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NUO LATVIJOS UGI UKRAINOS
Broniaus Kviklio "Mūsų Lietuvos" trečiojo tomo sulaukus
MUSŲ LIETUVA. Krašto vieto
vių istoriniai, geografiniai, etnogra
finiai bruožai. III tomas. Paruošė
Bronius Kviklys. Leidėjas Juozas
Kapočius III tomo kalbos taisytojas
Feliksas Kudirka. Fotografai Vy
tautas Reivytis ir Daumantas Ci
bas. Korektorius Jonas Damaus
kas.. žemėlapius braižė
Albinas
Karnius.

Techniškai

apipavidalino

Kazys Simanavičius. Foto ofseto
darbus atliko Viktoras Kapočius.
Spaudė Lietuvių .Enciklopedijos
spaustuvė, 361 W. Broadway,
South Boston, Mass. 02127. U.S A.
-buijoj ou! i x oi “jsd 021 bSAuji
to, kietai įrišta, gausiai iliustruota.
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Trečiasis Broniaus Kviklio
“Mūsų Lietuvos” tomas išleis
tas be uždelsimo. Mat, buvo
skeptikų, kurie teigė, kad auto
riui “pritruks garo” kasmet pa
ruošti po didžiulį tomą aprašy
mų, kuriems medžiagos reikia
ieškoti po viso pasaulio kampus
kad išseks jo iliustracijų ištek
liai ir, pagaliau, kad pati leidyk
la, apsikrovusi Lietuvių Encik
lopedijos ir kitų terminuotų dar
bų leidimu, nepajėgs suskubti.
Džiaugiamės pamatę, kad tie
pesimistų abejojimai buvo be
pagrindo. Naujasis “Mūsų Lie
tuvos” tomas įgriuvo į mūsų
knygų lentynas visu savo jau
čio svoriu ir nepavėlavęs, ir nesuplonėjęs, ir ne mažiau puoš
nus, o turinio įvairumu netgi įdomesnis už kitus tomus. Tai
suprantama, juo giliau į mišką
—juo daugiau ir įvairesnių me
džių užtinkama. Be to, autorius
tolemesniem tomam gauna dau
giau patyrimo geriau medžia
gą sudoroti. O energijos ir iš
tvermės iš jo nė su krūku neiškabinsi. Lygiai ir leidėjo jokie
sunkumai ir rūpesčiai nepailsi
na. Verčia jiedu didžiulius to
mus lyg žemkasė, triuškindama
visas kliūtis, nuversdama kal
nus sunkumų.

Šis tomas prasideda Latvijos
pasienyj, o baigiasi prie Ukrai
nos. Tajjp, nė grūdeliu, tai saky
damas, nepadauginu. Jo pirmo
joj daly (7-112) aprašyta Šiau
lių aps. rytinė dalis, antrojoj
(115-658) — Sūduva, o trečiojoj (659-709) daly duodama vie
tovės į pietryčius nuo Augusta
vo aps. ir istoriškai apžvelgia
mas, anot autoriaus, “Lietuviš
kas palikimas į pietus ir į ry
tus nuo etnografinės Lietuvos
ribų”, kuris apima ne tik Baltvyžių girią, bet ir Balstogę, ir
Lietuvos Brastą, ir Naugardu
ko aps. Taigi nuo Latvijos ligi
Ukriinos!
Knyga pradedama glaudžiu
Šiaulių apskrities istoriniu apra
šymu, o po jo eina platus, vis-

ANTANAS BENDORIUS

pusiškas Šiaulių miesto aprašas
su 20 foografijų ir miesto bei
jo apylinkių žemėlapiu. V’enoj
iš tų fotografijų matyti pas
kutiniojo karo metu sunaikinti
Šiauliai su jų didžiosios įžymy
bės — šv. Petro ir Povilo baž
nyčios griuvėsiais; keliose kito
se matome atstatytą miesto da
lį Būdinga sovietinei “kultūrai”
paliudyti yra 23 psl. Salduvės
piliakalnio fotografija, rodanti
kaip tą garsų mūsų krašto ar
cheologinį paminklą apgadino au
tomobiiistai, pravedę per jį len
ktynių kelią. Toliau, Jurgaičių
Kryžių kalno apraše autorius
užsimena, kad bolševikai visus
ant to piliakalnio buvusius kry
žius nugriovę. Girdėjau iš as
mens, buvojusio ilgesnį laiką
Lietuvoje praėjusią vasarą ir
tikrai patyrusio, kad tie kryžiai
buvo sunaikinti vieną naktį juos
uždegus. Nereikėjo jų nė vers
ti, nė griauti, nes bubami tan
kiai sustatyti ir sausi, vėjui pu
čiant, supleškėjo kaip žvakės.
Knygoje įdėtos dvi tų kryžių
geros fotografijos.
Gaila, kad Ginkūnams skirti
tik du trumpi sakinėliai. Juk tai
buvo daug mūsų žemės ūkio kul
turai nusipelniusio ir žymaus
kooperatininko Jono Fledžinskio rezidencija ir buvęs pavyz
dingas ūkis. Ten užaugo ir jo
vaikai — žinomoji dailininkė Aleksandra Kašubienė ir sūnus
muzikas virtuozas.
Maža pastabėlė: pro Guberni
ją pravestas ne plentas į Joniš
kį, bet geležinkelis. Pasigenda
me loję vietoje ir Maisto fabri
ko, kuris ten yra žymiausia pra
monės įmonė.
Plačiai ir įdomiai aprašyti

Gruzdžiai su jų apylinkėmis, iš
kurių ypačiai pažymėtini Laumakiai, Tyrelis ir Šiupyliai. Šių
vietų aprašus davė Vytas V. Virsnyn. Gruzdžių miestelio apra
šą puošia net 13 iliustracijų, ku
rių viena yra didelė fotografi
ja iš lėktuvo. Išsamų Žagarės
aprašą paruošti talkino žagarietis, žymusis skautų veikėjas Ka
zys Palčiauskas. Ir Žagarė pui
kiai iliustruota, tik jos garsaus
parko 63 ha didumo, v’eno iš
didžiausių Lietuvoje nuotrauka i
netikusi. Tačiau šią kaltę aš sau
prisiimu, nes autoriui nepasiū
liau savos geros nuotraukos, iš
kurios matyti to parko angliš -!
kas stilius. Skaisgirio apraše įdėta būdinga Trumpaičių kaimo
koplytėlė ir šulinys su svirtimi.
Nuo savęs noriu pridurti, kad
tame kaime gimė ir užaugo žy
mus patriotas, kultūrininkas ii
visuomenininkas Pranas Narvy
das — senas bruklynietis, pas- i
kelbęs spaudoje įdomių, gražiai
parašytų atsiminimų apie savo
gimtąjį kraštą.

ŠVIESOS IR PRIETEMOS

\ nrna su žvirbliu stato
bažnyčią

Tai. žinoma, liaudies humo
ras, bet jis turi ir savo istori šiurpili,, apylinkė^' Vaizite# Ciso kalno link 1961 metais. (Iš Br
ją, atpasakotą Šakynos apraše. | Kviklio “Mūsų Lietuvos” III tomo).
Trumpai sakant buvo
itaip.
XVIII a. pabaigoje Šakynos kle
bonas kun. Varanavičius, žmo
tatys ta varna su žvirbliu”. Ir Proletaras — pirmoji
nių atmintyje ligi šiol išlikęs
pastatė, bet sienos išėjo kreivo bolševikų auka.
Varnos vardu, buvo didelis stip
kos. Iš įdėtos knygoje jos nuo
ruolis. Jis pasiryžo pats pasta
Pašvitiniui skirtame strapstraukos matyti, kad bažnyčia ytyti 3avo rankomis naują rnū- j
nyje
aprašomos tos vietos savara monumentali, bet grubiai iš
ro bažnyčią. Pasikvietęs vargo
norių-milicininkų
kautynės 19
mūryta. Skaisgirio bažnyčia, su
nininku kitą milžiną, pavarde
Šakynos palyginus, atrodo tik 19 m. sausio 16 d. su latviais
Žvirblis, ėmėsi darbo. Ji°du rin
ras architektūros deimančiukas raudonarmiečiais Rinkūnų dva
ko nuo laukų didelius akmenis,
re, kurių metu žuvo vargingo
juos skaldė ir iš jų murino sie Žagarės vyšnias sunaikino kol žemdirbio sūnus Aleksandras
nas. Parapiečiai nesipuolė jiems chozuose išbadėję strazdai.
Vainauskas. Autorius teigia,
padėti. Netgi šaipydavosi: “pa
Plačiai žinomos ir toli už Lie kad Vainauskas, o ne Lukšys,
matysime, kokią, bažnyčia pas- tuvos sienų žagarinės vyšnios, yra pirmoji mūsų tautos auka
kurios nuo senesnių laikų papli dėl nepriklausomybės. Pasiro
tusios Žagarės apylinkėse. Jų do, kad Vainauskas net ligi 19
derlių 1935-36 metais sunaikino 35 m. buvo visai užmirštas, ne
iš svetur atskridę strazdų bū buvo net įtrauktas į savanorių
riai. Ornitologai išaiškino, kad sąrašą. Tik vėliau apsižiūrėta,
tai padarė Karelijos paukščiai. jo portretas iškabintas Karo mu
visuomenė
Anksčiau jie skrisdavę pasivai ziejuj. Pašvitinio
šinti į Ukrainos vynuogynus, jam pastatė puikų paminklą, ku
bet ten įvedus kolchozinę siste rio pašventinimo iškilmių foto
mą ir derliui sunykus, jie pasi grafija įdėta viename puslapyje
rinko Žagarės vyšnias... Žeime su žuvusiojo paveikslu.
lio apraše atpasakotas tragiš
Išsamus Radviliškio aprašas
kas tos vietos evangelikų para
papildytas 15 rinktinių fotogra
pijos klebono kun. Leijerio liki
fijų, kurių viena — barokinio
mas ir jo didvyriškos pastangos
malūno — per neapsižiūrėjimą
apginti bažnyčią, bet pasigen-1
pateko iš Baisogalos. Tačiau yra
dame nors trumpai suminėto
(90 psl.) ir to pagarsėjusio kau
ten 1930 m. paslaptingo veter.
tynių metu su bermontininkais
gydytojo K. Avižienio žuvimo, malūno nuotrauka. Jis be spar
sukėlusio visoj Lietuvoj didelę nų, apšepęs, apleistas, o turėtų
Liškiavos pilies bokšto liekanos. (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” sensaciją ir plačiai pagarsėjusią būti apsaugotas kaip istorinis
daiktas.
teismų bylą.
III tomo).

Arti 7,000 žmonių dviejuose
operos “Gražinos” spektak
liuose mūsų muzikiniame gy
venime yra kažkas nepapras
to. Šitai pastebėjo ir amerikie
čiai bei šiaip kitataučiai, pra
ėjusio įvykio dalyviai. Žinoma,
jiems imponavo ir pats sceni
nis “Gražinos” apipavidalini
mas, muzikinis ir vokalinis jos
rūbas, bet nemažiau imponavo
ir lietuviškosios publikos ant
plūdis. Iš to fakto ir svetimie
siems ir mums patiems gaiejo
susidaryti įspūdis, kad esame
labai gyvo muzikinio gyveni
mo bendruomenė, kurios užuo
vėjoje gali tarpti gili muziki
nė kultūra, skambėti dėmesio
verti koncertai, augti nauji
kompozitoriai.
Ar iš tikrųjų jau taip ir
yra? Gražininio ūpo pakilime
yra gera proga susimąstyti ir
dėl klaustukinių problemų. Juo
labiau, kad ne vienu atveju
patyrėme, jog esame linkę ku
riam nors dalykui užsidegti
visa širdimi ir karštai, tačiau
daugiau ar mažiau tik vienkartiškai. Mūsų kultūrinio gyve
nimo kreivė tada staiga paky
la į kone svaiginančias aukš
tumas, bet po to vėl staiga
krinta žemyn į toli gražu ne
pakankamą jos lygį. Šitai sa
kydami, turime galvoje ne to
ar kito kultūrinio fakto kūrė
jus: rašytojus, muzikus, daili
ninkus bei techniškuosius Įvy
kio organizatorius, bet skaity
tojus, klausytojus, žiūrovus,
žodžiu — kultūrinio fakto pri
ėmėjus — publiką. Pasirodo,
kad šventiškos publikos mums
netrūksta. Tik ji spraktelia pa
kilia nuotaika kaip užbrauktas
degtukas, užsiliepsnoja kaitriu
laužu, o po to vėl užstoja ilga
ir nejauki prietema.

ta, bet mirtis pavėlavo vienerius grakščiu Buračo piešiniu, bet
metus.
Rekyvos ežero skyriuje įsime
tęs kažkoks nesusipratimas. Ne
Rekyvos dvaro aprašymas su
gali ežero vandens paviršius vie
jo sena ir nepaprasta istorija
yra labai įdomus ir papuoštas name jo gale būti keliais met
rais žemesnis, kaip kitame ga
le. Ir Tyruliams (naujai gyven
vietei to paties vardo durpyno
saloje) netinka miesto vardas,
nes jame dar tik apie 1000 gy
ventojų, nors iš įdėtos fotogra
fijos jis panašus į tokį. Kadan
gi per 20 metų tikimasi visą tą
durpyną baigti eksploatuoti, tai
atrodo, kad tas “miestas” gali
išnykti.

Skulptorius iš gandralizdžio.

Šiame numery:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šviesos ir prietemos.
Nuo Latvijos ligi Ukrainos.
Andreu Wyeth kūryba.
“Gražinos” spektakliams praė
jus
Pasakų židinio pėdsakais.
Lituanistikos Instituto suvažia
vimas.
Trijų dailininkų paroda.
Kanados lietuvių leidinys
angliškai.
Kas atsitiko Vaivoros saloje?
Knyga apie dviveidišką sambūvį.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

Buvusieji Seinų domininkonų rūmai 1965 metais. (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” III tomo)

O muzikine prasme prietema
vadiname tokią situaciją, kada
po akinančių šventimų šviesų
įprastinėje savaitgalių tėkmėje
vykstantys savų solistų reči
taliai publikos antplūdžio toli
gražu nesusilaukia, kada inst
rumentalistų koncertai praeina
tuštokose salėse, kada pačios
geriausios plokštelės yra ma
žiausiai perkamos, pasitenki
nant tik šlagerinėnūs. Tuo ne
norime pastarąsias nuvertinti,
o tik pabrėžti, Kad muzikinei
kultūrai ugdyti vienų jų nepa
kanka. Muzikinio gyvenimo
prietema yra ir tai, kai daž
nam kasmetinis mūsų operos
spektaklis yra vienut vieninte
lė proga akis akiu susidurti su
muzika. Prietema ir tai. kad
mes, turėdami gražias progas,
nelankome Amerikos didmies
čiuose pirmaeilių simfoninių
koncertų, praleidžiame progas
išgirsti geriausius pasaulio vo
kalistus. nesekame patys širvo
ausimi dabartinės muzikos rai
dos. o po to skundžiamės, kad
Lapinskas mums ne^uprantanras.
Žinoma, muzikinio gyvenimo
lygiui išlaikyti, o tuo pačiu ir
palankiai kūrybiniai nuotaikai
sudaryti daug gelbsti ii' koks
nors kasmetinis, Šventinis po
lėkis bei užmojis. Tačiau ne
mažiau būtinas ir nuolatinis,
sakytume, kasdieninis muziki
nio poreikio jutimas. Ii tik ta
da, kai gera plokštelių muzika
kiekvienam iš mūsų taps kas
dienine, o savaitgaliu.s ir kon
certine būtinybe, galėsime sa
kyti, kad mūsų visuomenė yra
muzikine prasme giliai išpru
susi, traukianti ne tik kitatau
čio akį. bet ir palanki savųjų
šios srities talentų brendimui.
k. br.

Labai įdomus yra Nirtaičių
kaimo (Šiaulėnų apyl.) kapinė
lių aprašas. Tai vienintelės vi
soj Lietuvoj kapinės, kurias iš
puošė akmens skulptūromis be
mokslis skulptorius Juozas Ged
minis. Iš tikrųjų, tas Gedminis
buvo nepaprastas žmogus, pasi
žymėjo dideliu išradingumu ir
pamėgimu iš akmens daryti vi
sokias figūras, grybus, žalčius,
didžiules širdis ir kt. dalykus.
Būdamas jaunas, jis mėgdavęs
miegoti gandralizdyje. Jo darbų
trys nuotraukos įdėtos “Mūsų
Lietuvos” 103-104 psl. Viena jų
Kviklys, parengęs ir ati
vaizduoja jo paties antkapį su Bronius
davęs skaitytojams jau tris tomus
' pramatyta 1912 m. mirimo da- “Mūsų Lietuvos”.

Sūduvos padangėj — jotvingių
žemėj.
Sūduvai Br. Kviklio III tome
tenka dramblio dalis — lygiai
500 puslapių ir 663 fotografi
nės iliustracijos, neskaitant že
mėlapėlių ir planų. Pradžioje au
torius duoda bendrą visos Sū
duvos geografinę-istorinę apž
valgą. Jai skirta 28 puslapiai
6u 8 žemėlapėliais ir keliolika ki
tų iliustracijų. Čia ypačiai įdo
mus skyrius apie jotvingių prie
šistorinę senovę , apie kurią
daug sužinota iš archeologinių
tyrinėjimų, pradėtų po II pašau
linio karo. Lenkai (ir tarptau
tinės archeologinės ekspedici
jos vienas iš organizatorių šve
das Knut-Olof Falk) paskelbė

(Nukelta į 2 psl.)
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BRONIAUS KVIKLIO
„MŪSŲ LIETUVOS"
TREČIASIS TOMAS
(Atkelta iš 1 psl.)
ištisą eilę studijų apie sūduvius
-jotvingius. Ta gausi, nauja mo
kslinė medžiaga autoriaus tinka
mai panaudota.
Neįmanoma apžvelgti šios
knygos dalies kiek detaliau, nes
tai užimtų per daug vietos. Ten
ka tik padaryti vieną kitą ma
žą pastabą, būtent:
Dzūkai gyvena ne tik rytinėj,
bet ir pietinėj Sūduvoj(120 pi.).
Ne visos Sūduvos kaimai buvo
išskirstyti viensėdžiais XIX a.
viduryje. Jos pietinės dalies dau
guma kaimų buvo neišskirstyti
ligi to amžiaus pabaigos ar XX
a. pradžios. Juodosios Ančios
žiočių intakas vadinasi ne Igorka, bet Igara (141). Ten pat
minima Fošo linija išvesta 1919
m. ne XII. 8., bet VII. 18. Ma
tyti. jog autorius ją sumaišė su
Cursono linija.
Hitleris savo sąjungininkui
Stalinui pardavė ne šiaurinę, bet
pietvakarinę Sūduvos dalį. Prie
nų giria negalėjusi būti 148 km.
ilgio, nes būtų netilpusi visoj
Sūduvoj (285). Varviškėj sukur
tas lenkų partizanų lizdas buvo
lietuvių kariuomenės likviduo
tas 1923 m. ne III. 2. (513 psl.)
ir ne II. 24.(518), bet III. 27.

