdamasis modelių dės
ningumu, štai ką įrodo: “Gulli- 
vero kelionės”, garsi Jonathano 
Swift knyga, yra grynos fanta
zijos kūrinys. Swifto aprašomas 
milžinas yra dešimtį kartų aukš 
tesnis kaip normalus žmogus, 
vadinasi, jis yra 17—18 metrų 
aukštumo. Bet Swiftas, ištęsda
mas tik ilgį, visai nepramatė, 
kad šito milžino svoris bus 1,000 
kartų didesnis kaip normalaus 
žmogaus. Toks 17—18 m. mil
žinas turi sverti nemažiau kaip 
70 tonų. Žmogus 18 m. aukštu
mo, vadinasi, dešimtį kartų 
aukštesnis kaip normalus žmo
gus, turės svorį 1,000 kartų di
desnį. Bet kraujo cirkuliavimas 
tokiame milžiniškame organiz
me negali eiti normaliai. Sker
sinis kaulų piūvis bus tik šim
tą kartų didesnis. Išvada: sker
sinis kaulų apkrovimas šito mil
žino organizme yra dešimtį kar
tų didesnis kaip mūsų. Didelio 
svorio išdava: kojų kaulų lūži
mai. Kojos negali atlaikyti šito 
milžino kūno.

Apie dramblius, peles ir vabalus
Dideli gyvuliai dėl šitos prie

žasties turi proporcingai masy
vesnį kūną kaip maži gyvuliai. 
Geras to pavyzdys yra pelės ir 
raganosio skeletų prie to paties 
maštabo palyginimas.

Gamtos modelių dėsningumas 
sako: sausumos gyvtfliai turi 
viršutines kūno didumo ribas. 
Didieji žemės viduramžių sau- 
rai pasiekė viršutines kūnų di
dumo ribas. Bet šitų ribų neper
žengė. Didžiausias gyvulys, ku
ris iš viso kada tik buvo, yra 
mėlynasis banginis. Banginis, 
gyvendamas vandeny, savo kū
ną lengvina hidrostatine jėga. 
Banginio kūnas vandeny pasi
daro lengvesnis tiek, kiek sve
ria jo kūno išstumtas vanduo.

Didelis kūno svoris, nepakan
kamas kojos ir rankos kaulų 
storumas ir atitinkamai mažas 
kūno paviršius svorio jėgos at
žvilgiu yra didelis nuostolis. 
Dramblys negali kristi nė dvie
jų metrų be didelės rizikos su
silaužyti kojas. Bet žmogus, tre 
niruotas sportininkas, gali iš
šokti iš antro aukšto į gatvę 
be susižeidimų. Pelė nušoka iš 
aukšto namo viršūnės ir neuž- 
simuša. Žemės traukos jėga yra 
proporcinga kūno svoriui. Oro 
pasipriešinimas, kuris stabdo 
kūnų kritimą ir lygino kritimo 
greitį, auga proporcingai kūno 
paviršiui.* Dramlys vidutiniškai 
sveria 4 tonas. Skersinis jo kū
no piūvis yra maždaug du 
kvadratiniai metrai. Jauna pelė 
sveria tris gramus. Skersinis 
piūvis maždaug trys kvadrati-

niai centimetrai. Dramblio kūno 
svoris vienam kv. centimetrui 
skersinio piūvio yra du šimtus 
kartų didesnis kaip pelės. Ki
taip pasakius, santykis tarp 
svorio ir skersinio piūvio dramb 
lio kūne yra du šimtus kartų 
didesnis kaip pelės. Šitas santy
kis dar mažesnių gyvulių yra 
geresnis. Voras, kuris negali lėk 
ti, gali būti išmestas iš aukšto 
bokšto be jokio pavojaus gyvy
bei. Santykis tarp svorio ir kū
no paviršiaus mažų gyvulių su
daro palankią galimybę skristi. 
Oras jiems atrodo kaip “tiršta 
košė”. Beveik visi vabalai kūno 
mažumo dėka yra geresni ar 
blogesni lakūnai. Vabalams 
skristi reikia visai nedaug jė
gos. Santykis tarp kūno svorio 
ir paviršiaus yra labai mažas. 
Mažų gyvuliukų ir vabalų skri-. 
dimas vyksta be didelių pastan
gų-

Skridimo galimybių ribos
Gamta, norėdama didesniems 

gyvuliams duoti skridimo gali
mybę, išvystė specialią konst
rukciją. Didžiausias šiais laikais 
paukštis lakūnas yra Pietų 
Amerikos kondoras. Kūnas ap
rūpintas specialiais pritaiky
mais. Muskulatūra milžiniš
kiems sparnams valdyti ir plas
noti yra pritvirtinta prie pla
taus krūtinės kaulo. Muskulai 
sudaro didelę paukščio masės 
dalį. Skridimo galimybė turi 
viršutines ribas. Kondorai ir is
toriniai saurai yra pasiekę di
dumo ribas. Didesnių paukščių 
lakūnų negali būti. Žmogus sa
vo didumu yra peržengęs skri
dimo galimybių ribas, žmogus 
neturi galimybių skristi: jo kū-

P. ŠILEIKIS, 0.P,
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. OSrd St., Chicago 29, III. 

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

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniai 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. WA 5-5076
Bez. tek 289 - 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 West 63r<l Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West Oflth Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

PETER T. ERAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt tik 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos, pirmad.. antr., ketv 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. vak.

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6960

DR. L DEOKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
i CRAVVFORIJ MEDICAL BI.DG.

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

nas yra per didelis. Žmogaus 
sparnų muskulai, kurie galėtų 
atlaikyti milžiniškus sparnus, 
turi būti pritvirtinti prie krūti
nės kaulo. Bet šis kaulas turė
tų būti vieną metrą atsikišęs į 
priekį. Šios žemės valdovas, tur 
būt, nenorėtų nešioti tokį platų 
krūtinės kaulą. Žmogus negali 
kiekvieną gamtos konstrukciją 
savo noru padidinti arba suma
žinti: jis turi paisyti modelių 
dėsningumo.

Vanduo kūnų paviršiuje
Bet gyvulių kūno mažumas 

turi ir tam tikrų minusų. Van
duo mažam sausumos gyvuliui 
yra didelis pavojus. Kai šlapias 
žmogus išlenda iš vonios, van

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

OfiBO vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki lt vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė.
Chicago, 111. 60620

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimo, išskyrus trečiadienius už
darytą.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai.. kasdien 10-12 ir 4.7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12—-4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto t iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus. 
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.' kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. vak 

šešt 9 v ,r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 s. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6706 
Namu BEverly 8-3946 

Prlčmimo vai.: Kasdien t—8 p. p. 
šeštad. 1—> po p. Treč. ’ždarvta

dens sluoksnis, kuris tada den
gia žmogaus odą, yra maždaug 
pusės milimetro. Žmogus, išlin
dęs iš vonios, ant savo odos tu
ri maždaug svarą vandens. Bet 
tai mažiau kaip vienas procen
tas mūsų kūno svorio. Žmogus 
šito svorio ir nejunta. Bet ma
žas gyvulys, pvz. pelė, išlipusi 
iš vandens pasijunta visai ki
taip. Vanduo, kuris laikosi ant 
pelės kūno paviršiaus, sveria 
maždaug tiek, kaip ir pati pe
lė. Pelės judėjimas tuo yra la
bai sutrukdytas. Mažesni kaip 
pelė gyvuliai ant savo kūno 
proporcingai sutalpina daugiau 
vandens. Visiškai sušlapusi bi-

(Nukelta į 4 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7(191
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni
TOl. 423-2660

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

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmad., antr., ketv., penkt.
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUc 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popietų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Iii

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 830-1071

_____ Vizitai pagal susitarimą._____

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal .susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 925 - 8290
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5 - 3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vaL. Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tek He 4-2123. Nomė GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehiU 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 691 h Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vaL 

Plrmad., antrad. ir trečlad. uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v 
vak ; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

. DR. F. C. WINSKl>NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai. 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 030-4856
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road 

Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.; ketvlrtad. 5—8 v. v.; 
šeštad 19—3 v.
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Pastabos Leono Urbono tapybos fone

Periodinės lietuvių dailininkų 
parodos Chicagoje Čiurlionio ga
lerijoje tapo nuolatiniu reiški- j 
niu ir sveikintina tradicija. Pa
rodose lankomasi, įsigyjami mū
sų dailininkų darbai ir besido
minčių būrys, atrodo, nemažėja. 
Taigi visuomenės iniciatyvos ap
kaltinti netektų. Bene visose vi
suomenėse daile besidominčių te
buvo mažutė dalelė, nors šių die
nų gyvenimo greityje ir žaibiš
ko sus žinojimo sistemose vi
suomenės abejingumas kultūri
niams reiškiniams būtų sunkiau 
išaiškinamas.

Kalbant apie Chicagoje ren
giamas lietuvių dadininkų paro
das, nejučiomis peršasi pastaba, 
jog mūsų Čiurlionio galerija, 
kad ir nebejauna savo egzista
vimu, vis dar tebėra patalpos, 
bet ne institucijos ar organiza
cijos sąvoka, kuriai pirmoje vie
toje turėtų rūpėti ne vien ad
ministracinis tvarkymas, bet ir 
tokie dalykai, kaip nuolatinis 
ir planuotas mūsų iškylančių 
dailininkų pristatymas lietuvių 
ir amerikiečių menu besidomin
čiai visuomenei, dailės populia- 
rizacija ir švietimas, paskaitų, 
diskusijų, simpoziumų, filmų ar 
skaidrių demonstravimo ir pa
našiomis formomis, žodžiu, visu 
tuo, kas mūsų daile besidomin
čios visuomenės daliai tikrai 
įdomu. Mums, nuolatos besie
kiantiems sutvirtinti savo kul
tūrinį statusą, kažkaip dar ne
siseka tikroj ir objektyvioj švie
soj pastatyti savo aspiracijų ir 
la'mėjimų. Vis dar alkūnėmis 
tebesitrinama savo,, kieme, trūks 
tama platesnių ryšių su didžią
ja Chicagos spauda ir kompe
tentingais sluoksniais, ir, pri
dėsime, trūksta dar ir to šlifo 
bei tono, be kurtė minėtas sta
tusas neįgyjamas.

Atsilankius į .kiekvienos pa
rodos atidarymą, tokia nuomonė 
stiprėja. Ne kitaip'įvyko ir šį 
kartą Leono Urbono parodos 
atveju. Pasidžiaugiame savo 
tarpe, apsiperkame, ir tuo bai
giasi mūsų įsipareigojimai.

Čiurlionio galerijoje vykstan
ti Leono Urbono tapybos paro
da teikia vientisą gil os erudici
jos dailininko įspūdį. Jo dar
buose ir asmenyje nesunku iš
skaityti kietai dirbantį ir atkak
liai tikslo siekiantį kūrėją, su
gebantį žiūrovą lengvai patrauk
ti, sudominti ir verčiantį susi
mąstyti. Bet kuria kaina keis
tų naujovių siekiantis kai kurių 
amerikiečių dailininkų menas, 
nuolatiniais, s'stemingais ir są
moningai gąsdinančiais patran
kų šūviais neretais atvejais už
gožia mūsų jautrumą, akylumą 
ir mūsų vertybių mastus sukre
čia iki tokio laipsriio, jog dažnai 
ir sveikos mąstysenos individą 
nuteikia skeptiškai ir mažina tą 
entuziazmą, be kurio sunku gė
rėtis meno kūriniu. Leono Urbo
no tapyba sensacijos nesiekia, 
žiūrovo negąsdina ir net, pirmą 
žvilgsnį metus, jungiasi į tą gau
sią abstraktinio meno srovę, ku
rios pavieniai atstovai įvairuo
ja tik priemonių pasirinkimu, 
individualiu braižp, asmeniškos 
tapybinės formos ieškojimu, bet 
grupine prasme jie tęsia 20 šimt 
mečio pradžioje gimusią ir jau 
nusistovėjusią dvasinio gamto
vaizdžio tradiciją.

Kiekviename męno kūrinyje, 
nežiūrint jo kokybjhės vertės ar 
epochos, kurioje jis buvo sukur
tas, glūdi dvilypė jo prigimtis. 
Pirmuoju atveju,' į dailės kūri
nį žvelgiame, kaip į menininko 
užfiksuotą plastinės vizijos do
kumentą, atkreipdami dėmesį ir 
jautrumą į forminės puses, kaip 
kompoziciją, judesį, perduoda
mus erdvės efektus ir kitas plas
tines plonybes. Kitaip tariant, 
galime gėrėtis meno darbu per 
se ir jį analizuoti šviesoje, iš
ryškinančioje autoriaus ypatin
gus sugebėjimus, jo technikos

tūrų susumavimo. Meno kūri
niai, būdami individualių genijų 
kūryba, anaiptol nėra nei kultū
rų kronika, nei “veidrodis”, kaip 
dažnai mėgstama sakyti. Susu
muoti epochos jausmines ir in
telektualines sąvokas, tai tokie 
komplikuoti reiškiniai ir jų ne
įmanoma lengvai ir trumpai su
vesti į vieną formulę, nusakan
čią santykį tarp individualaus 
kūrybinio genijaus ir bendros 
laiko dvasios. Tačiau kiekvieno
je epochoje susidaro vaizdinės 
atrankos ir estetinio akcento 
bendravardikliai. Jie iškyla, 
skęsta užmarštin ir, žiūrėk, vėl 
išnyra kituose perioduose, kito
se vietose ir net skirtinguose vi
suomenės sluoksniuose. Tie me
ninės kūrybos bendravardikliai 
ir apibūdina taip vadinamus sti
lius. Jie tikri ir realūs tiek, kiek 
realūs karai, ekonominiai išsi
vystymai ir kiti žmonijos reiš
kiniai.

šį kiek platoką nuklydimą 
nuo Leono Urbono parodos pa
dariau, norėdamas išryškinti 
faktą, jog kiekvienas tikro me- 
ninko kūrinys savyje talpina 
ne vien jausminius, kronikinius 
bei dokumentinius ar dekora
tyvinius elementus, bet ir tuos 
giliai nugrimzdusius žmogaus 
sieloje elementus, kurie kalba 
ne tik apie pavienį kūrėją, bet 
ir gyvenamą epochą. Visuoti
nės meno tėkmės pažinimas ge
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virtuoziškumą ir jo jausmo do
vaną aplamai. Tapyba ir skulp
tūra čia gali būti vertinama, 
kaip nuo nieko nepriklausomas 
darbas, kaip kūrėjo išskirtinos 
asmenybės produktas. Iš tiesų, 
tai ir yra kūrinio esmė.

