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Adonias Varnas

Kun. J. Tumas - Vaižgantas Petrapilio Lietuvių

seime 1917 m. Šių metų rugsėjo mėn. 20 d .sueis 100 metų nuo šio
žymaus mūsų rašytojo, kultūrininko ir visuomenininko Tumo - Vaiž
ganto gimimo

pač duodavosi įtraukiamas į dar
bą lietuviškųjų įžymybių: inž. Vi
leišio, Matulaičio (vėliau Valst.
kontrolieriaus Lietuvoje) ir kitų.
Kai 1907 m. išvykau studijuoti į
Genevą, Mikas Petrauskas Pary
žiuje studijavo dainavimą, muzi
ką, o jo žmona su savo seserim
(mano būsima žmona) vasarojo
Genevoje. Petrauskienė susilaukė
pirmojo sūnaus ir man teko ją
pagloboti.
Tada turėjome studentų rate
lį, kurio nariai išsirašydavo lietu
višką lietratūrą ir paeiliui viens
kitam siųsdavome. Prie to rate
lio priklausė ir M. Petrauksas ir
[gn. Šlapelis, Jurg. Šaulys, Garaus ir kt.

Atsimenu, Miką susitikau Kau
ne, grįžusį iš Amerikos. Buvo
šviesiu apsiaustu, apsirengęs anerikietiškai. Džiaugėsi, kad la
bai stiprus, net pademonstravo
ankos muskulus. Man buvo keis
ta, kad jis, kaip boksininkas, ro
dė savo sveikatą. Net darėsi bau
gu, ar jis nebus su pakrikusiais
nervais.
Vėliau tai pasireiškė dar stip
riau, gydėsi. Nebeteko jo arčiau
susitikti.
Su Kipru Lietuvoje dažnai su
sitikdavome, ypač kai man teko
tvarkyti teatro kostiumų reikalus.
Kuriant operą, K. Petrauskas, Ši
lingas ir aš dažnai aptardavome
operos problemas. K. Petrauskas
buvo entuziastas. Mes visada ža
vėjomės Kipru, ne tik kaip meni
ninku, bet ir kaip mokančiu su
kitais sugyventi, labai draugiškku.
— Jums, Profesoriau, teko bū
ti Zakopanėje. Ar neturite iš ten
kokių atsiminmų apie J. Biliū
ną?
— Zakopanė buvo AustroVengrijos kurortas Tatrų kalnų
papėdėje. Ten vieną vasarą teko
vasaroti, o kai 1908 m. baigiau
Meno akademiją Genevoje, bu
vau dvejiems metams apsigyve
nęs Zakopanėje, kur buvau išsi
nuomavęs lensų skulptoriaus So
pčak studiją. Jis buvo išvykęs tęs
ti studijų į Paryžių. Tai buvo
mano poakademinio laikotarpio
didžioji užuomazga. Zakopanėj

mus tęsiame.
Vargu, ar kas taip toli į mū
sų kultūrinę praeitį gali siekti,
kąip dail. prof. Adomas Varnas.
Profesorius yra tiek pajėgus, kad
dar įstengia ištisas valandas pra
leisti tapydamas, vasarą dar gali
mašina žolę pievelėj prie namo
nupjauti ir dar du-tris kartus sa
vaitėje išeina pavaikščioti po 20
-30 blokų.
Buvo įdomu pasiteirauti jį apie eilę mums brangių asmennų, su kuriais jam teko bendrau
ti. Pradėjome nuo Miko ir Kipro
Petrauskų.
— Miką Petrauksą pažinau Pe
trapily, pas Kuraičius, kur susi
rinkdavo lietuviai studentai, —
pasakojo Varnas. Tada Mikas
lankė konservatoriją. Mėgo bend
• Teima literatūroje negai būti
rauti su lietuviais. Vėliau jis vedė
kalta
• Daii. Adoniui Varnui 90 metų. Stasę Kūraitytę, mano žmonos se
• Jurgis Gliaudą vėl laimėjo.
šerį. Kuraitytės Miką vadindavo
• D. Lapinskas Brazilijoj.
“Barišnia, spoite”, nes jis nuolat
• R. Jautokaitės paroda.
taip
paneles prašydavo padai
• Bubuliui ir dunduliui nudundė
nuot.
jus.
Petrapily tekdavo sutikti ir Ki
• Kanada susidomėjo musų liau
dies menu.
orą Petrauską, kuris ten studija
• Kai ligonis sau kalba.
vo ir kurį labdarių dr-ja pri
• Kaip buvo sutikta Maironio
imdavo pildyti programą. Jis bu
monografija Lietuvoje.
vo toks plonutis, smailia nosimi.
• SSSR menininkai Prokrusto
Baisas mus žavėjo. Palaikydavo
lovoj.
• Moterų gyventojas.
ryšį su lietuviais studentais, o y Adomas Varnas

nės tapybos meisteris, pirmųjų
mūsų kultūros žurnalų iliustrato
rius ir bendradarbis, daugelio lei
dinių meniškas apipavidalinto
jas, entuziastingas tautodailės
rinkėjas ir kryžių fotografuotojas
bei jų albumų leidėjas, šaržų ta
pytojas ir pirmosios lietuviškų
šaržų knygos sudarytojas, vienas
iš Lietuvių kalbos draugijos stei
gėjų ir vienas iš naujų-terminų
kūrėjų, satyros teatro Vilkolakio
vadovybės narys, vienas iš Čiur
lionio galerijos Cbicagoje steigė
jų, montesorininkas ir t. t. ir t. t.
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TEMA LITERATŪROJE NEGALI BŪTI KALTA

JUOZAS PRUNSKIS
Tai didelių kultūrinių nuopel
nų žmogus. Šiemet, sausio 1 d.,
A. Varnas sulaukė 90 m. amž.
Ir tebėra energingas ir kūrybin
gas. Jo gyvenimas turtingas dar
bais ir gausus atsiminimais. Ei
lėje “Draugo” kultūros priedo
numerių esame spausdinę jo at
siminimus, dabar, reikšdami ypatingą pagarbą mielam mūsų
sukaktuvininkui, tuos atsimini
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Adomas Varnas pasakoja apie M. ir K. Petrauskus, J. Biliūną, "Baro" almanachą, sa
vo šaržų knygą, Meno mokyklą. Vilkolakį, Vaikų teatrą Vilniuje.

Mūsų garbingoje kultūrininkų
veteranų galerijoje vieną iš pir
mųjų vietų užima Adomas Var
nas. Jis talentingas dailininkas,
tautinio atgimimo ir valstybės at
kūrimo veikėjas, Lietuvos pašto
ženklų ir litų meniško apipavi
dalinimo kūrėjas, atsikūrusios
Lietuvos menininkų organizatorrius, vienas iš Meno mokyklos
kūrėjų, portretistas ir dekoratyvi

s
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Dailininkas Adomas Varnas, kuriam sausio imčn. 1 d. suėjo 90 metų
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1911 m. turėjau savo pirmą indi Biliūnui gydytis. Tuomet, pačioj
vidualią parodą.
Zakopanėj, iš nuotraukos, gau
tos iš Biliūnienės sudariau pro
Biliūnas jau buvo miręs. Bu
jektą J. Biliūno portreto, tokio
vau ne kartą nuėjęs prie jo ka
simbolinio, su paukščiu.
po. Kapinės buvo prie pat mies
—Jums teko dirbti prie litera
to. Ant kapo tebuvo pastatytas
tūrinio almanacho “Baro” Vil
laikinas kryžius. Tuo metu Žako
niuje?
panėje dar tebegyveno Julija Ja
— Tada susipažinau su Baliu
nulaitytė - Biliūnienė. Ji buvo
Sruoga, jaunučiu studentu, kuris
dantų gydytoja ir sergantį Biliū
drauge su Ląstų buvo įtraukti į
ną ji išlaikė, Zakopanėje turėda
redakcinę komisiją. Man reikėjo
ma savo kabinetą. Zakopanėn ji
nupiešti viršelį; parašiau rašinį
persikėlė dirbti, kad galėtų suda
ryšium su mirtimi Maskvos uni
ryti sąlygas džiova sergančiam
versiteto docento Bytauto, miru
sio Šveicarijoje. “Baro” iliustraci
joms naudojau lietuviškų kryžių
motyvus, o viršeliui nupiešiau
piovėjus, saulės žėrėjime dalgiais
bepjaunančius.
“Baro” leidimui, bene daugiau
šia savo lėšų bus panaudojęs Ši
lingas. Žurnalas buvo gana sto
rokas. “Baro” išėjo vienintelis
numeris — almanachas. Vėliau
‘ užėjo karas ir nebuvo įmanoma
to užmojo tęsti. Vėliau, 1925 m.,
tuo pačiu vardu buvo atkurtas
žurnalas Kaune.
— Kaip sugalvojote paruošti
politinių šaržų knygą “Ant poli
tikos laktų”?
— Kai kilo pirmasis pasauli
nis karas ir susidarė komitetas lie
tuviams pabėgėliams šelpti, būda
vo dažni susirinkimai. Juose daly
vaudamas, pradėjau piešti šar
žus. Neturėjau tada darbo, gy
venau iš paskolos ir, turėdamas
laiko, piešiau šaržus. Iš pradžių
daviau juos laikraščiui, posėdžių
aprašymams iliustruoti. Dar te-.
(Nukelta į 2 pat),
1

Prek Mykolo Krupavičiaus portretas £aliejuBį

Jau ne kartą esame rašę, liudija temos pasirinkimas.
kad literatūroje temos pasirin Alg. Landsbergio drama “Pen
kimas ne visada gali nusverti ki stulpai turgaus aikštėje”
kūrinio vertę. Be abejo, rašy taipgi yra iš partizaninės veik
tojas ar dailininkas, vaizduo los, galima net vieną detalę
damas tai, ką jis gerai pažįs atpažinti Daumanto “Partiza
ta, visada turi galimybių su nuose”, tačiau tai netrukdo
silaukti didesnio pasisekimo, veikalui būti vienam mūsų ge
tačiau net ir nuotykinė litera riausių veikalų, ir tik tenka
tūra gali būti gera ir įtikima, džiaugtis, kad autorius šią te
ne tik vien dėl jos pramoginės mą pasirinko, nes veikalas il
paskirties. Tai rodo, kad ir giau laikysis už minėjimuose
Verne romanai: beveik visa per dešimtis metų pasakytas
įvyko taip, kaip jis kadaise sa kalbas apie mūsų partizano
vo fantastiniuose kūriniuose pasiryžimus ir auką. Ir anas
rašė apie keliones į jūrų gel L. Mockūno teiginys, jog tokių
mes ar mėnulį, žodžiu, dau temų nepasirinkimas liudija
giausia čia priklauso nuo au mūsų rašytojų gerą skonį, šio
toriaus sugebėjimo perduoti je vietoje visai neišlaikytų kri
meninę tiesą. Žinoma, nėra tikos. Ir suprantama kodėl,
reikalo, kaip vienas amerikie kadangi tema nėra kalta, jei
tis kritikas sako, literatūroje autoriui geriau ar blogiau pa
atidengti visas natūralistines vyksta, svarbu, ar temą pasi
duobes, nes juk jos ir gatvėje rinkęs autorius ją apvaldo
yra uždengtos, nepaisant, kad ar ne.
kanalizacija visų pripažįstama
Aplamai mes manome, kad
kaip reikalinga, tačiau nėra naujųjų laikų Pilėnų tema
reikalo ir vengti tokių temų, tika visada svarbi ir reikš
kurios mums atrodytų sun minga, kad partizanų žygiai
kesnės. Šįmet “Draugo” kon yra neišsemiamas mūsų kūrė
kurse laimėjusioji premiją J. jams temų aruodas. Nėra rei
Gliaudos knyga liečianti ir Lie kalo viename veikale pavaiz
tuvos kolchozus, tačiau, kaip duoti visą dešimtmečio kovą,
atrodo, jam bus bent pusėtinai bet svarbu bent keletą deta
pavykę apie tai parašyti. Apie lių pasirinkti ir literatūriškai
tai bus galima pakalbėti vė jas apvaldyti. Tiek daug tais
liau, gi mūsų šio rašinio tiks kovų metais buvo aukos ir
las būtų dar kartą priminti, didvyriškumo. Ir jei rašytojai
kad nėra reikalo autoriaus be nesiima greit apie tai rašyti,
sąlyginiai barti ar girti už pa tai tik todėl, kad jie nepasiti
sirinktą temą, geriau jau jį ki savo jėgomis, nes visa tai
vertinti, sveriant, kiek temą nėra lengva. Bet jei kuris pa
autoriui pavyko kūrybingai siryžo, ir dar priedo, kaip
pavaizduoti ir išspręsti knygos Landsbergiui, puikiai pavyko,
puslapiuos.
tai nėra kokio nors skonio liu
dijimas ar neliudijimas, o tik
Neseniai Chicagoj einančių atliktas geras ir mūsų litera
“Akiračių” trečiajame nume tūrą turtinąs veiksmas.
ryje Liūtas Mockūnas gana
Kiekvienas autorius pasiren
kritiškai įvertino J. Jankaus
dramą “Peilio ašmenimis”. Be ka temą, kuri jam labiausiai
abejo, nebūtų čia ko per daug patinka. Tik reikia, kad jis
ir aiškintis, jei autorius be mokėtų pasirinktą temą spręs
veik iš esmės paneigia nuoty ti. Be abejo, nereikia norėti
kio galimumus, teigdamas, kad laisvės, kaip amerikietis tei
tai “yra kažkas daugiau pana gia, atidaryti viešai kanaliza
šaus į lietuviškos Westem Al cijos vamzdžiams, nors visi ir
mos scenarijų negu į dramą”. žino, kad jie yra. Todėl never
Mūsų nuomone, nuotykis kaip tėtų rašyti tai, kas dėl tam
tik labai veikale vertintinas, tikrų priežasčių tetiktų tik
o K. Almeno knyga “Upė į eksperimentui. Tačiau jei jau
rytus, upė į šiaurę” taipgi yra autorius pasirinko patriotiką,
nuotykinė, tačiau niekas per nereikia jos vertinti kaip pasi
daug dėl to nesiskundė, nei rinkimo, tik kaip gerai ar blo
jai išėjus, nei tada, kai ji ga gai literatūriniai įkūnyto už
mojo.
vo metinę Lietuvių rašytojų
draugijos premiją. Nuotykis
Manytume, kad mūsų meni
pats savaime nėra blogybė, ninkų skonio liudytojas yra
svarbiausia, koks santykis pasirinkimas to, kas jam la
tarp nuotykio ir literatūros. biausia patinka, nes jis už tai
Prileiskime, kad Jankui būtų prieš savo talentą atsakingas,
geriau pavykę, tą medžiagą tačiau nemanytume, kad jei
naudojant romanui, o ne dra ir netaip būtų pavykę, nerei
mai, sutikime, kad partizani kia smerkti autoriaus už pat
nės veiklos prieš komunistus riotinę temą. Patriotika nėra
dramoje sprendimas ne šimta joks blogis, o tik blogis ta
procentiniai pavyko, tačiau prasme, kad labai apsunkina
mes nesutiktume su dar vienu autorių, nes labai lengva nu
L. Mockūno teigimu, dėl pa slysti į politines retorikos ir
čios tematikos aptarimo. Kri prakalbų sentimentaliais dobi
tikas teigia: “Buvo tikėtasi,
lėliais išmargintas pievas.
jog proginio impulso pagauti
Nors ir niekuo visuomenė
kai kurie mūsų rašytojai pri
rašys ne vieną “Peilio ašme neprisideda prie menininko au
nimis” pobūdžio knygą. Ta gimo, tačiau, kol yra kurian
čiau J. Jankaus knyga yra čių, tol suprantamas ir noras
vienintelė. O tai jau kompli reikalauti, tačiau reikalaujant,
mentas mūsų rašytojams ir reiktų dėmesį daugiau kreipti
rodo jų gerą skonį”. Šie saki į tikrąją kūrinio vertę, o ne į
niai ir privertė mus dar kar visai kitus šalutinius reikalus.
Myk. UeMnas
ti pasisakyti, kad skonio ne*

Jurgis Gliaudą laimėjo aštuonioliktąjį
Draugo" romano konkursą
Kaip jau buvo “Drauge” sau-’
;io 7 d. pa-keipta, vienas produk
i tingiausių mi sų romanistų, Los
•13 ic gyvenantis Jurgis Gliau,a aš > i oro 18-tVjo “Drau! gi’ konkur -i laureatas. Prcmi. juotojo romano varda — “Liep
snos ir apmaudo ąsočiai”. Šie-i
metinio konkurso jury komisiją
j sudarė detroibŠk ai: koms. pirm.1
Vyt. Alantas, sekr. L. Rugiimie-:
| oė, nariai - - V. llogulaitė-Keb-i
licnė, L. Gritžulienė ir d r.. Kęst.
Keblys. Premijos dydis 1,000
d ik rių. O šio aštuonioliktojo
“Draugo” romano konkurso me
cenatas yra visgi lietus iškai viųomenei gerai žinomas KŪn. Be