Pasitaiko ir korektūros klai
dų, nes be jų jokia knyga ne
ateina į šį pasaulį. Imant dėme
sin knygos didžiulę apimtį, vis
dėlto, ^jų labai nedaug. Kai ku
rias tenka ątitaisyti; skliaustuo
se duodami atitaisymai ir nuro
domas psl.: Vokietija I ps. ka
ro metu kapituliavo 1918. XI. 11,
o ne IX. 18. (34); dr. Maciū
no rūmai Linkuvoje buvo ne
tarp valsčiaus gimnazijos ir na
mų, bet tarp valsčiaus namų ir
gimnazijos (77); ne kelio tro
belės, bet kelios trobelės (105),
ir ten pat neapšaudoti, bet ap
šaudyti; Stankūnų kalnas ne
187 m. aukščio, bet 287 m. (116)
lietuviai buvo ne perkeldami,
bet perkeliami (142); ne Tumbova, bet Tambova (158); kun.
Sidaravičius (Sideravičius, 157),
Višakio Rūdos apylinkėse ran
dama limotinės geležies rūdos
(limotinės gel. r., 241); tame
miestely koplytėlė yra ne ant
upelio, bet prie šaltinio (251);
naujoji Zapyškio bžn. ne romė
nų, bet romaninio stiliaus (272);
Kaimelio bžn. pastatyta ne 1865,
bet 1765 M.: Gelgaūdas persi
kėlė per Nemuną, ne 1931, bet
1831 m.; kun. A. Jusaitis 1919
m. įteikė savo knygą ne prez.
Rooseveltui, bet Wilsonui (333);
bolševikų sudaryta mirties zo
na pasienyje buvo ne 8 km., bet
8 m. pločio (339); Seinų apy
linkės kaimai vadinasi ne Klei
vai, Jodeliškės ir Paseinis, bet
Klevai, Juodeliškė ir Paseiniai
(444, žemėlapis); ne Pulkotai,
bet Pulkotas ir ne Burbiškės,
bet Burbiškiai; Seirijų parapi
jos kaimas ne Avižoniai, bet vižieniai (497); iš seiniškių Ža
gariu kilęs veikėjas ne Daukevičius, bet Dapkevičius (503);
Miroslavo bažnyčią žaibas sude
gino ne 1935, bet 1835 m. (563);
iš Vilniaus į Joniškį ne 322 km.,
bet 220 km.; Pašvitinio parti
zanai kovėsi su bolševikais, Po
vilas Liikšys žuvo ir bermon
tininkai prie Radviliškio sumuš
ti ne 1920, bet 1919 m. (73 psl.
ir parašas po žmlp. 93 pslp.);
pirmoji demarkacinė linija sa
ntarvininkų nustatyta 1919 m.
ne XI. 18., o VI. 18.
Iliustracijos

Ne veltui sakoma, kad vienas
paveikslas atstoja tūkstantį žo
džių. “Mūsų Lietuvos” autorius
tai gerai supranta ir dėl to jų
nepasigailėjo. Iš viso duota 865
fotografijos ir kelios dešimtys
žemėlapėlių bei planų ar pieši
nių. Ir beveik jos visos geros
arba net puikios. Tik kelių iš
jų galėtų ir nebūti, nes jos ar
ba pasikartoja, arba techniškai

nevykusios. Užtat yra šimtai
nuostabiai gražių, tiksliai atrin
ktų ir spaustuvės techniškai ne
paprastai švariai atspausdintų.
Tai oar ne viskas. Dauguma jų
naujos, niekur ligi šiol nematy
tos, o kas svarbiausia, tai kad
jos visiškai neseniai gautos iš
Lietuvos arba iš Seinų-Suvalkų
krašto. Vien tik Seinams ir jų
artimai apylinkei skirta net 24
puikios nuotraukos, 2 žemėla
piai ir miesto detalus planas.
Žymiai daugiau jų randame Su
valkų, Augustavo ir Naugardu
ko apskričių aprašuose, nekal
bant apie Marijampolės ar Aly
taus aps. Tik autoriaus neišse
nkamos energijos, sumanumo ir
ryžto dėka šią jo knygą puo
šia šimtai tikrų fotografinių re
tenybių. Juk gerai žinome kaip
sunku, o dažniausiai visai neį
manoma, gauti iš anapus gele
žinės uždangos kurios nors vie
tovės nuotrauką. Tai gali liu
dyti ir šių eilučių autorius, dė
jęs pastangų gauti iš ten foto
grafiją • Lietuvių Enciklopedijai.
Mūsų malonumui Br. Kviklys
sugebėjo gauti šimtus specialiai
jam padarytų, puikiai nusiseku
sių nuotraukų. Argi tai nenuos
tabu? Tokių puikių Lietuvos
nuotraukų sunku aptikti ir ge
riausiuose kituose leidiniuose, o
nuotraukų iš ano pietų Lietuvvos etnografinio pakraščio —
Naugarduko, Nesvyžiaus, Slany
mo, Pinsko, Myriaus, Balstogės
ir kitų vietų niekur neteko ma
tyti. Turiu dėmesy naujas tų
vietų fotografijas.

Andrew Wyeth

Portretas

Iš parodos Chicagos Meno institute

ANDREW WYETH
Įspūdžiai iš jo meno parodos Chicagoje
SAULE JAUTOKAITE

Šiuo metu Chicagos Meno in
stitute vyksta Andrew Wyeth
meno darbų paroda. Dailinin
kas dabartiniu laiku yra skai
tomas pačiu žymiausiu ameri
kiečių dailininku. Šio dailinin
ko paroda, jau turėjusi didžiau
sią pasisekimą New Yorke, Baltimorėje ir Philadelphijoje, at
keliavusi į Chicagą, tęsis čia
iki birželio mėn. 4 d.
Amerikiečių dailininkas Andrew Wyeth gimė 1917 m.
Chadds Ford, Pennsylvanijoje.
Jo tėvas N. C. Wyeth buvo taip
gi gabus ir žymus amerikiečių
iliustratorius, kuris ir savo sū
nų Andrew pradėjo nuo dvyli
kos metų mokyti iliustracijos
ir grafikos meno. Tėvas jį pri
išstudijuoti
Aplamai imant, knygos ilius vertė taip gerai
tracinė pusė labai nusisekusi. žmogaus anatomiją, kad, gerai
Kai kurios iliustracijos yra tech įsižiūrėjęs į modelį, paskui nu
niškai tiek tobulos, kad gali ly sisukęs, galėtų jį nupiešti iš at
gintis su geriausiomis brangiau minties. Sulaukęs devyniolikos
sių leidinių pasaulyje giliaspau metų turėjo pirmą savo parodą
dės iliustracijomis. Antai pvz. Philadelphijoje, o po metų jo
dr. Jono Basanavičiaus portre darbų paroda buvo suruošta ir
tui 409 psl. negali prilygti jo New Yorke.
kia kita bet kur matyta jo nuo Andrew Wyeth yra tikras re
trauka. Už tai pagyra tenka ne alistas, kartais kiek primenan
tik autoriui, sugebėjusiam pri- tis surrealizmą. Ir kas nuosta
medžioti tiek daug tokių puikių biausia, kad šiais laikais, kada
iliustracijų, bet lygiai ir leidyk kiekvienas dailininkas ieško pa
los spaustuvės personalui už tik sireikšti kaip nors prašmatniau,
rai pavyzdinį jų atlikimą, žino Wyeth visą laiką pasilieka vie
ma, savo vaidmenį čia vaidina nodas savo stiliumi, spalvomis,
ir aukščiausios kokybės, baltas i temomis, technika. Sakoma, kad
kaip sniegas, nesenstantis po
pierius. Atrodo, kad jeigu jos
būtų vienos be teksto, tai suda
rytų nepaprastai įdomų albumą.
Kas ir kaip aprašyta.

dailininkui neužtenka geros tech
nikos, bet reikia ir įkvėpimo.
Andrew Wyeth technika nuo
stabiai meistriška, o įkvėpimo
jam netrūksta, kaip matyti iš
daugiau kaip 200 parodon su
rinktų jo paveikslų. Vartoda
mas akvarelinius ir tempera da
žus, jų pigmentus išmaišydamas
dar kiaušinio trynyje ir atskiesdamas vandeniu, jis gali nupieš
ti nepaprastai detališkai ir pre
ciziškai savo pasirinktą daiktą.
Šį tapymo būdą pats dailinin
kas pavadino “dry - brush” me
todu. Dažnai, palikdamas pa
veikslo foną ir pakraščius nepa
liestus dažų — pliką drobę, dai
lininkas sukoncentruoja žiūro
vo dėmesį į jo pasirinktus ir
kruopščiausiai iki mažiausių de
talių nupieštus žmones, daiktus,
gyvulius, namus. Šis kruopštus
meistriškumas, dailininkui uži
ma daug laiko, jis net po kelis
mėnesius skiria vieno paveikslo
tapybai.
Šio amerikiečio dailininko
spalvos yra labai užslopintos.
Jis pasireiškia kaip “chiaroscuro” — šviesos ir šešėlio specia
listas, nepaprastai žaviai pagau
damas saulės šviesos ir šešėlio
žaismą. Jo spalvos gana liūd
nos : rusva, žalva, gelsva, tik
kai kuriose akvarelėse randa
me linksmesnių spalvų.
Andrew Wyeth beveik visą

pusšimtį metų praleido Chadds
Ford, Pa., ir Cushing, Maine.
Iš šių dviejų vietovių ir susida
ro visa jo meno kūrinių papras
ta ir kasdieniška tematika. Jo
paveiksluose matome nupieštus
tokius paprastus daiktus, kad
mums jie gali atrodyti visiškai
bereikšmiai. Bet juk dailinin
kas mato kur kas daugiau, negu
mes, bet tai juk ir skiria me
nininką nuo nemenininko. Dai
lininkas moka ne tik nupiešti,
bet ir akyliai stebėti gyvenimą,
įžiūrėti jo tikrovę ir paskirtį,
ko mes dažnai nė nepastebime.
Dailininkas moka pagauti tą
subtilų grožį net ir paprasčiau
siuose dalykuose ar vaizduose.
Tapytojo Wyeth paveiksluose
kaip tik tie paprastieji, nereikš
mingieji ir kasdieniškieji daik
tai tampa nepaprastais, reikš
mingais ir nekasdieniškais. Iš
savo gyvenamosios aplinkos dai
lininkas paima paprastą kam
pelį: sudėtus kibirus, gulintį šu
nį, vėjo pučiamas užuolaidas,
skrendančius paukščius, botus,
šliures, valtį pajūryje, mėlynių
krepšelį, numestą kepurę, smė
lio užpiltą batą ir padaro juos
gražiais, reikšmingais, būtinais
kasdieninio gyvenimo reikmeni
mis. Savo paveikslais jis mums
padeda geriau pajusti begalinį
tikrovės turtingumą ir grožį.
Dažnai ši tema vis kartojasi,
bet jau pagauta kitoje šviesoje
ir kitame laike.
Šalia gamtos vaizdų, dailinin
kas Wyeth taip pat nevengia ir
žmonių, kurie dirbo ar gyveno
jo kaimynystėje. Aplamai, Wyeth paveiksluose jaučiamas vie
nišumas, o ypač tai ryškiai pa
sireiškia jo žmonių gyvenime.
Daugiausia jis vaizduoja skur
dų baltųjų ir negrų buitj, pil
ną liūdesio, nusivylimo, bet kar
tu autorius jų skausmus ir var
gus sukilninna, juos atvaizduo
damas su tokia meile, užuojau
ta, kantrybe, bet kartu ir su
žiauria tikrove.

gus. Arba kitame paveiksle
“Patriot” mes jaučiame ką tik
tai pasuktą kariškio galvą. Ar
ba kitame “Wind from the Sea”
matome ką tik įpūstas per lan
gą užuolaidas.
Šioje parodoje išstatyti meno
kūriniai yra labai iliuziniai. Mes
jaučiame drabužių minkštumą
arba jų kietumą, krosnies karš
tumą, rankų kietumą, žiemos
šaltį, namo senumą, plaukų
šiurkštumą, vaiko odos švelnu
mą.
Dailininko Andrew Wyeth,
tur būt, yra daugiausiai lanko
ma iš visų vieno žmogaus su
ruoštų meno parodų. Meno paro
dų lankytojai, atėję į šio daili
ninko parodą, ji pamėgsta kaip
TeL ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-S226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rendra praktika Ir Alergija

2751 West 51st Street

Valandos: ptrmad., antr., ketvlrt Ir
penktad. 2—9 vai. v.
Šeštad. lt v. r. Iki 1 v. popiet.
T Ivonlne n-Hirn*
•naRjn’H'r*'*

Ofiso 735-4477:

Rez. PR. 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAUTORD MEDICAL BLDG.
6448 So. Pnlaski Road
VtluulM nagai «ualtarlm»

Res. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

poetą ir meistrą lygiai tokioje
pat realistiškoje nuotaikoje kaip
ir senuosius dailininkus, prade
dant Giotto ir baigiant Monet.
Į šią meno kūrinių parodą atsi
lankęs meno mėgėjas neapsivils,
nes dailininko Andrew Wyeth
kiekvienu paveikslu
galima
džiaugtis, grožėtis, patenkinti ir
praturtinti savo dvasinį pasau
lį.
O kad ir mes lietuviai turėtu
me šitokio didelio pajėgumo re
alistą dailininką! Tada tikrai
būtų akivaizdu, kad retkarčiais
mūsų spaudoje kritikuojamas ne
tikrasis ir kūrybingasis realiz
mas, o tik prasti ir nekūrybingi dailininkai, savo negalią bedangstą realizmo skydu.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. ofiso PR 6-7800: Namo 825-7607
8PEC. VIDAUS LIGOS

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

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč Ir
šešt. 8 v. r: Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL': Pirmad., antr., ketv., penkt
6132 8c, Kedrie Ave„ WA 5-2670 Pu° ® ikl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v.
nuo 2-4. Trečiadieniais Ir
Valandos pagal susitarimą. Jei ne seftad
kitu laiku susitarus telefonu:
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Telef. REpublio 7-2206
Akušerija Ir moterų Ilgos

Ofiso HE 4.1414. Bes. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JpedalvbS akušerija Ir moterų Ugor

2454 Weet 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai: kasdien 1—1 a (—8 vaJ vr>
•eit. 12—1 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tek PR 8-2120
Namu — rez. PRospeot 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

GYDYTOJA IR CHIRURGIt
VAIKU

LIGOS

2656 West 63rd Street
Ptrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius,
keičia stiklus ir rėmus

4455 S. California Avė., YA 7-7381
trečiadieniais uMaryte/'šStamen'lata
nuo 10 v, r. Iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLfiS IR PROSTATOn
CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St
Va)
antrad. nuo 2—5 popiei.
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880
Rez. ^lef. PR 9-6730

nuo 12 Iki 1 v. Ir nuo t Iki 8 v. v.
Dailininkas Wyeth savo tapy Seštad
nuo 1 Ik] 4 vai.
DR. ALDONA ŠIMKUS
boje labai vykusiai moka pagau
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
Ofs.
PR
6-6022
Rez.
PR
8-6960
ti ir sustabdyti judesį, parodan
PRITAIKO akinius
tį praėjusį arba net busimąjį
DR. L JATULIS
'5542 S. Cicero, Oak Forest, D,
vaizdą. Geras toks pavyzdys yra GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kabineto tel. 687-2020
Bendra praktika
Namų tel. 838-1071
paveikslas “The Trodden We2815 W. 71at Street
Vizitai pagal susltarlma
ed”, kuriame matome tiktai il Ofiso vai.: kasdien nuo ( Iki 9 v. v.;
nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
gus batus ir palto apačią. Iš šio šešt.
DR. J. J. SIMONAITIS
tarus
vaizdo mes galime nujausti,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofs. PO 7-6000, Rez, GA 3-7278
Adresas: 4255 W. 63rd Street
koks bus tas pareinantis žmo-

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

P. ŠILEIKIS, O.P.

8844 Wert 63rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Ortopedas, Protezistas
Iki 8 vai. Trečlad. ir iežt uždaryta.
Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Speo. pagalba kojom,
Ofiso Ir buto tek OLymple 2-1881
(Areli Supportg) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
DR. F. V. KAUNAS

2850 W. 63rd St, Chicago 29, OI.
Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. Seštad. 9-1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Ooort, Cicero