Tačiau ir labiausiai asmeniš
ka kūryba nėra izoliuota. Ne
žiūrant, kaip asmeniška ir sub
jektyvi bebūtų menininė išraiš
ka, ji vis dėlto, atveria, kad ir 
nedidelę dalį vaizdinių ir psicho
loginių savybių, būdingų gyve
namam laikui. Dailės istorikai 
tas savybes bando išrūšiuoti, 
grupuoti ir išryškinti visos me
no tėkmės būdinguosius ir reikš
mingesnius momentus. Bet me
no istorija tėra tik visuotinės is
torijos dalis, ir ji nėra nieko ki
ta, kaip ’dėjų kaitos istorija. Iš 
tikrųjų, žengdami per gerai su
tvarkyto muziejaus galerijas, 
lengvai pastebime, jog keliauja
me po nuolat kintančių idėjų ir 
pasaulėjautų istoriją.

Tačiau klysta tas, kas tokiu 
atveju ieško civilizacijos ir kul

rokai palengvina suvokti bend
rą žmon jos kūrybos vyksmą ir 
šiek tiek susipažinti su nūdienio 
menininko žodynu, sueinant į 
sąlytį su meno individualiu dar
bu.

Estetka ir kultūros raida lai
ko tėkmėje ilgainiui mus įtikina, 
jog meno srovės, sąjūdžiai ar 
stiliai negali būti laipsniuojami, 
o tik lyginami. Pagaliau išryš
kėja ir tas faktas, jog kiekviena 
teorija, bandanti kūrinius ma
tuoti vienu ir tuo pačiu verty
bių kriterijum, veda į neišbren
damą painiavą ir absurdą, nepa
dedama nei suvokti, nei išjaus
ti meno kūrinio. Kaip pavyzdį 
galėtume nurodyti 19 šimt. su
siformavusią ir kai kur nelem
tai išsilaikiusią iki šiy dienų pa- 
ž ūrą — visų laikotarpių ir vie
tovių meną matuoti, taip vadi
namu, “kląsikinio” meno mastu.

Kiekvienam da’Iės kūriniui 
įžiūrėti neužtenka vien išorinio, 
juslinio regėjimo. Aplankius 
Leono Urbono tapybos parodą, 
dar kartą išryškėja, kad reikia 
lavinti savo vidinę akį, norint 
išgyventi, išjausti bei atkurti 
tą patį dvasios pakilimą, kuriuo 
tapydamas gyveno dailininkas. 
Turimi šabloniniai masteliai ne

galerijoje,
Leonas Urbonas

Iš parodos Čiurlionio
Slenkstis

Chicagoje

betinka. Leonas Urbonas, no
rėdamas perduoti • jausmų sū
kurį, tapo žaibiškais mostais, 
nesinaudodamas konvenciona- 
liais simboliais ir jokiomis re
gimos tikrovės užuominomis, 
bet operuoja tokiomis plas
tinėmis formomis, kurias dik
tuoja akimirksnį tesitęsiąs 
vidinis stovis. Nėra čia lai
ko ramiai išmąstytam iškalku- 
liavimui, premeditacijai ir 
smulkiausių detalių sąmoningam 
išbaigimui — kiekvienas apsi
stojimas tokios tapybos esmę 
žudo. Leono Urbono pasąmo
ninės veiksmo tapybos darbas 

Dailininkas Ikonas Urbonas (kairėje) kalba savo parodos atidaryme
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, lapkričio 5 d. Nuotrauka P. Petručio

užbaigiamas tada, kai darbas 
įgyja aprėpiamą visumą, palie
kant arba išryškinant pripuola- 
inumus, kaip organišką neiš
vengiamą ir būtiną visumos jun- 
g nj ir dalį.

Tokiai tapybai išvystyti ir 
privesti kiekvieną darbą į pilną 
ir tvirtai užbaigtą vienetą, be 
abejonės, vien jausmo neužten
ka. Reikia čia ir estetinio su- 
brend mo, skonio, erudicijos ir 
nesvyruojančio apsisprendimo. 
Nereikia ilgai sustoti prie Leo
no Urbono darbų, tuoj pat at
pažįsti disciplinuotą, susitelkusį 
mostą tač;au lengvą, neprakai- 
’uotą ir dvelkiantį poetiniu po
lėkiu, kuriame pamirštamas 
darbo komplikotumas, nedvi
prasmiškai kalbąs apie meninin
ko pasąmonėje trykštančias 
versmes. Dažnais atvejais dai
lininkas pasiekia tokio virtuo
ziškumo, jog dalis jo išstatytų 
darbų, kiek primenančių tokios 
tapybos protagonistus, vis dėl
to nenustelbia pažiūros, jog per 
dailinmko augimą ir jo brandos 
plėtotę ateina jo darbų origina
lumas ir nepakartojamumas.

Leono Urbono tapyba, kal
bant apie formines jos savybes, 
vystosi keliomis plotmėmis. To
kie darbai kaip Vienetas, Alo- 
ha, Kelias, Klajūnas, paminėjus 
čia tik keletą, labiausiai ir gry
niausiai artėja į tą tapybos po- 

I budį, apie kurį pranašiškai kal
bėjo šio šimtmečio pradžioje Va- 
s ly Kandinsky, vadindamas ją 
“geistliche Malerei”. Neminėsi
me šios mąstysenos plėtojimosi 
ir tebevykstančios tąsos. Nuo 
Kandinskio nueitas ilgas ir ša
kotas kelias. Svarbu, kad Leo
no Urbono kūryba nesiriboja 
kitų eitais keliais, bet ji vysto
si jo paties vidaus ieškojimu, 
o ne kurios nors formalistinės 
“mokyklos” pažiūra.

Jo tematikos, kompoz cijos ir 
ritmo įvairumas verčia paminė
ti tokius darbus, kaip Talisma
nas, Netikėtas, Vaizdas, kurie 
išsiskiria iš eilės darbų savo 
griežta paveikslo architektoni
ka. Čia labai ryškus “chiaroscu- 
ro” pobūdis, ir nesunku spėti, 
kad šiuose darbuose forminiai 
paveikslo elementai, prieš daili
nmko valią ar be jos, labiausiai 
ryškūs.

Susumuojant visą parodą, ne
jučiomis peršasi mintis, jog ne
žiūrint aplamai visų darbų iš
baigtumo ir efektingumo, vien
tisumas Leono Urbono kūrybos 
išryškėja tuose darbuose, ku
riuose sąmoningasis elementas 
mažiausiai išskaitomas.

Dailininkas Urbonas, atrodo, 
turi įgimtą ir retą erdvės ir ma
sės pajautimo dovaną, šitas 
bruožas, su mažomis išimtimis, 
nebuvo būdingas iki šiolei ma
tytų lietuvių dailininkų kūrybo
je, puoselėjančioje abstraktinę 
tapybą. Aplamai, mūsų linksta
ma apsikrauti ir abejojama, kur 
padėti paskutinį tašką. Spalva 
Leonui Urbonui tėra priemonė, 
ne tikslas. Spalvos intensyvu
mas, koloritas ir nuotaika įvai
ruoja pagal tai, ką ir kiek au
torius turėjo ir norėjo išsakyti. 
Nerasime čia dominuojančių 
spalvų formulės. Spalva, iš tik
rųjų, Urbono tapyboje gal są
moningai neiškišama individua-

UŽMIRŠTOJI TĖVYNĖ

Gertrud von Le Fort

I

Užmirštoji tėvyne — tėvyne užmirštųjų 
Garbinga ir mylima žeme, kuriai kadaise 
Laurų vainiką poetas nupynė:
O, maloninga tėvyne ir meilės žeme:
O, leisk man priklaupti prie tavo širdį veriančio

* ka)M>!

Nuskendęs jis guli — vos nuogas kalnelis 
Nuolankiai kelias pro skurdžią velėną 
Lauko, nusėto ledais:
Lekiančių vėjų alsavimas šnabžda virš jo 
Tartum giesmėj, kur nuvyto,
Ar šiluos užmirštuos tos žemės, kur dingo.

Žvilgsnį vos metęs, pro šalį
Skuba naujasis, žemės žmogus, išdidęs, galingas, 
Retai tesustoja, šiurpo slaptingo
Prieš valią nušiauštas ir be jautrumo 
Skuba atgal jis į triukšmą savųjų dienų.
Tik mirusiųjų uolūs šešėliai leidžias kalnelin, 
Kalbina jie nors be žodžių mane, 
Kaip mirusieji bet kurios tautos...

Užmirštoji tėvyne — tėvyne užmirštųjų, 
Neužmirštama žeme,
O, papūsk tu dar kartą savo mylimą dvasią
I šitą gyvąją bumą, 
Kad aš nemarybės tavos balsą išgirsčiau, 
Kol mirtis neatėjo-------- —

II

Daugel nuėjo, bet aš pasilieku 
Prie savo tėvynės angos: bejėgiam kalnelyje 
Išsiverkiu, kai mano keliai 
Vos jaučia paskendusį jį.
O ateik tu, saldus nusiminime,
Mano mirties pavasarėjime ir paskutinis meilės 

pavasari 
Kilniai tėvynei, kad vienatvę aš pabučiuočiau, 
šaunią liūdesio seserį, tylinčią draugę, 
Vienintelę, kuri budi su manim!

III

O, mylėkit, kas paliego, kam garbė atimta, 
Mylėkit ne kaip myli pasaulis.
Mylėkit, kaip liepia dangus, jo šventoji giesmė! 
Nėr mūzai kilnus išdidaus nugalėtojo veidas, 
Net ir tyriausiam ji žymę įspaudžia į kaktą. 
Nes su juo tik žmogus ir jo valanda mirtingoji 

tenugali, 
O su nugalėtuoju nugali patys dievai amžinieji! 
Pavergtasis tik atgailą daro, kilnėja, 
Paaukotasis neša vainiką šventųjų!

Rašytoja su dabarties problemom
Žvilgsnis į Gertrūdos von Le Fort kūrybą sukakties proga.

žinomoji rašytoja Gertrūda 
von Le Fort šiom dienom sulau
kė literatūros pasaulyje reto 90 
metų amžiaus. Šalia Handel - 
Mazzetti, Doerflerio, Bergen- 
grueno (iš Pabaltijo), Rūtos 
Schaumann, ji yra pati iškiliau
sia žiu dienų vokiečių katalikų 
rašytojų tarpe.

Kilusi iš senos ir kilmingos 
italų - prancūzų hugenotų gimi
nės, Gertrūda von Le Fort gi
mė Vestfalijos Mindene, kur jos 
tėvas buvo Prūsų kariuomenės 
pulkininkas. Vėliau augo dau
giausia Mecklenburgo provinci
joj, arčiau Baltijos jūros. Jos 
proseneliai iš Savojos apie 17 
šimt. vidurį persikėlę į Ženevą, 
vėliau į Rusiją, Vokietijoj įsikū
rė apie 18 šimt. vidurį. Tai bu
vo tas metas, kai nemaža pran
cūzų hugenotų buvo pasiekę ir 

lios paveikslo nuotaikos sąskai
tom

Bijant likti kartojančia papū
ga, vis dėl to reikia visapusiš
kai sutikti su australiečio kriti
ko James Gleeson teigimu, jog 
Leonas Urbonas tikrai yra išra
dingas savo surrealistinėse for
mose. Šis išradingumas ir lei
džia be rezervų teigti, jog dai
lininkas yra pačiame savęs at
radimo įkarštyje.

Aplamai, Leono Urbono pa
roda, tai vienas tų retų įvykių 
mūsų kultūrinėje pastogėje, ku
rie mus sustabdo mechaniško
je, begalviškoje skuboje, suteik
dami progos susimąstyti, kur 
skubame, ir bent trumpai su
sitelkti savin, perkratant este
tinių vertybių tūrį.

DR. A. ŠEŠPLAUKIS

Prūsų Lietuvą. Juos mini ir Do
nelaitis savo “Metuose”.

Vienas iš Le Fort prosenelių, 
Francois Lefort, buvo pasida
ręs net Petro Didžiojo mokyto
ju, patarėju ir admirolu, 1696 
prisidėjęs prie turkų laivyno su
mušimo. V ena jos prosenelė, 
Margareta Austrijietė, buvo Ka
rolio V teta ir krikšto motina.

Išėjusi istorijos, fdosofijos ir 
teologijos mokslus Heidelbergo, 
Marburgo ir Berlyno universi
tetuose, Le Fort 1925 m. Ro
moj perėjo į katalikybę. Nuo to 
meto ji atsidėjo kūrybai, kurioj 
religinis elementas turi žymią 
vietą. Ilgesnį laiką gyvenusi Ba- 
ierbrunne, netoli Muencheno, 
vėliau persikėlė j Alguvos 
Oberstdorfą, kur ir dabar gy
vena. Ją yra aplankę kai kas ir 
iš lietuvių tremtinių, važiuoda
mi į garsiuosius Nebelhorno 
kalnus.

Le Fort rašė lyrikos, roma
nų, novelių, legendų, essays. Jos 
kūrinių išversta nemažiau kaip 
į 8 kalbas. Jos raštai gerai ži
nomi ir angliškai kalbančiame 
pasaulyje.

Visa Gertrūdos von Le Fort 
kūryba sukasi apie tris pagrin
dines temas: religinę, tautinę ir 
filosofinę (į kurią ypač įeina 
moteriškumo problema). Toms 
temoms medžiagos rašytoja 
ėmė daugiausia iš istorijos 
(ypač prancūzų ir vokiečių), ti-, 
kėdamasi dabarties problemas 
dar labiau išryškinti istorinėj 
perspektyvoj. Kaip jos raštai 
susiję su laiko problemomis, ro
do jaunimo reakcija: jis juos 
yra ypač pamilęs. Jos kūryba, 
sako W. Grenzmann, virsta gy

TOLIMAS KAPAS

Padangėm traukia paukščiai, — 
Pavydžiu jiem sparnų:
Darsyk suklupt norėčiau
Toli ties motinos kapu,

Padėt gėlių jai puokštę 
Ten ant velėnos apleistos,
Bailia akim ieškoti, 
Ar dar kryželis sujuoduos?

Gal dingo jau tas namas, 
Kur meiliai triūsė ji darbšti —
Gal nykiai kalba tik griuvėsiai, 
O gal ir jie jau pakasti?