Adomas Varnas

Sukaktuvininko atsiminimu mozaika
(Atkelta iš 1 psl.)

są laiką nuo darbo Meno mokyk
loje. Ta sugaištis buvo kalta,
kad negalėjau įvykdyti dar vie
no sumanymo — šaržais iliust
ruoti Vilniaus užgrobimo bylą.
Tada man min. Zaunius buvo
padėjęs nuvykti į Genevą, daly
vauti Tautų sąjungos posėdžiuo
se, kur sudariau apie 200 ški
cų — medžiagos šaržams. Tik
pašto ženklų byla sukliudė už
baigti šį planą.
— Berods dirbote ir prie vai
kų teatro Vilniuje?

ko paruošti ir Petrapilio seimo
(1917 m.) kalbėtojų šaržus, be to
— nupiešiau eilę šaržų, bebūda
mas bolševikų kalėjime Vorone
že. Taip susidarė daugiau me
džiagos, kuria susidomėjo inž.
Norus-Naruševičius, bet neda
viau jo grupei išleisti ir paga
liau nepriklausomoj Lietuvoj šar
žus išleido K. Puida (1922 m.).
Reidini greit išpirko.
— Kokį įspūdį Jums paliko
Petrapilio lietuvų seimas?
— Buvo labai skaudus lietu
— Ne tiek dirbau, tik paruo
vių skilimas. Kada išėjome iš sei šiau vienas dekoracijas. Vaidin
mo kairieji ir Santaros atstovai, tojai buvo surinkti vaikai, paaug
kuriai tada priklausiau, man at
rodė kažkas netaip, kad mes tu
rėjome pasilikti
su
dešiniai
siais, kurie reikalavo pilnos ne
priklausomybės.
— Jums berods teko dalyvau
ti ir Meno mokyklos steigime
Kaune?
—Pirmučiausia buvo įsteigti
Paišybos kursai, kuriuos vedė dai
lininkas Vienožinskis. Veikė jie
senamiesty, Liaudies namuose.
Kursus globojo Meno kūrėjų drja, kurios pirmininku man teko
būti. Kursuose dėstė dail. Galdi
kas, rodos Šlapelis, berods ir Di
džiokas bei Sodeika. Kursai vei
kė pora metų. Dail. Vienožinskis
uoliai ėmėsi iniciatyvos steigti
Meno mokyklą ir gavo sklypą 9me forte. Kažkaip išgavo geleži
nę tvorą iš krašto apsaugos mi
nisterijos. Sklypą aptvėrė ir tada
ėmėsi statybos darbo. Be tvoros
anų laikų priemiesčių padaužos
būtų viską išnešioję. Dalis plytų
buvo paimta iš forto.
Stu
dentai patys padėjo — vieni ply
tas plėšė, kiti mūrininkams pade
jo jas krauti.
Meno mokyklai iš Švietimo mi Adomas Varnas
nisterijos negalėjome gauti lėšų,
vis prašė palaukti. Bet 180,000 Ii
tų davė Žemės ūkio ministerija,
kuriai vadovavo Myk. Krupavi
čius. Pamatėme, kas yra mūsų
tikras bičiulis.
— Ar Jūs turėjote ryšio su Vil
kolakiu?
— Dirbome kartu su Ant. Sut
kum, Baliu Sruoga ir Vyt. Bičiū
nu, kurie buvo Vilkolakio šulai.
Visų buvo noras turėti satyrinį
teatrą. Man daugiau teko būti
žiūrovu, pritarėju, o ne aktyviu
Vilkolakio kūrėju.
—Jūs buvote pasidaręs eksper
tas — grafologas...
— Kipšas žino, kuo aš nebu
vau. Prasidėjo nuo Peoviakų by
los. Teismui reikėjo daugiau eks
pertų, tai pakvietė ir mane. Rei
kėjo nustatinėti parašų tikrumą,
identifikuoti rankraščius. Nebu
vau specialistas, tokių tada netu
rėjome; buvau kviestas kaip dai
lininkas, dailyraščio mokytojas.
Vėliau išsirašiau iš Prancūzijos
braižo studijų knygas, kur buvo
aiškinama braižo psichologinė
reikšmė ir 1.1. Kaip grafologui te
ko dalyvauti daugiau kaip 600
Jjylų. Viena stambesnių buvo
Pašto ženklų byla. Čia sugaišau
trejus metus, skirdamas tam vi Adomas Varnas

.♦

♦

♦

Eilė pasikalbėjimų su dali. Adomu Varnu buvo malonus uždą
vinys. Sėdėdavome prie jo vai
šingo, M. Varnienės atneštais
skanėstais apdėto stalo. Varnas
kalbėjo pąmąstydamas, gana lė
tai, kad buvo įmanoma čia pat
taip viską užrašyti, jog rankraštį
buvo galima tiesiai duoti spaustu
ven.

paskirta įžymi Sovietijos — Galiorkino vardo premija už jo
darbą 'Tamprių plastinių siste
mų skaičiavimas, taikant mate
matinio programavimo meto
dus”. Sovietų spauda šį lietuvį
aukštai iškelia ir vertina kaip
pasaulinio garso mokslininką.
• Juozo Tallat - Kelpšos, ži
nomo mūsų kompozitoriaus,
Liet, konservatorijos profeso
riaus ir vieno iš pagrindinių te
atro kūrėjų 80 m. gimimo su
kaktis buvo prisiminta okupuo
toje Lietuvoje. Kaip žinia, J.
Tallat - Kelpša sta'ga mirė
1949. II. 5, bediriguodamas Vil
niaus radijo komitete.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
optomętristas

ASSOCIATE OPTOMPTR1STS
Lietuviškai kalba

DR. EDMUND E. GIARA

DR. FRANK PLECKflS, OPT.
3424 W. 63 rd St.. GR 6-7044

2709 W. 5Ist Street
Tel — GR 6-2400

nediktas Sugintas, kuris iŠ savo
kukliu santaupų tūkstantinę mū
sų literatūrai paskyrė, minėda
Nemunas ties Veliuona (aliejus) mas savo amžiaus 75 metų ir ku
nigystės 50 metų sukaktis., Premi
jos įteikimo iškilmė šiemet ir įvyks Detroite, kovo mėn. 22 d.
Ligi to laiko tikimasiJpremijuotąjį romaną išleisti Jau atskira
knyga.
. „ Pastarasis Iurgio Glįąųdos lai
liai. Teatras buvo gana sėkmin
gas. Tai buvo, berods, 1^19 m. mėjimas mūsų literatūriniame gy
venime yra dar unikuminis ir ta
pabaigoje.
prasme, kad autorius to paties
— Jūs piešėtė Vytauto Didžio vardo konkursą laimi jau piėnktą
jo portretą jubiliejaus metais?
jj kartą. “Draugo” konkursą ra
— Pirmąjį Vytąutą piešiau
1919 metais; tas buvo dekoraty
vinio pobūdžio, spalvotas. Vėliau lio”, “Orą pro nobis”, "Šikšnos
1922 m., sukūriau Vytauto Did. parnių sostas” ir “Delfino ženk
atvaizdą litams. Nusižiūrėjau į le.”
Mateikos pieštą Žalgirio mūšyje.
Įdomu dar ir tai, kad Kęstutis
Stebėjau ir tais laikais naudoja
mą, daugiau iš slaviškų vadovė
lių paimtą. Ta medžiaga pasinau rangai. Vėliau tas portretas su aš
dojau, bet sukūriau savarankiš tuoniais kitais veikėjais buvo
kai, drabužius pritaikiau, panau multiplikuotas mokykloms. Buvo
dodamas geometrines figūras ap- išleista po 3,000. Tuo reikalu bu
vo susitarta su Švietimo ministeri
ja.

• Kazio Sajos “Mamutų me
džioklė” — nauja premjera bu
vo parodyta Kauno dramos te| atre pereitų metų pabaigoje.
Režisavo Jonas Jurašas, daili
ninkė Janina Malinauskaitė;
svarbiausi aktoriai: Gr. Ęlandytė, R. Varnaitė, K. Genys, A.
Žekas, Alg. Vrubliauskas.
• G. Petkevičaitės - Bitės VI
tomas išleistas Vilniuje. Leidi
nys 551 psl. Visas tomas skir
tas rašytojos asmeniško pobūdž:o korespondencijai — laiš
kams.
• Aleksandrui Čynii, Kauno
politechnikos instituto profeso
riui, technikos mokslų daktarui,

Jurgis Gliaudą

Tikrina akla
Pritaiko akinius 1.
•’eontaet leftses”.
Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr..
Valandos pagal susitarimą
ketv. 2—6, 7—9 vai. Penkt 2—6 Ir
Uždaryta trečiadieniais
Šeštad. 10—2 vai.
;
059. 735-4477.

Keblys, rašydamas apie laisvojo
pasaulio lietuvių rašytojų roma
nus neseniai išėjusioje knygoje
“Lietuvių literatūra svetur 19451967”, į aštuonis geriausius {ri
kiuoja net du Jurgio Gliaudos—
tai “Draugo” konkursą laimėju
sį “Šikšnosparnių sostą” ir Ni
dos išleistą “Ikaro sonatą”. Apie
pirmąjį K. Keblys aname leidiny
je, be kita ko, sako: “Šikšnospar
nių sostas rikiuojasi į geriausius
mūsų romanus savo neabejotinu
dėmesiu žmogui... Šikšnosparnių
sostas yra, be jokios abejonės,
svarbiausias Gliaudos romanas,
turintis galimybių išlikti kaip au
tentiškas pralaimėjusio gyveni
mui, bet niekad nekapituliavusio
žmogaus
— tremtinio liudiji
mas”. Teigiamai vertinant “Ika
ro sonatą”, ten pat sakoma: “Ne
neigiant Ikaro sonatos pozity
vaus įnašo mūsų literatūron, ten
ka pripažinti, kad šis romanas
stebina ne tiek konkrečiu literat Oriniu laimėjimu, kiek auto
riaus sugebėjimu nenukristi į ab
surdo bedugnę, vaikščiojant plo
ni! siūlu tarp žaidirtio fantazijo
mis ir prasmingo tikrovės atsklei
dimo”.
Priąimenant šiuos du išskirti
nius ankstesniuosius J. Gliaudos
romanus, smalsumas skaitytojui
dar padidėja: koks bus naujau
sias ir premijuotas Jurgio Gliau
dos romanas?

Rezld. Telef. 230-4883
• Docentas Vytautas Mažiu
lis, Vilniaus universiteto lietu
DR. K. G. BALUKAS
vių kalbos katedros vedėjas, ne AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
seniai apgynė disertaciją filolo
6449 S. Pulaski Road (Crawford
gijos mokslų daktaro laipsniui Medical Building) Tel. LŲ 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą:
įgyti. Disertacijos tema —
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
“Lietuvių ir indoeuropiečių kal
bų santykiai. 6i disertacija esan
DR. ANNA BALIUNAS
ti tūkstantoji pokario metais
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Lietuvoje
parengta
diserta
PRITAIKO AKINTUS
ji
tik
51-oji
cija. Tiesa,
2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
disertacija daktaro laipsniui. vak.
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
Kitos 949 buvę mokslų kandi dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.
dato laipsniui, kuris yba maž
Ofiso telefonas: PR 8-8229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O76
daug amerikinio “mąsterio” ati
Pakeliui į tėviškę (aliejus1) tikmuo.
Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717
Rezld.: 3241 VVest 6«th Place
Tel: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS

DR. A. PUSTELNIKAS

Rez. PR 8-6060.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINES IJGOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697

5159 So. Damen Avenne

Crawford Medical Building

Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiadienį

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

Rez. Tel. GI 8-0878

DR.

DR. W. M. EISIN<EISINAS

6132 So. Kedde Avė., WA 5-2670 Vai., plrmad., antrad., ketvtrtad. tr
penktad. 8 v. r. iki 9 v. V. Treč. Ir
Valandos pagal susitarimą. Jei ne šeštad. 8 v. r. iki 3 y popiet
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Oflso HE 4-1414.

DR. ZIGMAS RUDAITIS

Rez. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2745 West 69th Street

Specialybė akušerija Ir moterį} ligos

2454 W. 71st Street

Ofisas laikinai uždarytas dčl dakta
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 Ir 8—8 vai. vak. ro ligos.
šeštad. 12—S vul. popiet.
------------------------------ -- ------------- Į"
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez.
PRospect 8-9081 INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
DR. JANINA JAKšEVIfilUS
j o k a A
2656 VVest 68rd Street

Plrmad., antrad., ketvtrt. ir penkt.
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai.: antrad nuo 3—5 popiet,
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro
Ofiso telef, 776-2880
Bezid. telef. PRospect 9-6730

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

AKJN1UB <
15542 So. Cicero, Oak Forest,
—£riTA1KO

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000

DR. J. J. SIMONAITIS

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 88rd Street

n

Kabineto tel. 687-2020
Namą tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGU
Adresas: 4255 W. 63rd Stret

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0617
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 1
Vai: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki I v, n
tkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta. antr. ir penkt. nuo 12 Ucl 2 vai i
Ir vakarais pagal susitarimą.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR
Bendra praktika
Ofisas 2750 W.
Telefonas _

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad.
Valandos: 2-—8 v.
ir šeštad. tik susitarus.
v. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad. Ir
Tel. — REUanoe 6-1811
Rezld. tel.

DR. WALTER J. KIRSTUK

CHIRURGĄ
Tlst StreetJ
925-8296
Ir chirurgus

v., penktad 10
šeštad. 1-4 >. -v
trečlad. uždary
1VA 5-8099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VYT. TAURAS

(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: ptrinad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR, P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street. Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai.' vak.,
išskyrus trečiadienius,
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir
—
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai.

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS
'

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 1
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki :
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kiti
laiku pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123, Namą GI 8-619

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Wcst 71st Street

CHIRURGAS

DR. VL. BLAŽYS

E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedrie Avenne

Akušerija ir moterų Ilges

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p: lr 6—8 v. vak.
..

Trečlad, |r Seštad. uždaryta

KCDUKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
; Telefonas — GRovehlU 6-2888
SPECIALISTE
2801 Mest 63rd Street
MEDICAL BUILDING
OR. A. VALIS - LABOKAS
Kampas 63-člos Ir Callfornla
7166 South VVestera Avenne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt
šeštad.. 2—4 vai.
SPCCIALYBE AKUŠERMA IR
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo
Trečlad. Ir kitu laiku pagal susitar. 6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo
MOTERŲ LIGOS
Ofiso telef. 476-4042
11 vai. ryto lk( 1 vai. p.p., šeštad.
2~24 VVest 69th Street
Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Valandos:'1 iki 4 lr 6 Ilki 8 v. vak
Ofiso telef. RE 7-1168
šeštadieniais 1 Iki 4 vai.
Rez. tel. 239-2819
Trečiadieniais uždaryta.
DR. C. K. BOBELIS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

DR. MARIJA LINAS

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25. Elgin. Illinois

AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS
2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

Tel. oflso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 Mest 71st Street

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal sugltarlmą

Tel. PRospect 6-9460

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albany Avenne
Vai: pirm., antr<l.. ketv. frt—6 vai.

Otleo tel PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

vak., penkt lr 1 šeštad. 2—4 popiet
lr kitu laiku pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS

Tel ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5. treč. ir šeši. «il* Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
3107 Weet 71st Street
susitarus.
antrad. lr penkt 1—4 vai.
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 v. v.
PrllmlnSJa tik susitarus
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso
HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801 Ofiso tel 767-2141. Namą 6S6-4S5O

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA
2751 VVest 51st Street

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

Valandos: antradieniais, penkta*11 fi
nais 2—» v., šeštadieniais 10-1 » p. (71-os ir Campbell Avė. kampas) Vai.: plrmad., antrad.. penktad; 1-4
Ligoniai priimami pagal susitarimą. Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. lr 6-8 v. v., ketvlrt 6.8 v. vakaro,
Šeštad. 9 v. r. — 3 v. popiet
šeštadieniais Ilsi vai. popiet
Kaimo pakluonės (auotr. Vyt. Maželio)

Lėktuvas pradėjo leistis. Artė
jome j miesto vidury gulintį ae
rodromų. riio de Janeirol Tuš
čios pastangos, jei kas bandytų
žodžiais išreikšti šio miesto gro
žį, — ar tai leidžiantis lėktuvu,
ar besivoliojant Copacabanos
smėlyje, ar bevažinėjant gyveni
mu perpildytomis gatvėmis. Tai
būtų panašu į bandymų kam
nors atpasakoti nuostabios mo
ters grožį. Tik tiek galiu pasaky
ti, — aš mačiau Rio de Janeirol
Apsigyvenome viename iš Co
pacabanos hotelių, kuriame atos
togavo ir gana gerai pasiturin
čių lietuviu šeima iš New Yor
ko. Grįždami iš Mexico City vy
kusios olimpiados, jie buvo nu
tarę pasidairyti ir Pietų Ameriko
je.
Lapkričio 13 d. Vakare pasi
kvietė mus ir Brazilijoje gyvenan
iį lietuvi poetų vakarienei. Varig lėktuvas New Yorko linkui pa
kilo prieš pat vidurnaktį. Tačiau
Žvilgsnis j pasakiško grožio Rio de Janeiro miestą nito Corcovado kalno viršūnės, kurioje pastatyta milžiniš visą dienų prieš tai mes priklau
sėme Copacabanai ir Copacabako dydžio Kristaus statula.
na priklausė mums.