DR. ANNA BALIUNAS

Vai., kasdien 10-12 Ir 4.7. Trečlad
Ir šeštad. tik susitarus

PRITAIKO AKINTOS

DR. WALTER J. KIRSTUK

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

Kaip ir pirmesniuose dviejuo
2858 West 63rd Street
Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
se tomuose, taip lygiai ir šia
vak. Seštadlenlaa 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta.
Ligoniai priimami
me aprašoma miestai, mieste
susitarus.
liai, bažnytkaimiai, žymesnieji
Ofiso telefonas: PR 8-3226
Ree. MM. WA 5-5076
kaimai ir dvarai, piliakalniai, pi
lkapiai, upės, ežerai, kalnai, miš
Km tel. 239-4683
kai, parkai, paminklai; nepra
DR. K. G. BALUKAS
leisti nei archeologiniai radiniai
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
nei didieji akmens, nei didieji
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
medžiai, nei žymieji pastatai ar
6449 So. Pnlaski Road (Cratvford
(Medical Building) Tel. LU 5-6446
etnografiniu atžvilgiu verti dė
Priima ligonius nagai susltarlma.
mesio dalykai, žodžiu, apie kny
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-2222
gos turinį galima pasakyti: vi
sa apie viską. Visos gyvenvie
Ofisas 2148 West 63rd Street
Tel.. PRospeot 8-1717
tės aprašomos nuo seniausių lai
Basld.. 2241 West Bflth Plans
Tel.:
REpubUc 7-7868
kų ligi mūsų dienų, pradedant
DR.
S. BIEŽIS
priešistoriniais laikais ir bai
CHIRURGAS
giant dabartine okupacija, daug
Valandos. Kasdien nuo l Iki 1; tre
vietos skiriant partizanų ko
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.
voms ir dabartinio gyvenimo
Lietuvoje atvaizdavimui. Dėl to
DR. VL BLAŽYS
“Mūsų Lietuva” yra didžiulis įPLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
vairiausių informacijų apie Lie
2801 West «5rd Street
Kampas 62-člos Ir Callfornla
tuvą šaltinis, gerai dokumen
VaL: kasdien nuo s—8 vai. vak.
tuotas ir lengvai skaitomas. Be
došt&d 2 A vai
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti
to, autorius vykusiai įpina ir
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-2048
šiaip lektūrai tinkamų dalykų,
kaip sakysim, legendų, padaaviDR. C. K. BOBELIS
mų, atitinkamų ištraukų iš dai
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
liosios literatūros ar liaudies dai
Tel. 695-0533 — Elgin
nų. Jis nepraleidžia ir visokių
425 N. Liberty Street
nuotykių, asmenų — “originalų”
Ronte 25, Elgin, Illinois
ir kitų dalykų, kurie veikalą da
Tel. ofiso HE 4-5846. rez. 288-2232
ro dar įdomesnį ir gyvenimišPETER T. BRAZIS
kesnį. Ir kai užverti paskutinį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
puslapį, tai ir tari: o kokia gra
2434 West 71st Street
ži ta mūsų Lietuvėlė ir koks
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
Andrew VVyeth
Tolimas griaustinis Vai.:
antr.. penktad. 1-6, treč. Ir SeSt. tik
tragiškas jos likimas!
Iš parodos Chicagos Meno institute
anaitarus,

Tek REUanee 6-1811

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

°2®®
®EUan«5 6-4410
Rez. tel. GRoveblIl 6-0617
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ik'
2 V. p. p. ir nuo 7 (kl 8
y.- antr
Ir penkt. nvo 12 Iki 2 v d d i,
vakarais pagal susltarlma.’ D’ P “

ŪR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas. 2750 West 71 Street
Telefonas 025-8200
Valandos: 2-8
penkt. io_n
į-Lrvai. vak. fiešt. 1—4 v. v
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta
Rez- tel. « A 5yS0p».

DR. VYT. TAURAS
SSSMgg,

ligos
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir
penktad. nuo 12—4 v. p. p., (—8
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
vai vak. Seštad. 11—4 vai., trečlad.
Tel. PRospect 8-1223
uždaryta.
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. lt
penkt. nuo 2 Iki 4 VaL. Ir nuo 6 Iki 8
TeL ofiso Ir boto OLymple 2-4160
SeStad- ,2—4 v. popiet Ir kitu
laiku — pagal susltarlma.

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. I5th Street, Cicero
Kasdien 1—1 vai. Ir 8—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG*

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6106

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Priiminėja ligonius tik snsttMOi
Val :nv?V4,1’- P- k «—8 ’• vak.
... Treč. ir Seštad. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2823.
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
DR. A. VALIS-LABOKAS
MEDICAL BUILDING
7166 South Weetern Avenag
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuc
moterų LIGOS
8 — 8 vai. vakare.
Trečlad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., ieštad
2524 West 69th Street
11 vai. ryto Iki 1 vai p. p.
Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 v vak.
Ofiso tel. RE 7-1168
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai.
Rez. tel. 236-2010
Trečiadieni uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 Weet 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545
(Oftao ir rezidencijos)

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG®
6648 S. Albany Avė.

VaL, pirm., antrad., ketv. 6—8 v.
vak.; penkt. Ir Seštad. 2—4 popiet.
Kitu laiku pagal susltarlma.
Rez. PR 6-4732
Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3150

Valandos Dagai susitarime

Ofiso PR 8-7772

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 YVest 71st Street
Valandos: plrmad., ketv., 6 — 8 vai.,
antrad. Ir penkt 1 — 4 vai.
Priiminėja tik susitarus
VaL: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. v.
2858 West 63rd Street

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
HPECLAIiYBG VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street

Treč. Ir Seštad. pagal susltarlma.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pnlaski Road

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) VaL: plrmad., antrad., penktad. 1—6
Vai. kuadlea 0—11 ryto Ir 6—t u. v. Ir 6—8 v. v.: ketvlrt. t—8 v. vak.
šeštai. B T. K — 1 6. e, a.
•eitas. 16—3 B.

&eneclil?ta4 l^uthu
unaj

„GRAŽINOS" SPEKTAKLIAMS PRAĖJUS
Žvilgsnis į operos gimimą ir pastarąjį jos pastatymą

PAVASARIO

BALYS CHDMSiUS
Chicagos Lietuvių opera yra rius buvo užplanavęs parašyti il
aukšto moralinio lygio ir ge gą prologą, bet po nelengvo ban
riausias mūsų išeivijoje muzika dymo to plano atsisako, bet vis
liai subrendęs vienetas. Pei de dėlto pirmame operos veiksme
šimt metų — ilgas darbo ir kar jaučiama to prologo kontūrai.
tais nevilties valandų kelias ir
Gražinos partiją kompozito
daugybė sapnų, Dienų, konflik rius rašė Vladai Grigaitienei.
tų, kol prieita prie pirmosios tau Jos ūgis ir balsas nepaprastai
tinės - herojinės operos “Graži buvo ryškūs kompozitoriaus ku
nos” pastatymo. Du spektakliai riamai herojei Gražinai. Grigai
gegužės 20 ir 21 d. Chicagos O- tienė nestatė Karnavičiui jokių
peros rūmuose buvo atlikti ne reikalavimų, ji stovėjo nuošaliai,
vien scenoje, bet ir kiekvieno ir, gal būt, dėl to Gražinos vaid
klausytojo širdyje. Sentimentas muo yra lygesnis, aiškesnis, na
ir tikrovė, drama ir epas, viltis tūralesnis. Svarbu kompozitoriui
ir atkaklumas suplazda j bendrą, buvo laimėti savo operai Kiprą
subtilią lietuvių sielos istoriją. Petrauską, nes gerai žinota, kad
Jurgis Karnavičius — vienin didelė publikos dalis eina klau
telis tuo metu po Naujalio kom sytis ne operos, bet Kipro Pet
pozitorius, kuris pelnėsi duoną rausko. Taigi reikalavimas: Liu
kaip instrumentalistas, groda tauras turi būti operos dėmesio
mas viola Kauno operos orkest centru su vidiniu prieštaravimu,
re. Ten apačioj — orkestradoje bet kilni figūra. Karnavičius
gimė idėja sukurti "Gražinos” stengiasi tuos reikalavimus iš
operą. Adomo Mickevičiaus poe pildyti, bet Liutauro charakteris
ma “Gražina”, persunkta valios, išėjo psichologiškai nei lygus,
kovos už laisvę, moralinio mo nei aiškus. Aplamai, kompozito
ters taurumo romantizmas ne riaus vokalinis raštas yra silp
leidžia nurimti Karnavičiui, juo nas, siauras, nes, kuomet kom
labiau, kad jis pats gyvena ta pozitorius nutolsta nuo liaudies
romantizmo idėja ir kovoja už motyvų, jo vokalinis raštas nė
savo lietuvybę.
ra platus, jis netvirtas, nepasi
Gražina — Dana Stankaifytė ir Liutauras — Stasys Baras
Kompozitorius puola į darbą žymįs melodijos turtingumu. Jo
Nuotr. Vyt. A. Račkausko
su aistra ir meile, bet taip pat didžiausia kūrybiška jėga išsi
su didžiausiu blaivumu ir aišku liejo orkestre ir choruose.
Po pirmos “Gražinos” premje
mu. Svarbiausias jo planas —
operoje turi atsispindėti tauti ros Kaune, opera susilaukė ašt “persona ingrata”, sukuria pir kalinė drama. Iš žodžio gimsta
nis folkloras. Todėl jis važinėja rios, dar tada Lietuvoje neįpras mąją tautinę - herojinę operą, muzikos dvasia, drama operoje.
po kaimus, rinkdamas liaudies tos kritikos. Apsčiai joje būta kurioje atsispindi tuometinio
Kazys Inčiūra neišsprendžia
dainas, ir jam daug padeda ope ir tiesos, bet kažkos plaukas vis lietuvių patriotizmo nuotaikos
dramaturgijos
problemų “Gra
ir
politinis,
kultūrinis
gyveni

ros solistė Vincė Jonuškaitė ir dėlto plaukiojo kritikos sriubo
žinos” siužete. Jo žodžiui trūks
mas.
3ūdinga
yra
tai,
kad
kriti

je.
Suprantama,
buvo
truputį
dailininkas Žmuidzinavičius. Lib
ta dinamiškos poetikos. Jo žmo
retą rašo jaunas poetas Kazys nejauku: Karnavičius, būdamas ka beveik ignoravo operos libre
kalbos
konservatorijoje tą. Opera yra sceninė ir muzi- gus neturi charakterio, emoci
Inčiūra. Pradžioje kompozito dėl
jos, psichologinio pagrindo, to
dėl veikėjai negyvi, deklamuotojai be dvasios. Dramatinis kon
fliktas — iliustratyviais, veiks
mo trūkumai sukausto operą
statinėj formoje. Nėra konflik
to, nėra charakterio, pasilieka
tik dainuojantis žmogus. Savai
me suprantam-r, kad libreto trū
kumai yvą,..'/įsos. gaęros trūku
mai, bet kartu ir iškelia aukštą
kompozi•: oriaus profesionalizmo
lygį, užtušuojantį ir perkomporuoiantį silpnas teksto vietas,
kuriantį dramatinę įtampą ir
įdomius muzikos epizodus, ir tai
publikai, kuri mato sceną ir mu
ziką, “Gražina” yra. įdomi ope
ra, iš ku ios kalba lietuviška
dvasia, meilė savo kraštui, legendarinė pagonių kulto misti
ka.
Chicagos Lietuvių opera į
Prot. Vytautas Marijošius, dirigavęs “Gražiną”, pirmą kartą ją statant nepriklausomoj Lietuvoj 1933 m. Gražinos pastatymą įdėjo daug
vasario 16 d., sveikina gegužės 21 d. operos baliuje Chicagos Lietuvių operą su “Gražinos” pastatymu išei
vijoje.
.
Nuotr. Vyt. A. Račkausko darbo, meilės ir rizikos, pakel-

PASAKŲ ŽIDINIO
PĖDSAKAIS
Valerijonas Jakas
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
«I ) v
Įdomios yra 3 akmeninės skulptūros
simbolizuojančios ausies, galvos ir skrandžio
skausmus, kurios į parlamentą besirenkan
tiems politikams primena, kad savo profe
sija pasirinkę politiką, visuomet turės vieną
ar visus iš karto skulptūrosę vaizduojamus
skausmus.
Šalia taip pat renesanso stiliaus biržos
pastatas, papuoštas rokoko bokštu, kuris
yra stilizuotas iš keturių, ant galvų stovin
čių, drakonų uodegų.
18 amž. Amalienborgo rūmai yra ketu
rių pastatų grupė, simetriškais sparnais su
pa aikštę. Tai rokoko stiliaus žiemos kara
liška rezidencija. Vidudienį, jei karališka
šeima iš rūmų nėra išvykusi, įvyksta spal
vinga ceremonija — tradicinis sargybų pasi
keitimas. Tada paraduoja drausmingi sar
gybiniai su kailinėmis kepurėmis spalvingo
se uniformose. 1940 m. naciams okupuojant
Kopenhagą, tankams priartėjus prie rūmų,
sargybiniai gynė karališkus rūmus tol, kol
karalius nesustabdė bereikalingo kraujo pra
liejimo. Po parado įvyksta koncertas. Kara
liaus gimtadienis tampa mokykline švente.
Visų mokyklų mokiniai susirenka pasvei
kinti karaliaus. Tuomet karališka šeima, ka
ralius Frederikas IX ir karalienė Ingrida,
pasirodo rūmų balkone. Š. m. birželio mėn.

10 d. 27 amžiaus princesė Margareta, busi
moji karalienė, išteka už prancūzų grafo.
Po vestuvių grafas taps Danijos princu.
Taip pat 23 m. amžiaus princesė Benedikta
netrukus žada susižieduoti su vokiečių
princu.
Rosenborgo renesanso pilis, statyta mo
narcho Kristijono IV, jau nuo 19 amž. yra
tapusi muziejumi. Be kitų meno ir auksaka
lystės karališkų turtų, yra išstatytos daniš
kos karūnos, išpuoštos deimantais. Prie pi
lies didžiuliame, gėlynuose paskendus.ame
parke yra ir skulptūrų. Viena iš puošniau
sių skulptūrų yra skirta rašytojui H. K. An
dersenui.

Mažoji undinė — miesto simbolis
Jachtų uoste mergaitės dydžio bronzinė
skulptūra, Anderseno pasakos undinė, Carslberg alaus bravoro dovanota miestui. Ir un
dinės skulptūra yra toks susidomėjimas,
kad ji yra daugiausiai fotografuojama Ko
penhagoje. Visi žymesnieji valstybės svečiai
tuoj vežami prie undinės fotografuoti. Tik
turistų niekas nefotogrąfuoja. Tuo reikalu
jie turi prašyti savo draugų.
O toji undinė - vandenė, įsimylėjusi prin
cą, rodos, tik laikinai išlipusi iš jūros, pasi
ilgusiu žvilgsniu žiūri į krantą su viltimi pa
matyti princą. Prieš kurį laiką vandalai
buvo undinei nupiovę galvą, bet miesto va
dovai, ilgai nedelsę, savo miesto simboliui
priklijavo naują galvą. Undinė yra vaikys
tės saulėtų dienų ir jos sapnų liudininkė.

Upės kliauga. Pievos žydi.
Dainos nuskardėjo.
Toks gaivus, toks palaimingas
Dvelksmas piečio vėjo!

Išbučiavo visą žemę —
Lygumas ir kalnus.
Lietus lyja. Lietus plauna
Žalius žemės delnus.

Benediktas Rutkūnas

Ant delnų tų — paukštės tupias,
Saulė ripka, ritas
Apkabinęs supa žemę
Skambiabalsis rytas------GALI

Šilta, švelni.

Gali išglostyt, palytėti,
Pajust delne,

Kai ji pakyla iš po sniego
Žaliu daigu, —
Ir nuo jo kvapo, nuo jo grožio
Džiugu, svaigu------ Aksomu klojasi pakalnės.
Ir rykauja laukai.
— Myliu tave, pasauli žalias! —
Šypsodamos sakai.
‘

/

Gal neregi kančių? Užlaužusių rankas
Vaitojimo ir skundo negirdi?
Gal niekini Tu savo silpną tvariai,
Ir meilės gal nėra Tavoj širdy?

Kodėl neatneši taikos j žemę, nesušildai mano
rudenio nykių naktų, —
Kūrėjau, Tėve, Broli, j Tave širdim kreipiuos.
Ko leidi vilkt man vienišumo naštą
Ir klyst daiktuos — pigiuos, praeinančiuos,
trapiuos ?

MAŽYTIS
ŽINAU

Kaip paneigti save?
Aš savęs neneigiu.

Žinau, ateis diena tamsioji rūsčio:
Neliks dirvoj gyvos žolės, anei gelsvos svėrės.
Užges diena akys’. Sudieu pasauliui. Baigta!..
Paskęs į žemės įsčias kūnas ir į dulkes subyrės —

Aš mažytis, žinau, —

Plevėsuoju drugiu.

Daug gėlių lankose,
Ir kvapų, ir spalvų.
Mano vasara ten,
Kur gaivu, kur žavu.

Bet nebijau likimo, lemto Amžinojo Žynio:
Išsivadavimą iš žemiškojo narvo — rūpesčių ir
skausimo mano sielai jis atneš.
Laisva ji skris pas Viešpatį virš žėrinčių
žvaigždynų —
Pažinsiu Tiesą, Gėrį, Grožį; Slėpinį Būties
atspėsiu aš.

Aš su vėju skraidau;
Žieduose aš budžiu
Ir užmiegu nakčia
Spinduliuose žvaigždžių.
Mano broliai — vabzdžiai,
Ir linai, ir rugiai.
Aš bučiuoju gėles.
Kaip bučiuoja drugiai.

Į TAVE KREIPIUOS

Nugrimzdęs draug su paukščiais okeane oro
Ir pasimetęs daiktuose trapiuos,
Kūrėjau nuostabių, neišmatuojamų pasaulių,
Aš į Tave širdim kreipiuos.

Esi Kūrėjas mano, Tėvas, Brolis:
Suprasti tad lengvai gali.
Kaip mar sunki l'g' nepakėl'mo, liūdna
Vienam gyvenimo kely.

dama savąją operą aukščiau už
kasmetinius operos pastatymus,
ir šitai reikia vertinti kaip reikšninyą faktą mūsų kultūros gy
venime.
Vienas didesnis pastatymo
trūkumas — tai režisūros sto
ka. Nors programoj Kazys Ože
lis yra įrašytas kaip režisierius,
bet jis pats save tuo nelaiko, jis
yra tik scenos vadovas, nemato
mas operos veiksmo dirigentas,
puikiai atliekąs savo pareigą.