Gal visa jau pradingo, 
Ką ji mylėjo tuos namuos? 
Ir mano žodžiams veikiai 
Paskęst reiks žodžiuos svetimuos?

Kapų tarpvartėj žaidžia
Ratelį svetimi vaikai; 
Jų žodžių keistas aidas 
Mane nuteikia priešiškai.

Galėčiau jų nekęsti:
Negan dar motinai kančios?
O tik ir juos priglaustų
Ji prie širdies, tos mylinčios.

O, kati išverkt galėčiau 
Jai kančią žemės prarastos, 
Kad savo švelnią ranką 
Ji dėtų ant manos karštos,

Jos meilėj paskandinčiau
Aš tai, kuo skaudžiai rūstinuos, 
Prie jos širdies priglausčiau 
Pasaulį tą — be motinos.

Vertė A. T y r u o 1 i s

venimu (Dichtung u. Glaube, 
1952, p. 328). Tos kūrybos tiks
las įstatyti neramų, pasimetusį 
šių dienų žmogų į deramą, Kū
rėjo nustatytą tvarką. To troš
ko ir T. S. Eliot, galutinėj są
skaitoj ir R. M. R lkė.

Dar prieš perėjimą į katali
kybę parašytuose “Himnuose 
Bažnyčiai” (1924), Le Fort rodo 
Bažnyčią kaip pasaulio tvarkos 
atstatytoją. Himnai parašyti 
dialogo forma (sielos pasikal
bėjimas su Bažnyčia kaip Die
vo atstove), laisvais, ekstatiš- 
kais ritmais, primenančiais 
Hoerlderlino, Nietzschės ir psal
mių kalbos ir išraiškos stilių. 
Sakoma, kad jie išėję iš spaudos 
be autorės žinios, kaip ir Šeks
pyro sonetai. Juose gausu apo- 
kaliptinių vaizdų, kai kur pri
menančių Rilkės “Maltės” sce
nas:
Aš mačiau pasaulio nerimą debe

syse, skrendantį tolyn.
Vakaro tyla buvo kaip audra jos 

burėse, ji bėgo nuo
saulėleidžio lyg su didele bai

me...
Miestai dar tebeūžia kurį laiką, 

bet Didžioji Tyla
jau sunkiasi pro jų mūrus.

(Paskutinieji daiktai) *

Kaip ir Graham Greene, Le 
Fort savo veikėjus ne kartą 
stato prieš aštrią dilemą, pvz. 
prieš pasigailėjimą ar įstatymą, 
prieš žūtį ar nihilizmą ir pan. 
Toks žūties ar religinio prasi- 
radimo momentas išreikštas ir 
viename iš svarbiųjų Le Fort 
romanų “Veronikos sudariume” 
(Kristaus Veido skaroj), kurio 

(Nukelta į 4 psl.)

* Daugiau vertimų iš “Himnų 
Bažnyčiai” duoda Aidai, 1955, nr. 
7 (prie str. Religinis ir tautinis as
pektas G. v. Le Fort kūryboje).
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RAŠYTOJA SU DABARTIES 
PROBLEMOM

Nacinės valdžios metu rašyto
ja pramatė nuogo kalavijo siau
tėjimo pavojų, išpranašavo tos 
valdžios griuvimą itin taikliai 
supintomis istorinėmis legendo- 
m's (Vaiko valstybė 1933, The- 
res paukštelia' 1937). Ir “Mag- 
daburgo vestuvės” rodo valsty
bės griuvimą, griuvus tikėjimo 
vienybei.

Gal niekas literatūroj taip ne
atskleidė moters vaidmens, kaip 
Le Fort. D'dėlė jos kūrybos da- 
1 s skirta tom temom. Svarsty
mų ciklas “Amž'noji moteris”

i Atkelta iš 3 nsi
I dalis pasirodė “Romos šulinio” 
pavadinimu 1928, o II “Angelų 
vain'ko’’ vardu 1946. Šiame ro
mane sorendž ama Dievybės ir 
bedievybės. Kristaus ir Antikris
to problema. Iš pačios klaikiau
sios padėties pagaliau išveda 
dieviškoji malonė, kuri yra tar
tum stebuklas atstatąs užgesu
si tikė.jma. Šis romanas turi ir 
autobiografinių bruožų: ir Ve
ronika yra konvertite.

Panašią problemą kelia ir no
velė “Prie dangaus vartų” 
(1954) kur į istorinę GalilėjoĮ (1934) buvo tik programa pagal
bylą įsipna aktualios atominės 
bombos ir orutinės erdvės ty
rimų problemos. V;s dėlto, sako 
autorė, veną dieną už “kauzali- 
nių gamtos mokslų dėsnių” bus 
surastas Dievas, lyg užbėgtų 
iš anksto negudriai, bet diabo- 
lškaj chruščiovinei blasfemijai. 
Ateistinė propaganda, pagal ra- 
švtoią, tėra tuščias, sizifiškas 
darbas, la;ko gaišinimas, 
nuo 
vien 
dar 
mu. 
mas: kaip 
vo vietoj, 
užmuštas, 
stumtas.

“Popiežiuje 
Le Fort rodo, 
lieka net tada, kai nelabasis 
triumfuoja. "Piloto žmonoj” 
(1955) išreikšta mintis, kad šio 
pasaulio cezaris nugalės Kristų, 
bet tikėjimo galybe pats bus 
nugalėtas.

Le Fort, kaip ir mūsų Mairo
nis, turėjo poetinę pranašystės 
dovaną. “Popiežiuje iš geto” ji 
pramatė nacinį antisemitizmą 
dar gerokai prieš jo pradžią. 
“Magdeburgo vestuvėse” (1938) 
rodo II pasaulinio karo šiurpu
mus. “Romos šulinyje” spren
dė egzistencializmo problemą, 
jam filosofijoj dar nė neiškilus. 
“Himnais Bažnyčiai” ji atsklei
dė tai, ką ir enciklika “Mystici 
Corporis”.

Tautines problemas spręs
damas krikščionybės šviesoj, Le 
Fort “Himnuose Vokietijai” 
(1932). kurie yra lyg ir “Him
nų Bažnyčiai’1 papildymas, ke
lia mintį, kuri jau ir Dantei rū
pėjo. būtent, kad žemiškoji val
džia turi būti palenkta dangiš
kajai. Kitaip jos laukia tragiš
kas likimas, kaip parodė netoli
ma praeitis ir rodo dabartis. Vo
kiečių tautos šventoji Romos 
imperija lieka tautų taikos sim
boliu :

nes 
Dievo nutolusi žmonija vis 
vėl grįš į savo Kūrėją net 
su d’desniu ilgesio šauks- 
Bedievybė tesąs tik bandy- 

atrodys žmogui Die- 
Bet 
jis

D’evas lieka ne
tik laikinai nu-

iš geto” (1930) 
kaip kryžius iš-

Goethės Amžinąjį Moteriškumą 
(moteris kaip mergaitė, sužadė
tinė, motina). Silpnybė tampa 
reto pavyzdingumo galybe, bai
mė — drąsa. Tokia yra “Pasku
tiniosios prie ešafoto” (1931) 
jauniausioji karmelite Prancūzų 
revoliucijos metu, į vienuolyną 
įstojusi dėl saugumo, iš jo išsto
jus’ dėl ba'mės netekti gyvy
bės. kuri pagaliau, dieviškajai 
malonei veik’ant. parodo netikė
tos herojiškos drąsos pavyzdį. 
Tokia yra ir Piloto žmona to 
paties vardo novelėj, kur kelia
ma asmeninės aukos problema.

Motinos meilės ir aukos prob
lema sprendžiama “Užgesintose 
žvakėse” (1953), apysakose iš 
paskutiniojo karo, kur įpintas 
siužetas ir iš “rytų pasaulio” 
— rusų įsiveržimas į Vakarus. 
Rašytoja su kai kuriom temom 
ateina prie kontroversinės ri
bos, bet kai kurios Le Fort mo- 

, terys net atkakliausių vyrų gy
venimą pakeičia diametrialiai į 
gerąją pusę, savo auka padary- 

į damos tartum stebuklą (“An- 
i gėlų vainiko” Veronika, “Tvir

tybės bokšto” Marija Durand).

Aplamai imant, Gertrūda von 
Le Fort savo kūryboje rodo gė
rio pergalę, nors ir kaip trium
fuotų blogis. Keliama viltis, kad 
pasaulį, nors ir kokion chaotiš- 
kon būklėn jis bepatektų, kont
roliuoja jo Kūrėjas ne aklais 
gamtos dėsniais, bet savo mei
lės ir malonės veikme.

— Liurde įvyko 
bendra Prancūzijos 
konferencija, kurioje 
120 krašto vyskupų.

Ir galigame savo likimo grįžime 
Veržiuos aš pirmyn,
Į šventąją ciecoriaus uolą:
Kristau, maloningas Karaliau, 
Tau aš perduodu tautų sostą 

ašaras:
O, išauški, žemės taika!

(Malonė)

ir

APDRAUDl UiENTCKA
Narai), automobilių 
rvvybfta .velkate 

ir biznio.

Patogios išsimokė ii 
ino sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė PR 8-22»

Ei

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus, Taiso 
me arbn dedame naujus kaminus, ri 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko Taisome mūrą - “tuok 
pointing”. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotasLR 1-8047 arba R0 2-877P 

Skambinkite bet kuriuo laiku 
Apskaičiavimai nemokamai

.............. ........~ss.“
♦ < * ♦ > ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ »♦>♦♦♦

R INOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspnrtlikal uždsdam naujus Ir tal- 
Bomp ynus. Pilnai apsidraudė Dar. 
bau rantuota*

A. ABALL ROOFING CO 
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Yelloivstone, 1965 (Nuotraukos iš leidinio 
"Portfolio ’65”

(Atkelta iš 2 psl.)

tė arba musė turi nešti vandens 
svorį didesnį už save. Vandens 
paviršiaus įtampa mažiems gy
vuliams 
pavojų.

sudaro rimtą mirties

Mažųjų

dešimtoji 
vyskupų 
dalyvavo

didumą. Tik tokia akis bus ap- j forma. Yra tam tikras sutvėri-
rūpinta reikiamu matymo ryš
kumu. Maži gyvuliai dėl šitos 
priežasties turi reliatyviai labai 
dideles akis, pvz. pelėdos, jauni 
veršiukai, mažos beždžionės ir 
kt. Labai dideles akis turėti nė
ra reikalo. Dideli gyvuliai, pvz. 
drambl ai, banginiai, pagal kū
no didumą reliatyviai turi labai 
mažas akis. Akies didumas 
ko nepadeda.

mų masyvumų dėsnis: masės 
didėjimas sutvėrimą artina prie 
rutuilo formos, pvz. voras, žmo
gus, dramblys, banginis, mėnu
lis, žemė, saulė. Šitie pavyzdžiai 
rodo masyvumo didėjimą ir 
kartu artėjimą prie rutulio for
mos.

lų akademijos narys korespon- 
tas ir tos akademijos Gamtos 
mokslų ir technikos komisijos 
prezidiumo pirmininkas) išrink
tas Tarptautihės mokslų istori
jos akademijos nariu korespon
dentu. Šios akademijos būstinė 
yra Paryžiuj# (E.)

nie-

Dangaus kūnų forma

api-

ir didžiųjų kvėpavimas 
ir virškinimas

Didinimas arba mažinimas 
kūno masės radikaliai keičia 
santykį tarp kūno masės ir pa
viršiaus. Bet tas atsiliepia į gy
vulio fiziologiją ir konstrukciją. 
Mažas gyvulys reliatyviai turi 
didelį kūno paviršių. Mažų gy
vulių kvėpavimą ir virškinimą 
atlieka visai paprasti organai 
ar net kūno paviršius. Didesnių 
gyvulių kvėpavimo ir virškini
mo organai turi pačios gamtos 
padidintą medžiagų kitimo pa
viršių, pvz. plaučiai ir žarnos. 
Tik šituo būdu yra išlaikomas 
santykis kūno masės ir pavir
šius. Žmogaus plaučiai v sais 
išsišakojimais ir mažomis alveo
lėmis sudaro gana didelį pavir
šių. Mūsų žarnos turi daug vin
gių ir iškilimų. Tuo būdu susi
daro didelis paviršius. Vabalai 
yra taip maži, kad kvėpavimas 
vyksta savaime: vabzdžio kū
nas turi daugybę mažų vamz-

'dėlių (trachėjų). Šitie vamzde
liai atsidaro į kūno paviršių. 
Deguonis vamzdeliais difunduo
ja į kūno celes. Bet šitas kvė
pavimo būdas nėra tobulas: 
vamzdeliai negali būti ilgesni 
kaip vienas centimetras. Kvė
pavimo organai yra viena iš pa
grindinių priežasčių, kodėl va
balo kūnas yra griežtai riboto 
didumo. Bet tai, gal būt, yra 
mūsų laimė: kaip mums atro
dytų vapsva vieno metro didu
mo?

Gamtos modelių dėsniai 
ma ir dangaus kūnus. Mažiausi 
dangaus kūnai yra meteoritai. 
Didumas — nuo kelių milimet
rų iki kelių šimtų metrų dia
metro. Šitokio didumo meteori
tai gali turėti bet kokią formą. 
Bet dangaus kūnas, kurio d a- 
metras yra nemažesnis kaip du 
tūkstančiai kilometrų, automa
tiškai prfma rutulio formą. Ru
tulys yra didžiaus as masės su
telkimas j galimai mažą erdvę. 
Rutulys turi didžiaus;ą masės 
atsparumą. Kūnas didumo kaip 
žemė negali būti kubinės for
mos: traukos jėga, kuri veiktų 
į kubo kampus, būtų didesnė 
kaip masės atsparumas, ir tokia 
“kampuota” planeta susitrauk
tų į rutulį.

Didesni dangaus kūnai turi 
idealią rutulio formą. Tik rota
cija gali rutulį kiek suploti. Že
mė dėl rotacijos yra truputį su
plota. Mėnulis yra rutulio for
mos. Bet dėl aukštų kalnų jo 
kraštai turi banguotą paviršių. 
Žemės masė yra 81 kartą dides
nė kaip mėnulio, žemės forma, 
lyginant su mėnuliu, yra tobu
lesnis rutulys. Saulė yra ma
tematinio tobulumo rutulys.