Muzikinės kelionės užrašai
DARIUS LAPINSKAS

(Tęsinys iš praėjusio Šeštadienio.) kairių, tai ant dviejų dešinių ma
šinos ratų, smarkusis pilietis.
Vos spėjome susivokti, kad
“Bet kiek žmonių, bandydami
skrendame virš Brazilijos ir jau
tau kelią duoti, nuvažiavo į grio
pradėjo temti. Čia temsta labai
vį ar atsitrenkė i stulpą?” norė
greitai. Vienas kitas žvilgsnis pro
jau paklausti, bet jisai, lyg atspė
debesų plyšius į snaudžiantį Pie
damas mano mintis, spūst stab
tų Amerikos milžinų, ir mūsų
džius — vos neprarętėjo mano
turistinis smalsumas turėjo pasi
dantys, spūst gazą — vos neiš
tenkinti Cruz dėl Sud blankia
byrėjo pakaušis pro užpakalinį
šviesa apšviestais lėktuvo spar
mašinos langą.
nais.
Lapkričio 11 d. Ryte išvykome
Sao Paulo aerodrome, mielo
su prelatu aplankyti Santos. Ve
prelato dėka, mes ir mūsų ke
žė vidutinio ūgio, ramų veidą dė
liaujantis turtas alaus stiklo išgė
vįs lietuvis, — ne fabrikantas.
rimo greičiu buvome pakrauti į
Važiavome jau visais keturiais
kelių tautiečių mašinas ir ne
ratais. Žemi debesys, it lietsar
menkesnių greičiu
pradėjome
giai, kabojo virš mūsų galvų ir
leistis ir kilti paties miesto lin
lingavo, lyg atsiprašinėdami,
kui. Milžinas snaudė, tačiau die
kad
asfaltas pavojingai slidus. Gi
nos metu įkaitusio jo kūno šilu
abiejuose kelio šonuose begulįs
ma skverbėsi pro atidarus maši
nos langus ir maloniai kuteno milžinas godžiai siurbė smulkų,
purškiantį lietų ir skleidė savo
mūsų veidus.
neišpasakytą pasitenkinimą vis
Sustojome atsigaivinti. Užsakė
tirštėjančiu miglų formoje. To
tipiško braziliško gėrimo. Mano
mums ir betrūko. Gerai, kad nors
gerklė, nors nei dainavau, nei
šoferis ramus ir važiuojame ke
deklamavau pakeliui, buvo taip
turiais ratais, nes, besileisdami
išdžiūvusi, kad išmaukiau net
vingiuotais kalnų keliais į San
pora stiklų alaus, kol jie tų savo
tos slėnį, seniai jau būtume pra
tipiškų gėrimą paruošė.
dėję
plasnodami kilti su geriau
/'Saugokitės, šis gėrimas labai
siomis
prelato rekomendacijomis.
gaivinančiai veikia” — įspėjo
“Čia tikriausiai pilna nuodingų
mus šeimininkai, o jis pašnabž
gyvačių tankiuose pakelės krū
dėjo man į ausi: “Ar tik nesu
muose?”, paklausiau. “Taip, bet
maišė ‘gaivinančiai’ su ‘gaiva
jos neina šildytis saulėje ant as
lingai’? ” Nieko nepajėgiau at
faltinio kelio ir to pat reikalau
sakyti, nes mano liežuvis buvo
ja iš žmonių, — nekelti kojos i
prilipęs prie gomurio. Po trum
jų teritoriją”. Tų pačių taisyklių
pos kelionės per miestų, buvau
laikosi ir laukiniai indėnai, ku
apgyvendintas pas vienų lietuvį
rių čia pasirodo dar nemažai yra.
dainininką.
Lapkričio 10 d. Po Mišių pie
Neturėdamas progos nei vie
tavome klebonijoje. Vėliau ėjo nų, nei kitų pamatyti, nes jau
me pasižiūrėti salės. Diena buvo artėjome prie kelionės tikslo ir
karšta. “O pas jus Chieagoje y- retkarčiais, stryktelėjus vienam
ra daug karščiau”, nuramino vie ar kitam debesiui į šoną, galėjo
nas kartu ėjusiu, belaukiant kol me pasigrožėti svaiginančioje ža
atidarys mums salės vartus. “Gal lumoje išsitiesusiu Santos uostu.
būt”, mandagiai pritariau, sto
Užkandę truputį, ėjome pasi
viniuodamas tai ant vienos tai maudyti. Nors buvo apsiniaukę
ant kitos kojos, nes šaligatvis bu ir lynojo, bet šaligatviai dar nuo
vo taip baisiai įkaitęs, kad būtų
perdeginęs ir batus ir padus, pa
stovėjus ilgesnį laikų ant abieju
kojų.
Po pietų visų trijų rečitalis.
Salė pilna, — nuotaika gera, ne
vien dėl to, kad salė pilna, bet ir
todėl, kad čia mūsų paskutinis
pasirodymas ir galėsime nors po
rų dienų pailsėti, pasimaudyti,
nebijodami nusišaldyti ar pirštą
kur išsinaryti. Po koncerto priė
mimas parapijos, salėje. Vaišės,
kalbos, komplimentai... Prisimi
nė mano šeimininkų mažiausios
dukrelės pastaba po Bogotos sim
foninio koncerto: “Ponia gražiai
dainavo, ponas gražiai šoko”.
Kadangi nei žemė, nei oras dar
nebuvo atvėsę, nuvykome pasi
klausyti “karštų braziliškų rit
mų”, išpildomų odines bavarų
kelnes dėvinčių, muzikantų.
Jeigu kada nors turėsite progos
aplankyti Sao Paulo, nesėskite,
— prašau, įspėju, maldauju —į
žemo ūgio, smulkų veidą dėvin
čio lietuvio fabrikanto Volkswagęną. “Per trisdešimt metų netu
rėjau nei vienos katastrofos”, pa
sigyrė, skriedamas tai ant dviejų Regina Jautokaitė

vakar dienos tebebuvo įkaitę, fr
kas juos atšaldys, nes ir lietaus
lašai buvo nespėję atvėsti.
Sugrįžę atgal į Sao Paulo, vai
šinomės ir linksminomės vie
no lietuvio Volkswageno fabriko
direktoriaus namuose. Buvo susi
rinkęs nemažas būrys žmonių ir
čia sužinojau, kad lietuviai-prūsai kartu su vikingais užkariavę
Angliją, kad Anglijos karalius
dainuodavęs senas prūsiškas dai
nas ir gerdavęs midų prie prūsų
puotos stalų. Tiki ar netiki, bet
istorija įdomi, o kadangi dar tik
rai daug laiko prabėgs, kol kas įro
dys jos autentiškumą, nutariau
nieko nelaukęs apie tai čia pra
nešti.
Lapkričio 12 d. Pasidairę po
Sao Paulo miestą, prelato lydi
mi, išskridome po pietų į Rio de
Janeiro. Buvo dar debesuota, ta
čiau kai kur saulė jau buvo pratarpinus debesyse skyles, ir pro
jas spoksojo į mus raudonos, rau
donos žemės dėmės, lyg atviros
žaizdos, merdinčios žaliame, ža
liame milžino kūne.

• “Uthuania”, dr. Geručio
paruošta knyga, netrukus išei
na iš spaudos. Leidžia Manyland
Books leidykla.
• Manyland Books leidykla

išleidžia šių dienų Afrikos ra
šytojų antologiją, kurią paruo
šė Los Angeles universiteto
Afrikos studijų centras.

• Marija Ambrozaitienė da
lyvavo Gary Artists League jury parodoje, kur išstatė vieną
litografijos darbą ir gavo ant
rąją premiją. Parodoje buvo
priimti 35 dailininkai iš devy
nių apskričių. Premijų teisėjais
buvo Madison Art Center, Ma-

Retkarčiais praeidavo juodas
kaip smala negras, nešinas krep
šį ananasų ant galvos. Kiekvie
nam ištroškusiam jis pademons
truodavo savo mačetės aštrumą
ir rankos taiklumą, keliais smū
giais padėdamas atsikratyti vaisiui savo žievės... Ten vėl vienas
šokoladinės spalvos žmogelis
bandė visą dieną mums parduo
ti nors vieną aitvarą... Mes gi gu
Įėjome {merkę pirštų galus į sū
rų Copacabanos smėlį ir bandė
me bangų ošime išgirsti prabė
gusios kelionės aidą... Bangos tik
lūžta, lūžžžžta, lūžžžžžta... Grei
tai ir vėl kvėpuosime užterštų
Amerikos didmiesčių orą ir kren
tantis sniegas greitai nuplaus po
oda susandėliuotą tropinę saulę.

Sprausminio lėktuvo turbinos
jau šildomos, — nepasiimsi Co
pacabanos su savimi. Lagaminai
perpildyti, — teleidžiama vežtis
tik 44 svarus.
Jeigu kada nors jausies vieni
šas ir ieškosi draugų, atvyk į Rio
de Janeiro, atsigulk Copacabanos
smėlyje ir lukterk trupučiuką.
Greitai atskubės didžiulė, šniokš
Čianti banga ir nbidneš tave į jū
rą. Ir tada nereikės tau nieka
dos, kaip mums šiandien, atsi
sveikinti su šiuo žemės kampe
liu.
(Pabaiga)

dison, Wisc., direktorius R. C.
Hendon ir Fort Wayne Museum
of Art direktorius E. L. Graubner.

Iš sovietų pogrindžio
DIEVAS KAIME

J. Lrodskij
Dievo kaime nėra, jo nerasi
Namų kerčiose, taip sako kvailiai;
O jį tačiau sutksi visur.
Juk jis pa.ventina namų stogo vainiką.
Baidus, indus ir namų angas.
Kaime yra gausu Dievo visitr:
Jis šeštadienį užvirina karštą sriubą,
Jis plevena migdančioje ugnyje,
Kuri mirkčioja man, kviesdama į sąmokslą,.,

J s saugoja sodus,
J's įperša m'ško kirtėjui i žmonas mergaitę,
J's ža'dž’a. ved iodamas už nosies medžiotoją,
Nukreipdamas nuo štivio bailias antis.
Visa ta' galėjau pastebėti.
Klausydamas rudens vėlo švilpimo,
Nes kaimas yra vienintelė palaima.
Veltu-' te'kiama kiekvienam bedieviui.
IŠPAŽINTIS - IŠSILAISVINIMAS

Aleksųnder Jašin
Aš norėčiau išpažinti
Ir atverti save visą.
Negi rodysies draugužiams
Vien su vyno bonkeie.

Pasakysiu, kas esu ai.
Jums belieka tik sprendimas.
Štai koks aš, mano brangieji,
Tik nenusigręžkite.
Nuogas, be mažiausios gėdos,
Kaip komisijoj naujoką,
Tik su delnu — lapu figos.
Pajuoka čia neišgąsdins —
Paties velnio nebijau.

Baimė man jau nusibodo,
Siela liko nuogutėlė.
Tik bijau išpažintyje
Susitikti savo priešą.
Juk išlieti savo sielą.
Lygu lipt j mirties laužą.
Bet tai visa būtą lengva,
Jeigu vienumą pralaužtum.

Bandymą gal atlaikysiu,
Gal ugny dar ir nežūsiu —
Apžiūrėjime išgirsiu
Gal sprendimą; Tinkamas!
FRANCOIS VILLON ŠOKIS
Bulat Okudžava

Kol dar žemė sukas, >
Kol dar saulė šviečia r- .
Dievas duoda kiekvienam
Tai. ko jis neturi.
i'-

|

Sukčiui duoda galvą,
Niekiui eiklų žirgą.
Laimingajam pinigą —
Bet neužmiršk ir manęs.

Kol dar žemė sukas
Tavo valdžioj, Viešpatie,
Kas tik trokšta tos valdžios,
Jos gauna su kaupu.
Kilniadvasiui kvapo
Suteik iki vakaro.
Kainui — sąžinės graužimo.
Bet neužmiršk ir i

Žinau Tavo galią,
Tavo išmintim tikiu,
Kaip kad mirštantis kareivis
Tiki, kad danguj gyveni,

Nuotrauka Vytauto Maželio

Kaip ausis išgirsta
Tavo slaptą žodį,
Pagaliau ir mes kaip tikim,
Nors nežinome kodėl.

Mielas Dieve Viešpatie,
Kol dar žemė sukas,
Gal ir Tu patsai stebiesi —
Kol yr laiko ir ugnies;

Duok visiems po truput},
Bet neužmiršk ir manęs,
Suteik visiems bent šį tą —
Tik neužmiršk ir manęs...
Vertė J., S a v.

A. Jašin (Popovo slapyvardis), gimęs
1913 m. tapo garsus 1956 m. atoslūgio metu,
kai “Literatūrinė Maskva" rinkinyje at
spausdino apysaką "Svirtis". Susilaukęs dėl
jos aštrios kritikos, pakeitė temą, bet ne
turinj. Kita žymesnė jo apysaka “Vestuvės
Vologdoje”.

Bulat Okudžava, Sovietų Sąjungos sa
vųjų eilėraščių dainininkas ir deklamuotojas, šias eiles padeklamavo pirmą kartą
1967. XI. 20 Paryžiuje, Rytų kalbų institu
to surengtame rečitalyje. Tačiau tos eilės
negalėjo pasirodyti Sov. Sąjungoje.
J. Brodskij, tikintis žydas, yra gimęs 1940 m.
Iš profesijos — poetas ir vertėjas. Kai kurie jo
versti jugoslavų ir kubiečių poetų kūriniai buvo
atspausdinti “oficialioje" sovietinėje spaudoje.
Pirmoji J. B. poema pasirodė 1960 m. slaptame
laikraštėlyje “Sintajds". Jo poezijoje jaučiama A.
Achmatovos ir Mendelštamo įtaka. Už priklau
symą prie slaptų literatūros ratelių (oficialiai:
kam nebuvo įsirašęs j Sovietų rašytojų sąjun
gą), 1964 kovo mėn. už "parazitizmą“ ir "val
katavimą” buvo nuteistas 5 metams į priverčia
muosius darbus. Dėl jo nuteisimo pasipylė pro
testai Vakaruose; bet ir Sov. Sąjungoje kai ku
rie rašytojai, o jų tarpe Achmatova ir Paustovskis, bandė poetą užstoti. Bausmės laikui ne
pasibaigus, J. B. buvo pale stas j laisvę. Pirmą
kartą jo poezijos pora dalykėlių (vienas čia
spausdinamas) tilpo 1967 m. leidinyje "Den Poezii" (Poezijos diena).