Poetas Benediktas Rutkūnas yra dar ano ne
priklausomos Lietuvos šaunaus poetų būrio bend
rakeleivis, savo lyrikoj daininga forma išsakąs gai
vališką gyvenimo džiaugsmą, vietomis perpintą re
liginiu bei filosofiniu susimąstymu. Nuo pat jau
nytės poetas savo kūrybą spausdino įvairiuose kul
tūros ir literatūros žurnaluos. Lig šiol yra išleidęs
šiuos poezijos rinkinius: Eilėraščiai marėse (1930),
Versmės (1937), Gyvenimo tvanas (1940), Spar
nus man meta paukštė (1947). Yra rašęs ir pro
zos, novelių knyga ‘‘Nuodėmės” pasirodė 1932 m.
Šiemet, balandžio 29 d.. B. Rutkūnui sukako 60
metų. Šia proga čia spausdiname pluoštą naujau
sios Jubiliato poezijos.

Paprastai muziką ir sceną savo
rankose turėjo Aleksandras Ku
čiūnus, bet šį kartą, būdamas
vumpai Chicagoje, gal būt, pri
trūko laiko režisūriniam operos
išbaigimui.
Dailininko Vytauto Virkau
dekoracijų sprendimas buvo pu
siau legendarinis, mistinis, pu
siau realistinis, kartais scenos
architektūra (paskutinis veiks
mas) pajungta scenos veiksmui,
bet bendrai surišta su Karnavi-

ba, pamatęs suoliukuose sėdinčias moteris
ir rūkančias cigarus. Visi žino, kad kai ku
rioms moterims cigaretės yra per silpnos
ir per brangios.
300 m. senumo rotušės bokšto varpai
skambina melodiją, kurią yra įsisąmoninęs
kiekvienas sostinės vaikas. O varpų aidai
gyventojų pasąmonėje niekad neišnyksta.
Prie aikštės yra vietos ir rašytojui H. K.
Andersenui. Skulptūroje jis savo žvilgsnį
atkreipęs į jo vardu pavadintą bulvarą.
Mechaninė bronzinės mergaitės statula
pranašauja orą. Prieš lietų mergaitė pasi
rodo su lietsargiu, o prieš giedrą apžergusi
dviratį. Netoli vasarą kasdien specialus mė
lynas tramvajus, skirtas turistams, besivingiuodamas miesto gatvėmis, daro 3 apva
žiavimus. Tramvajų gidai įvairiomis kalbo
mis aiškina miesto įžymybes.
Kitoje pusėje bulvaro romantiškas, ele
gantiškas, spalvingas Tivoli parkas.

Pėsčiųjų šventovė, knygos, pornografi
ja, mylios ilgumo vaišių stalas ir nesau
gios jūrininkų užeigos.

Mažoji uiidūiė

Kodėl neatsiimti man draugo
Sušildyt sielos ir rudens dargių naktų?
Pasauly šalta — gruodas, pūgos------Ko nesušildai Tu?

Ir kraujo okeanai, upės.
Ir liepsnos lyja iš dangaus.
Ar, Dieve, leidęs žemėj žmogų,
Nesigaili žmogaus?

IŠGLOSTYT

Velėnoje gyvybė glūdi —

vėmis lenkia vienas kitą colio atstume. Dvi
ratis yra kasdieninis sostinės gyventojo
draugas. Beveik visi dviračiais skuba į dar
bovietes ir atgal, susilenkę spaudžia papė
des, o judančiomis kojomis pravažiuoja vie
nas kitą be jokio nervingumo ir retai išgirsi
įspėjantį skambutį.
Rotušės aikštė yra ne tik judėjimo kryž
kelė, bet ir sostinės socialinio gyvenimo
centras. Aikštėje būna visų susipažinimų
pradžia, pasimatymų vieta, o kartais ir ro
mansų pabaiga. Čia vieta, kur galima nusi
pirkti gėlių ir vaisių. O gėlės yra būtina do
vana, pagal danų tradiciją, pakvietimas pie
tums. Čia dešrelių mėgėjai suvalgo jų dau
giau nei kokioje kitoje sostinės vietoje.
Vaikai čia tradiciniai lesina jau ir taip nu
tukusius balandžius. Dūdų ir kiti orkestrai
staigiai pasirodo, greit pražygiuoja ir net
nesuspėsi susigaudyti, kas tie muzikantai ir
iš kur jie atvykę. Aikštėje niekas nenustem-

Rotušės aikštė — miesto širdis

Prie 1905 m. pastatytos stilingos rotu
šės visomis kryptimis veržiasi automobilių,
dviratininkų ir pėsčiųjų srautas. Pro čia
tūkstančiai dviračių lygiomis sostinės gat

DAINA

Jei rotušės aikštė yra miesto širdis, tai
Stroget, senamiesčio 1 mylios vingiuotų gat
velių junginys, yra miesto pulsas. Tomis
gatvelėmis automobiliai nevažinėja, ir Stro
get yra tapęs pėsčiųjų rojumi. Visuomet
gatvelėse minia žmonių. Jomis vaikšto ir
įvairių tautų turistai. Aplink girdisi egzotiškiausios kalbos. Visi lanko didžiąsias par
duotuves su garsiuoju danišku porcelanu,
sidabru, keramika ir meniškais lempų gaub
tuvais. Visų dėmesį traukia baldai savo spe
cialiu medžio parinkimu, praktiška ir rūpes
tinga konstrukcija, meniškomis ir skonin
gomis linijomis. Nuo 1958 m. daniški baldai
pagarsėjo tarptautinėje rinkoje, o ypač

čiaus muzikos idėja. Operos
“Gražinos” pastatyme ypatin
gai išryškėjo teatralinis pato
sas rūbuose, kuriuose sužvilgo
sodrūs spalvų tonai, sujungdami
daugiau kaip šimto žmonių ben
drą meninį paveikslą. Dailinin
kė Bronė Jameikienė ir jos asis
tentė Paulina Vaitaitienė atida
vė operai tikrai puikų meninį
indėlį.
Dirigentas Aleksandras Ku(Nukelta į 4 psl.)

Amerikoje. Pastaruoju laiku jau atsisako
ma senųjų tradicijų baldų gamybos, žengia
ma su naujomis madomis, įjungiant jų
konstrukcijon odą, metalą ir plastiką. Da
nijoje į šią baldų gamybą skiriama daug
rimto dėmesio. Baldus projektuoja net spe
cialūs architektai. Meno akademijoje veikia
baldų projektavimo mokykla. Danija net
kai kurių baldų gamybai importuoja tiko
medį iš Burmos ir Thailando.
Strogete netrūksta antikvarinių, gėlių,
suvenyrų parduotuvių ir knygynų. Pagal
statistiką Danija yra antroje vietoje pasau
lyje (pirmojoje vietoje Islandija) naujais ti
tulais išleidžiamų knygų kiekiu. Kai Dani
jos 1 tūkst. gyventojų kasmet vidutiniškai
išleidžiama 1 knyga, tai JAV 1 knyga tenka
7 tūkst. gyventojų. Knygynai, kaip ir Stockholme, yra prikrauti importuotomis knygo
mis anglų kalba. Pasakojama, kad net Da
nijos darbininkai perka ir skaito Dickensą,
Maughamą, Burnsą, Heinę, Hemingwajų ori
ginaliose jų kalbose. Bet kioskai užversti
taipgi pornografine literatūra. Kažkodėl sensacinė užsienio spauda netaiko moralės mas
to danams, o visa pyla už seksualizmą ten
ka tik švedams, kai tuo tarpu Švedijoje to
kios pornografinės literatūros rečiau užtiksi.
Bytnikai, tie nelaimingi sukilėliai prieš
visuomenę, Strogete taip pat gerai jaučiasi.
Jie čia vienoje vietoje susirinkę, bohemiškai
apsirėdę, gražina asfaltą spalvotos kreidos
“pop art” piešiniais. Iš aplink juos susitel
kusių praeivių jie čia pat renka pinigus fi
nansuoti savo kelionėms į kitų miestų byt
nikų centrus. Kitas bytnikų būrelis su gi
taromis susitelkęs prie gandrų fontano.
Jei Strogeto gatvelės be didmiesčio ju
dėjimo triukšmo yra tapusios lyg ramybės
(Nukelta į 4 psl.)

PASAKŲ ŽIDINIO
PĖDSAKAIS
■ Atkelta iš 3 palu

Aleksandras Kučiūnas diriguoja paskutinį “Gražinos spektaklį gegužės
21 d. Civic operos rūmuose Chieagoj.
Nuotr. Vyt. A. Račkausko

' SPEKTAKLIAMS
PRAĖJUS

“G

'‘Graz nos” Laimutis — Stcfan VVieik ir Ramunė — Daiva Mongirdaitė

Nuotr. V. A. Račkauske

išbaigtumo ir kitokių aplinkybių
pasilikęs tik mūsų taipe. Liu
tauro ar Pajaco drama yra kar
tu Stasio Baro talento Jrama.
Daiva Mongirdaitė — Ramu
nė nustebino savo skambančiu
ir toli nešančiu ba) ’u Kiekvie
nas žodis buvo aiškus, supranta
mas, balsas ir vaidyba puikiai
piešė Ramunės paveikslą. Jos
partneris Laimutis — Stefan
Wicik savo lygiu, lyriniu daina
vimu (duete su Ramune) sukū
rė tikrai romantišką nuotaiką.
Jono Vaznelio Krivis yra labai
charakteringas, į pirmą planą
išeinąs vyriausias • pagonių ku
nigas. Krivio išorinės detalės ir
Vaznelio balsas paliko puikų
įspūdį.
Šį kartą Algirdui Braziui teko
dainuoti ne visa; tinkama jo
balsui partija, nes Rimvydo
vaidmuo yra parašy as bas-ba
ritono spalvoje. Todėl Algirdo
Brazio balsas dažnai buvo už
liejamas orkestro, todėl ir pats
Rimvydas pasiliko n’iaSi'y ne
ryškus.
Arnoldas Vokietaitis, prefesio
nalus dainininkas ir artistas, vi
siems įrodė, kad nėra mažų ro
lių, sužibėdamas mažoj juokda
rio partijoje, Įžiebdamas ugnį

' Atkelta iš 3 psl i
buvo Karnavičiaus Gražina. Ir
čiūnas, kaip visada, “Gražinos” kuomet užsidėjo kario šarvus,
operą pravedė tikrai autorite pražuvo minioj. Trumpai ta
tingai. Mūsiškė opera yra, jo riant, Gražinos dramatinis, vomuzikaliai išauginta. Jo dėka j; i kalinis rūbas Šukytei buvo per
ir laikosi tam tikroj aukštumoj. didelis, nes smuikas negali gro
“Gražinos” spektakliai vyko ti violončelės partiją.
visai kitose aplinkybėse: dideli
Dana Stankaitytė, turėdama
Civic operos salė. pilnas, geras dramatiškesnį halsą, žemose gai
orkestrlsv ^laikyti balansą tarp dose altšką atspalvį, aštresnį
orkestre ir ’ scenos, nustatyt charakterį ir visą kūno komplek
skambėjimo forte ir piano, su siją artimesnį Lentinių dau
prantama. nėra lengva proble giau galėjo įtikinti ūžirovą. kad
ma. Būta vietų, kur to lygume gali eiti į mūšį ir laimėti kovą.
tarp orkestro ir scenos trūko, Danutė Stankaitytė, įcą?p it Da
bet visumoje operos pravedimas na Stankaitytė, turėdama dra
— sklandus. Orkestriniai epizo matiškesnį balsą ir altišką at
dai iškelti, ritminė dinamika spalvį ž'mose gaidose, aštresnį
tiksli, logiška.
cha akterį galėjo bū‘i daug arDidžiausia operos žvaigždė — čiau Gražinos tiesos. Sceniškai
tai choras, kuris b vo gerai pa ne visur išbaigia, bet jai pavy
ruoštas ir puikiai skambėjo. Ka ko sukurti vientisą herojinį Gradangi choro partija operoje uži ž'nos paveikslą.
ma žymią vietą, tai be chorve
Išskirtinai skarabėjo Stasio
džių A. Stephens ir A. Gečo bu Baro balsas, dar kartą patvirtin
vo pakviestas ir kėsnpozitorius damas, kad solistas turi pasau
Darius Lapinskas, kuris taipgi linio masto dramatinį tenorą,
ruošė ir solistus. Ypatingai ge bet dėl dainavimo mokyklos ne
ra choro žymė, kad jis ,neforsa.vo, bet iš jo plaukė natūralus,
gražus tembras, turįs lyrinės;
(moterų choras) ir dramatinės
išraiškos.
Gražinos partiją dainavo pir
so MILIJONŲ PERŠOKUSI
majame spektaklyje Lilija šu
kytė, antrame Dana Stankaity- j
tė. Jau anksčiau man kilo are-'
jone ir klausimas, kodėl šuky
tė sutiko dalyvauti “Gražinos”
operoje, kurios vaidmuo neati
tinka jos balsui ir charakteriui ,
Ar lai yra sentimentas lietu- !
t2d
S0 W£STERN flVF
viškai operai, ar savo jėgų pi’- j
nai nepaž:n:mas? Šakytės Gra-! CHICAGO SAVINOS AND LOAN BENDROVE viena tari
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
žiną buvo graži, švelnių jausmų,
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš
trapi mergina, kuri puikiai at-:
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama
liko lyrinius epizodus, kiekvie J
palyginamai auk tą dividendą Per paskutinius 10 metų
name žingsnyje buvo jaučiamas Į Chicago Savings išmokėjo savo taupytojoms virš 14 nrlijonų
jos artistinis talentas, b .t ji ne-|
lolerių dividendų Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti
--- ---- — -... -■ . - ...........]
• tipn finansiškai ir tekti pačius geriausius patarnavimus

MAROUETTE PARK

“Gražinos” pirmame veiksme.
Jaunas Bajoras — Algimantas
Grigas daro pažangą. Gražiau
sią operos ariją jis atliko efek
tingai. Toliau epizodinių rolių
eilėse girdėjoms Julių Savrimavičių, Vaclovą Momkų, Bronių
Mačiukevičių ir Genovaitę Ma
žeikienę. Baleto šokėjai: Viole
ta Karosaitė, Jaunutis Poudžiūnas ir choreografas Simas Vel
tasis.
Kad ‘Gražina ’ galėjo išvysti
laisvojo pasaulio lietuvių išeivi
jos sceną, tuume būti dėkin
gi tokio didelio užmojo nepabi
jojusiai dabartinei Chicagos Lie
tuvių operos vaidyčiai: pirmi
ninkui Vytautui Radžiui, vice
pirmininkams - - Margaritai
Momkienei, G.ędjmir.ui Kazėnui,
Broniui Mačiukevičiui j Kaziui
Skaisgiriui, sekretorei Reginai
Smolnskienei ir iždininkui Anta
nui Grinai. O ži.iąnt, kad dar
yra mūsų tarpe tokiam reika
lui taip didžiai pasišventusių
žmonių, su viltimi ir tikėjimu
galime žvelgti' vis dar neblės
tančios mūsų operos ateitim To
dėl ir žuvusią Gražiną scenoje
guldant ant laužo, ne vienam
norėjosi sušukti: Gražina mirė
— tegyvuoja opei a.

oaze, tai Strogeto šaligatvių kelios spalvin
gos kavinės yra tapusios lyg šventovėmis.
Ir nė:a didesnio malonumo nusivaikščiojusiarn turistui, kaip atsisėsti patogioje kė
dėje. užsisakyti kavos, pailsėti ir pasidalinti
įspūdžiais su draugais. Ir vietos gyvento
jams taip pat šaligatvių kavinės yra simbo
lis ramaus kampelio, nebrangi vieta pailsėti,
patiems pasirodyti ir kitus stebėti, ir kartu
valandėlei pabėgti nuo šeimyninių ir profes.nių rūpesčių ir problemų.
Sostinės 800 m. sukaktuvių proga š. m.
birželio mėn. 16 d. per Strogetą bus nuties
tas 1 mybos ilgumo vaišių stalas, kuris bus
apkrautas kepamais, o daniškas alus bus
parduodamas originaliuose bokaluose.
Iš Strogeto per keletą minučių galima
nueiti ir aplankyti Nyhavn, apie 4 miesto
bloko ilgumo pasilinksminimo centrą. Prie
kanalo tęsiasi 18 amž. buv. pirklių reziden
cijos, kurios dabar yra tapusios komercinė
mis užeigomis, viešbučiais, kavinėmis ir ki
tomis pasilinksminimo vietomis. O tų vietų
savininkai bando išlaikyti originalumą ir in
dividualumą. Seniau čia' mėgdavo apsilan
kyt; jūrininkai. Kai kur prie kanalo krannes prisitvirtinę prekybiniai laivai — dvi
stiebės škunos, prikrautos dėžėmis kvepianč ų vaisių. Nerimstančios žuvėdros virš stie
bų moja ratu sparnais ir klykauja. Būreliai
jūrininkų šnekučiuojasi. Prie šio kanalo jau
nystėje yra gyvenęs rašytojas H. K. Ander
senas. Dabar turistams, norintiems pama
tyti šį spalvingą rajoną, gidas pataria tvir
tai prisegti piniginę, nesiginčyti, nenusiger
ti ir neįkristi į kanalą.

C iginahis modernios gotikos architek
tūros paminklas
Negalima iš Kopenhagos, išvykti, neap
lankius modernios danų gotikos bažnyčios,
kuri pastatyta pagerbti vysk. N, F. S.
Grundvitgui, tautinio renesanso žadintojui.
Bažnyčios architektūra pagrinde yra su vi
sais viduramžių gotikos elementais, bet ski
riasi tik moderniomis, grakščiomis formomis.