Dideli sutvėrmai turi masy
vinę konfigūraciją. Gamtos kon 
figuracijos pasibaigia rutulio

Gyvulio jutimo organų konst
rukcija daug priklauso nuo ab
soliutinio kūno didumo. Pvz. 
akies didumas. Aplinkos vaiz
das, praėjęs pro akies linzę, at
simuša į tinklainę — j mažų 
celių šviesos priėnrmo ekraną. 
Bet akis turi turėti minimalinį

10% *>%, 
už aodrauda 
blllo pas

F R A N
3208 H _______ ________
Chicago, Illinois 60642

Tel. GA 4-8654 ir GR 0-4336

nuo

• Profesorius Paulius Slavė
nas, fizikos - matematikos moks 
lų daktaras, Vilniaus universi
teto astronomijos katedros ve
dėjas (taip pat vilniškės moks-

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų rūšių
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

b, ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Jo.eph F. Grlbausfcas 
Executive Secretary

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 491h Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

HOURS: Mon. 9*8; Tues.; Thurs,. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Cloąed

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
Jį 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C A 5-7252)
5DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
4RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
jORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI!

KALĖDINES DOVANOS

pigiau nx>kW» 
urntes tr automo-

Z A P O I, I 8K
West 65111 Street

--------------------------------------------------------
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

PALANGA’RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins vertingų siuntinių sudarymą. Atsi
lankykite pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Per mus galite užsakyti ypatin-Mes mielai priimame ir išsiun- 
gas dovanas — automobilius, čiame siuntinius, sudarytus iš 
šaldytuvus, motociklus, televizo- sįunt§jų nuosavų daiktų ar mais- 
rius ir kitokius daiktus bei mais-. , . .
to produktus. t0 Padūktų.

Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame net 19 m.

METAMS

60636

I

•»

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE - o
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE JI — %

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL.
CHICAGO SAVINGS AM) LOAN BENDROVĖ, viena tarp žy
mesniųjų krašto fliuinsiiiių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyveninius pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšta dividendą. Per paskutinius 10 metu Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonu doleriu di
videndais. šiais metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus oleriii. Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia ben
drove. bet stengiamės būti stiprūs rinansiškal ii’ telkti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuviu organizaci
jomis. noriai prisidedami darbais tr finansais, kad galėtu pa
siekti geresntn gyvenimo sąlygų- Kviečiame visus taupymo ir 
paskoln reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Be.nrovę, išaugusia | virš $80,000,000 tuvio įstaigą.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių firians nes 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (.iu 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus va'šinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi 1 ’ “. . J' 'bendroves įrengimai, pagerinimai ir

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatys te plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre-

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAK.EL, Sr., Prezidentas

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings

Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

4.
5.
6.
7.

8. Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes
Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
hills with our special money

9.
10.

11.

order checks. No service charge 
to members.

12. U. S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

16.
17.

18.

Two large Free Parking Lots 
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY .......................... 12:00 P.M. —8:00 P.M
TUESDAY......................... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed All Daj
THURSDAY ..................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ............................ 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY . 9:00 A-M. — 12:30 P.M
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IŠRAIŠKOS ŠOKIS II!
ANTANAS GUSTAITIS

Dvi temos vienu vakaru Bostono Kultūros klube

Modernus lšra'škos šokis — 
neįprasta tema. Birutė Vaitkū- 
naitė - Nagienė ją ir pristatė 
Bostono Lietuvių Bendruome
nės Kultūros klubo mėnesinei 
programai, įvykusiai Lietuvių 
piliečių klube šeštadienį, spalio 
22 d. Prelegentė, prasitardama, 
kad ji “ne savo vietoj prie mik
rofono”, būdama šokėja be žo
džių, vis dėl to per pusvaland’ 
aptarė šokio istoriją.

Birutė Nagienė pradėjo mo
dernaus šokio mokslus Lietuvo
je su Danute Nasvytyte, šokio 
pradininke, nepriklausomybės 
metu. Vėliau studijavo ir baigė 
Vienos Valstybine šokių akade
miją. atvykusi į Montrecli, įstei
gė savo studiją. Kanados m°no 
pasauly žinoma kaip Valstybi
nės kultūrinės televiz;jos pro
gramos šokėja be; choreografė 
ir festivalių dalyvė, kuriuose bu
vo labai gerai įvertinta. Šiuo 
metu dirba Toronto universite
to modernaus šokio skyriuje, 
jam vadovaudama.

Judesys, pradėjo paskaitinin
ke, yra pirminis gyvybės ženk
las, nes nuo molekulių ir ląste
lių ligi sudėtingo žmogaus ju
desys yra gyvybės ir džiaugs
mo apraiška. Bitės turi savo 
šokį žiedams nurodyti, beždžio
nės (iš kurių dažnai juokiamės) 
ritmiškai vaikščioja ratu, paukš 
č'ai (gervės) viens prie kito 
priartėdami nusilenkia maloniu 
ir gražiu judesiu. Primityvūs 
žmonės išsireikšdavo karo, dar
bo, garbin’mo ir kitais bendra
vimo būdų šokiais, palydimais 
muzika ir šūkavimu.

Kuo skiriasi šokio judesys 
nuo paprasto judesio? šokis yra 
sustilizuotas, aiškus, ritmingas, 
išvystomas nuo pradžios iki ga
lo. Primityvūs žmonės lengvai 
ir dažnai šokdavo, o dabarties 
žmonės mažiau šoka, nes turi 
daugiau būdų išsireikšti.

Šokis pripažintas menu pir
miausia dvaruose Prancūzijoje 
ir Italijoje, kur jis išsivystė iš 
gražių promenadų. Vėliau atsi
rado baleto technika ir įeita į 
teatrinę formą su parinktomis 
mitologinėmis ir pastoralinėmis 
temomis, maža turinčiomis ry
šio su žeme.

Vėlesnis visuomenės ir idėjų 
perversmas pasiekė visus me
nus. Siekta, kad šokis įgytų ak
tualumo, suartėtų su pačia že
me. Neberasta nieko svarbaus 
romantiškose temose, atsirado 
naujos scenos, nauja muzika, 
temos, šokėjos, šokdamos lais
viau ir dramatiškiau. Ameriko
je Isadora Duncan (m. 1927) 
pabrėžė paprastumą ir harmoni
ją, naudodamasi graikiškomis 
temomis ir romantine muzika. 
Ruth St. Denis (tebegyva) pra
dėjo klasine, egzotine forma, 
pa’mta iš Indijos ir Japonijos. 
Tuo pačiu metu Europoje, Vo
kietijoje bandyta išreikšti visa, 
kas jauč'ama —- demoniškos 
gamtos jėgos. mirtis, himnai 
saulei. Atsirado judes’o stilius, 
erdvės momentas technikoje, 
kurį, perkeltą į JAV. pritaikė 
Martha Graham. modernaus šo
kio “motina”, kuri betgi neno
rėjo egzotiškų ir snecifiniai re
nginių temų, o važinėdama po 
Pietų Ameriką ir Meksiką, stu
dijavo įvairius šokių stilius. Ji 
parinko s’mbolines temas ir per
sonažus: žmogaus troškimai, ne- 
a škumai. itamna baimė — vi
sa nesvvaržyta išgyvenimų ska
lė iš iavsmo ir noro judėti: tai 
nauias būdas skirt'ngas nuo 
klpsm'o šokio, pasakyti, ką tik
rai jauti.

L’etuvoie nebuvo laiko rimtai 
šios krypties pradėti. Buvo ge
ras klasinis baletas, bet moder
nus šokis vos tepras’dėjo su Da
nute Nasvytyte, kai atsirado 
pribrendęs noras surasti naują

teatrą, poeziją, literatūrą, šokį 
Lietuvių gyvenamose vietose 
išeivijoje šis reikalas surištas 
su laiku ir techniškom priemo
nėm, ir todėl apie modernaus 
šokio gal'mybes nedaug ką ga- 
’ima pasakyti.

Henrikas Nagys antroje da
lyje recenzavo Antano Gustai
čio naujausią rinkinį “Ir atskri
do juodas varnas”. Studijavęs 
Tnnsbrucke ir parašęs disertaci
ją apie austrų poetą Georg Tra- 
kle, poetas Henrikas Nagys sa
ve išsakė šiuose eilėrašč’ų rin
kiniuose: “Eilėraščiai” (1946) 
“Lapkričio naktys” (1947) 
“Saulės laikrodžiai” (1952), 
“Mėlynas sn:egas” (1960) ir vė- 
l ausiame “Broliai balti aitva- 
a’”, kuris žada netrukus pa

sirodyti.

Lietuviai, anot H. Nagio, yra 
poetų ir lyrikų tauta. Bet lietu
vis juoktis nemoka. Retai pasi- 
ta'ko autorių vardai ir jų poe
mų, kurie į pasaulį ir žmogų 
žiūri ne iš graudžiosios, bet 
linksmosios pusės. Tautosakoje 
sutinkamas kaimietiškas sąmo
jus tik vieną kitą kartą iš vi
sos širdies nusikvatojama. šiaip 
satyrinių plunksnų nedaug.

Humoristo amatas ir duona 
gana pavojingi dalykai dabar
ties Lietuvoje, o laisvajame pa
sauly tokių mūsų poetų irgi be
veik nėra. “Tik vieną tokį lie
tuvių literatūroje teturime, bū
tent Antaną Gustaitį, kuris, 
kaip trubadūras, skaitydamas 
linksmą žodį, juokiasi. A. Gus
taitis, tapęs mūsų išeivijos gy
venimo trubadūru, bet jo dalia 
nepatraukli, o sunkesnė už vi
sų lyriškų poetų, nes jo poezi
jos tiesa yra daugelio nesuras
ta, nepastebėta ir, lengvapėdiš
kai juokiantis, pamirštama”. 
Atrodo, be ypatingų pastangų 
skamba jo žodžiai, kuriuos glū
di gili prasmė: “juokimės iš sa
vęs, iš savos kasdienybės, ne 
dėl to, kad ji linksma, bet ne
galime, nenorime verkti, juo
kimės dėl to, kad skauda, juo
kimės iš skausmo. Kaip dabar
tinių laikų Maironis, jis sielo- 
damasis dėlei tų pačių dalykų, 
rado kitą žodį, kuris poetiškai 
brandus ir lietuvių literatūroje 
dar neturėtas”.

Naujasis rinkinys “Ir atskri
do juodas varnas” poetiškesnis 
net už pirmąjį “Anapus teisy
bės”. Išvengdamas grubaus pa- 
moksliškumo, Gustaitis rūpina
si bendruomeniniu sulėkštėjimu, 
amžinu godumu, šlyjančia mo
rale, pamiršta tėvyne, žodžių ir 
darbų nesandarme, ir v;sa tai 
liesdamas, išsilaiko literatūrinė
je aukštumoje, nepereidamas į 
paprastą “dzinguliavimą”, iš
vengdamas paprastos, vien tik 
sueiliuotos aktualijos. Ant. Gus
taičio snontamška nuotaika už
lieja skaitytoją kai naudoda
mas nustėb mo momentą, poe
tas pakeičia tematika arba vis
ką apverčia aukštyn kojom. Dr. 
H. Nagys čia pa«ka tė kelis pa
vyzdžius: “Užraša ant žinomojo 
lietuvio kapo” ir kt.

Eilėraščiuose ryšk’'ai matyti 
visos Antano Gustaičio poeti
nės dorybės ritminė konstruk
cija kurioje autorius nepasiten
kina monotoniška'S r'tma's o 
pasinaudoja v’sari eilėdaros bū
dais ir v;rtuoziškai parenka rit
mus iškeldamas e Tų muzikalu
mą >r iu grakštumą. Nei nosmij 
turiniu ne; savo daugiau tik va
dinamu pykčiu, poetas n’eko ne
užgauna. Kita poetinė jo prie
monė — keisti naujadarai, pvz. 
“veiksniadienis”, kurie labai tin
ka humoristinei nuotaikai ir 
pasirinktai eilėraščio struktūrai,

J. Petraitis Pirmasis sniegas (akvarelė)

Pulk. Šliogeris apie 
prez. Smetona

Vaclovas 
SMETONA, 
kas. Išleido
Sodus, Mich. Tiražas 2,000 egz. 1966 
m.. 181 psl. Kaina $2.

*
Kaip iš leidėjo žodžio matyti, 

š’os knygos atsiradimą lėmė lai
mingas supuolimas; besilanky
damas Australijoje, J. Bachu- 
nas sutiko buvusį prezidento ad
jutantą pulk. V. Šliogerį, iš ku
rio patyręs apie jo rašomus 
šiuos atsiminimus sutiko imtis 
juos išleist’. Leidėją bei auto
rių dar reikia įvertinti už rū
pestingumą: leidinį suredaguoti 
buvo pakviestas dr. J. Puzinas, 
kalbą peržiūrėjo St. Barzdukas 
ir iliustracijų buvo gausiai pa
rūpinta iš Br. Kviklio.

Šliogeris, ANTANAS 
Žmogus ir valstybinin- 
Juozas J. Bachunas,

suteikiant temai šiltą ir negir
dėtą antspalvį.

Gili, gyvenimiška ir literatū
rinė tiesa suteikia Ant. Gustai
čio eilėraščiams vienkartišku- 
mą. Čia ne šiurkštus humoras, 
bet Gustaičio atverta kasdienv- 
bė prieš skaitytojo akis: čia 
“skaitome savo likimo istoriją, 
pertekliaus ir užmiršimo miglo
se ir kasdienybės dulkėse, vertą 
liūdnų ir atlaidžių šypsnių. Pa
prastu žodžiu jis perduoda nau
ją tikiovę, ir liūdną ir linksmą, 
kurią, ačiū Dievui, tik linksmą 
mato Antanas Gustaitis”.

Po šio įvado, pats poetas An
tanas Gustaitis paskaitė nau
jausios savo kūrybos: Žinau, 
iuok’es tu, Viešpatie, Apie gyvą 
mtmirusį. Pjudižo, Draugystė, 
:r eilę portretų, “nuteptų žo
džiais”: Žmona, Viktoras Viz- 
-r;rda. Bernardas Brazdžionis, 
Stasys Santvaras, ir Laiškas 
navergtam broliui, kuris baigia
si žodž’a s “š’andien baigiam 
su garstyčiom v’enas kitą ėsti”.

Henrikas Nagys Kultūros klu 
bo vakarą baigė, paskaitydamas 
naujos savo poezijos — “Ait
varo brolio ne’šdav:aii” ir “E - 
iėrašč’us apie šiaurę”.