• Liet. liaudies buities (etno
grafinis) muziejus pradėtas
kurti Lietuvoje, Pievelių kaimo
laukuose, Kaišiadorių apylinkė
se, prie Pravienos upės. Pirmie
ji atgabenti ir pastatyti seno
viški pastatai: Žemaitiškas numas iš Norvaišių k., Plungės
apylinkės, žemaitiška ubladė
(namelis duonai kepti) smuklė JUOZAS PAUTIENIUS
(karčiama) iš Josvainių. Be to,
Regina Jautokaitė, Jaunosios ir technika ar įmantrūs kūrinio | perdaug statinis. Viename kitaįruošta dzūkų sodyba, klėtis —
kartos dailininkė, meno mokslus pavadinimai, svarbu tai, ką daili i me Jautokaitės darbe palikta
ledaunė, aliejaus spaudykla.
baigė Chieagoje, Illinois univer ninkas pasiekia, kokius rezulta daug baltų plėmų, kurie vis dėl
to kenkia bendram spalviniam
sitete, kur turėjo progos pažinti tus laimi savo drobėse.
“Draugo” redakcijos patalpos sprendimui.
šių dienu naująsias kryptis ir ta
pybos technikas. Jos darbuose ne nėra tobulai idealios parodoms
Aplamai imant, ši pirmoji Jau
sunku {žiūrėti tų srovių įtaką, ku ruošti, tačiau jos nėra nei kiek tokaitės individualinė paroda žiū
ri dabar vyrauja šio krašto me blogesnės už kai kurių bankų pa rovui daro neblogą įspūdi, ir ją
no mokyklose ir institutuose.
talpas, kuriose jau buvo mūsų meno mėgėjams verta aplankyti.
Pirmuose Jautokaitės darbuo dailininkų kelios parodos.
Iki šiol parodą jau aplankė dau
TeneieŠko žiūrovas šioje paro giau kaip 200 svečių, kurių tarpe
se, kuriuos ji prieš kiek laiko bu
vo išstačiusi religinio meno paro doje kokių šedevrų, neįprastų buvo ir iš kitų miestų. Darbus
doje ir jaunųjų dailininkų kolek kompozicijų ar retų spalvinių matė ir visa eilė mūsų dailinin
tyvinėje parodoje, dailininkė ven sprendimų. Kuklioji Jautokaitė kų. Paroda truks iki sausio mėn.
gė visu 100 proc. pasirodyti kaip pasitenkina nesudėtingomis kom 18 d. Tad jos dar nemačiusiems,
moderniųjų srovių atstovė, ji ta pozicijomis, kuriose ji geriausiai parodą verta aplankyti. Paroda
da parodė darbus, kurie artėjo i išreiškia savąjį vidujinį pasaulį.
atdara darbo dienomis nuo 9 vai.
impresionistinę ar net realistinę
Daugumoje darbų vyrauja pil ryto iki 4 vai. 30 min. popiet,
srovę.
ksvas ar duslus koloritas, retkar šeštadieniais iki 12 vai.
Tačiau tapytoja nepasitenki čiais dailininkė savo darbuose pa
no tais bandymais, ji pasuko mo vaizduoja lyg prošvaistes ir pra
dėmiųjų srovių link, atseit pra giedrulius, bet tokių darbų tiktai
• St. Zobarsko leidiniai Tur
dėjo kurti taip, kaip ir daugelis, keletas,
kijoje.
Turkijoj, Izmiro mieste
baigę šio krašto meno mokyklas.
Bene įspūdingiausias tamsiose
Dabar pirmutinėje savo indi- gamose sukurtas darbas bus Nr. įvyko knygų paroda, naujo uni
dualinėje parodoje, kurią suruo 12 — “Tamsos take”. Jis gerai iš versiteto atidarymo proga, ku
šė Šatrija “Draugo” patalpose, laikytas ir rodantis, kad dailinin riame su savo leidiniais dalyva
R. Jautokaitė reiškiasi kaip eks kė žino, ką nori pasakyti. Bet Nr. vo ir St. Zobarsko vadovauja
presionistinio abstrakto, ar net 20 savo Šiltųjų tonų sprendimu ma Manyland Books leidykla.
pilno abstrakto atstovė. Pagaliau lyg sako, kad tapytoja sugeba su Jos leidiniai buvo išstatyti šalia
ir nesvarbu, kokios krypties dai kurti ir linksmesnes, nuotaikin- Toronto universiteto leidinių.
lininkas imasi, norėdamas ge gesnes tapybas.
Knygos paliks visam laikui nau
Pavasaris bunda riau išreikšti save, nesvarbu net
Paveikslas Nr. 15 atrodo kiek jojo universiteto bibliotekoj.

Įspūdžiai iš R. Jautokaitės parodos

vių tautodailę buvo taip turinin
gi. Rašte sakoma, kad jų tyri
mai apima daugelį kultūrų ir to1 liau pažymima. “Tačiau mes su
sekėme, kad tik nedaugelis kultu
rų laimi ypatingą dėmesį savo
tautodailės, muzikos ir kostiumų
turtingumu bei įvairumu. Lietu
vių kultūra labiausiai priklauso
prie šios ypatingos kategorijos.
Dabar, kai lietuviškosios liau
dies muzikos mūsų rinkinys yra
jau pažengęs, mes plėsime progra
mą, kiek galima įjungdami ir
liaudies meną. Mes su pramatymu laukiame tos dienos, kada
Kanados Žmogaus muziejus tu
rės didžiausią pasaulyje lietuvių
liaudies meno rinkinį.”

Bubuliui ir Dunduliui
nudundėjus
Įspūdžiai iš memorialinio Antano Rūko spektaklio
R. AUKŠTIKALNIS

Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį čikagiečiai turėjo progos
pasidžiaugti Lietuvių scenos dar
buotojų sąjungos nauju spektak
liu. A. a. autoriaus Antano Rū
ko atminčiai pagerbti, suėjus me
tinėms nuo jo mirties, buvo pa
statytas jo veikalas “Bubulis ir
Dundulis”. Kaip pats autorius sa
vo veikalą vadina, tai yra links
mas 3 vksm. nutikimas. Tokio
je šviesoje jis čikagiečių aktorių
ir buvo pristatytas, o publikos la
bai šiltai priimtas. Tai nuopel
nas režisieriaus A. Dikinio, ku
ris išlaikė veikalo lengvumą,
grakštumą ir tuo pačiu sugebėjo
apjungti stipresnes aktorių jėgas.
Sąstatas pakankamai išlygin
tas, ir aktoriai vienas kitą tiktai
papildė. Per visą spektaklį jautė
si vientisumas, jokių didelių spra
gų. Prie viso to lengvumo dar
niai jungėsi dailininko Jurgio
Daugvilos scenovaizdis. Tai žmo
gus, turįs ypatingą dovaną ir
nuojautą
neperkrauti scenos.
Pas jį viskas skoninga, gražu ir
lengva. Aktoriai, įvilkti į dail. B.
Jameikienės kostiumus, dar padi
dino nekasdieniškumo nuotaiką.
Pats veikalas pirmą kartą bu
vo pastatytas 1946 m. Detmolde
lietuvių dramos teatro “Aitva
ro”. Neketinu lyginti šių dviejų
pastatymų. Tai būtų netikslu,
nes juos skiria ilga metų eilė, ki
tos sąlygos ir mes, kaip žiūrovai,
jau taip pat esame kitokie. Visas
mūsų gyvenimo ritmas, tempas
taipgi jau smarkiai pasikeitė, ne
be toks tam pačiam ir jautru
mas. Tad vieną kitą scenukę da
bar apkarpius, dar geresniam įspūdžiui būtų nepakenkta. Bet
praeitis tepalieka praeičiai, o mė
ginkime bent trumpai pažvelgti
į šio spektaklio laimėjimus.

Kai Chicagos Lietuvių scenos
darbuotojų sąjunga parengia spe
ktaklį, mes norom nenorom imam knaisiotis po jį, Dieve gink,
visai neturėdami piktos valios.
Kai jau regi scenoje daugiau nei
veikalo griaučius ir vaikščiojan
čius gyvus žmones, netgi charakte
rius, tai ir negali pro juos tylo
mis praeiti. Nors čikagiečiai ak
toriai save tebelaiko tik mėgė
jais, bet mes į juos žiūrime, kaip
į senus scenos vilkus. Vieni iš jų
pradėjo teatro keliu eiti dar Lie
tuvoje, kiti Vokietijoje, o treti jau
šiame krašte.

vaidmuo. J. Kelečįus savotiška žė — S. Kielaitė-Kelečienė ir Do
priešingybė, gyvas ir tempera bilas — Arvydas Dikinis gal ma
mentingas. Po ilgesnės pertrau žiausiai atitiko savo vaidmenis. I
kos buvo tikrai malonu jį maty Gal čia būtų daugiau režisieriaus j
ti scenoje. Paties Bubulio žo kairė? Atrodo, kad abudu gra
džiais kalbant, tai “brangus žmo žiai ir teisingai dirba, bet vis dėl
gus” mūsų scenoje. Agulė — to sunku patikėti, kad lietuviška
spalvingas našlės charakteris, ku me ano meto kaime vaikščiotų
rį E. Rukuižienė sukūrė be prie tokie miesčionys. Radasta — L.
kaištų, vietomis iššaukdama net Petravičiūtė, pati jauniausia sce
publikos plojimus. E. Rukuižie noje, su gera lietuviška tarsena
nė, kaip visuomet, taip ir šį kartą užsirekomendavo tikrai gražiai.
pasižymėjo kruopščiu vaidmens Jei nepritruks kantrybės ir meilės
išbaigimu. Viengungis Girdžius darbui, pasieks dar geresnių re
— J. Valentinas, pirmą kartą bu zultatų.
vo matomas Chicagos scenoje,
Išsinešti spektaklio įspūdžiai
atrodė laisvas, šiltas ir įtikinantis ir nuotaikos tikrai gražios. Vie
savo rolėje. Gal kiek per didelis ni juokės, kiti verkė. Džiugu,
mėgėjas ilgesnių pauzių, kurios kad ir vyresnio jaunimo spektak
komedijoje vargu ar būtų reika lyje buvo nemažai, o ir jie šį kar
lingos. Piršlys Tarulis — J. Ba tą džiaugėsi.
lutis, ilgoką laiką nesirodęs sce
noje, buvo tikras piršlys — ple
pys. Rolė ir aktorius vienas ki
— Moterys traktuoja vyrus
tam tikte pritiko. Šaltekšnis —
taip, kaip žmonija savo dievus;
Alg. Dikinis. Jo uždavinys nebu šlovina juos, bet visad ko nors
vo lengvas, režisuojant ir vaidi
iš jų reikalauja.
nant, tačiau jis savo padarė. Ro
O. Wilde.

Toliau minėto didžiojo muzie
jaus organizatoriai dėkoja daili
ninkams Tamošaičiams už pagal
bą sėkmingai suorganizuoti lietu
višką
skyrių.
,
Scena iš Antano Rūko ‘‘Bubulio ir Dundulio”, Chicagos Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos pastatyme.
J. Pr.
Centre ir priekyje—Elena Petrokaitė-Rukuižienė (našlė Agutė). Toliau iš kairės j dešinę: Julius Balutis
(piršlys Tarulis), Algimantas Dikinis (viengungis šaltekšnis), Jonas Kelečius (Bubulis), Laima Petravičiū
tė (Radasta), Arvydas Dikinis (Dobilas), Leonas Barauskas (Dundulis) ir Juozas Valentinas (viengun
gis Girdžius).
Liet. foto arch.

Kanada susidomėjo lietuvių liaudies menu
Kanados sostinėje Ottawoje or-lanksčiau buvo girdėję apie dail.
ganizuojamas naujas, taip vadi Tamošaitienės kuriamus tauti
namas, “National Museum of nius kostiumus, bet kai juos pa
Man.” Tai būsiąs vienas iš di matė, tai suprato, kodėl jie su
džiausių Kanados muziejų. Jame tokiu entuziazmu vertinami. Da
bus pavaizduota įvairių tautų bar patys C. Roy ir K. Peacock
kultūra. Muziejaus organizato esą entuziastiškiausi dail. Tamo
riai, jo vadovybė kreipia ypatin- šaičių vertintojai. “Lietuvių tau
gą dėmesį į lietuvių senąją kultu, tinis kostiumas su visais priedais
rą. Be kitų dalykų, pasiryžta į- yra vienas mūsų labiausiai vertirengti ir lietuvių liaudies meno
skyrių. Tuo reikalu Tautotyros
skyriaus direktorė, Kanados pran
M
I N
cūzė Carmen Roy ir to skyriaus
J NAUJOKAITIS
tyrimų vadovas K. Peacock raš
Apdraustas perkraustymas
tu kreipėsi į dailininkus Anasta
Ilgų metų patyrimas
ziją ir Antaną Tamošaičius, pa WA 5-9209
Chicago, Illinois
žymėdami, kad yra jau nuo se
niau girdėję apie jų vertingus dar
bus, džiaugiasi turėję progos su
SIUNTINIAI Į LIETUVA
jais pasimatyti Toronte.
ir kitus kraštus
Laiške rašoma, kad jie jau

OV

A. ABALL ROOFING CO,

Laima Petravičiūtė ir Arvydas Dikinis “Bubulyje ir Dundulyje”
(Liet. foto arch.)

SERVICE

RICHMOND

latelgta prleA 49 metus
Dengiame '■'Įsų rūftlų stogus. Tais,,
uie arba dedame naujus kaminus, r □as. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Ta lėtom e mūra “tuok
pointing". Pilnai: apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

G

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer A v
Chicago, III 60632. Tel. VA 7-598i

namų eksponatų”, rašo to nau
jojo muziejaus vadovybės atsto
vai. Jie džiaugiasi, kad pasikalbė
jimai su Tamošaičiais apie lietu

Kampas Rldunond Ir 63rd St
Užsieninių Ir vietinių
automobilių
Taisymas Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimia atveju skambinkite
GR 8-31S4 arba GR 6-SS5S
S»v. — Juozas (Joel Juraitls

PASINAUDOK DABAR
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

5.25

4.75

PER ANNUM
ON INVRRTMENT
BONUS
$1.000 MIN.

PER ANNUM
ON REGULAS,

CURRENT RATE

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKĖJOM TAUPYTOJAMS PAGAL
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
LA 3-8248

4071 Archer Avė., Chicago, Dl. 60632

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą] Pasirinkit Jums
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4J£%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

B A N G A

ŠTAI MĖNESINĖ TAUPYMO LENTELĖ:

TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
Vakarais skambinti WA 5-3601
P. Rudėnas
K Šimulis

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

SAMAUPOS

12 YRS. 14 YRS. 16 YRS.
$10.00‘ $252.13! $524.08' $833.30
20.00Į 504.2611,058.16! 1,666.59
30.001 756.3911,587.25|2,499.89
40 00| 1,008.53|2,116.3313,333.18
50.0011,260.66 2,645.4114,166.48
00.00 Į 1,512.79 [3,174.49 i 4,999.78
70.00' 1,764.92'3,703.58'5,833.07
80.0012,017.05 [ 4,232.66 Į 6,666.37
90.00!2,269.1814,761.74'7.499.66
100.00 2,521.32)5,290.82)8,332.96

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllb

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO
Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis i:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiii

Pagrindiniai šio Antano Rūko
veikalo veikėjai yra du ūkinin
kai: tai Bubulis — J. Kelečius ir
Dundulis — Leonas Barauskas,
apie kuriuos scenoje viskas ir su
VALOME
kasi. Abu įdomūs, bet drauge ir
skirtingi. L. Barauskas šį kartą
KILIMUS IR BALDUS
buvo tikrai savose “klumpėse”.
Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis.
Malonu jį buvo sekti: gražus, ra Kairėje — Stasė Kielaitė - Kelečienė (Rožė) ir Elena Petrokaitė - Rukuižienė (Agutė) Chieagoj sausio 4 d. įvykusia.n “Bubulio ir Dundu
J.
BUBNYS
— Tel. RE 7-5168
mus žodis ir tiksliai suprastas lio” spektaklyje.
Nuotr. V. Noreikos

8 YRS.
10 YRS.I 12 YRS.I 14 YRS. I 16 YR. ' 18 YRS. I 20 YRS.
$1,167.46 $1,534.511 $1,937.70'S2.380.57 '$2,867.04 $3,401.40 $3,988.36
2,334.91 3,069.02 ) 3.875.39 4,761.14 | 5,734.08 ) 6.802.80 ' 7,976.72
3,502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.71 | 8,601.12)10,204.20)11,965.08
4,669.821 6,138.04 7,750.78 9,522.28 III,468.16) 13,605.60'15,953.43
5,837.281 7,672.55 9,688.48)11,902.85 ! 14,335.21117,007.00 19,941.79
7,004.73 ) 9,207.06lll,626.17|14,283.42 I17,202.25!20,408.40'23,930.15
8,172.19110,741.57113,563.87116,663.99 ! 20,069.29123,809.80) 27,918-51
9,339.65! 12,276.08) 15.501.56'19,044.56 122,936.33!27,211.19131.906.87
10.507.10' 13,810.59'17,439.26l21,425.13'25.803.37 30,612.59 35,895.23
11,674.56 į 15,345.09'19.376.96 23.805.70 '28,670.41 34.013.99! 39,883 59

OF YOUR \^.v

INSURED
UP TO

•16-000
c®

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai,
stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas.

J.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

MIGLINAS

Certifikatų sąskaitos

Krautuvė Marąuette Parke
2346 W 69th Street
776-1486
Namu tel — PR 6-1063

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokama?
kas šeši mėnesiai.