šiaurės vakarinėje dalyje, prie naujų bu
tų kolonijos, šviesiai geltonų plytų bažny
čia savo fasadu primena vargonus. Ratlan
kiu apstatyti specialiai suprojektuoti 2—3
aukštų butai, paryškinti išoriniam bažnyčios
įspūdingumui. Bažnyčios statyba užtruko
beveik 20 m. Galutinai ji užbaigta 1940 m.
Statybai panaudotos specialios rankų gamy
bos plytos ir jas murino rinktiniai mūri
ninkai.
Įėjus į vidų, pro siaurą portalą į plačią
ir aukštą navą, nustebina vientisas tų pačių
šlifuotų, šviesiai geltonų, plytų panaudoji
mas sienoms, skliautams, grindims, laiptams
ir net altoriui. Grundvitgo bažnyčia be jo
kių ornamentų, išsiskiria nuo kitų šių die
nų modernių bažnyčių savo paprastumu ir
formų griežtumu.

Tokiu būdu dėkingi danai įamžino savo
pastorių - vyskupą, kuris pereitame šimt
metyje daug rūpinosi švietimu, reformavo
mokyklas, panaikino centralizuotą mokyklų
sistemą, o vietoj jos leido patiems tėvams
pasirinkti mokytojus, kūrė religinius him
nus. Grundvitgo įsteigtomis aukštesniomis
liaudies mokyklomis ir šiandien danai džiau
giasi. O bažnyčios vargonų pavidalo fasadas
įamžina religinių himnų kūrėją.
Asfalto menininkai

(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
BENDROVĖ

CHICA G0 SA VINGS
AND LOAN ASSOCIATION
UKlū-AGO III.

»
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TV, Rifelio, Stereo, ? ir>Condit onei • '

savo taupymo ir skolinimo nariams

♦ ♦♦ ** ♦♦*♦♦♦♦♦

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000 000 turto
ištaigą

MOVI

CHICAGO SAVINGS BENDROVE k.viečia visus lietuvius,
ypatingai tuos kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų
do> finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chieagoje

sirlnkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais pei
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pinną įstaigos aukštą
Laimės šaltinėlį
Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00. Pamatysite
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambary kuriami
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net
iki 5!4% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

BANGA
Pardavimas ir taisymas
2649 Mest 33rd St. Tel. 434-0421
P. Rudėnas
K. Šimulis

J NAUJOKAITIS
ilgu mėty patyrimą*
Apdrailatn* perkrausiymn.-

WA 5-92(19

Chicago Itiino

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau TTž patarnavimą viptoj $3 Į
už d rbtnvės darbą $10 0(1 !r dalv- į
Pasiteiraukite apie naujas

J . MIGLINAS
2549 W. 69 St.. IT auk.. PR 6-1063 |

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui
reikalinguo pinigus. Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net
$25 00 sumomis į menesi Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).
Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, 8r„ Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

1.
2.
3
4.
5
6
7

Insured Family Savings
Col'ege Bonus Savings
Christmas Club Savings
Vacation Club Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
Ali Types of Insurance

8
9
10.
10
10
11
11

Sėli and redee.m U S Bonds
Safety Deposit Boxes
Free Community Rooms for
your organ’zation meeting
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family
bil’s with our special money

įB
V

PATOGIOS VALANDOS:

12
12
13.
14.
15

order checks. No Service charge
to members
U. S. Postai Stamp Mach'ne
Service
We sėli Travelers Checks
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Saturdavs each month for your children and mothers.
18. Christmas party with gifts to
College Bonus Members

MONDAV ........................ 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TCESDAY ........................ 9:00 A.M.—4:00 P.M.
HEDNESDAV ............................ Closted Ali Day
THL’RSDAV ...................... 9:00 A.M.—8:00P.M.
ERIDAV ............................ 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAV .................. 9:00 A.M—12:30 P.M.

ir siurrealistiškų figūrų efimeriškumu.
Trys Petro Alekso skulptū
ros skoningai paįvairina šios
parodos patalpas. Plastika, me
talas ir maišyta medžiaga vis
labiau ir labiau paklūsta Petro
Aleksos rankai. Bandymai, ieš
kojimai ir nestovėjimas vietoje
visada krinta akysna, kai tik
kur parodose tenka pamatyti
naujus skulptoriaus darbus.
Toks pat įspūdis ir šį kartą.
Minties ir formos tobulas suly
dymas, atrodo, yra Aleksos pa
grindinis siekis. Šį kartą arčiau
siai to yra skulptūra, įvardinta
“Belaukiant”.
Trijų paroda nuoširdaus me
no mėgėjams yra tikra sezono
pabaigos dovana.
K. Priešpylis

LITUANISTIKOS INSTITUTO

SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO Sft-TOM.

4

3%

S

on inveatmem bonus

On aavings accounta
Gegužės 6 ir 7 d. Philadelphi- “žemės” vardas. XIII a. pabaiNUO SAUSIO MĖN. I d., 1961
joje vyko Lituanistikos institu- goję lietuviais pradėta vadinti
to narių antrasis suvažiavimas, visų “žemių” gyventojai,
Sąskaitos apdraustos iki S 15,000
kuriame dalyvavo iš 50 tikrųjų
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
narių 26 ir 27 svečiai. Suvazia-Į
4071 Archer Avenne, Chicago, Illinois 60632
vimo posėdžiai vyko Warwick’o, Antrą paskaitą skaitė tėvas
viešbutyje. Iš viso buvo trys dr. Viktoras Gidžiūnas “Žemaiakademiniai posėdžiai su paskai eių byla Konstancos susirinki
FRANK’S T.V. « RADIO, Ine.
tomis ir diskusijomis ir pasku me”. Prelegentas iškėlė gana
3240
SO.
HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7202
tinis Instituto tarybos posėdis. įdomių smulkmenų, kaip Jogai
DIDELIS
PASIRINKIMAS
ĮVAIRIAUSIŲ
TELEVIZIJOS,
RADIO,
Akademiniams posėdžiams iš ei la ir Vytautas Konstancos su
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI
lės pirmininkavo prof. K. Avi sirinkime stengėsi apkaltinti kry
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
žonis, prof. A. Kučas ir prof. žiuočių ordiną, o pastarasis ne
A. Salys, o Instituto tarybos tik gynėsi, bet ir kaltino Lietu
posėdžiui Lituanistikos institu vos valdovus pagonizmu. Buvo
parašytos ištisos studijos. Lie
to prezidentas dr. J. Balys.
Suvažiavimas pradėtas prezi tuvių šalininkai iškėlė labai pa
dento dr. J, Balio įžangine kal žangių minčių, kad krikščionys
SOPHIE BARČUS RADIO
ba, kuri trumpai apibūdino L. neturi jokios teisės į pagonių
2432 West 63rd Street
(63rd & Artesian)
ŠEIMOS PROGRAMOS
I. įsikūrimo istoriją ii' jo veiklą, žemes ir negalima prievarta
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
• Skanūs valgiai
Institutas įsteigtas 1952 m. Lie versti priimti krikštą.
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
Trečią paskaitą skaitė dr. K.
tuvių profesorių draugijos Chi9:30 vai. ryto.
Vakarais pirmadie
• Geras patarnavimas
niais 7 vai. vakaro.
cagoje gilinti lituanistikos moks R. Jurgėla tema "Naujoji lite
• Puiki atmosfera
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
lų studijoms, šiam tikslui siek ratūra apie 1863 m. sukilimą”.
1490 kil. AM ir 1021 mg. FM
ti yra įsteigti astuoni skyriai: Pradžioje prelegentas skyrė geTelef. HEmlock 4-2413
lietuvių kalbos, lietuvių litera- rokai laiko priešsukiliminiam
7150 South Maplewood Avenue
Chicago,
Illinois 60020
tūros, lietuvių tautotyros ir et-' laikotarpiui. Toliau sustojo prie
PIETOS
:
nografijos, lietuvių spaudos is-1 vertingesnių išleistų Lietuvoje,
$1.65 & $2.25
torijos ir bibliografijos, Lietu- Lenkijoje ir Rusijoje naujų veiBsst-o ao -o teos-i vt>
SI909 Raunu ‘oSboįuo
kalų.
Pradžioje
1863
m.
sukili
vos istorijos, lietuvių išeivijos
»aaus «Hfi6
ViSOZS
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS
istorijos, Lietuvos žemės moks mas buvo laikomas ponų ir ku Petras Aleksa
Belaukiant
Sn OdVZ H N VHd
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.
sud omą
Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj
lų ir Lietuvos teisės bei sociali nigų sukilimu, tik vėliau juo
-oiuoąntf ji BaĮufln onu Opnujpdu zn
susidomėta kaip revoliuciniu są
nių mokslų.
aiĮSįpioiu ii»jJI|d %08 ‘%0Z ‘%Ol
Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
jūdžiu. O dabar Lietuvoje ano
Atdara tekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. Ir
Lietuvos vardo kilmė
sukilimo vadai Kalinauskas,
Šeštadieniais iki 5 valandos ryto
Pirmąją paskaitą skaitė prof. kun. Mackevičius aptariami
HIGH QUALITY VVORK ON
A. Salys apie Lietuvos vardo kaip rusų veikėjų Černiševskio.
ALL GARMENTS
kilmę. Paskaita moksliška, do Dobroliubovo ir kt. mokiniai.
• CLEANING • PRESSING
kumentuota, kad klausytojai Kai kurie sukilimo vadų pasa
• DYEING
galėtų sekti prelegento mintis, kymai, nukreipti prieš rusus,
Expert Repairs And Alterations
Service And Bachelors Bundles
paskaita buvo multiplikuota ir yra dabar pakeičiami. Pvz. Ka
Kas tik turi gėrę skonį,
Kukliai ir be jokių ypatingų matyti Žumbakienės tapybos ir ShirtSlilrts
lleautifullj Laundered.
linausko prieš mirtį posakis: reklamų šių trijų mūsų dailinin emalio pavyzdžių, šį kartą dai LITTLE VILLAGE CLEANERS
išdalinta visiems dalyviams.
Lytys yra: Lietuva, Lietava "Liaudie, tik tada laimingai gy kų paroda buvo atidaryta ge lininkė rodo išimtinai ištobulin 3619 W. 26th St.
viskę perka pas Lieponį!
Tel. 762-9193
(Fonnerly Brodsky Cleaners And
(Zietele, Slanymo apskr.), lat vensi, kai maskoliai nevaldys”. gužės 13 d. 69 meno galerijoj, tą savo emalio techniką. Visi
Tailors)
viškai Lietava, dabart. lat. Lie Žodis "maskoliai” pakeistas Marąuette Parke Chicagoj, ir tę-: darbai daugiau ar mažiau yra Open daily 8 A. M. till 8 P, M.
Saturday 9:30 A. M. till 8 P. M.
tuva yra naujadaras. Su priesa “caru”.
Closed Sunday.
sis ten iki gegužės 27 d. Visi spalvinių kompozicijų abstrak
Po šios paskaitos suvažiavime trys jaunosios lietuvių kartos tai, nors ir įvardinti daiktinė
ga -uva yra visa eilė vanden
vardžių ir vietovardžių: Mitu- vyko skyrių posėdžiai: posėdžia dailininkai maloniai žiūrovą nu mis sąvokomis: Erdvių šviesa,
va, Knituva, Varduva, Ringuva, vo kalbos, literatūros, etnogra stebino savo kūrybiniu polėkiu, Kranto smiltys, Prieš vėją ir
Viržuva, Karšuva, Laižuva, Il fijos, teisės ir socialinių moks išradingumu ir rimtu dėmesiu pan. Anksčiau Žumbakienės SINCLAIR
guva, Deltuva, Kulautuva, Ra lų skyriai.
savo pašaukimui.
emaliuose tokio šimtaprocenti
guva, Šeduva...
Gegužės 7 d. paskaitas skai
nio
abstrakto nebuvo. Jį paįvai
FURNITURE CENTER, INC.
Daugiausia savo darbų šioje
Iš žodžio Lietuva kilęs lietu tė dr. T. Remeikis tema “Tau
rindavo
ir vienas kitas figūrinis
parodoje
yra
išstačiusi
Giedrė
vis, kaip iš Linkuva — linku- tos sąvoka dabartinėje sovieti
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8 ■ 5875
ar peizažinis reąlųūias. Šitai ne
vis, Šeduva — šeduvis, Ragu nėje filosofijoje ir sociologijo žumbakienė. Ankstesnėse paro būtų parodai pakenkę ir šį kar
Vedėjas J. LIEPONIS
va — raguvis... Kiti kiltiniai žo je” ir V. Trumpa “Amerikos in dose buvome įpratę vis drauge tą, nes kone grynojo abstrakto RICHMOND AUTO SERVICE
džiai : lietuvys, lietuvininkas, teresai Baltijos jūroje XIX a.
2934 VVest 63rd Street
gausa mažiau intensyvų žiūrovą
lietuvnikas, lietuvinykas, lietuv- pradžioje”. Dr. T. R. Remeikis
Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3353
gali ir varginti.
Sav. Juozas (Joe) Juraitia
nykas. Retesni išvestiniai žo smulkiai išdėstė nuo Markso iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.
Henrikas Blyskis reprezen- * Pagrindinis taisymas vietiniu ir
džiai: lietuvinas, lietaviškis, lit- dabartinių
Sovietų
Rusijos
tuojasi čia kaip “grynakraujis” užsieninių automobilių * Elektroni
viokas, litviekas, litvykas...
marksistų pažiūras į tautybę.
motorų tikrinimas. * Chicago
grafikas. Spalvoti ofortai ir me nis
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti
Lietuvos vardas pirmą kartą Dabartinėje Sovietų Rusijoje
mechanikai.
* Darbas garantuotas ir
džio raižiniai yra šio mūsų dai prieinamos kainos.
* Turime vilkikų
paminėtas 1009 ,m. Annales pagal naują programą daugia
Ir
(Courtesy
cars). Atsilankykite ir
lininko stiprybė. Savo dvasios
Quedlinburgenses
aprašyme tautė Rusijos valstybė turi būti
Įsitikinsite.
išraiškoje Blyskis yra tikras po
apie vysk. Brunoną — Rusciae suliedinta į vienalytę tautą su
etas. Čia ir žalumon nutūpęs
et Lituae. Livonijos kronikoje viena rusų kalba.
paukštis ir kukli savo paprastu
(1224—1226) Lietuva vadinama
mu gėlės ar medžio šakelė su
Tarybos posėdis
Letonia, Lethonia, lietuviai —
kuria gilią lyrišką nuotaiką, at
Letones, Lethones, Lettones,
Sekmadienį po paskaitų ir pie
JEI JOS NORITE SIŲSTI
mieštą daugiau ar mažiau dar
vnsk. — Lėto, Letto. Ipatijaus tų pertraukos įvyko Instituto
metraštyje: 1040 Jaroslav ide tarybos posėdis, kuriame daly
- DOVANAS Į USSR
na Litvu. Kituose rusų metraš vavo tik tikrieji Instituto na
PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS
čiuose: Litva, o pirminiame Nes riai. Nariai, išklausę pirmojo su
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO
toro metraštyje — Lituva.
važiavimo protokolą, kurį per
KONGRESO VVashingtone MUZI
Rom&sf&urijoje: regem Litho- skaitė Birutė Saldukienė, ir Ins
FIRMOS
KOS PLOKŠTELĘ!.
wie, 125T, rex" Lethovie 1253, tituto prezidento dr. J. Balio
rex Lettowie 1254, terra Letho pranešimo, dėl kvorumo stokos
vie... Lietuviai — ad terminos nieko nenutarę išsiskirstė. Tik
Letuinorum 1243? cum Letoinis, statutui pakeisti sudaryta ko
(LICENSED by Vnešposyltorg)
Letoinos 1245, contra Litvanos misija iš dr. Domo Krivicko,
arba Litwanos 1257, Lituani dr. Aleksandro Katerio ir dr.
1263.
Kosto R. Jurgėlos.
VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Gedimino raštinė: 1322 regis
Daugelis narių, iš toliau at
Lethovie, 1324 Godeminus Le- vykusių, apsivylė, kad dėl tam
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522
thowinorum Ruthenorum rex. tikrų formalumų negalima buvo
Jogailos raštinė: 1385 dux mag- padaryti kai kurių reikalingų
nus Litvvanorum, 1386 rex Polo- sprendimų.
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
niae, Litwaniae, 1387 Lithvanie,
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
POBŪVIS
Lithuavani, Lithvanus. Vytauto
Henrikas Blyskis Medžio raižinys
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
raštinė: 1392 dux Lithuaniae,
Pirmosios suvažiavimo dienos Iš parodos 69 galerijoj, Chicagoj PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
1394 dučes Litwanie, 1404 dux vakarą tame pačiame viešbuty
ĮVYKIŲ;
Pirma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,
Lithvvaniae, 1407 dux maior Li- je įvyko pobūvis, kuriam vado
J. Naujalio Mišių, Dainavos an
tihvvanie, 1428 dux Lithuanie. vavo prof. Alfredas Senn’as. Po praėjo labai jaukioj? kultūrinė
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
samblio giedamų šventovėje,
Horodlės aktuose Lyttwaniae, o būvio metu kalbėjo dr. Willia- je nuotaikoje.
Baigiant tenka tik pasidžiaug
Br. Budriūno giesmės “Sveika,
antspauduose litwanie (Jogai m’as Schmalstieg’as, išmokęs
MOS? SKYRIAI:
los) ir lithvvanie (Vytauto). XV lietuvių kalbos Pensylvanijos ti Lituanistikos instituto narių Marija”, atliekamos sol. A. Pava
sario,
a. įsigali nuosekli lotyniška Lie universitete iš profesorių A. pasiryžimu jau antrą kartą su
15SO BEDFORD AVĖ.
BROOKLYN, N. ®.
IN 7.8485
78 SEOOND AVENUE
NEW YORK s, N. Y,
J. Štarkos kompozicijos “Tušti
OR 4-1540
tuvos žodžio rašyba: Lithuania, Salio ir A. Senn’o ir dabar ta važiuoti ir pasvarstyti opiuo
NEWARK, N. J.
250 SfARKET STREET
paliktieji namai”, įdainuotos sol.
MI 3-1463
Lithuani (Jan. Dlugosz).
me pačiame universitete dėstąs sius lituanistinius klausimus.
SOUTH RIVER, N, J.
48 WHITEHEAD AVENUE
OL 7-8320
R. Mastienės,
UTICA,
N.
Y.
B83
BLEECKER
STREET
Pr.
P.
RE
3-7478
Etimologinė žodžio kilmė am- lietuvių kalbą. Taip pat tarė žoFARMINGDALE, N. i.
FREEVVOOD AORES
383-0494
Br.
Markaičio
“
Nenuženk
nuo
831
W.
G
IKARU
AVENUE
žių bėgyje buvo įvairiai aiškina-, dį dr. J. Balys. Dailininkas R.
PHILADELPHIA 23, PA.
P© 9-4607
AULENTOWN, PA.
128 TULGHMAN STREET
akmens, o Marija” giesmės, atlik
HE 5-1654
ma. Prof. A. Salio tvirtinimu Viesulas kalbėjo apie dabarti658 HUDSON AVENUE
ROCHESTER 5, N. Y.
SIUNTINIAI į LIETUVA tos sol. Pr. Bičkienės,
232-2942
LOS ANGELES 4, CAL.
10? SO. VERMONT AVENUE
DU 5-6650
Lietuvos vardas etimologiškai nius meno dyvus ir lituanistiką,
COSMOS EXPRESS
CHICAGO 22, ILL.
1241 NO. ASHLAND AVENUE
HU 6-2818
T. Brazio dainos ‘‘Oi toli, toli”,
BALTIMORE 31, MD.
sietinas su veiksmažodžiu lieti j Rašytojas A. Vaičiulaitis pa- MABOUETTE GIFT PARCEL SERV.
1900 FLEET STREET
DI 3-4240
sudainuotos
New
Yorko
Lietuvių
701
FILI.MORE
AVENUE
BUFFALO
12,
NEW
YORK
TX 6-0700
ir jo vediniais lietus, lyti, lytus, skaitė novelę, kaip Jokas ant
3 skyriai Chlcagoje:
11801
JOS
CAMPAU
AVENUE
DETROIT 12, MICH.
TO 8-0298
vyrų choro, ir giesmių, giedamų
G9th St.
Tel. WA 5-2787
843-47 AI.RANY AVENUE
HARTFORD 6, OONN.
CH 7-6184
laistyti. Latviškai leitis, lietu avino jodinėjo. Dr. K. Ostraus 2608
2501 69th St.
Tel. AVA 5-2737 tūkstantinės minios.
JERSEY CITY. N. J.
303 GROVE STREET
HE
5-6368
vis. Lietuva yra pirminės Leita. kas skaitė ištrauką iš savo dra 3212 So. HaLsted St. Tel. CA 5-1804
415 MARCELLUS STREET
SYRACUSE, N. Y. 13204
475-9746
Plokštelės
kaina
$5.00;
ji
gau