Klausvtoiai ’špirko 29 egz. 
*. Gustaičio nanjos’os knygos 
Ir apskrido i’’odas varnas”, 

’rig’jo 12 eCTz L’e‘u”iu studen
tu sąhmgos 1938 ilus^ruoto 
"Metraščio” ir 4 eerz. Alg’rdo 
Lsvdsber"’o nesen:a’ šėlusios 
-ivc^os “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. S’ame Kultūros klubo 
mėnesmiame susibūrime dalyva
vo apie 220 Bostono apylinkės 
lietuvių. Auka prie durų 2 dol. 
Programą sekė kavutė.

A. S.

Knyga nesikerta su A. Mer
kelio paruošta A. Smetonos 
monografija. Čia daugiausia at
siminimai iš A. Smetonos kas
dienio gyvenimo, aprašant jo 
gimtinę, šeimą, prezidentūrą, 
prezidento darbo dieną, jo po
būvius su kitų valstybių atsto
vais ir savųjų tarpe, jo poilsio 
formas ir pramogas, vasarojimą 
Palangoje ir Ųžugiry, medžiok
les, santykius su Kat. Bažnyčia, 
su kariuomene.; su Tūbelių. Ap
tariamas paskutinysis seimas ir 
Smetonos politika, pagaliau au
torius nusako ir savo ryšius su 
Smetona.

Atsiminimai gana gyvi. A. 
Smetonai labai palankūs, saky
tumei — pagal priežodį: “Apie 
mirusius arba gerai, arba nie
ko”. Tarpais jaučiama gryna 
panegirika nebe gyvo žmogaus 
pavaizdavimas. Tos pačios lini
jos autorius laikosi, rašydamas 
ir apie A. Smetonos šeimos na
rius.

Autorius sakosi rašęs beveik 
v ską iš atminties. Bet vienur 

| kitur nurodo ir rašytinį šaltinį, 
’ pvz. žurnalą “Naujoji Romuva”, 

o tarpais jaučiama, kad buvo 
naudotasi Lietuvių Enciklope
dija, pvz. aptariant konkordatą 
su Lietuva.

ja, Rusija, išryškindamas tau
tininkų vyriausybės nusistaty
mą. Pažymėtina dar viena re- 
veliacija: “A. Smetona reiškė 
mintį, jei blogiausiu atveju Lie
tuvai tektų nustoti nepriklau
somybės, tai geresnė išeitis bū
tų rusų, o ne lenkų ar vokiečių 
valdžioje”. Gal dėl to A. Sme
tonai, kaip autorius sumini, So
vietų pasiuntinybės priėmimuo
se yra tekę daugiau būti, kaip 
kitų kraštų.

Apskritai, ši atsiminimų kny
ga daugeliui skaitytojų bus įdo
mi. Autorius turi didelį respek- 
tą A. Smetonai, bet gerbia ir 
kitus prezdentus, tardamas: 
“Lygiai vienodai turi būti ver- 
‘“nami ir branginami visi buvę 
nepriklausomos L’ e tuvos vals
tybės prezidentai — A. Smeto
na, A. Stulginskis, ar K. Gri
nius” (156 psl.). Tas noras iš
laikyti objektyvumą daro gerą: 
įspūdį. Gyvesni knygos pusla
piai, kur sutelkti autoriaus at- 
s minimai, bet įdomūs ir kiti jo 
rezonavimai, nors kartais perei
nama į sausesnį kai kurių įsta
tymų turinio pasakojimą ir pan. 
Gal5 būti abejotini ir kai kurie 
‘e:hnišk’ patvarkymai, pvz. sky
relio sudarymas iš 3 eilučių 
(žiūr. 22 psl.). J. Daugi.

jos pakeitimą, kuriuo numato
mas prezidento palikimas tose 
pareigose iki gyvos galvos, be- 

i rods, jeigu jis trečiu kartu iš
renkamas. Vargu ar toks svar
bus konstitucijos pakeitimas 
būtų planuojamas be A. Smeto
nos atsiklausimo. Šių eilučių au
toriui teko matyti šio projekto 
spausdintą kopiją ir apie tai pa
rašyti į “XX Amž ų” bei stebė
tis, ka’p cenzūra tą informaciją 
praleido. Gal būt, norėta patir
ti visuomenės nuomonę, bet ji 
buvo labai nepalanki ir nuosta- 

; tas nebuvo priimtas, 
i Pulk. Šliogeris eilėje vietų 
I užakcentuoja A. Smetonos ryšį 
j su rel gija: išrūpino valstybės 
oašalpą Lėno bažnyčios bokš
tui pastatyti, sūnų leido moky
tis į jėzuitų gimnaziją, Kūčių 

: valgis buvo pradedamas malda, 
i kurią kalbėdavo kun. Bielskus 
ar kun. Mironas, šventinant Ve
lykų stalą, maldą prezidentūro
je kalbėdavo visi suklaupę, 

| šventadieniais prezidento šeima 
vykdavo į bažnyčią. Ka’p auto
rius tvirtina. “A. Smetona buvo 
religingas žmogus ir su didžia 
” mtimi išklausydavo Mišias” 
(61 psl.). Autorius pažymi, kad 
“kai kuriuos valstybės potvar
kius, prieštaravusius konkorda
to nuostatams, vėliau reikėjo 
atšaukti”. Deja, visa eilė svar
biųjų nuostatų, liečiančių kata
likų akciją, ar suvaržymus Teo
logijos - filosofijos fakultetui 
nebuvo atšaukta. Keista, kad 
vyriausybė, krašte, kur, kaip 
autorius tvirtina, lietuvių net 
apie 95% buvo katalikai, neleido 
katal’kams atidaryti savo uni
versiteto. Apie šį kultūrinės 
la;svės suvaržymą autorius ne
mini.

Aišku, kad pulk. Šliogeris, 
kaip kariškis, daugiau sustoja 
ties Lietuvos kariuomenės rei
kalais, supažindina su visa ga-' , , ,* - -
lenja jos vadovų, bet taip pat j mis kainomis.
nepamiršta ir eilės kitų Lietu-j E- ir v- žukau«ka‘
vos valstybės pirmūnų. Pulk.1 
Šliogeris prezidento adjutantu' 
buvo 1935—1937 m., taigi tas 
laikotarpis ir yra daugiausia 
pavaizduotas. Įdomu, kad vienu 
metu A. Smetona planavęs 
krašto apsaugos ministeriu pa
rinkti gen. VI. Nagių - Nagevi
čių, tačiau kariuomenės štabui 
nenorint, jo kandidatūra nepra
ėjo. j

Kita mums įdomi reveliacija, 
kad min. pirmininkas A. Mer
kys taikęs pasiekti prezidento 
posto.

Autorius iškelia ir visą eilę 
naujų, eiliniam skaitytojui ne- 
ž’nomų dalykų. Pvz., kad A. 
Smetona yra galvojęs ir apie 
savo įpėdinį, kuriuo pirmon vie
ton buvo linkęs parinkti J. Tu- 
belį, antron — St. Raštikį. Au
torius nesumini fakto, kad A. 
Smetonos sudarytasis seimas 
buvo suprojektavęs konstituci-

Atsiminimų autorius stengia
si būti bešališkas. Nors daug 
kur šiltai atsiliepia apie vyriau
sybę ir valdančią tautininkų 
partiją, bet 149 psl. pripažįsta, 
kad, planuojant naujus seimo 
rinkimus, “anuometinė tautinin
kų vyriausybė nenorėjo pasi
naudoti buvusiu seimo rinkimų 
įstatymu, nes nesitikėjo, kad 
bus išrinktas tautininkams pa
lankios sudėties seimas”. Tai 
pripažinimas, jog tautininkų vy
riausybė žinojo, kad neturi 
krašto piliečių daugumos prita
rimo. Kai seimas buvo išrink
tas valdantiesiems palankiu įsta 
tymu, vyriausybė “mažai skai
tėsi su šiuo paskutiniuoju sei
mu ir nepakankamai jį vertino” 
(156 psl.).

Autorius gana plačiai aptaria 
pol tin:us santykius su Vokieti-

f.

MOVI NG
SERENAS perkrausto baldur 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesteir
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WS 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 Skyriai ChJoanoje:

W. 69th St.
W. 69tli St.
So. Halsted St..

Lietuvių bendrovš, ..  
siuntinius siųsti be tarpininkų tiestai 
savo vardu iš Chlcag-os 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū-

2608 
2501 
3212

5.2787 
5-2737 
5-1864

Tel. WA 
Tel. VVA
Tel. CA
kuri turi teisę

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ’r dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., U auk., PR 6-1063

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

I 
l įįį

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

• Vilniuje minimos visos ru
sų sukaktys: spalio 24 d. buvo 
minima net šimto metų sukak
tis nuo pirmųjų mokslinių -tech 
ninių draugijų Rusijoj atsiradi
mo... Dabar, kaip Rusijoj, taip 
ir Vilniuj yra net respublikinė 
tokių draugijų taryba, kuriai 
pirmininkauja B. Titovas. (E.)

MŪVIMO aC^ MAŠINOS

BERNINA • NECCHI » ELNA • 
PFAFF » KENMORE 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, Ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitai ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonį kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SE1VING MACIŪNE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60632. Tol. 927.0014; 927-0045.

Vedėjas Arvydas M. Bikinis

LEU'S SINCLAIR SERVICE 
5759 Se. Mestern Avenue 

LEONAS PRANOKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Traruunluijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9538 
.illlllililllliliaiillllllllllllllllllllllllllllllll
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Illinois
lir.lllllllllllllllllllllllUIIIIIIIUHIlIUIIIIIII
'iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiu

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050
IIIllllIIHIIIlllllllllllllI III 11IIlllllIllllllllllll
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980 
llllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlHII

J & S CONSTRUCTION CO.
100 Boylston St., Boston, Mass.

Atliekame įvairius namų darbus Iš 
vidaus Ir Iš lauko.

Mūsų kainos be konkurencijos 
Nemokamiems apskaičiavimams 

skambinkit
3 3 8 -7 7 0 0

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63 rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K.Šimulis

INSURID
m <• 

JĮIMJ.

5%
on investment bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.
___  metų investavimo išmuš mokama 434% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame imi Iš % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
valandos: Plrmad., Antrad.. Penktad. ir šeštad. 9 v. r. lkl 4:80 ▼. p. p. 

Trečiad. uždaryta: Ketvlrtad » v. r. lkl 8 v. v.

LIETUVI?’ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE

Vedėjas

Pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

FRONT VVHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

CENTER, INC.

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai
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NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAI8YMAB ' 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS..

« ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446 |

MARQUETTE PK., 6211 So. Western. PR 8 - 5875
J LIEPONIS



jų prisidėjo ir kritikai. Visi 
smerkia filmą, tvirtindami, kad 
“kilnus sumanymas” esąs suga-

NAUJI LEIDINIAI

Ryškėja okupanto užmačios visus supanašinti, 
o tuo pačiu ir surusinti

Vladas Bartusevičius, dabar
tinis (po J. Švedo) “Lietuvos” 
ansamblio vadovas, Tiesos ko
respondento klausinėjamas apie 
ansamblio darbą, tarp ko kita 
pareiškė tokias pažiūras:

— Norint liaudies kūrybą tin
kamai suprasti ir įvertinti, bū
tinas sociologini tyrimas. Ir 
apskritai reikia daugiau kaup
ti, fiksuoti, labiau branginti 
liaudies meną. — Stipriausia at
rama, kaupiant ir saugant liau
dies meno kūrybą, mūsų etno
grafinio palikimo bruožus, yra 
menb saviveikla. Gausūs scenos 
mylėtojai turi savo rankose la
biausiai išžvalgytas kasyklas — 
gimtas apylinkes, kaimus, gali 
būti labiausiai jautrūs vietovės 
koloritui, etnografijos spalvom, 
gali labai prasmingai įtvirtinti 
ir saugoti programose liaudies 
meno būdingumą. Tur būt, ra
jonuose ir reikia daugiau dirb
ti šia linkme, būti savitais ir 
nepakartojamais, o ne vien va
dovautis atneštais sprendimais, 
patarimais iš šalies. Tada rajo
ninės dainų šventės nebūtų vie
nodos, kaip vandens lašai...

Užstodamas mažuosius cho
rus ir ansamblius nuo “atneštų 
sprendimų ir patarimų iš ša
lies”, reprezentacinio ansamblio 
vadovas neturėjo progos užsi
minti apie savarankiškumo ga
limybes jo paties darbe, nes jam 
jau yra atneštas sprendimas — 
rengtis Lenino ir rusų revoliu
cijos sukakčių minėjimams (Le
nino pagarbinime jau dalyvavo). 
Kaip rajoninės dainų šventės 
jau “vienodos, kaip vandens la
šai”, taip ir respublikiniai an
sambliai savo repertuaru pana
šėja į rusiškus. Viešai apie juos 
dar niekas to nepasakė taip 
ryškiai, kaip muzikas A. Kali
nauskas jau pasakė apie filhar
monijos, estradinius kolektyvus: 
iš jų repertuaro nebegalima at
skirti, kuriai respublikai jie pri
klauso... Menininkai tą panašė
jimo vyksmą smerkia, bet po
sūkiai ta linkme atsiranda ne 
savaime, o iš sprendimų, atneš
tų iš rusų bolševikų partijos 
programos, kurią dar kartą

įsakmiai priminė Maskvos Prav- 
da (spalio 17) ir tuojau tą pri
minimą pakartojo Vilniuje “So- 
v^etskaja Litva” bei “Tiesa”. 
Partija neliepia su tuo supana
šėjimu skubintis, bet vis tiek jį 
laiko galutiniu tikslu. (E.)

• Bandyta eiti Čiurlionio ta
kais, bet nueita tik ligi Mizaros. 
Labai savotiškas pranešimas pa
sirodė vilniškė j Tiesoj (spalio 
28) apie vieno dailininko (B. 
Motuzo) “naujagimį” kūrinių 
ciklą, vardu “Čiurlionio žings- 
n ais”. Dailininkas jau dešimt 
metų besilankąs Druskininkuose 
ir per tą laiką nutapęs “daug 
kūrinių, pasakojančių apie Dai
navos krašto grožį”. Tuos kūri
nius jis rodo Druskininkuose 
surengtoje parodoje. Čia jis ir 
pasipasakojęs apie kūrinių cik
lą, kurį sukūręs, bekeliaudamas 
M. K. Čiurlionio išvaikščiotais 
keliais. Tiesa, dailininkas tą cik
lą, pavadintą “Čiurlionio žings
niais”, dar tik pradėjęs, ir pa
rodoje esąs dar tik vienas pa
veikslas iš to būsimo ciklo. Čia 
ir iškyla to ciklo savotiškumas: 
tas pirmasis, jau rodomas Čiur
lionio ciklo paveikslas vaizduoja 
Merkinės valsčiaus pastatą, “ku
riame raštininkavo liaudies ra
šytojas Rojus Mizara”...