JOHN PAKEL, President
Ant visų knygelių
sąskaitų

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Namu, gyvybla.
automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsimokėjlmo sąly
gos.

j.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2238
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiittiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiin

LEO’S SINCLAIR SERVICE
I.UONAS l’RANCKCS

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos.
Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospect 8-9533

“Bubulio ir Dundulio” ketvertukas. Iš kairės į dešinę: Laima Petravičiūtė (Radasta), Jonas Kelečius (Bu iiiiiiiitiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiii
bulis), Leonas Barauskas (Dundulis) ir Arvydas Dikinis (Dobilas).
Nuotr. V. Noreikos

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Notary Public Service
service charge to menibers
Colieg“ Bonus Savings
* Free community rooms for
Sėli & redeem U.S. Bonds
Home Mortgage Loans
your organiz’n meetings
Two large free park’g iets
Home Improvement Loans * Cash cheeks and pay all
Save-by-Mail Kits
Christmas Club
family bills with our spec’l
Travelers Cheeks
Insured Family Savings
money order cheeks. No
Safe Deposit Boxes

* Vacation Club

*
*

*
*
*

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.
H O URS:
Pirmad...................... 12:00 P M -8:00 P.M.
Ketvirtad.
Antrad
..............
9:00 A.M -4:00 P.M.
Penktad. .
Trečiad............................... Uždaryta visa d.
šeštad ..

TEL. GR 6-7575
.

9:00 A.M.-8:00 P.M.
. 9:00 A.M.-8:00 P M.
9:00 A.M.-12:30 P.M

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

sakoja, jau ir kalbėti per silpnas.
Jis tik mintimis kalba, aptaria,
svarsto, net ir mirdamas. Skaity
tojas prikiš, kad tai nenatūralu
ir klaus, iš kur autorė pati tai,
lyg Dievas, žino? Bet menas ir
tokią formą pateisintų, nes jis tu
ri savo realybės savus matavimus
ir normas. Reiktų tik, kad dialo
gas su savim ir būtų teikiamas
kaip pasakojiipas, aiškinimas ar
priminimas kitam, ką Alė Rūta
savo Zenonui beveik ištisai ir
leidžia daryti.

5

Kai ligonis sau
kalba
Naujas Alūs Rūtos romanas "Prisikėlimas"

VIKTORAS M ARICNAS

Charakterių ir nuotyk’ų
romanai

Alė Rūta, PRISIKI.LiM.LS. Ro
Jeigu “Prisikėlimas” nebus atmanas. Nidos Knygų klubo leidinys s'mintas, tai Alė Rūta galės dėko
Nr. 68, 1968. Knyga 205 ps., kai ti likimui už malonę. Istorinė
na 2.50, gaunama “Drauge”.

patirtis jai galėtų būti gera pa
guoda. Juk kiek mūsų ir pasauli
nės literatūros garsių vardų yra
Autorė turi savo vietą mano prikūrę menkų dalykų, o išlikę
prisiminimų paveiksluos. Atsime gyvi dėl vieno kito gerai pavyku Smagiai nusiteikusi publika “Bubulio ir Dundulio" spektaklyje, Jaunimo centre, Chticagoje, sausio man.
nu ją kaip kuklią, išmintingą, sio.
4 d.
Nuotr. V. Noreikos
kūrybos nuotaikom gyvą Pedago
ginio tnstituto bendradarbę Vil
Vardan draugystės
niuje, o kartu ir studijų kolegę
Rusiją. Zenonas, sesuo Filomena kraštų vardai, žmonių pavardės.
Gal draugų nereiktų recenzuo toli nešančią vaizduotę. Bet gy
anais grėsmingais okupacijų me
ir broliai ten ir užauga. Zeno Daug kas nesvarbu, bet kai kas,
va
ir
toli
nešanti
vaizduotė
ne

ti, kai negali jų iškelti?
tais. Abu, tur būt, prisimenam
nas
studijuoja meną. Tėvui ir ryškiau atžymėti, jau taptų bū
pagamino
gyventi
galinčio
kūri

Šitą klausimą Alė Rūta pati at
mano pranašystę, kad Alė nieka
motinai
mirus, netekęs materia dingais “Prisikėlimo” pasaulio enio,
jeigu
ir
nebuvo
penėta,
auk

sako savo “Prisikėlimo” pagrin
da netekės, gyvens ant kalno su
linės
paramos
ir bėgdamas nuo lementais, kurdami erdvę ir at
lėta
ir
drausminta
stiprių
išgy

dinio veikėjo mintimis.
pušim po langu, o rašys, apie
meilės,
kurią
draugas
jam pa mosferą. Būtinai prašosi atsaky
venimų,
išjautimų
ir
išmąstymų.
“Aš pažinojau daugelį žmo
žmonių pasaulius pakalnėje.
glemžė,
išvyksta
į
Vakarus,
į me mo klausimas apie Zenono ir Re
Prisikėlimo
siužetinė
medžia

nių. Nemažai jų vadinu drau
Mano pranašystė neįvyko. Ano
ir
muzikos
miestą
ant
Ikaro natos moterystę. Jis ją vadina
ga
negausi.
Dailininkas
Zenonas
gais. Jei giria mano darbus... Daž
nų laikų Alė Nakaitė jau seniai
nai net nediskutuoja mano kūri serga nepagydoma liga, smarkiai krantų. Šiaip taip verčiasi, studi žmona. Bet kaip? Jis jau buvo
turi savo gražią šeimą, o jeigu
nio, tik pagiria. Ar tai nuoširdų? kenčia, jau mažai ką begirdi, juoja, lanko muziejus, koncertus, kartą vedęs. Tai kokia- šita san
ji gyvena ant kalno, tai ne su
sunkiai žodį ištaria. Gyvena pri daug kurta. Lietuvai atgavus lais tuoka Bažnyčios akyse? Vienokia
Ar tiesa? Ar tai draugystė?”
pušim po langu. Ji, tiesa, rašo
“Dėl įvairių priežasčių žmonės siminimais, viltimis dar kurti, už vę, mokėdamas kalbų, tarnauja ar kitokia. Galimybė galėjo būti
daug. Be eilėraščių, dramų, ji
daugiausiai bijo ir šykšti kitus baigti ar pataisyti savo tapybos savo kraštui kaip savos ir užsie išnaudota kaip charakterių for
jau aštuonių išspausdintų roma
draugiškai, nuoširdžiai pakriti darbus ir skulptūras, daug mąs nio spaudos bendradarbis. Pašto mavimo ir ryškinimo priemonė.
nų autorė. Vėl —jos dėmesio ne
kuoti. Taip, noromis ar nenoro to apie meną, apie pašaukimą, viau apsigyvenęs pietų krašte, ve Abu juodu religingi, tai. antroji
tiek daug susilaukė tie žmonės
mis, palaiko jų klaidas” (Prisikė apie gyvenimą, Dievą ir mirtį. Ir da vietinę gražuolę, pozuotoją. moterystė turėjo sudaryti proble
pakalnėje. O vis dėlto, kai ji ra
(tur būt?) miršta, regėdamas Ji betgi nemėgsta Lietuvos, nuo mą, ir tai būtų įdomu patir
limas, 128 psl.).
šė apie pakalnes, išėjo šilta, tur
pasitinkantį
tėvą,
girdėdamas bodžiauja, trokšta tik linksmy ti. Bet autorė šitą bėdą praeina
“Tylėjimu nuskriaudi kūrėją,
tinga, įtikinanti. Alės Rūtos “Ke
paukščiukų
giedojimą.
“Sušvin bių, turtų ir garbės. Išsiskiria. Ze nei neužsiminusi. O gera bėda ro
lias į kairę”, “Trumpa diena” tei kai kritikoje neištari neigiamy- ta saulė!”
nonas sutinka Renatą, valgyklos mane yra brangus radinys.
b'ų” (154 psl.).
kia šviež ą orą ir žodį, romanų
padavėją, susidraugauja,
veda
Zenono
gyvenimo
istoriją
skai
Taip autorės įspėti ir padrą
veikėjai įtikinamai naudoja savo
Dialogas su savim
tytojaturi
iš
padrikų
skeveldrų
(?). Serga ir miršta vėl tremty,
sinti, leidžiame; į ieškojimus, ta
laisvę, siekdami teisės išlikti, bū
sulipdyti.
Jis
Lietuvos
dvarinin

rimus ir aptartmus.
bene Amerikoje.
Prisikėlime naudojama neįpras
ti pažintiems ir pripažintiems.
kų sūnus. Šaunus tėvas ir jo vyrai
ta atskleidimo forma. Zenono is
Jeigu Alė Rūta ..savo kūryba šitų
—ginkluoti sukilėltai prieš caro
Romano siužetas
Neišnaudotas moterystės
toriją, jo ligos kančias, mąsty
dviejų romanų ir nebepralenktų,
okupantus. Po vieno mūšio jis
klausimas
ji jau vten dėl jų turėtų savo vie
mus ir svajones skaitytojas iš jo
Alės Rūtos
“Prisikėlimas” suimamas, vėl paleidžiamas, bet f
tą mūsų literatūros istorijoje.
daug kur liud ja Autorės gyvą ir visam gyvenimui ištremiamas į
Istorijoje praleidžiamos datos, paties sužino. Jis niekam nepa-

Bet pasižiūrėkime truputį iš ar
čiau, ką Alė Rūta turėjo duoti ir
ką davė, teikdama savo romaną.
Autoritetingi aptarimai roma
nu taiko kūrinį, kuris atskleidžia ,
išsamesnį ir atbaigtą žmogaus ar
žmonių gyvenimo vaizdą. Aštrės
niu kirčiavimu — romanas yra
žmogaus (žmonių) gyvenimas,
atskleistas vaizdąis. Pačiu stambiaustu skirstymu romanas gali
būti charakterių arba nuotykių
romanas, žiūrint, kas siekta iškel
ti —veikėjas ar veiksmas, įvy
kis.

Idėjų dausose
Susigaudai, kad autorę suvilio(Nukelta į 6 psl.)

CONSTRUCTION C0.
s
E
5
E

Nei vienas charakteris negimsta
“Prisikėlime” sąmoningai sten
giamasi skaitytojo dėmesio įvy
kiais nevilioti. Autorės užmany
mo brėžinys kalbėtų, kad jai bus
rūpėję “Prisikėlimą” charakterių
romanu pagimdyti. Įvykių, veikė
jų, vietų ir datų tik užuominom
paminėjimai, žmonių pavardžių
(ir net vardų), geografinių ir is
torinių vardų nutylėjimai, veikė
jų grupavimas daugiausiai tik a
pie ligonio lovą, pasakojimas
pirmuoju asmeniu — visa tai tu-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS
MAIIŲIIETTE OfPT PARCEL SERV
2(108 «Oth St.
Tel. WA 5-2787
2501 09th St.
Tel. UA 5-2787
1383 *». Hulsted SI.
Tel. 254-8820
Lietuvių
bendrove
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu 1S Chieagos tiesiai ) Lietuvą,.
Didelis
pasirinkimas (vairių me
džiagų. ita! lietpalčių Ir kitu prekių
Priimami doleriniai dovanų už
sakymai

"•ll

retų skaitytoją daryti aklu deko
racijoms ir butaforijai, o atverti
jo dvasią vidinei erdvei, charak
terio gimimo scenai.
Bet taip neįvyksta “Prisikėli
me” nei vienas charakteris ne
gimsta. Pagrindinis veikėjas Ze
nonas kalba, svajoja ir mąsto,
bet mes nematome jo asmeny
bės atsiskleidžiant. Atskiri charak
terio gabalai duoti, bet jie nu
laužti iš kažkokios gatavos visu
mos, ir lieka savo kilmei ir pras
mei mįslė per visus 205 knygos
puslapius. Kiti du to paties na
mo gyventojai — žmona Renata
ir šeimos draugas Valerijus, —
savo egzistenciją tik tuo pateisi
na, kad sudaro Zenonui sąlygas
mirti nuo ligos, o ne nuo bado,
šalčio ar gydymo bei vaistų sto
kos.

2457 West 69th Street
Tel. HE 4-7482

IVI O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place

OUARTERLY
F

ON
PASSBOOK SAVINGS
H
&
SAVINGS CERTIFICATE
Earnings are paid March 31,Jane 30,September.30,and Pecem.ber31

WA 5-8063

Heafing Contractoi
{rengiu naujus Ir perstatau sej
nūs visų rastų namo apSlldymof
pečius Ir alr oondltlonlng |»‘
naujus Ir senus namus Stogą
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turtu leidimus
dirbti mieste Ir užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

E. ir V Žukauskai

WĘ
O

=
REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
E
KITOKĮ PASTATAI S

DOMAS ŽUKAUSKAS
H KATI N G A SHEET METAI,
4444 8. VV eetern, Chloago B, I1L
Telefonas VI 7-8447.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. KALSTEI) STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Six month certificates that
earn 514% per annupn are
issued in amounts of $10,000,
or more in multiples of $1,000.
They are renevvable. Earnings can
be left to accumulate in the certificate
account if youvvish.

^lillllllliliiiiiitlllliliillilllilllilllltllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllp

Į ARTESIAN Restoranas i
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS, i
Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko.

Standard FederaI pays 43/4% per
annum, current rate, on all regular passbook accounts. You may open this type of
account, add to it, or withdraw from it
at any time in any amount.

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

Telef. — 436-4622 arba 436-4623

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY
MONTH EARN FROM THE FIRST OF
THAT MONTH.

RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St.

Telefonai Gfl 4-5800 ir BE, 8-5585
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms,
krikštynoms ir kitoms progoms.
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

Compounding quarter!y is an important advantage to you
because lt means higher earnings for you! Here are a few
V, representative ezampies of how compounding quarterly
vvould increase your earnings:

Rate
Per Annum
4%%
51/4 %

Simple interest Rate Resulting
From Compounding Ouarterly
10 Years
1 Year
5 Years
6.035%
4.83%
5.326%
6.84%
5.35%
5.959%

At 4%% per annum, compounded quarterly, $10,000
vvill increase to $16,035.20 in 10 years and to
$20,067.12 in a little more than 14 years.
Other amounts vvould show proportionate grovvth. Ouarterly compounding
of earnings of 51/t% per annum
vvill increase a $10,000.00 account
to $16,849.95 in 10 years and to
$20,221.05 in 131/2 years.

Savings and Loan Associatlon of Chicago

4192 Archer Avenue, at Sacramento
Chicago, Illinois 60632 — VI 7-1140
OFFICE
HOURS: Mon. and Thurs. — 9 a.m. to 8 p.m.
Tues. and Fri. — 9 a.rn. to 4 p.m.
Sat. — 9 a.m. to Noon .. Wed. Ciosed.