CLEYELAND 13, OHIO
1028 KENILWORTH AVENUE
PR 1-0698
Lieta priesaginis vedinys, grei mos “Duobkasiai ir D. Macku- Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę
HAMTRAMCK. MICH.
TO 9-3988
11339 JOS CAMPAU AVENUE
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai nama pas lietuviškų plokštelių pla
398 W. BROADWAY
AN
8-1120
SO.
BOSTON,
MASS
čiausiai reiškęs Lietos (Neries vienė sužavėjo klausytojus savo savo vardu iš Chicagos j Lietuvą..
tintojus arba pas leidėją: Šiluva
EX
2-0306
TRENTON
10,
NE
IV
JERSEY
1152
DEUTZ
AVENUE
pasirinkimas geriausios rū
intako) paupio sritį. Pačioje puikiu skaitymu, pateikdama šiesDidelis
RAHWAY,
N.
J.
717
W.
GRAND
AVĖ.
381-8997
Record,
110
W.
Lafayette
Avė.,
medžiagų ir kitų prekių žemo
Baltimore, Md. 21217.
pradžioje Lietuva buvo tik sri Liūnės Sutemos poeziją ir V. mis kainomis.
E. ir V. Žukauskai
tinis, vienos lietuvių gyvenamos Krėvės “Gilšę”. Visas pobūvis

Artesian Restaurant

Žumbakienė, Blyskis ir Aleksa
69 meno galerijoje, Chicagoj

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

SIUNTINĮ

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

KANADOS LIETUVIU LEIDINYS
ANGLIŠKAI
Šiemet' Kanada mini ir švenčia sa
vo šimtąjį gimtadienj — šimto me
tų sukakti nuo šio krašto provincijų
siisijuri^rino j' vit te t ir sudarymą
federaiiftės Kanados. Ta proga Monre
alyje atidaryta ir milžiniško masto pa
sauline' parodia, trumpai vadinama
“Expo 67”. Kanada pasiruošusi šių
metų bėgyje priimti milijonus lanky
tojų iš viso pasaulio.
Šimtmečio sukakties proga visa Ka
nada yra tarytum atsinaujinusi, pa
gyvėjusi: srityse jaučiamas aktyvesnis
pulsas ką nors nauja padaryti, su
kurti, pasirodyti. I šimtmečio minė
jimo programos planą Kanadoje jun
giasi ir šiame milžiniškam krašte gy
venančios etninės grupės, jų .tarpe ir
lietuviai, Eilės tautybių bendruome
nės ( žinoma, ne visų) ta proga apie
save ( anglų kalba) išleidžia leidi
nius, knygas. Jų tarpe ir lietuviai.
Prie leidinių išleid-fmo finansavimo
prisideda ir Kanados vyriausybė. Lie
tuviai iš valdžios tam reikalui yra
gavę $4.000, tačiau tai bus tik pu
sė sumos, kurios reikės leidinio pa
ruošimui ir išleidimui. Kitą pusę rei
kės patiems padengti.
Čia noriu lietuvišką visuomenę su
pažindinti su tuo leidiniu ir kartu
paprašyti talkos jo finansavimui už
baigti. O tai galima ir reikia pada
ryti, iš anksto leidinį užsiprenume
ruojant. Prenumeratos kaina — $6.00
ir ją reikalinga siųsti adresu: 941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont., Canada.
Leidinys jau pradedamas laužyti. Jis
atrodys turtingai, turiningai ir im
pozantiškai. Taip pat knyga bus la
bai naudinga Favdgjoms bibliotekoms
papildyti bei dovanoms angliškai kal
bantiems lietuvių draugams.
Knygos pavadinimas

II. Spiritual Centres

IV. Various Artistic Talents
įvairūs meno talentai
Skyriaus redaktorius — Steponas
Kairys. Skyriuje esama šių poskyrių:
1) Meno tradicijos senojoj Tėvynėj.
2) Naujųjų tradicijų krašte, 3) Lie
tuvių chorai, 4) Dramos grupės, 5)
Tautiniai šokiai ir baletas, 6) Tau
tiniai kostiumai, 7) Individualūs
artistai ir rašytojai: a) Tapytojai,

6538 S WESTERN AVĖ*, CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

V. Channels of Communications
Susižinojimo kanalai

iuredagavo kun. dr. Pr. Gaida. Skyiuje randami šie poskyriai:
1) Išsiblaškiusios lietuvių gyvenvie
tės ir susižinojimo problemos, 2) Lie
tuvių spauda, kaip interpretacinis fak
torius tarp senos ir naujos tėvynių:
a) Pirmieji bandymai, b) Įsteigimas
savaitraščio “Nepriklausoma Lietuva”,
c) Naujųjų ateivių fondas ir savai
tinis laikraštis “Tėviškės Žiburiai”,
Tornado
d) Periodinis skautų leidinys “Skau j. Pautienius
Iš parodos Čiurlionio galerijoj. Chicagoj
tų Aidas”, e) Pažymėtini lietuvių
spaudos darbininkai; 3) Radijo prog
ramos — reguliarios ir atsitiktinės,
1) Lietuvos ir Kanados ekonomi
4) Leidėjai ir leidiniai.
riuje rašoma šitokiais klausimais:
nė apžvalga, 2) Ekonominis senųjų
A. Mediciniškoji sritis.
VI. Sočiai and politicai Activities
1) Medikų profesija senajame ir ir naujųjų ateivių potencialas, 3) Pag
Socialinė ir politinė veikia
naujajame kraštuose, 2) Sunkus ke rindinės lietuvų prisidėjimo sritys:
Skyriaus redaktorius — A. Rinkū- lias į medicinos praktiką Kanadoje, a) Ūkininkavimas, b) Fabrikai id dirb
3) Medicinos daktarai: a) Tyrimų tuvės (jų savininkai ir darbinin
nas.Poskyriai:
1) Skirtingas socialinis pagrindas laboratorijose ir mokymo srityje, b) kai), c) Statybos ir kt. techniškieji
ir aplinkuma, 2) Socialiniai centrai Specialistai, c) Pagrindiniai medici darbai, d) Verslai (namų pardavimo,
— parapijų salės, Lietuvių namai, klu nos praktikuotojai; 4) Dentistai, 5) prekybos etc.) ir e) Kredito unijos
bai, Jaunimo centrai, jaunimo stovyk Gail. seserys, 6) Veterinarai ir 7) Far — kooperatyvai, bankeliai.
los etc., 3) Kanados Lietuvių Bendruo maceutai.
Tad šitoks vaizdas, pažvelgus į ne
menė, 4) Lietuvių draugijos: a) Ank
B. Chemikai, biochemikai ir
trukus iš spaudos išeisiantį Kanado
styvosios draugijos, b) Ateitininkai ir
agrikultūristai.
je leidinį apie šio krašto lietuvius ir
skautai, c) Katalikių Moterų d-ja,
1) Tryrimų srityje, 2) Mokyme, jų įnašą į Kanados krašto gyvenimą.
d) Lokalinės org-jos; 5) Dalyvavi 3) Praktikoj ir industrijoj.
Prūnys Alšėnas
mas Kanados politinėse partijose, 6)
C. Architektai ir inžinieriai.
Konsulariniai Lietuvos reprezentantai
D. Advokatai.
ir 7) Lietuviai įvairiose viešose tar
IX.
Litiiuanian
in Business and
nybose ( civilinėse, karinėse, sociali
Indnsutry
nėse...).
Lietuviai prekyboj ir pramonėj
Suredagavo dr. J. Sungaila ir dr.
VII. Sport niinded People
J. Kaškeiis. Skyriuje rašoma tokiais
Sportiškai nusiteikę žmonės
klausimais:
Skyrių redagavo Stp. Kairys ir K.
Baronas. Jame rasime tokius posky
rius: 1) Senosios tėvynės tradicijoms
susiduriant su naujosiomis, 2) įvai
rūs sporto klubai ir jų veikla, 3) Pa
žymėtini lietuviai sporto srityse ir
4) Sportas — kaip vieta susitikti su
kitais kanadiečiais.

Rankomis iapiaustyti paveikslų
temai Pritaik nti paveikslams
skelbmų rėmai ir metalu apieti
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Ch cago
Tel. VIrginiai 7 -7238 59
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA

1

SIUVIMO

MAŠINOS

BERNINA • NECCHI * ELNA •
PFAFF • KENMORE
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Slnger Ir kitos). Taisome,
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir išlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas.
Turime
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus.
Aptarnaujame Chicagoje ir
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.
B & B SEVVING MAOHINE CO.
1214 S. Archer Avė., Chicago, III.
60632.
Tel.
027.0044;
027-0045.
Vedšjas Arvydas M. Bikinis

ST. ZABRODSKAS

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniais nuo
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

■t11*-........

.....

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

H

home of
MODER.N

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Daugiau kaip 50 metą
sąžiningai patarnaujame
lietuviams.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

Pristatome Visokiu Rūšh
STATYBAI IR NAMU
PATAISYMUI MEDŽIAS*

IR MĖGĖJAMS
Uiug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų toto aparatus ii
jų
reikmenis
Pt.sinaudokib
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis
Kalėdoms
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas.
Atdara pirmad
ir ketvirt vakarais ’ki 9 vai

3314 West 63rd Stree*

CARR MOODY
LUMBER CO

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Tel Ph 6-8998

Jateph F. Grfbausfcat

Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių
Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant
50 et. persiuntimo išlaidoms
Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada
Pasų
rūšis
7 dienų
1 dienos
Bonai
Bonai +
2 d. pasai

Suaugusiems
Lite
Parodoje
12.00
9.00
2.20
2.50
4.65
7.00
8.00

EXPO

12.00

67

Jaunimui 13-22 m, Vaikams 2-13 m.
Lite
Parodoje
Lite Parodoje
8.00
10.00
4.50
6.00
2.20
2.50
1.10
1.25
4.65
7.00
2.90
4.00
Bonai + 1 d. pasas 3.80

Gorvns by Martha

Kiekviena
sąskaita
August gaidukas,
ligi
Prezidentas
Sia.ooo
apdraustą $
Federalės
4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632
valdžios
Telef. CL 4-4470
agentūroje

ė

5.25

Executive Secretary

4?°/o
ON INVESTMtNIS
Unitj of $100 00
Dividend Checki
M.iled Oujrierly

GANDIDS
YA 7-5858

PORTRAITS
3213 South Morgan St.

f

ST. ANTHONY

i'hicago, Illinois 60629

EXPO 67 PASAI

L4
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000.00
for 3 Yean
Di.idendi Paid
Ouarterly
or Compounded

B. B. PIETKLEVVICZ, Prez.

i»i< ąin, '

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

1447 So. 49,h Court
CICERO, ILLINOIS
•
606S0
Pbone (Are* Code 312) 656-6330

4!%

HOURS: Mun. 9-8; Tuej., Thw«., Fri. 9-5; Saf. 9-1; Wed. Clo.ed
Sovlnąj fn By The lOtfl Ot T*e Mun fh Wlll Carn From TU e !»f.

%
LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

.

(IBH
Naujas ankštas dividendas
mokamas už investavimo
sąskaitas

‘.‘-A " ■ įl, ..
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami Bausio ir liepos men. 31 d.
...» .
ANTRAD. Ir PENKT......................... J v r iki 5 » v

VALANDOS:

pirmad ir ketv..................... » v. r.‘ {£{ , v"
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki U t. d........... Trečiad. uždaryta

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00
valandos vakaro.

NAKVYNES

Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri
kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant gegužės mėnesiui.
Informacija siunčiama nemokamai.
Rašyti: P, O. Box 41, Station „S“, Montreal 20, Quebec, Canada

“PALANGA”

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS.
DAR SUSPESIME PAGAMINTI PAVASARIO
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

RESTAURANT

6918 So. Western Avė. - GR 6-9758
JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

J

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu,
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už
perkant namus daromos ilgiems termi
visas taupymo sąskaitas.
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

PLANINGAS TAUPYMAS

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Atlieka remonto, perstatymo ir na
mų statybos darbus, cemento darbus
elektros įrengimus ir kt.
Išrūpina
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui
ir remontavlmui.
Visas darbas yra garantuotas ir
apdraustas.

2040 Weat 52nd Street
Telef. — PR 8-7887
CHICAGO, ILLINOIS 60609

ROOSEVELT FURNITURE CO.

Perskaitę “Draugą", duo
kitę jį kitiems pasiskaityti

PASKOLOS

miesto ir Namų statymo
KONTRAKTORIUS

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausį pasirinkimą
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
k t.j namams reikmenų

photogrophy

M O V I N G

Lietuviai mokslo srityje
Skyriaus redaktorius— ped. A. Rin
ktinas. Jame yra poskyriai: žymimi rai
dėmis: 1. a) Kokį išsimokslinimą lie
tuviai įgijo Lietuvoje?, b) Kokį išsi
mokslinimą jie rado Kanadoje?, c)
Tarpkulturinio išsimokslinimo reika
las, d) Pirmosios lietuvių mokyklos
e) Aktualiosios šeštadieninės mokyk
los, f) Vaikų darželiai, g) {vairūs
kursų ir seminarų tipai.
2. Lietuviai mokytojai: a) Pradžios
mokyklų, b) Aukštesniųjų ir c) Uni
versitetų.
3. Lietuviai studentai.

Manufaeturers

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas,
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad.
nuo 12 vai. d. iki vėlumos.
Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA RAUSAI

STASYS LITWINAS, Prez
Dvasiniai centrai
Sį skyrių suredagavo kun. dr. Pr. 3039 So. Halsted St., VI 2-1272
Gaida. Jame randame šitokius posky
rius: 1) Lietuvių religingumo pagrin Apkainavimą ir prekių pristatymą
teikiame nemokamai.
das, 2)- Katalikų ir protestantų tra
perkrausfo baldus iš arti ir toli.
dicijos, 3) Katalikų parapijos ir drau Raštlnfi atdara, kaad en nuo 8 va
6 vai. vakaro ti šeštadė
gijos Kanadoje, 4) Protestantų para ryto Iki nlala
A. BENIULIS
Ik) 8 vai o p
pijos ir draugijos Kanadoje, 5) Lie
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083
tuviai kanadiškųjų religijų bendruo
menių tarpe ir 6) Ateistinis judė
jimas.
III. Litliuanians in the Field of
Education

METROPOLIS-RESTORANAS

ni Grafikai, c) Skulptoriai, d) Kom
pozitoriai ir muzikai, e) Solistai,
Novelistai ir poetai ir 8) Bendras
■gsnis.