• Sujudimas dėl poetą Vy
tautą Montvilą, vaizduojančio 
filmo. Nemalonus sujudimas 
Vilniuje kilo dėl naujo lietuviš
ko filmo “Naktys be nakvynės”. 
Filmas skirtas vokiečių sušau
dytam poetui Vytautui Montvi
lai paminėti. Nors filmo vyriau
sias herojus vadinamas Vytau
tu Mantvydu, bet iš filmo pava
dinimo (V. Montvilos eilėraščių 
rinkinio pavadinimas) ir iš viso 
turinio aišku, kad tai maždaug 
biografinis vaizdavimas: ne tik 
vardas panašus, bet ir daug V. 
Montvilos tekstų įdėta į Mant- 
vydo lūpas, vaidinama visa ei
lė jo gyvenimo įvykių. Tačiau 
keli V. Montvilo bendraamžiai 
(J. Baltušis, A. Gudaitis - Gu- 
zevičius, J. Būtėnas, T. Tilvytis, 
A. Venclova) ir jo žmona pa
reiškė protestą prieš visą eilę 
filme pateiktų “netiesų”. Prie

dintas. Didžiausi priekaištai — 
kam filme rodoma, kad V. Mont 
vilą simbolizuojąs Mantvydas, 
būdamas “pažangių pažiūrų”, 
bendradarbiavęs ne kokiuose pa
žangesniuose laikraščiuose, o 
“klerikaliniame XX amžiuje”, 
be to, net ir bažnyčioje lankęsis 
ir ten su būsima žmona susipa
žinęs... Ii- iš viso — kodėl Mant
vydas rodomas daug blankesnis, 
negu buvęs (ir dabar itin suide
alintas) pats V. Montvila.

Filmo režisieriai — A. Ara- 
minas ir Gediminas Karka (iš 
Panevėžio teatro), o scenarijaus 
autorius — V. Ognevas, kuris, 
atrodo, turėtų būti šioj byloj 
didžiausias kaltininkas. Aktoriai 
(visi iš Panevėžio teatro) verti
nami gerai, bet vis tiek — fil
mu visiškas nusivylimas. Parti
jos sluoksniuose iš jo tikėtasi 
gero propagandinio kapitalo, bet 
filmo rengėjai nepataikė (E.)

• Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS
MAS. Apysaka 1965 — 1966

j metai, Los Angeles, Calif. Iš
leido Knygos, mylėtojų draugi
ja Kanadoje A. Luko lėšomis. 
P. O. Box - 273, Oakville, Ont., 
Canada. Knygos kaina $4.00. 
Viršelis dail. J. Paukštienės. 
Ši knyga išleista prisiminti 25 
metų lietuvių trėmimui į Sibi
rą.

JAV LB Kultūros fondas, be 
anksčiau skelbtų, šiemet yra 
dar išleidęs šiuos lietuvių kal
bos pratimus lituanistinėms mo
kykloms:

I
• J. Plačas, LIETUVIŲ KAL 

BOS PRATIMAI, šeštajam pra
džios mokyklos skyriui. Pritai
kyta vadovėliui "Ten kur Ne
munas banguoja”. I sąsiuvinis. 
Leidžiama rankraščio teisėmis, 
rekomenduojant JAV LB Švie
timo tarybai. Kaina $2.00. Lei-

• Vieningai priešinamasi is
torinio Vilniaus žalojimui. Dėl 
telegrafo stoties priestato Vil
niaus Gedimino aikštės pakraš
ty, dėl kurio protestavo Vil
niaus architektai, dailininkai ir 
visuomenininkai, įskaitant ir 
projekto autorius (prie to pro
testo prisijungė ir Amerikoj gy
venantieji lietuviai vilniečiai) — 
net ir komunistų partijos “Tie
sa” užėmė poziciją lietuvių vi
suomenės, o ne Bielianino mi
nisterijos pusėj.

Spalio 23 d. “Tiesa” paskelbė 
skaitytojų laiškų apžvalgą tuo 
klausimu. Iš apžvalgos matyti, 
kad prieš to “neapgalvoto pro
jekto” vykdymą energingai pa
sisakė architektai ir istorikai 
(S. Mikulionis, A. Pilypaitis, R. 
Batūra, St. Pinkus, V. Parčiaus- 
kas, V. Gabriūnas, M. Baniko- 
nienė), kompozitoriai ir dirigen
tai (B. Dvarionas, J. švedas, J. 
Gaižauskas, A. Račiūnas, M. 
Dvarionaitė), dailininkas V. Ki
sarauskas, poetas M. Martinai
tis, mokytojas R. Skeivys ir,’ 
matyt, dar daug kitų, kurių re
dakcija įsakmiai nepaminėjo. 
Apžvalgoje paskelbtos laiškų iš
traukos įtikina, kad nuo to pro
jekto atsisakyti dar nevėlu ir 
yra galimybių tos statybos rei
kalą išspręsti kitaip, nesužalo- 
jant miesto.

Ta proga pridedama ištraukų 
iš laiškų, nurodančių ir kitus

jau įvykusius miesto sužaloji
mus. Redakcija, pateikdama tą 
laiškų apžvalgą, susilaiko nuo 
savo sprendimo, bet vien toks 
argumentų surinkimas yra ženk 
las, kad partijos laikraštis šiuo 
atveju pritaria visuomeninin
kams, ne ryšių ministerijai.

(E.)
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PERKRAUSTAU
baldus arti Ir toli.

ALBINAS BENIULIS, 
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

f- '
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Virginia! 7-7258 -59

—

Visų rūšių 

taupmenoms

4 kartus 

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

NUO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS IKI $15,000.

TURTAS $103,000,00000 
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
JUSTIN MACKIEWICH JUSTIN MACKIEWICH, Jr.

Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

VALANDOS: 
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

Standard Federal
SAV7NGS d LOAN ASSOCIATION

O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — Virginia 7-1141

dimą. finansavo Amerikos Lie
tuvių fondas.

• J. Kreivėnas, LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI. Septin
tajam pradž os mokyklos sky
riui. Leidžiama rankraščio tei
sėmis, rekomenduojant JAV LB 
Švietimo tarybai. Kaina $1.25. 
Leidimą finansavo Amerikos 
Lietuvių fondas.

• S. Sližys, LIETUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI. Aštuntajam 
lituanistinių mokyklų skyriui. 
Leidžiama rankraščio teisėmis, 
rekomenduojant JAV LB Švie
timo tarybai. Kaina $1.75. Lei-

dimą finansavo Amerikos Lie
tuvių fondas.

Visi šie ir anksčiau minėtieji 
1 - 6 skyriaus pratimų sąsiuvi
niai yra gaunami "Drauge”.

• Marija Aukštaitė, ROŽIŲ 
VASARA. Eilėraščių rinktinė. 
Montrealis 1966. Knyga 762 
psl., 9 Va x6'/2 inč. formato, kai
na $7.00.

• Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos seserų BENDRA
DARBIS. 1966 m., nr. 11. Gra
žiai sutvarkytas, 18 psl. iliust
ruotas leidinys, informuojąs a- 
pie šių veiklių lietuvaičių sese

lių darbus, rūpesčius bei pla
nus, organizuojant jaunimo va
saros stovyklas, statant sene
liams namus ir kt.

• SKAUTŲ AIDAS, 1868 m., 
rugsėjo mėn., nr. 7. Vyriausias 
redaktorius Antanas Saulaitis, 
Old Colonial Road, Oakville, 
Conn., 06779, USA. Prenume
rata metams $4.00. Kruopščiai 
ir su skautišku išradingumu re
daguojamas mėnesinis lietuviš
kojo jaunamo žurnalas. Nauja
me numeryje ypač daug nuo
traukų iš praėjusios vasaros 
skautiškosios veiklos.

f-------------------------------------------------------------------------------------- a

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto lkl 6 vai. vakaro ii šeštadie

niais lki 8 vai. p. p.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč. Ir šeštadlenlato nuo 

9 lki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:30 v. po pietį)

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKLEVVICZ, Prez.

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

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

ANTRAD. ir PENKT....................... 9 v. r. Iki 6 v. v.
PIRMAD Ir KETV........................ 9 v. r. lkl 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. d.......... Trečlad. uždaryta

VALANDOS:

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle's”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

— -....... . ........ ... .............................. ............... ..
^įįįįįįįįįįįįįįįįįįį^^

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanųpti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.

RK I. (Moteriškas)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių. 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

#75.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

#75.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, >/2 sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, *4 sv. pipirų, % sv. šokolado.

#30.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, 10% jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich-, A. Kusinskis, 
167 Colledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Įlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilis

I Artesian Restaurant Į
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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PIETŪS 
$1.65 & $2.25

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera



Rašytoja Žemaitė ir kalbininkas Jonas Jablonskis.
Nuotr. iš “Lietuvių foto archyvo”

• “Lietuvių foto archyvas”, 
Algimanto Kezio, SJ, rūpesčiu 
įkurtas Chicagoje, jau renka is
torinės vertės fotografijas, jas 
perfotografuoja ir negatyvus 
laiko ateičiai. Jau yra surinkta 
apie 500 negatyvų, kurie vaiz
duoja ne tik čionykštę Ameri
kos lietuvių veiklą, bet ir Pietų 
Amerikos, Europos ir net oku
puotos Lietuvos. Čia dedama ra
šytojos žemaitės ir kalbininko 
Jono Jablonskio fotografija 
taipgi buvo gauta iš Žemaitės 
sūnaus Žymanto ir archyvo lė
šomis perfotografuota. Neseniai 
p. Cželienė paskolino archyvui 
savo nepriklausomos Lietuvos 
vaizdų albumus, leisdama paga
minti vertingesnių fotografijų 
negatyvus archyvui. Lietuvių 
foto archyvas yra globojamas 
lietuvių tėvų jėzuitų, kun. Al
gimantui Keziui, SJ, jį prižiū
rint. Medžiagą siųsti tokiu ad
resu: “Lietuvių foto archyvas”, 
2345 VVest 56th St., Chicago, III. 
60636. U.S.A.

roru”, kol, pagaliau, sustota 
ties pavadinimu “Niekas neno
rėjo mirti".

Kaip tik šiuo pasiaiškinimu 
“Tiesa” ir sunkia iš to (nepa
aiškinto) pakeitimo “politiką": 
pr’kiša, kad “užsieniuose’’ kaž
kas prasimanęs, kad “Žalgirio” 
pavadinimas buvęs uždraustas. 
Taip pasidarė proga “nusišyp
soti” ir tą “užsienį” pavadinti 
melagiais... patys pameluodami.

Pameluoti po “Tiesos” iškaba 
patogu, nes, nuo kitų slėpdami 
užsienio lietuvių spaudą, visa
da gali apie ją prasimanyti, kas 
tik į galvą ateina. “Užsienis” 
iš tikrųjų nemanė, kad “Žalgi- 
r o” vardas Lietuvoj uždraustas 
minėti (kadangi gerai žino, kur 
ir kaip jis minimas), bet spėlio
jo, kad operos vardas staiga 
pakeistas, gal būt, dėl to, kad 
rusiškai šiuo atveju versti jis 
nepatogus. Mat, Žalgiris (ta vie
ta, kur buvo mūšis su kryžiuo
čiais) rusiškai vadinamas neiš
verstu vokišku vardu — Griun- 
vald. Žalgiris rusams nesupran

tis šiuo atveju tikrai nepatogu. 
O kad Vilniuje dabar svarbu 
turėti visiems dalykams rusiš
kus vardus, tai niekam nėra 
paslaptis. Ši “politika” sukur
ta ne tuose “užsieniuose”, ku
riuos “Tiesa” stengiasi įskųsti 
savo skaitytojams. (E.)

• Henrikas Juškevičius, jau
nas (31 metų) Vilniaus radijo 
ir televizijos centro vyriausias 
inžinierius, pakviestas Tarptau
tinės (“kominterinės”) radijo ir 
televizijos organizacijos techni
kos centro direktorium Praho
je. Tai nutarta po neseniai Vil
niuje įvykusios tos organizaci
jos vadovų konferencijos. Tas 
centras tvarko ir televizijos per
davimus iš Vakarų į “socialisti
nio bloko” kraštus. (E.)

• Skulptorės Elenos Kepalai- 
tės darbų paroda rengiama 
gruodžio 3 savaitgalį Maspetho 
(N. Y.) lietuvių parapijos sa
lėj. Parodoje išstatoma apie 30 
skulptūrų ir per 40 piešinių. Dai
lininkės parodą globoja Lietu
vių katalikių moterų sąjungos

• Naujas Vilniaus Jaunimo 
teątras spalio 13 d. išleido sce- 
non “pasaką mažiems ir dide
liems”, vardu “Du maži žmo
giukai dideliame mieste”. Au
toriai — M. Sluckis ir V. Mi
liūnas. Dainų tekstai J. Vaičiū
naitės. Muzika B. Gorbulskio, 
dekoracijos J. Ivanovo, režisie
rė A. Ragauskaitė, šokių vado
vas Č. Žebrauskas.

• Televizijos stotys katalikiš
koms mokykloms. Kardinolo 
Spellmano iniciatyva New Yor
ko arkivyskupijos iš Pasaulinės 
parodos įsigyta spalvotos tele
vizijos stotis, šiomis dienomis

galutinai įrengta ir pradėjo sa
vo Veiklą su šių fnokslo metų 
pradžia. Ji skirta išimtinai ka
talikų privačioms mokykloms, 
kurioms, sujungtos vidiniu tink
lu, perduodama mokslo ir auk
lėjimo programa. Ši televizijos 
stotis aptarnaus 340 pradžios 
mokyklų ir daugiau kaip šim
tą vidurinių bei aukštųjų insti
tutų, kuriuose mokosi 250,000 
moksleivių. Be New Yorko to
kias savas televizijos stotis mo
kyklų reikalams turi dar ketu
rios Amerikos arkivyskupijos: 
Detroito, Los Angeles, Miami 
ir Brooklyno.