Assets over $135,000,000.00
Šiurpius and Reserves over $11,000,000.00
(More than two times legal requirements)

i

t

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK.. 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas i. LIEPONIS

į

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

M OV I N G

Kai ligonis sau kalba
siaukojimo dvasios sklidini sun
(Atkelta iš 5 psl.)
jo anie amžinųjų prasmių at kaus ligonio globėjai. Pats ligo
spindžiai, kilę iš žmogaus vilčių, ms? Nematyti, kad bičiulystė ar
planų ir darbų. Jos akis krypo ne kova su šėtonu būtų kada ir kur
į žmogiškąsias pakalnes, o j idė jam turėjusi priežastį bei prasmę.
Savo moralines nuotaikas jis taip
jines dausas.
Meno kūryboje tai atbulinis ke) nusako: “Gyventi pagal savo dra
lias. Žmogiškasis, daiktinis pa-' mą. Asmeniškai uprastas Die
saulis yra meninės statybos me vas ir mano meilė viskam... Vis
džiagos teikėjas ir pagrindinis kū kam, viskam. Kas gyva, kas al
rėjo atrankos ir sąrangos rūpės-i suoją. Gyvūnėlis, žolė, žmogus”
tis. Moraliniai, religiniai ar filoso1 (197.). Jis geros, garbingos šei
ftniai tos atrankos ir sąrangos mos sūnus. Darbštus, gabus, iš
principai turi būti palikti kaip; mintingas. Tikintis. Mylintis sa
galimi, bet neprivalomi, meno vo tėvynę ir tautą. Neveidmainaudotojo radiniai.
nys, negobšus, niekam neliekąs
Pagrindinę "Prisikėlimo” mirt skolingas. Kad išvengtų draugo
tį Zenonas nusako jau prieš pat j žmonos gundymų, jis net į už
savo pasakojimo galą ir mirtį:, sienius išsidangina. Neaiškūs rei
“Tarp atėjimo ir išėjimo — tik kalai su Renata, bet neatrodo,
akimirka. Nieko nėra tikra ir pa kad ir iš to šėtonas būtų kokios
stovu” (202 psl.).
paguodos turėjęs. Tiesa, viename
Akimirka, bet ji duoda visą susitikime su savo iliuzija, svajo
žmogų. Netikra ir nepastovu, bet ne ar meile kažkokia šmėkliška
tai duoda medžiagą, įkvėpimą ir lankytoja Nežinomąja jis prisipa
prasmę visokiai žmogaus kūry žįsta buvęs išdidus, norėjęs būti
bai. Bereikia tik būti žmogum ir pažintas iš kūrybos, kad, tur būt,
mokėti savo gyvenime kitų gyve šėtonas jam trukdęs ieškoti pa
mą gyventi. Alė Rūta tai gera žinimo. “Aš jo gyniausi”. Tai ir
dalim sugebėjo, kai kūrė savo tiek tos kovos su šėtonu. O ji
“Trumpą dieną” ir “Kelią į kai juk turėjo įprasminti ir pateisin
rę”. “Prisikėlimo” atveju ji gyve ti “Prisikėlimą”.
na savom pretenzijom, o jos kuri
nio gyvenimas negauna jėgų,
Netikintis Tomas
kad savo krauju, savo dvasia, sa
Turiu liūdnai prisipažinti, kad
vo suklupimais ir atsitiesimais bū
negaliu tikėti, kas romane sako
tų gyvas.
ma, kad netikiu į prisikėlimą,
Pats romano pavadinimas leis nes jis nebuvo laimėtas ar, ge
tų spėti, kad autorės bus norėta riau, reikalingas.
savo dailininką Zenoną vesti iš
Romane gausu pretenzingų epuolimų į išpirkimą ir prisikė lementų. Prisagstyta posakių ir
limą. Prieš mirtį, atsisveikinda sąvokų vokiečių, italų, anglų,
mas su savo globėjais Renata ir prancūzų ir net sanskrito kalbo
Valerijum, Zenonas paskutinėm mis. Daug aiškinimų apie meną,
jėgom taria:
net apie pačią tapybinę techni
— Brangieji mano... Draugai... ką, apie šaltas, šiltas spalvas, aAtlikit už mane, ko aš neatli pie dažus ir medžiagas. Aiškini
kau (194 psl.). O mums jis pa mai elementarūs, lyg pradedan
siaiškina: “Ištariu tai, lyg norė tiems mokiniams. Ir tai dėsto
damas jiems perduoti savo neri sau mokytas ir žinomas dailinin
"
mą įr siekimus. Žinau, kad už kas.
Kai
romano
pasakojimas
eina
manė mano kūriniams jie nieko
neatliks, nieko nepataisys. Bet aš “aš” forma ir tik mintimis sau,
lys- noriu juos. įspėti, kad kovotų tai jo frazė beveik ištisai baisiai
liejasi:
su' šėtonu, kaip aš kovojau” nenatūraliais teiginiais
“
Iš
uždarbio
nekroviau
turtų,
(194 psl.).
nes jo ir nebuvo per daug, o dai
lininko kišenes visada peršvilpia
Tiesu, neparemta įrodymais
vėjas. Laidokauti? Ne! tik ne to
Čia autorė Zenono mintimis kia prasme, kaip kalba vyrai
verčia mus tikėti tiesa, neparem vyno taurių. Jauni vyrai. Aš mė
ta įrodymais. Kova su šėtonu per gau vyną ir grožį. Stebėjausi mo
visą Zenono gyvenimo pasipasa terš grožiu ir ieškojau meilės. Mė
kojimą ir apmąstymą nuo vaiky gau savo darbą ir dievinau me
(ės. iki mirties lieka gerai išlaiky ną. Atidaviau savo valandas, pro
ta paslaptim. O kaip ttk dėl to tą ir širdį darbui, neprašinėda
čia yra reikalo skųstis, kad “Pri mas nuolatinės tarnybos, pakėli
sikėlimas” nėra davęs, ką jis ža mų ir priedų. Visą atliekamą laidėjo ir turėjo .duoti.
Atsklei
džiant romano tematinę mintį
ROOSEVELT PICTURE
(gyvenimo kelią į prisikėlimą)
retkėjo, kad romano veikėjams
FRAME COMRANY
būtų leista išgirsti šėtono ir Die
Manufaeturers
vo balsus, kad būtų jiems skirta
rinktis tarp pragaro ir dangaus
kelių kelionėse į savo ir į kitų
širdis. Šitose kryžkelėse turėjo ry
Škėti ir formuotis romano cha
rakteriai.
Be rūpesčio apsispręsti

Bet “Prisikėlimo” Zenonas ir
jo bendrakeleiviai buvo apsaugo
ti nuo rūpesčio apsispręsti už
dangaus ar šėtono tvarką. Jie au
torės apspręsti. Renata tr Valeri
jus tiesiog šventi, ištikimi ir pa

Rankomis išpjaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 8. Oakley Avė., Chicago

Tek Vlrginia 7-7258 - 59

dais valdomos spaustuvės Lie
tuvoj pasigiria “nauja techni
ka” ir įtikinėja savo leidinių
Perkrnusto bailius iš arti ir tol
pirkėjus, kad jų spausdinimo
A. BENIULIS
kokybė esant kažin ar tik ne
Chicago. III 60629, Tel. RE 7-768^
pati tobuliausia pasauly... Bet
pastaraisiais metais ir Lietuvoj
jau pas'taiko nemaža progų pa
matyt iliustruotų leidiniij iš Va
WAGNEIt & SONS
karų Europos ar Amerikos. Pa
rypevvriters
Adding Machines
lyginimai įtikina, kad “tobuliauCheek w i i tei s.
Nuomoja
Parduoda
- Taiso
siems pasaulyje” gaminiams
NAl JOK
NAl MOTOS
VtrS
50
m
patikimas
patarnavimas
dar gana ilgas kelias iki geres
NAGJOJE VIETOJE
niųjų vakarietiškų (ypač švei
5610 S. Pulaski Kd.. Tel. 581-4111
carų, italų) leidinių kokybės.
Didžausia dabartinių Vilniaus
ir Kauno spaustuvių bėda yra
ne “lakavimo”, o tikslumo (pre
cizijos) stoka visos eilės kitų
technikinių
darbų
atlikime, DULKIŲ
vpač spalvų sutapdinime. Iš
SIURBLIŲ
daugumo ių spalvinių iliustraci
TAISYMAS.
jų pakraščių vis kyšo bent vie
na kone pusę nrlimetro į šąli
Valome,
“nuslydusi” spalva, ir iliustra
cijose žinoma, stinga to ryšku ištepame,
mo, kuriuo tiesiog stebina tik suderiname,
rai tobuli leidiniai.
| Pakeičiame

launikio Ir piršlio pokaibA “Kukulyje ir Dundulyje”. K tirejo jaunikli
— Algimantas bikinis, deš.nėje piršlys — Julius Balutis.

(Liet. foto arch

i

* BENA
* BEKNINA

* 8INGER

Šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer Ir California)

Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702
Ved Arvydas M. bikinis
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OuaranKvd EuCcl'i
Qualit,v
Send t bis ari witli
film. IJ m it I i'ėll
per ad.
Off< r eapires July

1969

l>ept. P. A.

Luke (ietieva, VV.s.

53147

HL
Ife

— Pianinas Išrastas 1709 m.
italo Cristofori.
—Amerika pirmąjį atominį
povandeninį laivą Nautilus nu
leido 1954 m. sausio 21 d. Jis su
vienu svaru uranijaus gali per
plaukti Atlantą.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE,

informacijos ir registracijos reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

CRANE SAVINGS
FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE

GUARANTEE
No-Llmit on MILĖS...

No-Llmit on MONTHS
FTTLL EIFETLME GL’ARAN.
TEE against defects in workmanshtp and ma.terla.ls and
ail normai road hazard inJuriea encountered in everylifeday pasaenger car ūse tor
,the Ufe of tjje original tread
deslgn in aocordance with
terma ot our printed gua
nui t ee certificate. Price of
replacement
pro-rated on
original tread depth
wear
and based o n Firestone adjustment price tor replaeement tire at time of adjuetment. Firestone adjuatment
prloea are Intended to, būt
may not. repreaent approicimate eurrent average solllng pricea and are aubject
to cbange without nottce

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehiii 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.—7 v. v., šešt. 7 v. r.-3 v. p.p.

AND

ASSOCIATION

LOAN

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St.

Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

l
3
/*
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Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo
sąskaitas.

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

VALANDOS:

PIKMAD ir KETVIRTAD.......... 9 v. r. XI 1 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD............... 9 v. r. Iki 6 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

f

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.
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Savininkas MIKAS CESAS

^1*

PLANINGAS TAUPYMAS

4 v-

i»t.

mCRUDLAND PHOTO

ROOSEVELT FURNITURE CO.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

Mes mokame

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5

*
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prlienamomls kainomis ir sąly
gomis Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skoni kabinėtus Aptarnauja
me Cbicagoje ir priemiesčiuose.

UEVELOPKi) & PKINTEI)
r a u n irar
Juinbo Polor PHnl
r’nilures CTėdltPd

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

* NECCH1
* VIKING

* PFAFF

Kodacolor Film

MARQUETTE PHOTO
• Atsilikimas ir spaudos
SUPPLY
technikoje. Komunistų partijos
laikraščių ir žurnalų leidykla
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Vilniuje pirko rytinėj Vokieti
IR MĖGĖJAMS
joj dvi naujas spaustuvines
Daug sutaupysite pirkdami čia
mašinas: keturių spalvų ofseti
įvairių filmų foto aparatus bei
nę ir lakavimo. Po Naujų Metų
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
žada išleisti žurnalus “lakuo
togiu planu atidedant pasirink
Ne kartą buvo gėrėtasi, kad (hoses) —
Ne gąsdinu, o drąsinu
tus reikmenis ypatingai progai
tais”, atseit, gražiau žvilgan spaustuvės nuolat papildomos žarnas.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
Nemiela, kad savo gerai bičiu čiais (į užsieninių leidinių pana naujomis “tėvyninėmis” (tai yra,
aptarnavimas Atdara pirtnad ir
Parduodame ir taisome visų gamy
lei negalėjau geros recenzijos pa šesniais) viršeliais.
ketvirtad vakarais iki 9 vai.
rusų darbo) mašinomis. Šiuo bų dulkių siurblius ir turime dalis,
rašyti. Bet norėjau būti jai ir sau
3314 West 63rd Street
Jau ne pirmas kartas parti atveju ryžosi įsigyti vokiečių maišelius ir visus prijungimus (da
sąžiningas. O taip pat ir skaity
lis) visų gamybų siurbliams —
(E)
tojui.
jos - valdžios monopolio pagrin darbo mašinų.
Electrohuc, Hoover, Eureka, Kirby
Chicago, Illinois 60629
Ar taip nieko žymėtino roma
ir Royal bei kitų.
ne ir nėra? Yra, kur nebus. Kam
Telef. PRospect 6-8998
B. & B. DISTRIBUTING CO.
etika ir estika vienas ir tas pats,
4081 Šo. Archer Avenue
kam laki antrinio reflekso min
(Archer ir California)
ApsimoKa skelbtis DRAUGE,
tis yra pirminio vaizdo pakaitaChicago, III. 60682, Tel. 927-4702 nes jis plačiausiai skaitomas lie
las, kaip, pagaliau, gausios me
Ved. Arvydas M. Dikinis
tuvių dienraštis G1 skelbimų kal
taforos ir skambus sakinys skam
ni teinamos
ba lyg“ poezija, tas mano recen
zija gal tik pasipiktins ir “Prisi
kėlimą” ras visai “gražia knyga”.
Mūsų erdviose patalpose
Bet aš ieškojau pagrindinių pa
turime didžiausi pasirinkimą
čios autorės tematikos užmany
visų moderniškų baldų, elek
mų ir įsitikau, kad jie nebuvo estrinių krosnių, radijo ir tele
tetizuoti.
vizijos
aparatų, šaldytuvų ir
Ligonis Zenonas vienur taip
save gąsdina:
kitų namams reikmenų.
— Ir kai tu viską nugalėsi,
KENNEBUNKPORTE, MAINE,
dar pasilks vienas dalykas, gal
LIETUVIŲ STAIGA
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIIU TEISĖM.
svarbiausias, 0 gal ir baisiausias
— pats meno kūrinys! Jis yra ta
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
vo titonasl Jis nepakenčia ir ne
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS
apkenčia pusėtinumo! Jis reika lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška
2310 W. Roosevelt Road
Tel. SEeley 3-47 H
lauja viso! (155 psl.).
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai,
Alę Rūtą drąsinu šiais gąs
muzikai, solistaiFdailininkai.
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
dinimais per daug netikėti. Nei
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki
po pietų.
įstoti j kolegijas. .
;
meno kūrinys yra toks tironas,
Mokiniai gyveną, bendrabuty.
nei jis viską bet kada gauna. Tik
Atlyginimas visiems prieinamas.
reikia Jam bent pusėtinumo ne
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
pašykštėti.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.
ką praleisdavau galerijose ir studijose. Vyną ir muziką mėgau, i
bet valios durimis dažnai užsidarydavau vienumai ir
darbui
(67 psl.). Taip ir panašiai min
timis Zenonas visur aiškina apie
save sau.
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SIUVIMO Mašinos

ANY 8 OR 12 EXPOSUKE

GI
'

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
($5,000.00 ar daugiau, idedant po
$500.00)

5

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, {dedant po
•1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD„ CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747
OFFICE HOURS: Mcnday, TueBday. Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PETRAS KAZANAUSKAS, President

54

ant visų taupymo
certifikatų

|

j S

per annum

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS
MIDI Aki4040 Archer Avė.
p—SAVTnG?)
Chicago, III. 60632
Tplenh^ne C!

4-4470

prank zooas
President
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

Vaga, \aLtvb;iiė grožinė lite
ratūros. leidyklą. Vilniuje, uęg. niai .šlekiu -lanibią ibi? įį)
pu litografiją apie, \ląii;pjpj,a. Au-ty/* rė V. /.aborskailė, anksčiau imy lįsi dėity tfcŲą, j i yį p vi y ,$4^ ws
katedroje yil^aus ų^rfiįftc.
l’ricš,, {$Įętą ;{WCi,vy kotm^įjųs
“da vaikinai" užsipuolė Ii i rialu
«& kati-iiia, kaltimiaitii už p%&i(j.j'Įį •jięstaryfiin.i|) ' ltet,ųy,įt| ,^vtyiįu itĮeaįįząviipų, .ir k.ęfios ,(fetytpjus iš universiteto tapo iššluo
toj
Per keletą metų vėjai kiek su
švelnėjo, ir, štai, pasirodė valsty
binės leidyklos išleista monogra
fija ne apie ką kitą, kaip apie pa
tį Maironį.
Ko būtinai reikia, kad tokia mo
nografija galėtų pasirodyti, gana
ryškiai matyti iš Kazio Umbraso
“Tiesoj” (gruodžio 1) paskelbtos
recenzijos, kur sakoma:
“Analizuodama prieštaringą
Maironio kūrybą, V. Zaborskaitė
remiasi marksistine metodologi
ja. Monografijoje ypač žiūrima
marksistiniam metodui būdingo

nės pozicijos išraiška, tai pilna
vertės mano kūrybos pagrindas...
Mes... esame vieningi savo giliu
ir nuoširdžiu siekimu ištikimai
j tarnauti savo kūrybiniu darbu...
Lenino partijai. Mes įsitikinę,
kad kiekvienam dailininkui nėra
aukštesnio ir garbingesnio, kaip
teisingai rodyti mūsų socialisti
nę tikrovę įtvirtinti didžius ko
munizmo idealus... Tarybiniai
dail.įlinkai siekia sukurti naujus
kūrinius, giliai atskleidžiančius
leninizmo didybę ir pergalę, Ko
munistų partijos ir
tarybinės
liaudies vienybę, genialios Ilji-

“.Autorė... teigia, kad ‘Mąiro-j
;j'- —.poetas toli prašoka Mairo
nį — Ideologą’... Renidamasi tei i
g/i'u. kad meninis vaizdas gali'
karai* objektyviąį .turėti kitą reik j
5 i; nei glūdinčią menininko
fiėjijiįame, sumanyme, autorė
1 Jai n 'pasiduoda net paties au-1
; ąu: avo.kųtybos prasmės aiš-’
ji inainš, skildama kūrinio Jogij
j įji ui r jo yąi/dų visumos
u .eluu.i.į nuolaiką”.