Ji vadinsis “LITHUANIANS IN
CANADA”, o titulinio puslapio an
trinė 'antraštė: Tljeir cultural, economic, sreligious and sočiai contribution tb .the growth of Canada.
Knygos vyr. redaktorius — kun. dr.
P. Gaida ( Tėviškės Žiburių redakto
rius),*
''
Be ..to, knygoje yra šie skyriai, ku VIII. Professionais ( in practice and
riuos redaguoja atskiri redaktoriai.
research) —
Profesionalai
I. - Erom bithpąnia to Canada
Redaktorius — dr. J. Sungaila. Sky; ’ *K Lietuvos į Kanadą

Sį skyrių suredagavo prof. J. Puzinas ir*red. J. Kardelis. Jame yra to
kie poskyriai: Pirmiausia — lntroduction.- JTai įvadas, arba pagrindinis kny
gos aptarimas. Toliau: 1) Kas yra
lietuviai? Jų kilmė, kalba ir identiš
kumas, 2) Du skirtumų ir panašu
mų kraštai
—Lietuva ir Kanada,
3) Emigracijos į Kanadą priežastys,
4) Pirmieji lietuviai ateiviai Kanadon 5) Lietuvių imigrantų bangos
Kanadon, 6) Pagrindinės apsigyveni
mo vietovės ir 7) Sunkumai susiran
dant apsigyventi vietas.

R09SEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

STEIN TEXTILE CO
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: damasko, brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.
PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.

STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių,
šilko, nylons, taffeta. aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j 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. užddaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

PARKING LOT

ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

KAS ATSITIKO VAI VOROS SALOJE?

jie būtų linkę nuo tų principų
vykdymo atsisakyti kada nors
ateityje. Trumpai išreikšti Le
nino politikos principai yra —
viena ranka siūlyti bendradar
biavimą, o kita kelti painiavas
ir neramumus.
Turinio didžiuma paskirta pa
vaizduoti, kaip tie Lenino poli
tikos principai buvo panaudoti
Iienkijo j, Suomijoj, Baltijos
kraštuose (Baltijos kraštų pa
vergimo eigai išdėstyti skirta
36 puslapiai), Rumunijoj, Bul
garijoj, Vengrijoj ir Čekoslova
kijoj, kaip jais buvo sekama
Stalino ir postalininiais laikais.
Iškėlęs aikštėn eilę ryškių ka-

Premijuotąją apysaką jaunimui vertinant
J. VAIŠNORAITE
Gintarė Banaitytė - Ivaškienė,
BALTASIS STUMBRAS. Premi
juota istorinė apysaka jaun'mui. Iš
leido JAV LB Kultūros fondas.
Dailininkė — Janina Marks. Tira
žas 1,100 egz. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė Chicagoj 1966 m. Leidi
nys 136 psl., 10x7t/2 inč. formato,
įrižtas į drobės viršelius, kaina
$3.60, gaunamas ir “Drauge”.
★

Istorinės apysakos jaunimui
yra retas reiškinys mūsų čio
nykštėje literatūroje. Užtat nau
ja knyga sutinkama nuoširdžiai,
kaip ilgai lauktas svečias.
Jeigu tokią apysaką rašytų
istorikai, jie, tur būt, paskęstų
istorinių faktų raizginyje, atbaidydami jaunesniuosius skaity
tojus. O tėvai vis tiek jauni
mėlį ragintų ir beveik verstų
skaityti ir tokią knygą, nes ži
no, kad istoriniai faktai, pa
teikti apysakos ar romano for
moje, palieka žmoguje gilesnius
pėdsakus, negu vien šalti isto
rijos vadovėliai.
Ivaškienė rado geresnį kelią,
lengvesnį ir patrauklesnį. Ji net
nė nebando dėstyti savo pre
mijuotoje knygoje “Baltasis
Stumbras” Lietuvos istorijos. Ji
tik paliečia vieną ar kitą isto
rinį faktą, vieną ar kitą anų lai
kų paprotį, kreipdama visą dė
mesį į nepaprastus jauno ber
niuko, gyvenusio karaliaus Min
daugo laikais, nuotykius. Trum
pais sakiniais, gražia kalba ji
nupasakoja, kas nutiko rikio
Skomanto sūnui Audriui, kada
jis laike medžioklės paklydo
miške ir per visą vasarą nebuvo
suradęs kelio į namus.
Audrys miške greit nugali
baimę, parodydamas daug gerų
sugebėjimų, kas darytina, vai
kui paklydus miške. Netrukus
jis netenka savo arklio, bet pri
sijaukina mažą vilkiuką. Su juo
Audrys ir pradeda drauge per
gyventi pilnus pittfojų nuotykius.
Jis užtinka pamiškėje slėptuvę,
kur Avaras, kalavijuočių vokie
čių pasamdytas, vagia ir slepia
žymesnių lietuvių vaikus. Kala
vijuočiams jie labai reikalingi
kaip įkaitai. Audriui pavyksta
tokius tris išgelbėti. Keturiese
jie dabar skuba per miškus į
laisvę. Rintą, vyriausią iš jų,
sužeidžia šernas, čia berniu
kams pasirodo Baltasis Stumb-

KRONIKA
• J. Pautieniaus parodos be
laukiant. Šiandien, gegužės mėn.
27 d., Chfcagos lietuvių visuo
menė vėl turės progos pamaty
ti J. Pautięniaus naujausių dar
bų parodą;: kuri 7 vai. 30 min.
atidaroma Čiurlionio galerijoj ir
tęsis tik-fki gegužės 30 d.

Pautienius' lietuvių visuome
nei yra žinomas kaip pajėgus
ir produktyvus tapytojas. Paro
dų lankytojai ir šį kartą ras jo
kūryboje ko nors naujo. J. Pau
tienius yra dinamiška asmeny
bė. Stagnacija jam yra sveti
mas dalykas. Kiek pajėgos lei
džia, jis nuolat ieško ir stengia
si savo kūryboje atsiekti geriau
sių rezultatų.
J. Pautienius yra gamtos mė
gėjas. Jo tematika dažniausiai
yra peizažas ir natiurmortai.
Bet neretai ir žmogus tampa jo
kūryboje dėmesio centru. Šioje
parodoje meno mylėtojai turės
progos pamatyti ir figūrinių
kompozicijų. Parodoje eksponuo
ti paveikslai yra tapyti pastarai
siais trejais metais.
“Tiesos” bendradarbis D. Š.
(Šniukas), išgirdęs, kad lietu
viška knyga turinti pasisekimo
(aišku, “tarybinėj”) Gruzijoj,
štai kaip pasididžiavo:
— Lietuviška tarybinė knyga,
kuri daugiau kaip prieš keturis
šimtus metų pareiškė “Imkit
mane ir skaitykit”, gyvena pa
kilų gyvenimą, išėjo į platų pa
saulį.
Atseit, net Mažvydo katekiz
mas jau bus buvęs... “tarybinė"
knyga! (E.)

ras. Šitai jie aiškina, kad tai
reiškia ką nors labai svarbaus.
Ir tikrai, netrukus jie susitinka
kelis vyrus, Mindaugo paskir
tus saugoti Vaivos ramovę. Vai
kai gauna pastogę ir globą to
je Vai voros saloje. Tačiau jų
pėdsakais atseka ir išdavikas
Avaras su kalavijuočiais. Įvyks
ta nelygi kova. Baltasis Stumb
ras vėl pasirodo. Apgultiems
suteikia vilties, kad Mindaugas
yra netoli. Gaila, kad autorė
pačioj įdomiausioj kovos vietoj
leidžia sužeistam Audriui nusto
ti sąmonės. Jis atsigauna, tik
tai kovai pasibaigus, ir pamato
atvykstančius Mindaugo vyrus.
Vienas jų — Vaišvilkas, pasi
rodo, esąs Mindaugo 3Ūnus.
Audrys pagaliau susitinka su
savo tėvu. Baltasis Stumbras,
kuris pasirodydavo svarbiau
siais momentais, gale knygos
seka paskui Mindaugo sūnų ir
jo palydovus.
Tai toks yra sutrumpintas
knygos turinys. Neapsiriksiu pa
sakius, kad mokyklinio amžiaus
vaikams ši knyga patiks labiau,
negu kuri nors kita jiems skir
toji, o įdomūs senovės miškų,
pilių ir ramovių vaizdai neiš
dildomai paliks jų atmintyje.
Tiktai... kodėl tokios iliustra
cijos vaikams skirtoje knygo
je? Jos gražios, jos žavingai at
rodytų, sakyčiau, poezijos kny
goje. Bet jauni skaitytojai daug
labiau žavėtųsi to Baltojo
Stumbro atvaizdu, ar to vilkiu
ko, ar tos Vaivoros saloje pa
statytos ramovės piešinių, tų
mūšių su kalavijuočiais aki
vaizdiniu dinamiškumu, to Min
daugo sūnaus portretu, nei to
mis, kad ir spalvingomis, orna
mentinėmis abstrakcijomis.
Gintarė Ivaškienė turi negin
čijamų gabumų vaikų literatū
ros kūrybai. Kodėl dabar jai ne
pradėti naujos knygos, kol jau
ni skaitytojai dar graibsto
“Baltąjį Stumbrą”!

,
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DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. gegužės mėn. 27 d.

da - ne - kada viešai pasireiš
kiančių įspėjamųjų balsų, išva
dose autorius santūriai kritiš
kai vertina dabar populiarią
“tiltų statymo” politiką, klaus
damas, kodėl vakariečiai netu
rėtų irgi pritaikyti praktikoje
vieno iš Lenino politikos princi
pų — taikyti priešui į silpniau
sią jo vietą. O Maskvos agresy
vioje politikoje silpniausioji vie

ta yra sunkumai susidoroti su
pavergtosiose tautose tebegyvu
laisvės geidimu. Todėl tiltai tu
rėtų būti tiesiami pavergtųjų,
o ne pavergėjų linkme. (ELTA)
•4 b I.

*
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THE TWO FACES OF DOKAISTENCE by Alfreds Berzins, išleis
ta Robert Speller & Sons, 10 Ę. 23
St., New York, N. Y . 10010 Kai
na $6.00.
< ,

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

"

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
b* kitos kraštas

J. Pautienius

Gėlės tarp kadugių P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj
Chicago, III. 60632, Tel. VA 7-5980

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. GR 6Tel. TO 3-

AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Knyga apie dviveidišką sambūvį

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI
EkspertISkal uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Darbans garantuotas.

THE TW0 FACES OF COE- koncentracijos stovykloje SachA. ABALL ROOFING CO.
XISTENCE, — Du sambūvio senhausene.
LA 1-6047
arba
RO 2-8778
veidai — yra vardas ką tik iš
Knygoje apie du sambūvio L? *A-" -A? -A- -A- -A- -A- «A?-A- TA-SAfTA--A- -A*-A- -A-TA--A-»A» "A*-A--A-«A»-A- v
spaudos išėjusios Alfredo Ber (koegzistencijos) veidus auto
žinio knygos, kuria verta sku rius visų pirma ryškina Lenino
biai susidomėti ir lietuviams, tu skelbtuosius bolševikų politikos
rintiems progų pasvarstyti su principus ir faktais grindžia
M
V N G
nelietuviais
visuomenininkais teigimą, kad jokie bolševikų SERENAS perkrausto baldus ii
bolševizmo - komunizmo kėslus komunistų sąjūdžio vadai nėra kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
tarptautinėje plotmėje bei bū iš esmės nuo tų principų taiky dimai ir pilna apdrauda.
dus jiems atremti. Ypač tu mo praktikoje atsisakę, ir kad 2047 W. 67 PI. WA 5-8063
rintiems progų skaityti tais nėra duomenų, rodančių, jog
klausimais
paskaitas
nelie
tuvių visuomeniniuose klubuo '^HNIIIIIIIIIIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlĮĮ
se bei organizacijų susirinkimuo
se ši knyga yra gausus aruodas
tokioms paskaitoms būtinų do
kumentinių bei faktinių infor
macijų, tezių ir samprotavimų.
Alfreds Berzinš yra vieninte
per annum
lis tebegyvenąs nepriklausomos
Latvijos vyriausybės narys, la
bai artimas prezidento K. Ulmanio bendradarbis ir visuome
ninių reikalų ministras vyriau
sybėje. 1940*m. vasarą slaptai
išvykęs į užsienį ir tuo būdu iš
vengęs Latvijos prezidento ir
kitų Latvijos vyriausybės narių
Ūkimo, 1941—44 m. tačiau bu
vo 34 mėnesius kalintas nacių

Pavasariniai ir vasariniai
siuntiniai 1967 metams
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą
ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.

Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūrą, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

O

Jlvs mohantv

434

I

ant risusutaupų

uuznuanų BtVtKLT MILLS uELIRTCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET
Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0884

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermftage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue
Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

MIDLAND
SAVINGS

Midland

4040 Archer Avė.

SAVlNGSl

Chicago, III. 60632
Telephone CL 4-4470

August Šalčiukas
Chairman of the Board
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON
SAVININKO

r*
I DP I I IT
W & BADI
° (LIETUVIAI)
Itlnl/UI
I T
I .V.
SaVe DAN LIUTIKAS
NAUJU
GREITAS

SAINT CASIMIR

PARDAVIMAS
—
VARTOJAMU TAISYMAS.?
patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS;

MONUMENT CO.
1911 West Ulth Street

2412 WEST 71st ST, CHICAGO, ILL 60629, TEL. — 471-2446

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės angliškos
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

Karna $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31/-} yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai
stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti
nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas,
svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY- GEGUŽĖS 25, 26 IR 27 D. D.
MEISTERBBAND V.S.O.P. GERMAN
IMPORTED BRANDY

Fifth $4-09

(Z. JURAS)
421, Hackney Road, London, E. 2.* England

COGNAC NAPOLEON V.R.Q.P.

Fifth $5.98

Fifth

CINZANO VERMOUTH Imported
Dry or Sweet 33 oz. Bottle

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas
pristatymas.

Atstovai:
A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Onf., Canada.
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.
Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas
Jam patinka iš specialių krautuvių.

$3.39

TeL REpnblio 7-1213
TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS

8307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-340’

POVILAS J. RIDIKAS

$4.89

8854 S. HALSTED STREET

$1.89

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. t Arda

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

Fifth $3.39

3 FOR $10-00
GRAND MARINIER LIQUEUR

Lietuvjq Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI )
STEPONAS C. LACKAWICZ

Fifth

POPULAR BRAND of Imported
CANADIAN WHISKY

CEdarcrest 3 • 6335

Vienas blokas nno kapinių

2424 W. 69th STREET
2314 W. 2Srd PLACE

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED
FRENCH BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Telef.

8810 8. LITUANICA AVĖ.

Tek YArds 7-1188 —

VASAITIS — BUTKUS
Fifth

1448 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL.

$6-09

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans

Case

$3-50

GERMAN 1964 Vintage
LIEBFRAUMILCH WINE

Fifth

$1.29

SCHL1TZ BEER
Case of 24—12 oz. T. Away Bottles

Case

$3.49

TeL OLympie 2-1008

LAWN FUNERAL HOME

Sigmnnd J. Sutkus
7009 STATE RIL OAKLAWN ILL. TEL. 686-2820

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

i

;jt

IŠ MOTERŲ PASAULIO

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. gegužės mėn. 27 d.

J. TŪBELIENĖS IŠLEISTU
VĖS VVASHINGTONE

oterų

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

SKYRYBOS - SEIMŲ TRAGEDIJA

Erdvių šviesa (emalis)

Giedrė Žumbakienė
Iš parodos 69 meno galerijoj. Chicagoje

PRANYS ALšfiNAS

Nūdieninis pasaulis gyvena
tam tikro pasimetimo, susmul
kėjimo ir ankstyvųjų vertybių
perkainojimo laikotarpį (deja,
blogąja prasme). Kas kitados
buvo kilnu ir brangu (ypač šei
mų gyvenime ir jų tradicijose)
— nūdienių sofistų ir sofisčių
teigimu — yra tik “seni prieta
rai”, arba “senamadiški daly
kai”. Taigi, nebegerbiamas nei
šeimų nesuardomumo principas,
nei, pagaliau, duota prie alto
riaus priesaika — gyventi kar
tu ligi tol, kol pats Aukščiausis išskirs, atseit, kol vienas iš
susituokusiųjų mirs. Tai liečia
ypač katalikus, o dar labiau —
lietuvius katalikus, nes juose
šeimų nesuardomumo principas
gal giliausiai buvo įleidęs šak
nis ir kiečiausiai prižiūrimas.
Šeimų išsiardymai — skyry
bos, sakyčiau, gal labiausiai
klesti Šiaurės Amerikos žemy
ne; Kanadoj, JAV-bėse (ypač
pastarosiose). Pagal statistinius
duomenis, pernai metais Jung
tinėse Amerikos Valstybėse bu
vo 340,000 skyrybų atvejų (kaip
skelbia “The Divorced Woman
— American Style”, Newsweek,
1967. II. 13) ir, kas pažymėtina,
tokių skyrybų, kuriose akcijos
ėmėsi ne vyrai, bet moterys, at
seit, švelnioji pusė ir, dar kitais
žodžiais tariant, toji pusė, kuri
mėgstama vadinti “šeimos židi
nių saugotoja”. Žinoma, jeigu
suskaičiavus abipus'ę šeimos
partnerių iniciatyvą, skyrybų
skaičius Amerikoje būtų kur
kas didesnis. Tačiau, deja, po
ranka tokių duomenų neturiu,
taip pat nežinau nė pernai metų
kanadiškosios statistikos, čia
padaviau tik tą skaičių, kuris
man buvo žinomas ir kuris tuo
įdomus, kad jį sukūrė tik vie
nos moterys. Įsivaizduokime to
kią “armiją” (340,000!) mote
riškosios lyties atstovių, kurios
ėjo į teismus ir į kitokias įstai

gas, kad jas atskirtų nuo da
bartinių vyrų, kad būtų išardy
tos šeimos, nuskriausti vaikai
ir t. t. Taipgi pažymėtina, kad
toj didžiojoj moterų grupėj, ku
rioms nusibodo savi vyrai ir
bendras šeimyninis gyvenimas,
proporcingai nemaža buvo ir lie
tuvių moterų, nes dabar ir mū
siškės (Kanadoj, Amerikoj ir
net tolimoj Australijoj) užsikrė
tė vietine mada “pabėgti nuo
vyrų” ir, jeigu negauti “divorso”, tai nors taip sau “susidė
jus” pagyventi su kitu, “daug
geresniu” vyru...
Neaiškinsiu čia pats savo ini
ciatyva, ar apsimoka taip da
ryti, pagaliau, visais atžvilgiais,
ar galima šitokius “eksperimen
tus” puoselėti, bet atpasakoji
mo formoje čia paduosiu sam
protavimus vienos moters, kuri
juos paskelbė katalikiškam sa
vaitrašty “Our Sunday Visitor”
ir kuriai buvo leista pasirašyti
slapyvardžiu “Bea Ware”. Ji
esanti iš Missouri. Redakcija
dar priduria, jog jos gyvenamoji
vieta ir nupasakojamoji prob
lema tikri.