KULTŪRINE KRONIKA
• Laureato pagerbimas, kon

certas ir literatūrinis pokalbis 
Jaunimo centre, Chicagoje, ren
giamas lapkričio 27 d-, kada ten 
ateitininkės giedrininkės įteiks 
1,000 dolerių Aloyzui Baronui, 
laimėjusiam “Giedros” skelbtą
jį romano konkursą. Tikimasi, 
kad iškilmėje jau bus galima 
įsigyti ir premijuotąjį romaną 
“Trečioji moteris”, kuris šiuo 
metu spausdinamas “Draugo” 
spaustuvėje ir kurį leidžia Lie
tuviškos knygos klubas.

Koncertinėje vakaro dalyje 
dainuos viešnia iš Bostono — 
solistė Daiva Mongirdaitė, tą
ją dieną muzikos ir literatūros 
bičiuliams pateikdama visai 
šviežią dainų ir arijų rečitalį.

Vakaro naujiena bus taipgi 
interview premijuoto romano ir 
šiaip mūsų literatūros temomis. 
Pašnekesį moderuos “Draugo” 
redaktorius kun. J. Prunskis, o 
jame dalyvaus pats laureatas 
Aloyzas Baronas ir konkurso 
komisijos nariai* J. Vaičiūnienė, 
I. Motekaitienė, D. Kučėnienė, 
Č. Grincevičius ir K. Bradūnas.

• Didelė lietuvių liaudies me
no paroda. Kalifornijos univer
siteto (UCLA) europinės arche
ologijos profesorės dr. Marijos 
Gimbutienės pastangomis UCLA 
Muziejus ir Etninio Meno labo
ratorijos paruošė didelę lietuvių 
liaudies meno parodą, universi- 
siteto lankytojams ir visuome
nei, išstatant arti 150 įvairių 
lietuvių liaudies skulptūors, kry
žių, audinių, papuošalų bei dro
žinių eksponatų. Ta proga iš
leidžiamas platus katalogas su 
dr. M. Gimbutienės įvadiniais 
paaiškinimais ir amerikietės stu
dentės Victorijos Feldon ekspo
natų aprašymais.

Parodos atidarymas įvyksta 
lapkričio 20 d., 8—10 vai. vak. 
(sekmadienį). Visuomenės ga
lės parodą lankyti nuo š. m. lap
kričio 21 d. ligi 1967 m. sau- 
siol5 d., savaitės dienomis 12— 
5 vai. popiet, sekmadieniais 1— 
5 vai. popiet.

Paroda vyksta UCLA Archi
tektūros rūmų Etninio meno ga
lerijų patalpose — UCLA Eth- 
nic Art Galleries, 405 Hilgard 
Avė., Los Angeles, Calif.

Pietinės Kalifornijos lietu
viams yra puiki proga aplanky
ti šią parodą, kuriai tiek dėme
lio paskyrė ši įžymi Amerikos 
aukštojo mokslo institucija.

• Vilniuje ir Kaune lankėsi 
estų teatras iš Rakvere (neto
li nuo Tallino). Vaidino Brech
to “Geras žmogus ir Sezuano”, 
estų klasikės Lidijos Koidulos 
komed’ją “Šimtas pūrų rupios 
druskos” ir lietuvės autorės R. 
Mikalauskaitės pjesę “Sužadė
tinė” (E.)

• M- K. ^Čiurlionio monografi
jai leisti komitetas pasiskirstė 
pareigomis. Kaip jau buvo spau
doje minėta, Chicagoje yra su- 
s organ zavęs komitetas Čiurlio
nio monografijai anglų kalba iš
leisti. Tikimasi susitarti su viena 
kuria pasaulinio garso panašių 
knygų leidykla. Monografijos 
žod;nis tekstas yra užsakytas 
parašyti dideliam lietuvių drau
gui, estų poetui ir žinomam me
no pasaulyje kritikui Aleksiui 
Rannitui. Visų tokių ir panašių 
monografijos paruošos darbų 
akivaizdoje, monografijai leisti 
komitetas pastarajame savo po
sėdyje jau pasiskirstė pareigo
mis šitaip: pirmininkas — Pra
nas Čepėnas, vicepirmininkas — 
Eugenijus Vilkas, iždininkas — 
Jonas Jurkūnas, sekretorius 
— Povilas Gaučys, paruošos ir 
leidinio darbų moderatorius — 
Kazys Varnelis ir narys — Ka
zys Bradūnas.

• “Palik ašaras Maskvoje” 
vokiečių kalba. Pagal Barboros 
Armonienės atsiminimus iš jos 
pergyvenimų Lietuvą rusams 
okupuojant ir 20 metų kančių 
Sibire inž. A. Nasvyčio parašy
toji knyga šiuo metu yra išleis
ta ir vokiečių Ehrenwirth lei
dyklos Miunchene. Knygos vir
šelyje skaitome: Barbara Ar- 
monas - A. L. Nasvytis “Lass 
die Traenen in Moskau” 1939— 
1960 Meine 20 Jahre in Russ- 
land. Prisimintina, kad knyga, 
be lietuvių kalbos, jau yra išė
jusi ir pasiekusi didelių tiražų 
anglų, ispanų ir portugalų kal
bomis. šiuo metu knyga yra su
sidomėję italų ir olandų leidyk
los, o taipgi ir ruošiamasi išleis- • 
ti 2 indų kalbomis: marathi ir 
gujarati.

• Dr. Alberto Geručio studi
ja “Gedanken zur sowjetischen 
R ussifizierungspolitlk” (Mintys 
apie sovietinę rusifikacijos po
litiką Pabaltijy), paskelbta “Ac
tą Baltica” metraštyje, atspaus
dinta ir atskirai (35 psl vokie
čių kalba). Studijos turinyje dės 
tomos šios temos: Pabaltijo 
užėmimas, kaip neišprovokuoto 
sovietinio užpuolimo padarinys; 
baltai, kaip Vakarų kultūros 
tautos; Baltijos valstybės, kaip 
Sovietų Sąjungos respublikos; 
priemonės prieš žemės nuosavy
bę ir religiją; Sovietų Sąjunga 
kaip daugiatautė valstybė; ru- 
s’fikacija per mokyklas; pikt- 
naudž’avimas teatru ir kitomis 
kultūrinio gyvenimo išraiškos 
formonvs; rusų ir kitų svetim
taučių užplūdimas Pabaltijy; 
nerusų tautų tautinė diskrimina- 
c’ja; pasipriešinimas prieš nu
tautinimą ir ūkinį išnaudojimą. 
“Actą Baltica” leidžia Institu- 
tum Balticum, Haus der Begeg- 
nung, Koenigstein in Taunus, 
W. Germany. (E.)

• Kodėl vietoj ‘ Žalgirio’’ at
sirado “Du kalavijai”? Vilniš
kės “Tiesos” redaktoriai skuba 
pasiaiškinti, kad Klovos “Žal
girio” operos staigiame pavadi
nimo pakeitime “Dviem kalavi
jais” nesą jokios politikos. Tai, 
esą, ne naujiena, nes ir Žalake- 
vičiaus filmas pirma manytas 
pavadinti "Lokiais”, paskui “Te

tamas, o vokišku vardu naudo-, 29 kuopa.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIŲ?

2533 West 7lst Street Tel, GR 6*2345*6
1410 So, 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3*2108*09

MKŠTU AUTOMOBILIAMS STATYTI

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadla 
nials 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2413 

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 60029
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
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PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS & HANDLES
SO and 50 gal — Free Deliverv

1622 S. Radus 434-1113
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VYRIAUSIA ĮSTAIGA

August Šaltukas, 
Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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

INSURtD,

BONU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS S TRAVEL AGENCY. INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HiLLS GALIMYfilA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų liUdotnvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR CONDITIONED CHAPELS

PcrrJring FaciliflM

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublie 7-8600

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

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

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

MUSŲ SKYRIAI

Y. 
Ji. Y.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UT1CA. N. Y. 
EAR.MINGDALE, 
PHIIAIIELPHIA 
ALLF.NTOWN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ULt. 
BALTIMORE 31. MD. 
BUFFAIO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN.
JERSEY CITY. N. J. 
SYRAOUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OH1O 
nVITKlMCK MICH 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10. NEW JERSEY 
RAHTVAY, N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
46 WIHTEIIEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEW<
631 “
126
558
107 ______________ ________
1241 NO. ASHIjAND AVENUE 
1900 EIjEET STREET
701 FIUuMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENIIAVORTH AVENUE 
11339 JOS CUMPAU 4VENUE 
396 W. BROADVVAY
1152 DFUT7, 4VENUE
717 W. GRANU AVĖ.

OQD AORES 
W. GTRARD AVENUE 
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdąrerest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapiniųt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M, PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. lapkričio mėn. 12 d.

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 
Tel. 925-5988

NUO PIRMOSIOS IKI TREČIOSIOS MOTERS
Pokalbis su "Giedros“ literatūrinio konkurso iniciatore Elena Juknevičiene

GIEDRA - DAIVA - ALOYZAS

Ateitininkių Giedros draugo- lietuvių smpatijas, puikiai dai- 
vės skirtoji tūkstantinė už stip- nuodama ir vadindama pagrin- 
raus charakterio lietuvės mo- dinę rolę “Traviatoj”, bei lie- 
ters romaną buvo mūsų litera- tuvių televizijoj. Daiva yra iš

skirtinai reto balso ir vaidybi- 
n ų gabumų menininkė, kuri nuo 
kūdikystės dienų mylėjo dainą 
ir su atsidavimu siekė jos atli-

tūros dirvožemyj stipriu nora
gu, kurs išvertė net aštuonetą 
romanų, praturtinančių mūsų 
literatūrą ir skaičium ir koky
be, jei tik jie visi bus atspaus
dinti. Giedros draugovė Chica
goje pasižymi nuostab u organi
zuotumu ne vien savo narių kas
metinio kalendoriaus darbotvar
kėj — eiliniuos susirinkimuos, 
bet ir labdaros bei kultūros ba
ruos: paska tonrs, švenčių mi
nėjimais, rekolekcijų, koncertų 
bei parodų rengimais ir p. Ne
seniai parengimo pelno tūkstan
tine praturtinusios mūsų mili
jonai fondą, dabargi kita tūks
tantine paskatino rašytojus kur
ti. Šiąja prasminga veikla Gied
ra yra prašokusi net pačią atei
tininkų organizaciją, kurios me
dž o ji yra viena gyvybingiau
sių šakų.

Kaip jau buvo anksčiau minė
ta “Drauge”, iš aštuonių Gied
ros iššauktų romanų konkurso 
komisijai pripažinus tinkamiau
siu “Treč;ąją moterį”, romano 
autorius — Aloyzas Baronas 
bus apdovanotas Giedros tūks
tantine. Autoriui pagerbti Gied
ra rengia š. m. lapkrič:o 27 d. 
Jaunimo centre neeilinį literatū
ros - dainos koncertą, kurį at
liks mūsų laimingasis ir žino
masis premijos laureatas — 
Aloyzas ir dinamiškoji solistė, 
viešnia iš Bostono — Daiva 
Mongirdaitė. Prieš kelerius me
tus Daiva tik debiutavo Chica- 
goj ‘‘Draugo’’ koncerte, bet šį 
pavasarį ji laimėjo Chicagos

Dainuojanti vienuolė pasirenka pasaulietės 
dainininkės kelią

Visame pasaulyje išgarsėjusi 
“Dainuojanti vienuolė” Jeanni- 
ne Deckers pasitraukė iš Belgi
jos vienuolyno.

Domininkonų misijos ordino 
vienuolynas Fichermonte, Belgi
joje, patvirtino, kad ši jauna 
mergina prašėsi atleidžiama nuo 
įžadų ir kad vienuolynas davė 
savo sutikimą.

Tokiu būdu Jeannine Deckers 
sugrįžta į pasauliečių gyvenimą 
ir žada pasišvęsti vien dainai 
ir muzikai. Ji yra sudariusi su
tartį su Belgijos kompanija 
“Polygiam” ir įdainavusi jau 
keletą or'ginalių dainų. Jos dai
nos bus įdainuotos plokštelėje 
ir ji bus žinoma nauju pseudo

Birutininkių pasitarimas prieš balių, kuris praėjo labai sėkmingai pe
reitą šeštadienį. Sėdi iš k. į d.: S. Statkevičienė, S. Oželienė, V. Kulikaus
kienė, M. Babickienė, dr-jos pirmininkė, L. Dainauskienė, S. Toliu- 
šienė, B. Guetaitienė ir M. Jautakienė. Stovi iš k. j d.: L. Stasiūnienė, 
S. Stasiškienė, V. Genienė, Dainarskienė ir M. Pušneraitienė.

Nuotr. V. Noreikos i

k mo mtno. Pripažinta ameri-Į 
kiečių paremta nuolatinėmis jų 
premijomis, ji 1960 m. baigė 
Bostone muz’kos ir dramos ko
legiją bakalauro laipsniu. Ta
da jos da navimą Bostono ame- 
’ik'ečių spauda vertino “Exce- 
llent voice shown by soprano”, 
“Daiva Mongirdas is very fine 
s nger”, “An Exciting artistic 
personality” ir p. Gi lietuviškoji 
Amerikos visuomenė Daivos 
dainos menu dažnai grožisi, nes 
ji mielai vyksta kvieiama į įvai
riausias lietuvių kolonijas dai
nuoti — nuo Bostono lig Los 
Angeles, Kanados ir Chicagos. 
Čia ji ir vėl da;nuos Giedros 
kviečiama, čikagiečių pamilta ir 
laukiama, romano premijos įtei
kimo proga, naują dainų bei ari
jų pynę, kuriai akompanuos či- 
kagietė, talentingoji muzikė — 
vargonininkė — Marija Mondei- 
kaitė - Kutz.

Laureatas Aloyzas supažin
dins publiką su “Trečiąja mo
terim”, kurio žodžio menas vis 
labiau pageidaujamas išgirsti 
dažniau viešumoj ir apie ku
rio plunksnos darbus jau skai
tėme ne vien “Drauge” bet ir 
didžiajame vietos dienraštyje 
“Chicago Tribūne”. Tad Gied
ros romano premijos įteikimo 
programa tikrai bus verta iš
skirtino visuomenės dėmesio.

Iz. M.

nimu “Luc - Dominiąue’’ arba 
angliškai išvertus “Luke Domi
me”. Ji nebebus daugiau žino
ma, kaip buvusi katalikų vie
nuolė.

Būdama vienuolyne, Jeannine 
Deckers gavo diplomą iš teolo
gijos ir difuzijos technikos. Da
bar ji gyvena Louvaine, Belgi
joje, ir lanko kolegiją.