" lairojjio poezijos, ypač jo'
jąižąngumo pagrindą ąuJjio kova prieš carizmą. Tai nu<ėi!iė
kūjųiią liaudiškumą, pa
darę jį , nacionalinio išsiyadaviuip dainiumi. Nors Maironio ku
ryj) ije ir neatsispindėjo liaudies
kova dėl socialinių teisių, šiuo
klausimu jo buvo reiškiamos ir
aiškiai reakcinės mintys, tačiau
ir kovos už nacipnalinę kultūrą
poetizavimas užtikrina Maironiui
ręįkšrningą vietą lietuvių litera
tūroje”,
“Patriotini Maironio lyrikos
patosą V. Zaborskaitė atskleidžia,
iškeldama lyrinio herojaus san
tykį su Lietuvos istorija, krašto
vaizdžiu, kultūra (kalba ir tau
tosaka).”
“Maironio poetinis santykis su
istoriją aktyvįzavo Maironio lai
kų žmogų spręsti jo laikmečio
klaųjųpau^ ą,tseiį, yra aiškiai nu
kreiptas prieš carizmą, Baudinis .

U!«BUSVII BEVFRLY MILLS GČMHYČP

:yi;,!,o

istoriškumo principo. Ramdamo
si Lenino mintimis, kad istorijos
negalima nei pagerinti, nei pabjoginti, kud reikia nustatyti kiek
vieno reiškinio reikšmę savai epo
chai ir jo išliekamąją vertę, au
torė kūrybiškai ir išradingai nau
doja dialektinį metodą”.
Daugiau apie monografijos tu
rinį ir pobūdį galima spręsti iš to
"Teisingai nurodžiusi, kad,jai
lesnių recenzento pastabų.
niausiai visuomeninis pažangu
“Aplamai Maironio ideologija mas sutampa su aukšta žmogaus
vertinama kaip reakcinga. V. Za etine verte, autorė kartu teigia,
borskaitė randa joje ir kai kurių kad ir dėl idealų, kurių betgi ne
pažangių momentų. Monografi pavadinsime revoliuciniais, žmo
joje be atodairos nepasmerktas nės yra kovoję su didžiu pasišven
Maironiui būdingas “tautinės vie timu ir ištverme. Maironis “Pa
hybės" lozungas. Įrodoma, kad vasario.balsuose’ irgi sukūrė, asme
‘Aušros’ laikais jis objektyviai nybę, subordinuojančią save auk
skatino į kovą prieš carizmą. Šis štiems visuomeniniams .idea
šūkis daugiausia reakcinę prasmę lams, asmenybę, kurios ‘indivi
įgavo vėliau, ypač 1905- 1907 m. dualinė, .būtis jgauna prasmę ir
atramą tik tautos gyvenime’. Mai
Revoliucijos metu, naudojamas
kovai prieš revoliucines pažan ronio ‘lyrikos žmogaus’ pagrindi
gios visuomenės dalies nuotaikas. nis bruožas — tėvynės meilė.
Panašiai išsprendžiamas ir feoda Su šiuo jausmu siejasi kovos prieš
linės praeities garbinimo klausi carizmą teigimas”.
“Bene pirmą kartą plačiai gvil
mas".

Laiškas redakcijai
ne Rossini, bet romantiškąjį Beethoveną. Jis net parašė trumpą apy
Aš žinau, kad prieš šventes Jūs braižą apie Beethoveno simfonijas,
buvote užversti darbu. Laikraštis y- bet jos niekur viešoje spaudoje ne
ra lyg tas švenčių pyragas — dedi atspausdino. Aš prilipau prie rusų
visokius prieskonius, beri miltelius, kompozitorių, ypač prie Musorgspilstai mikstūras, apkaišioji razinko Įdo “Boriso Godunovo”. Mane žavė
Irtis, tada Įkiši j krosnj ir lauki ne jo Nauragio vaidinamas kliedintis
rimaudamas rezultato: Įdomu, kaip caras. Ir Kučingis su savo energin
ga arija “Vai tai buvo garsiam mles
Išeis?
i Vieną tokią razinkn Jūs netyčia te Kazanėj” mane visuomet sužavė
įbrukote ne ten, kur reikia. Ogi, Nr. davo. Ir kaip nesižavėsi, kai sceną
301, 4 psl. mano sonetą “Modesto ūžvįcšpatauįa jausmo energija, kai
veidas” priskyrėte poetui Jorge de judesiai turi savo prasmę, kai balso
Lima. Man, žinoma, yra didelė gar tembras sminga giliai klausytojo šir
bė, kad toks vardas, dar taip egzotiš din. Tai toks būdavo mūsų teat
kai skambąs, puošia mano eilėraš ras.
Su Moda (taip jj pravardžiuoda
tį. Vis dėlto “Modesto veidas” yra
intymiai susijęs su mano gyvenimu. vo apylinkės vaikai) tekę man drau
Tas sonetas skirtas mano mylimam ge žaisti ITLS jaunių futbolo ko
draugui. Jis priklauso Kaurto Žalia mandoje. Jis buvo vienas iš pavo
jingiausių puolėjų. Gimęs futboli
kalniui. Jeigu Jūs šitą laiškutį atspausdin ninkas. Savo lanksčiu žaidimu ir
tuntėte, skaitytojai sužinotų kai ką taikliais šūviais jis dažnai nugink
apie tą mistišką Modestą. Kas jis luodavo priešo gynimą. Jo ir kito
i bičiulio Bitelės dėka vieneriais me
toks?
Modestas C. buvo vienas iš arti tais mes išsikapojome pirmąją vie
miausių mano draugų. Pirmojo tą. Už ką mūsų susijaudinęs vado
boĮševikmečio išvakarėse ir vėliau vas fundijo limonadą ir ragino:
jis gyveno Kaune, Italijos gatvėje, . “Gerkite, vyručiai, kiek tik širdys
laimingoje ir gražioje šeimoje. Jo tė ! trokšta. Tik žiūrėkite, nepasigerkite
velis grojo klarnetu Valst operos nuo šito brudo”.
orkestre. Tiek tėvas, tiek sūnus my | Antrą .kartą bolševikams artėlėjo muziką. Pas juos užėjus, teatro ' jant, mūsų keliai išsiskyrė. Aš ži
bei muzikos temomis galima buvo nau, kad jis dabar yra Australi
šnekučiuotis ištisą naktį. Operos joje. Prieš kelioliką metų mėginau
spektaklių vakarais, mes įsmukdavo susisiekti. Kažkaip nepavyko. Būtų
me į vidų, ^Susiradę kur nors galior- gerai, jeigu jis man parašytų laiš
kbje ląisvą kampą, klausydavomės kutį, Šiais laikais ir atvirlaiškis yra
mūsų. iškiliųjų dainininkų daina- laukiamas paukštis.
vijao. Tokių dainininkų, turiu pa I Rašiau aną sonetą, galvodamas
r brėžti, mūsų teatre niekad nestigo. apie saulėtą Modesto veidą. Prisiačiau Kipras būdavo mums ypatin i miniau ir mano namų šeimininką
gas dievaitis. Jo pasirodymas nu j Kanapinską, kadaise tarnavusį Kau
šviesdavo sceną. Mes sekdavome ' no uoste pačiu pirmuoju milicininkiekvieną Kipro judesį, nes Modesto į ku. Jo kiemas buvo žinomas apytėvas mums neretai sakydavo: “Ste ! linkės vaikų. Buvo pavasaris. Velyk
bėkite, kaip Petrauskas dainuoja ju mėtis. Kieme buvo ridenami mar
desiais, kaip jis spustelia plaštaka gučiai. Ožė, klegėjo aplinkui drau
krūtinės šoną, tuo išreikšdamas tė gai.
Su geriausiais linkėjimais
vo agoniją “Žydėje”. Tai didelis me
Pranas Visvydas
nininkas”. O vis dėlto Modestas labiaųsįai mėgo ne Halevy, ne Verdi, South Gate, 1968.XIJ.29
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Nuotrauka J. KaSakaičio

Žiemos fantazija-..

denamas Maironio poezijos liau
diškumo ir nacionalinio savitu
mo klausimas”.
“V. Zaborskaitė analizuoja ir
formos liaudiškumą ir poezijos
ryšius su lietuvių tautosaka. At
skleidžiami ir Maironio kūrybos
internacionaliniai momentai, jo
ryšiai su pasauline literatūra...
Turėdama prieš akis daugybę kū
rinių, daug įvairiausių faktų, ji
nepasiklysta medžiagoje, tvirtai
laiko analizės vadžias, neiškrypdama iš griežtai teorinio kelio”.
“Būdama probleminė, mono
grafija anaiptol nėra sustingusi
ir nuobodi. ...knyga pasižymi ir
dar viena brangintina ypatybe
stiliaus moksliškumo ir kartu emocionalumo, taip pat ir popu
liarumo, prieinamumo sinteze.
Autorei svetima tendencija pa
versti savo darbą įmantriausių
terminų ir sąvokų labirintu”.

Eilė kitų kritikų, kituose laikraš
čiuose, apie šią monografiją irgi
atsiliepė labai teigiamai. K. Um
brasas optimistiškai pranašauja:
“Prasideda naujas šio kelio eta
pas — giliau ir plačiau ištirti at
skiras lietuvių literatūros proble
mas, atskirų lietuvių rašytojų kū
rybą, tai pagrindžiant nauja me
džiaga, duodant naują teorinį nu
švietimą”.

Kompetentingas ir sąžinin
gas “leninio principo” — nei

SSSR menininkai Prokrusto lovoj
Kaip kūrėjai už geležinės už
dangos yra diktatūrinės komųnis
tinės partijos prievartaujami, ge
rai pavaizduoja Sovietų Sąjungos
dailininkų trečiojo suvažiavimo
deklaracija. Būdinga, kad visas
tas pareiškimas adresuojamas
“Tarybų Sąjungos komunistų
partijos centro komitetui”. Tie
siog klaiku skaityti dailininkų ko
lektyvinį pareiškimą, išspaus
dintą Vilniuje leidžiamos “Tie
sos” Nr. 279 (1968. XI. 30 d.):
“Supratome, koks svarbus pilna
vertei kūrybai yra pasiaukoja
mas dailininko tarnavimas revo-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

Bucinei kovai, ištikimybė Komu
nistų partijos politikai... Visa mū
sų meno istorija patvirtino leni
ninių meno kūrybos politiškumo
ir laidiškumo principų gyvybiš
kumą...”

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lsf Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dailininkai priversti dekla
muoti savo pritarimą Čekoslovaki
jos okupacijai: “Pritariame Visom
priemonėm, kurių ėmėsi Tarybi
nė vyriausybė socialistinės sto
vyklos vienybei stiprinti, Maskvo
je pasirašytai TSRS ir Čekoslova
kijos sutarčiai įgyvendinti.. Mes
užtikriname mūsų partijos Cen
tro Komitetą, kad tarybinės dai
lės veikėjai nenuilstamai kovos
taisyt, nei gadint istorijos —šia už komunizmo idėjų pergalę...
realizmas,
ku
me darbe pritaikymas gali duo Socialistinis
rio principų mes laikomės, tai
ti sveikintinų vaisių.
(ELTA) mūsų bendros idėjinės - kūrybi-

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tei. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDOEWOOD, N. Y. 11237

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parkiag Facilitiea
REpublic 7-6600

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

LAIDOTUVI0

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330*34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Mielas Redaktoriau I

s

čiaus asmenybės įvairiapusišku
mą ir patrauklumą... Tegyvuoja
lenininė Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija)”
Kaip iš šios SSSR dailininkų
suvaž.avimo rezoliucijos matyti,
tokios prievartos nejautė nei na
cių nei fašistų diktatūrų replėsria patekę dailininkai. Komparti
jos prievarta daug brutalesnė.
Ir vis dėlto, jeigu reikalingos
šitokios rezoliucijos, tai jos ir at
skleidžia faktą, kad nėra jau taip
šilta ir sklandi dailininkų nuotai
ka ir rikiuotė, velkant komparti
jos jungą.
J. Žvilb.

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON
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H
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SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste.

M
c

Telef. — CĖdarcrest 3-6335

(LICENSED by Vnešposyltorg)

Vienas blokas nno kapinių.

VYRIAUSIA IŠTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

MŪSŲ SKYRIAI:
1530 BEDEORD AVĖ.
78 SECOND AVENCE
250 MARK ET STREET
40 VVHITEHEAD AVENCE
003 BLEECKER STREET
CREEUOOD ACRES
031 W. GIRARD AVENCE
126 HI«HMAN STREET
558 HTDSON AVENCE
139 SO. VERMONT AVENCE
1241 NO. ASHLAND AVENCE
1900 ELEET STREET
701 HILKORE AVENCE
II001 JOS CAMPAC AVENCE
122-126 HTLIjSIDE AVENCE
219 MONTGOMERY ST.
515 MAHCELLVS STREET
1028 KENITAVORTH AVENCE
11339 JOS CAMPAC AVENCE
390 \V. BROADAVAY
1152 DECTZ AVENCE
717 W. GRAND AVĖ

M.
—
—

——
—
■—
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—
—
—
—
-- —
—w
—

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Vlrglnia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

BKOOKLYN, N Y.
NEVY YORK 3, N. Y.
NEVVARK. N. J.
SOUTH R1VER. N. J.
CT1CA. S Y.
EARVIINGDALE. N. J.
PHILADEIiPHTA 23. PA.
ALLENTOVVN. PA.
ROCHPSTKR 5. N. Y.
rx>S ANGELES 4, CA L.
CHICAGO 22, ILL
BALTIMORE 31. MI).
BPFFALO 12. XEW YORK
BETROIT 12. MICH.
HARTFORD «. CONN.
JIRSEY CITY. X. J.
SYRACI'SF.. N. Y. 13204
CLEVEIi-VND 13. OHIO
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON. MASS.
TRENTON 10. XFAV JF.RSEY.
RVHVVAY. X. J.

LACKAWICZ IR SUNOS

2424 W. G9th STREET
2314 W. 23rd PLAGE

IN 7-0405
OR 4-1540
MI 2-2452
CL 7-6320
RJE 2-7470
303-0494
PO 9-4507
HE 5-1654
232-2942
DC 5-6550
HC 6-2818
DI 2-4240
TX 5-0700
365-6780
249-0210
HE 5-0308
475-9740
PR 1-0090
305-0740
AN 8-1120
EX 2-0300
381-8997

3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

3854 8. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1011

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

JURGIS F. RUDMIN

3319 8. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO ILL.

Tel

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkui
7909 STATE RD., OAKLAWN. UJL.