Jeigu nebūčiau bailė, būčiau
išsiskyrusi
Šitaip užvardina savo rašinį
minėtoji moteris. Toliau ji tei
gia, jog iš tikrųjų esanti pasišventusi bailė, nes ir rašinį pa
sirašanti tik pseudonimu, ta
čiau kiek toliau ji teigia, kad
vis dėlto ji pasirinkusi teisingą
kelią.
Taigi, kodėl ji nepasiieškojo
skyrybų? Esą, ji skyrybas bū
tų susiradusi, jeigu nebūtų jos
vyro sesuo “divorsuota” ir ji
nežinotų, kaip jai sekasi. Tai
esąs jaunesniosios sesers atve
jis. Tačiau ir vyresnioji vyro
sesuo taip pat esanti išsiskyru
si ir ne vieną kartą, bet tris ar
net keturius kartus. Jos du vai
kai turį atskirus tėvus. Ši vyro

SKIAUTELĖJ

AMŽIŲ

Pažadinai mus, o Viešpatie,
Skiautelėj amžių pabusti kartą,
Ir prabilus Tavo Simfonijos aidu,
Leidi pažinti Visatą,
Palinkusią prieš Tavo Sostą.
Išgirsti Tavo Garbei dainuojančias
žvaigždes!

Nupiešęs Ryto džiaugsmą
Ant kūdikių giedrių akių,
alūs Rytmetį tęsi į Dieną
Gyveninio vardu!

Davei Dienos namelį sielai
Taip trapų, stebuklingą
Ir meilei atvirais langais, —
Kur, kaip Tave, viens kitą mylini,
Žengdami klystkelių
Ar išganymo keliais.

sesuo turinti ir dar du vaikus —
povainikius, kurie sugyventi su
savuoju "bosu”, vedusiu vyru.
Ji, esą, būtų pasiieškojusi sky
rybų dar ir tuo atveju, jeigu
jos pačios abu tėvai nebūtų iš
siskyrę ir abu vėl sudarę atski
ras šeimas.
Ji gal būtų pasiieškojusi sky
rybų, jeigu jos brolis nebūtų
buvęs išsiskyręs ir emociškai
bei psichiškai nebūtų prislėgęs
savo nepaprastai gražią dukterį.
O vėliau jos brolis ir vėl suėjo
(slapta) su savo buvusia žmo
na ir net sugyveno dar vieną
kūdikį.
Ji būtų gal ieškojusi skyry
bų dar ir tuo atveju, jei Kata
likų Bažnyčia būtų leidusi tai
daryti (ji esanti katalikė). Taip
pat ji būtų pasistengusi skirtis,
jeigu ji būtų buvusi tikra, kad
ir po skyrybų ji galėsianti iš
laikyti tokį gyvenimo standar
tą, kokį ji turi, gyvendama su
vyru: jeigu ji galėsianti mokėti
dar turimas skolas ir mokesčius
už mažą, bet jaukų namelį su
simpatišku kiemeliu, padorių
(viduriniosios klasės žmonių)
kaimynystėje ir jeigu būtų ži
nojusi, kad pajėgs leisti savo
dukterį į mokslą.

Problemos, stojančios prieš
akis

MĖSOS KEPINYS SU NAUJAIS PRIEDAIS
Jau metų metais mūsų gero
sios virėjos žinojo, kaip skaniai
pagaminti kimštus žalius pipi
rus, pamidorus ar net svogū
nus. Bet ar kas pamėgino kimš
tą mėsos kepinį?
Kimštas jautienos kepinys
labai lengvai pagaminamas.
Reikia tik jautienos — comed
beef dėžutėse ir gatavai paga
minto kamšalo.
Jautienos mėsa sumaišoma su
baltos duonos trupiniais ir kiau
šiniais. Tada visas gabalas su
plojamas % colio storumo ant
vaškuoto popieriaus. Kamšalas
pagaminamas pagal nuro lymus
ant dėžutės ir paskaninamas su
susmulkintu obuoliu, išdėstytu
ant viršaus kepinioč Prie kepi
nio duodamos držovės: žalios
pupelės, pakepintos pamidorų
puselės ir kt.

Skiautelėj amžių suteikęs pabudimą
Ir tiek daug žemės dovanų, —
Suteiki ir jėgų
Palikti bet kada
Tuos Namelius...

IZA MOTEKAITIENE

Klausimas (ir gal vienas iš
svarbiausių), su kuriuo tenką
susidurti persiskyrusiems: ar
galėsiu aš sudaryti savo vaikui
(arba vaikams) geresnes vai
kystės sąlygas, duoti geresnį
jam išauklėjimą ir t. t.?
Jeigu ji atsiskirtų nuo savo
vyro, ji, esą, privalėtų pradėti
dirbti. Jos duktė, grįžusi iš mo
kyklos, rastų tuščius namus —
keturias sienas. Tada, be abe
jonės, jai tektų ieškotis drau
gių. O kokių? Greičiausiai taip
pat iš išardytų namų. Kokia to
visko įtaka būtų — nereikia nė
aiškinti. Grįžusi iš darbo (pa
vargusi), ji privalėtų virti va
karienę, plauti indus, laidyti bal
tinius, valyti namus, išsimau
dyti vonioj, susisukti plaukus,
apsitvarkyti nagus ir pažvelgti
į kokį pasigražinimo ritualą. O
jeigu dar užtektų laiko ir jėgų,
juk reikėtų gi patikrinti duk
ters mokyklos namų darbus, pa
ruošti jai užkandžius rytdienai,
pagelbėti jai susitvarkyti plau
kus ir drabužėlius, paguldyti ją
į lovą...
Taigi, esą, ar užtektų jai tam
viskam jėgų? Atsakymas, besiperšąs savaime: vargiai!..

Kimštas jautienos kepinys
2 dėž. (12 uncijų kiekviena)
corned beef, neatšaldytos; 2 rie
kės baltos duonos, 2 kiaus.,
lengvai išplakti; % pokelio 8
uncijų kamšalo (herb. stuffing
mix); 1 vidutinio dydžio obuoIlys, smulkiai supiaustytas; tru
putį lašinių.
Jautieną sulyginti su šakute.
Duoną susmulkinti į trupinius.
Pridėti prie mėsos kartu su kiau
šiniais. Gerai išmaišyti. Išploti
ant vaškinio popieriaus % colio
storumu. Pagal nurodymą dė
žutėje pagaminti kamšalą. Pri
dėti obuolius. Uždėti ant jautie
nos gabalo ir vartalioti, pakėlus
popieriaus kampą. Mėsos sudūrimą dėti į apačią ant skardos.
Ji, esą, gal būtų ieškojusi sky
Dengti su lašinių gabalėliais. rybų su savo vyru ir tada, jei
Kepti 350° apie 35—40 min. 8 gu jos dukters geriausios drau
asmenims.
gės vyresnioji sesuo nebūtų pa-

PRIE KAPO DUOBES

Liepsnokit spinduliai
Visų žvaigždynų čia!
Gal jo siela atgal
Į kūną kelią ras...
Giedok, pavasari,
Visais gamtos garsais!
Gal kūne jo atšalusiam
Dar akys prasivers...

Stebuklo, Viešpatie!
Kaip Lozorių, prikelk!
Per daug jis mylimas,
Perdaug sunku netekt!

bėgusi iš namų ir būtų ncište- besijaučianti esanti prislėgta vekėjusi, jau belaukdama kūdikio. dybinio gyvenimo aplinkoj, o
likusias dvi ar tris dienas jos
Jos tėvai taip pat išsiskyrę.
Ji būtų ir tada gal ieškojusi nuotaikoj ir aplinkumoj beslan
skyrybų, jeigu jos kaimynė sker kioją itin tamsūs šešėliai.
Todėl jai labai nesinorėtų, kad
sai kelio nebūtų atsiskyrusi nuo
savo vyro ir “nesusižiedavusi” jos dukterį ištiktų toks pat li
su vedusiu vyru ir nebūtų turė kimas.
jusi “meilės aferų” su daugeliu
Ji ištekėjusi tik porai mėnesių
kitų vyriškių. Jos duktė ir anos betrūkstant iki devyniolikos.
išsiskyrėlės duktė — buvusios Jos gi vyras tik keturiais mėne
keletą metų geros draugės. Tai siais buvo peršokęs per devy
gi, “Bea Ware” panorėjusi (vis niolika metų. Jai, esą, labai no
dėlto) būtį geresniu pavyzdžiu rėtųsi, kad jos duktė žinotų, jog
(kaip motina) savo dukteriai ir j laimingos vedybos daugumoj
todėl nesiskyrusi su vyru.
(gal 99.44—100%) neprasidėPagaliau, ji gal būtų išsisky dančios, vedant 19 ar net 20
rusi su vyru dar ir tuo atveju, metų. “Dangau, uždrausk jau
jeigu ją būtų galėjęs kas nors nuoliams tuoktis dar jatmesužtikrinti, jog ir. po skyrybų ji, niems!” — šaukiasi autorė Dan
kaip moteris, galėsianti turėti gaus pagalbos. Jai labai, esą,
draugais visus tuos asmenis (gy norėtųsi, kad jos duktė palauk
venančius šeimose), su kuriais tų netekėjusi ligi tų metų, kada
ligi šiol draugavo ir nesusijungti ji tikrai ir visiškai apgalvotai
tik su išsiskyrusiais.
galės suprasti, koks yra arba
Ir dar vienas “pagaliau”, jei gali būti geras vyras, subrendęs
gu ji nebūtų norėjusi, kad jos šeimos tėvas etc.
duktė žinotų, jog “ne visas pa
Taip pat jai, esą, norėtųsi,
saulis yra išsiskyręs”, bet jame kad jos duktė gerai žinotų ir
yra žymiai daugiau žmonių, ku suprastų, kokia turėtų būti vy
rie veda, supranta vedybų ir ro žmona ir vaikų motina. Jai,
prie altoriaus duotos įiriesaikos esą, turėtų būti visiškai aišku,
reikšmę ir garbingai gyvena kad be pasiaukojimo čia neapsi
kartu, augina šeimas, nejuoki eisi...
na žmonių, nežiūrint pasitaikan
čių šeimose vienokių ar kitokių
debesėlių...
Kaimynas: — Kuo jūsų sū
Ji ištekėjusi aštuoniolikos metų nus bus,’ kai išlaikys paskuti
Apie dvi dienas septynių die nius egzaminus?
Tėvas: — Apie tą laiką jis
nų savaitėje ji jaučiasi turinti
laimingo vedybinio gyvenimo at greičiausiai bus jau senas žmo
mosferą. Dvi ar tris dienas ji gus.

Washingtono Lietuvių moterų
klubas balandžio 30 d. surengė
išleistuves klubo garbės narei
p. J. Tūiielienei, ilgą metų eilę
dėsčiusiai rusų kalbą Washingtone, o dabar pasitraukusiai iš
profesoriavimo ir persikeliančiai gyventi į Floridą. Išleistu
vės įvyko p. Viliamų namuose
ir sutraukė gražų būrį klubo
narių ir svečių, kurie ta proga
maloniai pabendravo ir pasivai
šino.
Klubo vardu su p. Tūbeliene
atsisveikino pirmininkė Bronė
Tautvilienė, apdovanodama išvykstančiąją gėlėmis ir knyga
apie Petro Rimšos kūrybą, pa
dėkodama už nuolatinę paramą
klubui ir linkėdama gero įsikū
rimo Floridoje. Washingtono
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos vardu žodį tarė ir dovaną
— knygą apie dievdirbio Svirs
kio meną — įteikė Leonardas
Dambriūnas. Savo kalboje jis
pabrėžė, kad Tūbelienė priklau
so tai idealistinei lietuvių inte
ligentijos kartai, kuri aktyviai
pasireiškė Lietuvos valstybės
atstatymo ir nepriklausomybės
metais ir kuriai visuomet rūpė
jo bendri lietuvių reikalai. Ir
tremtyje gyvendama, p. Tūbe
lienė visad buvo jautri lietu
vių bendruomenės užsibrėžtiems
tikslams ir pavyzdingai rėmė
bendrus reikalus, kaip pvz. Va
sario 16 gimnaziją, lietuvių fon
dą ir pan. Washingtono lietuvių
šeštadieninės mokyklos vardu

atsisveikino mokyklos vedėja
Rūta Penkiūnienė.
P. Tūbelienė, dėkodama vi
siems, pareiškė, kad jai gaila
palikti Washingtoną, kuriame
užmegzta tiek daug draugiškų
ryšių. Išvykdama tikisi, jog tie
ryšiai nenutruks ir ateityje.
★ L. D. K. Birutės dr-jos Chicagos skyrius bal. 23 d. savo
metiniame susirinkime išrinko
valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis taip: pirmininkė — M.
Babickienė, vicepirm. — V. Ku
likauskienė, vicepirmininkė kul
tūriniams reikalams — L. Žitkuvienė, sekretorė — L. Dainauskienė, iždininkė — M. Jautakienė ir kultūriniams paren
gimams — V. Vaitekūnienė.
Valdybos kandidatė — M. Žilie
nė. Revizijos komisijos pirmi
ninkė — V. Genienė, narės —
B. Gustaitienė ir L. Stasiūnie
nė. Naujoji valdyba jau pradė
jo varyti metinę darbo vagą ir
įsitraukė į kultūrinę veiklą bei
šalpą, pradėjo paruošiamuosius
darbus ateinančiam koncertui baliui lapkr. 4 d., aplankė ser
gančias nares (E. Juknevičienę
ir D. Dirmantienę), palinkėdamos joms geriausios sveikatos,
iusirinkimo metu
padaryta
daug gražių nuotraukų, kurias
galima įsigyti pas J. Žitkuvienę, o nario mokestį prašomos
siųsti iždininkei M. Jautakienei,
2320 W 23rd str., Chicago, nes
draugijai reikalinga ne tik mo
ralinė, bet ir materialinė paspir
tis, kad valdyba galėtų suintensyvinti savo veikimą.

Ponia Tūbelienė kalba per savo išleistuves Washingtone. Sėdi iš kairės
į dešinę: E. Kačinskienė, B. Tautvillenė, B. Saldukienė ir A. Zalubienė.

jų motinoms susirasti darbo.
Rašytoja, kuri pradėjo rūpin
tis našlaičiais 1964 m., turi 10
Rašytoja S. Pearl Buck pa vaikų, 9 jų yra įsūnyti ar įduk
skelbė, kad ji atiduos visus sa rinti amerikiečių azijiečių kilmės
vo turtus, daugiau 7 milijonų vaikučiai. Ji pati, gimusi misiodol. vertės, Azijoje gyvenau- nierių šeimoje, užaugo Kinijoje,
tiems našlaičiams, kurių tėvai • Būdama išdidi amerikietė, ji
sako, kad amerikiečiai turi jaus
yra JAV kariai.
ti
atsakomybę rūpintis tais ne
Nobelio premijos laureatė, ku
ri birželio 26 d. atšvęs savo 75 kaltais vaikučiais, nes jie yra
m. gimtadienį, pasiruošusi vyk Amerikos sūnų vaikai.
ti Korėjon ir įsteigti globos
Brangesnė už gyvybę
c ntrą Seoule. Tame centre bus
Kad ji galėtų gyventi, ponia
paimta auklėti 3,000 našlaičių V. Marsden, iš Hull, Anglijos,
kasmet, o taipgi bus padedama gelbstisi elektriniu prietaisu, ku
ris stimuliuoja širdies muskulus.
Jai vos tik 21 metai, tačiau
ji pilnai supranta, kokia rim
ta yra josios sveikatos padėtis
ir kaip brangus yra gyvenimas.
Gal toks realus supratimas
privedė ją prie apsisprendimo
nepaklausyti gydytojų patarimo
ir tapti motina.
Laikydama 7 svarų dukterį
savo glėbyje, Valerija Marsden
džiaugėsi: “Tik pasiklausykite
jos šauksmo! Ji yra verta rizi
kos!”
Tačiau Valerija nuo pat ma
žens gyvena vien rizika.
Septyniolikametė Valerija pra
dėjo nešioti gyvybę plakantį
prietaisą, vadinamą “pacemaker”, baterija varomą aparatą,
kuris šauna elektrinius impul
sus į širdį, normuodamas jos
plakimą. Tada jaunuolė ištekė
jo už Jim Marsden, kariškio iš
Yorkshire. Laukėsi šeimos.
Laukdama kūdikio, ji turėjo
4 operacijas pagerinimui širdies
veikimą palaikančio įtaiso. Sy
Sugrįžimas prie kuklumo. Sally Heyd (iki kauliukų suknele) ir ir Thyra Sweet (žemiau kelių suknele) yra
2 iš 10 ^mergaičių Baldvin aukšt. mokykloje, Mich., kurios gal pradės naują madą — sugrįžimą prie kuk kį jos pulsas sustojo. Gi laiky
lesnių rūbų dėvėjimo. Panelė Sweet pradėjo, sakydama savo motinai: “Mes tiesiog pavargom berodyda- dama sveiką dukrytę rankose,
mos per daug”. Dabar visos 10 mergaičių dėvi kur kas žemiau kelių sukneles.
ji kartojo: “Verta rizikuoti!”

Rašytojos milijonai
našlaičiams