Kai ji baigs ruošti naują dai
nų albumą, tai jos laukia vieši 
pasirodymai per televiziją, spau 
dos bei radijo pasikalbėjimai, 
kuriuos tvarkys Daniel Pout- 
rain iš Polygiam plokštelių 
kompanijos Briuselyje, Belgi
joje.

Solistė Daiva Mongirdaitė Chicagos Lietuvių operos šiemet pastatytoje 
Verdžio “Traviatoj”.

PRADĖKIME NUO SAVĘS
Rekolekcijų proga

Stebėdami dvasinį šių dienų 
gyvenimą, turime daug kuo nu
siskųsti. Ir pamatuotai. Krikš
čionybėje yra kažkas įvykę. 
Krikščionis nebeturi įtakos gy
venimui. Jo nerandi nei spau
doje, nei filmuose, nei televizi
joje. Mūsų pobūviai blankūs, 
kartais pasigaunu romėnišką 
stalių. Mūsų šventės tenkinasi 
kalbėjimais ir apkalbėjimais. 
Kuo katalikas savo galvojimu 
ir veiksmais skiriasi nuo kiek
vieno eilinio ir visai netikinčio? 
Kaltiname visus, o kalčiausi esa
me patys. Krikščionybės krizė 
— žmogaus krikščionies krizė. 
"Žmogau, pažink pats save!"

Šių dienų mokslas tvirtina, 
kad jam rūpi žmogaus asmeny
bės išsaugojimas. Asmenybė gi 
talpina prigimtį ir savąjį aš. ši 
diena yra skrupulinga nepažei
sti prigimties teisių. Dar dau
giau. Ši diena pataikauja ir gar
bina prigimties klaidas, kurias 
pavadina natūraliomis prigim
ties teisėmis: pyktis, melas, pa
vydas, gobšumas, žudymo alkis, 
pasireiškiąs įvairiomis formo
mis.

Kristus atėjo iškelti gerąją 
žmogaus prigimties pusę — dva
sinį pradą. Ydų Kristus nepa
teisina. “Jei tavo akis tave pik
tina — išlupk ją...” Tačiau že
mė taip absorbuoja žmogų, kad

KARŠTI BARNIAI SVEIKA 
VEDYBINIAME GYVENIME

Neseniai įvykusioje Amerikie
čių Psichiatrų draug jos konfe
rencijoje Miami Beach dr. Alf- 
red K Messer, Emory u.niver- 
s teto profesorius, skaitė paskai- 
fp. kurioje pabrėžė kad vedy- 
b niai barnia; nėra išvengiami, 
sprendžiant jautrias šeimos 
nroblemas.

Du asmenys, gyveną intymiai 
do vienu stogu, retkarčiais tu- 
-i sus;k:rsti.

Tokie nereikšmingi dalykai, 
kaip nerspansta per vidurį dan- 
bi pastos tūtelė, numestos bet 
kur ne«vario« kojinės pridegin
tos b”’vės. p’nign’s b’udžetas 
s” laiku iššauk!a “sprogimą”. 
Ar tai būtų vyras ar žmona, 
-’-'eias iš jų primeta kitam ne
tvarkingumą bei apsileidimą. 
Kas pasakoma įs;karščiavus, ne- 
gal;ma visko priimti už gryną 
pinigą.

Dr. Messer sako, kad vyras 
ir žmona barniu metu turi kon- 
centruotis į kovos bendrumą, ‘ma 1450 galionų vandens.

dvasinei pusei nebelieka laiko. 
Mes dirbame septynias dienas, 
griaužiamės septynias naktis, o 
meldžiamės vieną valandą savai
tėje ir pykstame, kad pamal
dos per ilgai tęsiasi...

“Aš esu Tiesa, Kelias ir Gy
venimas... Aš atėjau, kad žmo
gus gyvenimo turėtų ir jo gau
siai turėtų”.

Krikščionis turi būti platus, 
jis negali ribotis tik savo gyve
namu ir savimi pačiu. Egoizmas 
mūsų maldose yra didelis pavo
jus nukrikščionėjimui. Reikalin
gas dvasinio gyvenimo spindu
liavimas į aplinką. Reikia kan
čios ir pasiaukojimo. “Imk kry
žių ir sek mane!" Kristus aiškiai 
pasako — imk, nelauk, kol kry
žius prislėgs tave, pats jį pa
siimk, nuo jo nebėk, nes jis yra 
tavo. Nešk tylėdamas, nemur- 
mėdamas ir kantriai, kaip ir ta
vo Mokytojas.

Tai metmenys minčių, kurias 
pažėrė kun. J. Vaišnora dvasinio 
susikaupimo valandoje. Jei no
rime nešti šviesos ir gėrio į 
žmonių gyvenimą, pradėkime 
nuo savęs. Į šį kvietimą atsilie
pė 40 moterų. Pereitą savaitga
lį jos atliko uždaras rekolekci
jas Cenacle vienuolyne, Chica
goje, kurias pravedė kun. J. 
Vaišnora.

Danutė Augienė

bet nesdeisti į detales. Kai kraš
tai ‘šsikalbama, tai vienu ar ki
tu būdu prieinama prie kovos 
galo. Tada vienas partnerių pa- 
leidž’a nedrąsiai taikos balandė
li. Kitas narys turėtų prisipažin
ti prie savo klaidų ir nusile’sti 
jei nenori pradėti kovos iš nau- 
’O.

Tač;au. jei barniai baigiasi, 
neperžengus nus’leidimo ribos, 
*a: tokiai porai šitai išeina tik 
i gerą. Taip išvedžioja dr. Mes
ser. B°t i’s perspėja tokias po- 
ps kurios pertempia g:nčo ri

bas nes tada artėjama prie ka- 
' -sti-ofos.

Toliau dr. Messer pastebi, kad 
vedvbos. kuriose nėra visai jo
kiu va dų, yra užšąlusios ir ne- 
lanksč’os. Tada vedybinis gy
venimas sudaro tik priedangą 
palaikyti taikai ir darnumui.

— Amerikoj kiekvienam gy
ventojui per dieną sunaudoja-

Manau, jog ne vienai ir ne 
vienam bus įdomu sužinoti, kaip 
pavyko moterims išprovokuoti 
•ąšytojus, kad jie sukurtų spe
cifinės temos romaną. Tos min
ties vedama, nuvykau pas p. 
Eleną Juknevičienę, ilgametę 
vyresniųjų giedrininkių pirmi- 
n nkę bei jų sielą, kurios gal
voje gimė ir brendo konkurso 
;dėja ir kurios pastangomis 
giedrininkės ir lietuviškoji vi
suomenė stovi kone premijos 
ite kimo išvakarėse.

— Kokios nuomonės esate 
•’pie esamuosius lietuvės moters 
t’pus mūsų literatūroje?

— Nuolat domėdamasi savą- 
ia lietuviška literatūra, pasigen
du joje stipraus lietuvės moters 
t:po. Vis jaučiu širdy kylantį 
nerimą, kad moteris mūsų li
teratūroje nėra pakankamai iš
pyškinta. O lietuvės moterys 
vra taipgi vertos savoje litera
tūroje užimti tinkamą vietą. Ta
čiau lietuvė mūsų literatūros 
puslapiuos ne vienu atveju pri
statyta kaip tuščia, išlepusi, iš
sisėmusi, palūžus'. Su labai ma
žomis išimtimis, kurios paskęs
ta bendroje tendencijoje, lietu
vė moteris savo tautos literatū
roj nemato tikrojo savo portre
to. Jam dar nebuvo lemta suži
bėti visu ryškumu dailiosios pro
zos puslapiuose.

— Kokią lietuvę moterį no
rėtumėte matyti mūsų literatū
roje?

— Esu realistė ir suprantu, 
kad pateisinami yra visi realūs 
tipai, tač’au pasigendu ir tei
giamo tvirto būdo protagonis- 
čių, pasiaukojančių, kovojančių, 
net ir mirštančių už savo ar už 
laisvos tautos idėją. Kur yra ta 
lietuvė moteris, patriotizmo 
liepsnose sudeginus savo asme
nišką gyvenimą? Kur kūrėja, 
menininkė, doktorantė ? Kodėl 
pro jas praeinama, jų nepaste
bint? O kur toji kasdieninė he
rojė, kuri gyvenimo sūkuriuose 
nepaskendusi, nepalūžusi, išsau
gojo savo garbės jausmu este
tinės kūrybos turtą...

— Kaip kilo šio “moteriško
jo” romano konkurso mintis?

— Turint galvoj, kad lietu
vių rašytojų, kaip ir visų lietu
vių, skola savo tautos moterims 
yra gana didelė, sumanyta 
skelbti romano konkursą, pa
brėžiant, kad romano pagrindinė 
veikėja būtų stipraus, charakte
rio lietuvė moteris. Piniginė 
premija tai tėra tik simbolis 
mūsų moralinės paramos, siel
varto ir džiaugsmo, kuriais mes 
padedame saviesiems kūrėjams 
žengti su laiko dvasia, kad jie 
sėkmingai įkoptų epochos avan- 
gardan, įsiliedami į pasaulinio 
masto literatūrines sroves.

— Ar galvojate, kad konkur
sas buvo sėkmingas?

— Šiltas rašytojų dėmesys,

Chicagos Lietuvių moterų klubo madų parodos rengimo komitetas. Ponia Mildred Keech, rengimo komitet< 
pirmininkė, rodo komitetui vieną stalo papuošalų. Sėdi iš k. j d.: Kristina Austin, klubo pirmininkė. Juzi 
Daužvardienė, garbės pirmininkė Joan Oksas, rengimo komiteto vicepirmininkė. Stovi iš k. j d.: Broni 
Yanaa. laimėjimų pirmininkė, Gene Krajicek reklamos pirmininkė ir Aldona Daukuvienė, rezervaciji 
pirmininkė

prisiunčiant (dviem atvejais) I — Esate kadaise minėjus, kad 
dvylika veikalų, manau, savai- pasigendate enciklopedinio po- 
me atsako į klausimą. O “Gied- būdžio studijos apie pasižymė- 
rai’’ tai turėtų būti paskatas ne- justas lietuves moteris, kaip įsi

vaizduojate bendrais bruožaisnuleisti rankų sėkmingai pradė
tame kultūriniame darbe.

— Ar sakytumėt, kad giedri
ninkės turėtų imtis iniciatyvos 
ir toliau šią tradiciją palaikyti?

— Taip. Pirmasis sėkmingas 
derlius turėtų iššaukti ir gran- 
d nę sekančių, kad ateinančių 
kartų dukros, motinos ir litera
tės d'dž’uotųsi lietuvių literatū
ros moterims. Konkrečiai: se
kantis konkursas galėtų būti 
paskelbtas, pasitinkant Lietu
vos nepriklausomybės 50-tąją 
sukaktį 1968 metais.

Elena Juknevičienė

ETIKETAS

Ar esi atidi bei taktiška sa
vo draugų atžvilgiu? Ar atsime
ni, kada pasiųsti laiškutį ar ko
kį mažą raštelį:

1. Draugams, kurie serga?

2. Kuriam nors pažįstamui, 
gavusiam paaukštinimą darbe?

3. Senierdfc draugams, šven
čiantiems vedybų sukaktį?

4. šeimininkei, kuri pakvietė 
Jus į ypatingai malonų pobūvį?

5. Jaunajai, kurios vestuvės 
buvo viešai paskelbtos ?

6. Pažįstamam, išrinktam į

Giedrininkės kviečia

“Giedros” skelbtąjį romano 
konkursą laimėjusiam rašyto
jui Aloyzui Baronui premija bus 
įteikta š. m. lapkričio mėn. 27 
d. 4 v. v. Chicagoje Jaunimo 
centro didž.ojoje salėje. Šį įvy
kį “Giedra” atžymės literatūri
ne akademija ir koncertu. Gied
rininkės tiki, kad Chicagos lie
tuviškoji visuomenė šią akade
miškai kultūrinę popietę sutiks 
šiltai, gausiai jon atsilankyda
ma. “Giedros” kultūrines pa
stangas ypatingai turėtų su
prasti ir įvertinti Chicagos lie
tuvių moteriškasis pasaulis.

tokį veikalą?
— Toks veikalas turėtų atžy

mėti lietuvių moterų įnašą tau
tos mokslinėje, politinėje, visuo
meninėje bei kūrybinėje srityje. 
Ji liudytų lietuvių moterų tau
rumą, inteligenciją, kūrybingu
mą, pasiaukojimą, drąsą bei 
tvirtumą principuose. Jis būtų 
ta'p pat ir mokslinės medžiagos 
telkinys lietuvių tautos istorinė
je charakteristikoje. “Giedrai”, 
savo veikloje pradėjus naują 
kultūrinę vagą, vertėtų apie tai 
pagalvoti.

— Koks būtų Jūsų linkėjimas 
pasaul’o lietuvėms moterims, su
tinkant premijuotąjį romaną 
“Trečioji moteris”?

— Gėrėdamies svetima litera
tūra, kartais pamirštame savą
ją ir pakankamai jos neverti
name. Linkiu labiau pasitikėti 
mūsų rašytojais.

Tuo ir baigiau pasikalbėjimą 
su pirmąja šios konkurso min
ties moterimi, laukdama pra
turtinti savo lentyną A. Barono 
premijuotu romanu "Trečioji 
moteris”.

Dalia Kučėnienė

kokią aukštą valdžios vietą ar 
kurios organizacijos bei klubo 
valdybos pareigoms?

7. Jaunosios motinai, po da
lyvavimo jos dukters sutuoktu
vėse ar priėmime?

8. Draugei, suruošusiai pobū
vį Jūsų garbei?

9. Kaimynui ar draugui nelai
mės ar mirties atvejais?

10. Komiteto pirmininkui, at
likusiam puikų darbą organiza
cijoje, klube ar biznyje?

Daiva Dobilienė

Studentė apibūdina 
Kennedžių šeimą

Gražutė Sharon Connors, 21 
metų amžiaus, kuri praleido vi
są praeitą vasarą, padėdama vi
rėjai Kennedžių šeimoje Hyan- 
nis Porte, papasakojo viską sa
vo studijų draugėms Marygro- 
vc kolegijoje, Detroite:

“Robert Kennedy yra pats 
tyliausias. Sargent Shriver yra 
idealus vyras ir tėvas... Jackie 
pasižymi vandens sporte... Ethel 
ir Eunice turi jautrų skilvį... 
Caroline ir John yra nesugadin
ti vaikai... Ted yra šiltai nuo
širdus ir geras — tai antras 
John F. Kennedy. Aš manau, 
gal būt, aš pamėgau jį labiau
siai iš visų”.
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