Tel. 636-2320

1
(

DRAUGAS, Šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

OK'I'H

yven i irias
Redaguoja St scineniene, 6507 S Troj St.. Chicago III
Tel 925-5988
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Jaunos WasSiingtono lietuvėxs
Naujas eksperimentas su vaikų darželiu ir mišrių šeim
vaikais
JUOZAS DAUGALIS

JAV-bių sostinėje Washingtone ir apylinkėse nėra daug lietu
vių, tačiau ypatingą lietuvišką
kultūrinį veržlumą parodė mūsų
jaunosios šeimų motinos. Jos sun
klausiose sąlygose ,neturint tin
kamų patalpų ir esant šeimoms
išblaškytoms po plačią apylinkę,
suorganizavo Kristijono Done
laičio šeštadieninę lituanistinę
mokyklą, turinčią dabar per pus
kapį vaikų,. Veikia prieklasis ir
II, IV, VI, VII skyriai. Čia su dide
liu nuoširdumu dirba mokyto-

teikia Lietuvos istorijos vaizdus
ir iš pačių vaikų parenkami mi
nėjimo pranešėjai.
Mokykla mišrių šeimų vaikams

Pagerbta dr. Marija Gimbutienė
Gruodžio 9 d., kaip jau buvo “Mums, moterims, vis dėlto rei“Drauge” rašyta, Los Angeles kalinga išmintingų vyrų pagal
Times iš septynių milijonų šio ba”. Už šiuos žodžius auditori
miesto gyventojų išskyrė trylika ja mokslininkę palydėjo karštais
labiausiai pasižymėjusių mote plojimais.
Praėjus dešimčiai dienų nuo
rų ir apdovanojo jas sidabrinė
mis taurėmis su išgraviruotu šių ceremonijų, mokslinis “Ti
Įrašu: For Outstanding Achie- mes” rašytojas kalėdiniame šio
vement. Tai ryškiausios, ypatin laikraščio numeryje atspausdino
gai nusipelniusios 1968 metais ilgą šešių skilčių straipsnį, var
moterys, kurioms suteiktas Wo- du: “Dr. Marija Gimbutas —
men of the Year vardas. Džiugu Her Purview is the Pre- History
pažymėti, kad į šį trylikos rink- of Europe”. Pirmiausiai pasakotinių moterų skaičių įeina ir vie- ma, kad ji yra UCLA profesorė
na lietuvė, būtent profesorė dr. ir 1968 Times “metų moteris”
Marija Gimbutienė, pasižymėjusi (Woman of the Year). Paskui
moksliniais darbais.
nupasakojama jos studijų eiga
Los Angeles Times gruodžio Vilniuje, vėliau Austrijoje, Vokie
10, rytinėje laidoje, įsidėjo gra- tijoje ir Harvarde, JAV-se. Tožią mūsų profesorės nuotrauką ir liau pažymima, kad ji dirbo mokbiografinį aprašą, kuris ją šitaip slinį darbą Stanfordo Universi
skaitytojams pristato: “Marija tete 1961-1962, kad 1963 buvo
Gimbutienė, Indo-europinių mo paskirta profesore į UCLA, kur
kslų profesorė Kalifornijos uni- ji taip pat ėjo archeologijos muversitete, Los Angeles (UCLA), ziejaus ir etninio meno laborayra viena žymiųjų pasaulio e- torijų kuratorės pareigas. Lingrudičių (scholars) Europos prois-1 vistinės studijos Vilniaus Univer
torės srityje. Ji penkių knygų au-' sitete supažindino ją su daugetorė, įskaitant “Bronze Age Cul- liu Europos kalbų. Ji kalba septures of Central and Eastern Eu- tyniomis kalbomis ir gali skaityrope”, kuri yra šioje srityje klasiš ti apie dvidešimčia kalbų. Vykas veikalas; taip pat yra para- riausioji duktė Danutė (25) stu
šiuši daugiau negu šimtą straips dijuoja Archeologijos institute
apie Europos proistorę, Londone, Anglijoje, Živilė (21)
Adomis Varnas
Vikt. Tubelienės portretas nių
(Dail. Adoniui Varnui š. m. sausio men. 1 d. sukako 90 metų)
straipsnių, kurie atnešė jai tarp- neseniai įsigijo bakalaureatą iš

Tačiau nėra užmiršti nei šie
vaikai. Yra speciali antra lietu
viška mokykla tiems vaikams,
kurių vienas tėvų nelietuvis, ku
rie namuose nekalba lietuviš
kai. Tokių mišrių šeimų vai
kams mokyklą
organizuojant,
daug iniciatyvos parodė už japo kai, kurie namuose kalba lietu-1 vaičių entuziazmu, norėjosi patir
no ištekėjusi Gražina Noreikai- viškai. Kiti eina į mišrių šeimų ti, iš kur jose tas ryžtas atsirado,
aikų darželį. Iš ryto vaikai mo-ilš dalies paslaptį atskleidė pasi
kosi. Vėliau turi užkandžius, kalbėjimas su Gražina Krivickieis'.iau žaidž a. Vaikai taip pa- ne, motina dabartinės šešiadienkinti šiuo pramcg'niu moky- ninės lituanistinės mokyklos vekad.
vr,i, ;ad, jeigu kur e su ergą ir dėjos. Graž'na pasakojo,
ga'i tą d' ną eiti į darželį, tai mergaitėms augant, ji su tėvu dr.
nn'prai ašarų.
Brndruo- Domu Krivicku joms taip tiesiai
i,?nė aha įv -rim šias or gina- neduodavo pinigų jų smulkioms
j : m 'u ra angas —teikti išlaidoms, bet . būdavo duodama
grupinį lietuvišką auklėjimą iš doleris už kiekvieną perskaityi'ė" vis kitos lietuv š':o. šeimos tą lietuvišką knygą ir pusantro
tarnuose. Pa" ule tam vaikų dar- dolerio, jeigu parašoma perskai1? ;u' finan 'nę -a.amą. Tačiau ty os lietuviškos knygos santrauntinos, k.u ' čia būna ir mo- ka. Daugelį knygų balsiai skaikytojomi . n m -aramos atsisakė, tydavo mergaitės su motina.
Jos d'-ba be užmokesčio, iš eilės Ir taip perskaitydavo daugelį vei'.'ekviena pa‘i savo lėšomis savo kalų. įprato. Lietuviškai gerai
Į namuose paruoš a mažiesiems pramoko.
Pr. Tarusi Gi a .utiene su dukromis, kairėje: Rasa-Julija, dešinėje
VVasltngtono lietuvių vaikų darželis
vaišes. Kadangi čia vaikai būna
Buvo šeimoje susitarta,
kad
lyg žaidžiančių svečiukų teisė jeigu kas pavartos svetimos kal Živilė.
jos Aid. Kindurienė, Reg. Petru tė-Yamakawa. Ji
suorganizavo mis, be oficialaus darželio suor bos žodį, įmokės 5 centus. Vaikai
....
.. tautinį pripažinimą. Dr. Gimbu- psichologijos ir pedagogikos mitienė, Virg. Gureckienė, o mokyk Į tokiems pamokas, kur su vyres- ganizavimo, tai neiškyla valdi
taip į tai įprato, kad net iš svečio tjen^ gjmusj Lietuvoje. Magis- nėtame UCLA, o jauniausia dulos vedėja — Rūta Penkiūnienė niaisiais turimi poklabiai lie nei reikalavimai dėl patalpų
kartais uz prasitanmą įSKolektuo tro Įa{psnį jj archeologijos ir lin-, kra Julija (14) dar lanko Junior
(Krivickaitė). Ji vedėjos pareigo tuvių kultūros temomis, kur jie darželiui.
davo. Atžalynas tuo budu palaip g^jĮ^ yra gavusi Vilniaus U- H. S. Abi pastarosios gyvena su
se nuo 1966 m., kai pasitraukė Al mokosi lietuviškų dainų, žaidi
smui
gražiai susigyveno su lietu- niversitete> 0 fįlosofįjos doktora-i motina Topangoje.
dona Aistienė. Rūta pasiruošusi mų. Pakviečiamos iš šalies tal Jaunosios lietuvės Washingtone
viskom.s idėjomis ir dabar Wa- tą Tuebingeno Universitete (Vokalba:
Profesorės Gimbutienės hobauklėjimui, turi laipsnį iš Geor kininkės, kurios atėjusios veda
shingtonas gali didžiuotis tomis kietijoje). Be to, yra studijavusi i by — liaudies menas, ypač Liege Washingtono
universiteto, pašnekesius, kaip pvz. Daiva
—YVashingtono profes'jos pas jaunomis lietuvėmis, kurios ir pa
Austrijoje, Heidelbergo, Muen tuvos liaudies menas. Ji yra bekur studijavo pedagogiką, litera Barzdukienė, Gražina Krivickie- katina čia atsikelti mokslus bai
čioje jauniausioje kartoje ryžtin chene ir Harvarde. Trijų dūk- veik baigusi mokykliniais metais
tūrą ir kur yra parašiusi tezę apie nė ir kt.
gusių jaunų lietuvių šeimas. Jų gai praveda lietuvišką kultūrinę
muzikos konservatoriją ir taputerų motina
fantastiką Merimee veikaluose ir
skaičius didėja, daugėja ir vaikų, ataką.
. Vakarinėje to paties laikraščio'si gera pianiste.
^yra gavusi magistrės laipsnį.
Jaunų motinų vedamas vaikų
o mes Ga esame lyg savotiški
I laidoje įdėtas platus taurių įteiToliau straipsnyje kalbama aKaip gabi studiozė buvo gavusi
darželis
elgetos — nėra nei lietuvių para
kimo
ceremonijų
aprašymas,
papie
paleolito ir neolito kultūras,
stipendiją daktarės laipsniui siek
pijos, nei savos salės. Kur pastogę
apie indoeuropiečių atslinkimą
Entuziastingos jaunos lietuvės
gražintas
“
metų
moterų
”
nuo

ti.
gaunam, ten susimetam, bet lie Pratink vaiką žaisti su kitais
motinos yra suorganizavusios sa
traukomis. Pati didžiausia nuo- į Europą iš Eurazijos stepių ir jų
tuviško
reikalp negalime apleis
trauka vaizduoja M. Gimbutie- [ išplitimą Europoje.
Lietuviukai sostinės televizijoj votišką vaikų darželį. Jame yra
Kai
kurie
vaikai
visai
natūra

ti.
aštuonetas vaikučių. Kiekviena
Profesorė 1967 ir 1968 metų
liai ir teisingai nori žaisti vieni. nę ir JAV Apeliacijos teismo teiMokykla ypač išgarsėjo ir ga
motina juos, tam tikrą dieną at Premijos už perskaitytas lietu Mėginant juos įjungti jėga į gru sėją Shirley Hufstedler, laikan- J vasaromis, U.C.L.A. siunčiama,
vo naujo impulso studijoms kai vežamus, pas save globoja 6 sa
viškas knygas
pę, kurioje jie nerastų jokio džiau čius taures. Tarp jų stovi Times vadovavo archeologiniams kasi
net du kartu — Šv. Kazimiero ir
vaites. Čia priimami tik tie vaiDžiaugiantis tokiu jaunų lietu- gsmo, galima jiems tik pakenkti. leidėjas O. Chandler, taurių į- nėjimams Jugoslavijoje ir Grai
Velykų proga — pasirodė televi
kijoje drauge su Sarajevo muzie
Tačiau, jei jūsų vaikas perdaug teikėjas “metų moterims”'.
zijoje. Vaikai šoko tautinius šo
jaus
ekspedicija ir su savo bei
Kiekvienas iš gavusių žymenis
jau džiaugiasi vienuma pasišalinkius, dainavo lietuviškas dainas,
Sheffieldo
Universiteto studen
I damas nuo kitų vaikų, jau reikia! taurių pavidalu turėjo pasakyti
dažė margučius ir juos ritinėjo.
tais.
' ieškoti ir priežasties, pataria psi ceremonijų metu trumpą kelių
Moksleiviai pasirodė taut. kostiu
Straipsnis sumini dar daug ki
chologai. Kaip vienas psichia- sakinių kalbą. Iš profesorės Gim
muose ir spalvotoje televizijoje
tų
archeologinių faktų, datų, ka
j tras išsitarė: “Aš norėčiau, kad butienės kalbos laikraštis duoda
jie puikiai atrodė. Po to buvo su
sinėjimų
vietovių, iškasenų, ku
i tėvai nemaišytų laimingo vaiko šią ištrauką: “Aš dėkoju likimo
silaukta gausių skambinimų te
rias
neįmanoma
čia smulkiau ap
auklėjimo su kokteilio sumaišy deivei, kuri mane sukūrė mote
lefonu ir plačių aprašymų lai
rašyti.
Prieš
straipsnį
įdėtk nuo
mu. Vaikas turi atrasti savo nuo rimi, aukštesne už vyrą būtybe”.
kraštyje. Laikraščiai iškėlė lie
trauka, vaizduojanti besišypsan
savus
talentus
bei
juos
lavinti
”
'
Bet
ji
dar
taktiškai
pridūrė:
tuvių kalbos senumą, jaunų iš
čią profesorę, sėdinčią tarp dvįeeivių ryžtą palaikyti tautines tra
jų žavių dukrų. Mes sveikinamą
dicijas, tautinių kostiumų gražu
Mariją Gimbutienę, pelnusią už
mą, kiaušinių dažymo patrau
savo mokslinius darbus “metų
klumą, lietuvių pamėgimą gin
moters” titulą.
taro.
J. Tininis
Nors šių vaikų motinos yra
jaunos, išeivijoje išėjusios mok
Ar moterys labiau
slus, bet griežtai budi, kad na
konservatyvios?
muose vaikai tik lietuviškai kalbė
tų. J mokyklą net visai nepriima
Žmonės yra labai konservaty
mi tie vaikai, kurie namie kalba
vūs dėl to, ką jie turi, kas jiems
angliškai, nes jie gali ir kitus
yra brangu, nežiūrint ar jie yra
svetimybėmis užkrėsti.
vyrai, ar moterys. Kas liečiama
Kristijono Donelaičio mokyk
tai, ko žmonės nori, bet neturi,
loje gamtos temomis ateina paš
tada jie nėra konservatyvūs. Kal
nekesį pravesti B. Saldukienė,
bant apie vedybas, tai moterys,
tautosakos klausimais papasako
atrodo, yra mažiau konservaty
ja Gr. Krivickienė. Inž. Baltakis
vios ir labiau linkusios rizikuoti
su akordeonu padeda mokyti
negu vyrai. Kai susilaukiama vai
tautinių šokių, dainų. Vedamas
kų, moterys vėl parodo didesnį
mokyklose sieninis laikraštėlis,
konservatyvumą. Vyrai ir mote
kur atsiranda ir iškarpos atsilie
rys nėra daugiau ar mažiau kon
pimų apie mokyklą.
Televizijos studijoje. Iš kairės: dabartinė liet. mokyklos vedėja Būta IVnsh ngtono lietuvių Krisijono Donelaičio mokyklos auklėtinių da servatyvūs, bet konservatyvūs skir
Kai ateina tautinės šventės. PenkPinienė (Krivickaitė), programos vedėja p. Clare ir Daiva Puzi- lis. Jie šoko ABC televizijos programoje ir Prekybos departamento tingais būdais, — tokia yra psi
kaip Vasario 16, patys vaikai per- nauskaitč
i parengime
chologų nuomonė.
i
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15 metai
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Vyresniosios kartos lietuvių
noterų kultūrininkių bei visuomenininkių, kurios savo darbais
— veikla buvo žinomos jau I
pasaulinio karo metu ar tuojau
po jo, savo tarpe nebedaug tetu
rime, nes jų tuo metu iš viso
nedaug tebuvo. Taigi su nemažu
džiaugsmu minime vienos jų —
Elenos Gimbutienės 75 metų am
;iąus sukaktį.
Elena Karosaitė - Gimbutienė
■ra gimusi 1894. I. 13 Slavėnų
dvare, Anykščių valsčiuje. Baigų »
i pradžios ir vidurinius mokslus,
1911-1917 m. studijavo agrono
mijos mok ius Golicino žemės ūuo kursuose ir P. Razumovo že
mės ūkio akademijoje. Ištekėjusi
iž žinomo visuomenės veikėjo in
žinleriaus Leonido Gimbuto, su,Ū.ė su juo lietuvišką šeimą. 19
19 m. grįžo į Lietuvą. Įsikūrus
Ž mės ūkio akademijai Dotnuvo
je, tęsė studijas ir 1928 m. bai
gė I-ją laidą, gaudama agronomės diplomą. Vėliau nuvyko į
Švediją, kur Swelefe specializavo
si genetikos srityje. Prancūzijoje
gilino studijas sėklininkystės sri
tyje. 1926-1940 m. dirbo mokyto
ja Aukšt. sodininkystės ir darži
ninkystės mokykloje Fredoje
(Kaune).
I Lietuvos moterų veiklą įsijun
gė nuo pat nepriklausomybės pra
džios. Kaip Liet. moterų tarybos K
atstovė, atstovavo Lietuvą tarp
tautiniuose moterų kongresuose:
1930 m. Vienoje(Austrijoje) ir
1931 m. Wellesley, Mass.
1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją, kur dirbo su liet. organizacijo
mis. 1949 m. atvyko į JAV ir il
gesnį laiką gyveno Bostone.
1934 m. įsijungė į Liet. skau
čių seserijos veiklą ir buvo aktyvi
jos darbuotoja — skautininke.
Gyvendama Bostone, kurį laiką
buvo Bostono liet. skaučių tunti
ninkė. Sutvarkė skaučių vienetus
ir, drauge su kitomis vadovėmis,
atgaivino “Kaziuko mugės” ruo
šimo tradiciją.
Spaudos darbe reiškėsi jau ne
priklausomybės metais. Bendra
darbiavo Kosmose, kur rašė apie
faktus ir teorijas šių dienų geneti
koje (1935 m.), išsp. Augalų ge
netiką (1936 m.). 1942 m. iš
spausdino Daržovių sėklininkys
tės vadovėlį. Rašė Žemės Ūkio,
Naujosios Sodybos, Moters ir Pa
šaulio žurnaluose, Ūkininko Pa
tarėjuje ir kt. Aktyviai rašė ir
skautiškoje spaudoje: Skautybėje
(vadovavimo klausimais), Skau
tų Aide, Mūsų Vytyje atspausdi
no ilgesnę studiją apie Lietuviš
kąsias namų tradicijas. Bendra
darbiavo Liet. Enciklopedijoje ir
kt
X
Palyginamai anksti (1932. X.
17) netekusi savo vyro, sugebėjo
gražiai išauginti ir išmokslinti
sūrių dr. Jurgį Gimbutą — žino
mą architektą ir visuomenės vei
kėją, dabar gyvenantį Bostone,
dukterį Aldoną Cinikienę.
Dabar sukaktuvininkė gyvena
pas savo dukterį Los Angeles,
Calif. Teigiamai įvertindami jos
ilgametį darbą Lietuvos mokslui,
kultūrai bei visuomenei, linkime
jai ilgiausių metų.
b. kv.

