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ENCYCLOPEDIA IJTUAMCA PIRMASIS
TOMAS.
NAUJOJI ALOYZO BARONO KNYGA.
J. AUGUSTAITYTĖS - VAIClENIENfiS
EILĖRAŠČIAI.
DAR APE VINCĄ KRĖVĘ.
TAUTA PAGERBĖ PASTERNAKĄ.
CHRISTOPHER DAVVSON MIRUS.
VIDURAMŽIŲ MENO PARODA.
KULTCRNE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
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Ar Leninas jau ir lietuvių

literatūros klasikas?

“Teisingas Lenino mokymo

Lietuvos Atgimimo sąjūdžio skelbtasis partizaninėj temos
romano konkursas baigtas iškilmėmis birželio mėn. 20 d. Jauni
mo centre, Chicagoje, įteikiant konkursą laimėjusiam rašytojui
Jurgiui Gliaudai už romaną “Aitvarai ir giria“ 1000 dolerių
(mecenatai Ona ir Valerijonas šimkai), Aloyzui Baronui už ro
maną “Vėjas lekia lyguma“ 500 dolerių (mecenatas Br. Maciauskasj ir Anatolijui Kairiui už romaną “Ištikimoji žolė" 500
dolerių (mecenatas J. Valiušaitis). Čia spausdiname visų trijų
rašytojų tojie literatūros šventėje tartus žodžius.

JURGIS GLIAUDĄ

Mes nepripažįstame kompromi
so, kuris skelbtų, kad įmanoma
dalinės laisvės idėja: okupanto
leidimas kalbėti savo teritorijoje
sava lietuvių kalba. Mums reikia
pilnos laisvės, pilno savo valsty
bės suverenumo. Mums reikia to
talinės laisvės realizavimo. Tik
už tokią idėją suguldė savo galvas Rašytojai laureatai Lietuvos Atgimimo sąjūdžio romano konkurso užbaigimo iškilmėje. Iš kairės: Anatolijus
Nuotr. P. Malėtos
savanoriai, partizanai ir laisvės Kairys, Jurgis Gliaudą ir Aloyzas Baronas.
kovotojai.
X*.
va. Jie visi telpa Partizano sąvo
Todėl mums privalu gaivintis
koje. Kaip šventasis amžinai gy
tomis nuotaikomis, tais įsitikini
vena Dievuje, taip
Partizanas
mais ir siekiais, kuriais gyveno
amžinai
gyvena
tautoje.
Skurdi
Lietuvos valstybės steigėjai. Tai ANATOLIJUS KAIRYS
laikinojo
gyvenimo
realybė,
pil
yra totalinė, pilnutinė
Laisvė:
na
neteisybės,
melo
ir
klastos,
tautos suverenumas savo teritori
Nors mūsų kalba yra septynių aukštas pareigas, kitiems turtus pakeičiama amžino
gyvenimo
joje.
linksnių kalba, gausi žodžiais ir ir karjerą, o daug kas net priešui mistika Partizano mirtyje už sa
Greta to siekio menkos yra mū pakankamai lanksti, tačiau, ra nueina tarnauti tos pačios tėvy vo tautos ateitį. Tiesa, kiekvie
sų lokalinės tarpusavio kovos, dėl šant ar kalbant partizanų hero nės meilės vardu. Vienu atveju nas žmogus bijo mirti,
tačiau,
kurių išliejamos rašalo marios. ikos temomis, kažkodėl trūksta meilė yra gėris, kitu — blogis. skaitant partizaninę literatūrą,
Ir tos marios tokios seklios, to žodžių. Kuo daugiau kalbame, Vienų lūpose meilė reiškia lais stebint jų žygius ir kovas, susida
kios drumzlinos ir beprasmės, tuo mažiau pasakome. Ir rašyto vę, kitų vergija. Todėl suvesti ro įspūdis, kad mūsų partizanai
palyginus jas tik su vienu Lais jams nelengva sukurti partizani partizanų žygius į vien tėvynės mirties baimės neturėjo. Gal to
nių kovų veikalą — dramą, ro meilės veiksmą, nėra nei teisin dėl, kad partizanui mirtis tebu
vės kovotojo kraujo lašu.
maną ar poeziją. Trūksta žodžių. ga, nei logiška.
vo “Paskutinė stotis”, už kurios
supratimas ir taikymas kūry
Priešingai — partizanas yra jau prasideda amžinas gyveni
O trūksta žodžių todėl, kad par
binėje praktikoje, platus jo
tizano auka prašoka mūsų vaiz daugiau negu tėvynės meilė. Par mas savo tėvynėje, kilnus
•
ir
erudicijos, intelekto, skonio
duotės erdves. Partizaną supras tizanas yra pati tauta. Partiza skaistus, nesunaikinamas, neati
diapazonas suteikia sparnus ALOYZAS BARONAS
ti veik neįmanoma, o partizaną nas yra mūsų tautos ir valstybės mamas, nesuklastojamas susijun
kiekvieno menininko polėkiui,
išjausti gali tik tas, kuris pats y- gyvas liudijimas. Mūsų sąmonė gimas su amžinai kovojančia gy
dar neturi istorinės perspektyvos
o ne kausto ir varžo jį, kaip
ra buvęs partizanu.
va tauta. Tai ir yra Partizano
Veikalų partizanų kovų temo mentų ir tų mūsų brolių žygių
ir todėl negali suvokti, kodėl de idealas ir jo kovos esmė.
šiandien kai kas mums bando
tada,
kai
apie
įvairius
komunis

Dažniausiai partizano charak šimtys tūkstančių geriausių tau
įrodvti” (Literatūra ir menas, mis yra sukūrę Landsbergis, Škė
Kada kalbame apie tautą, pir
ma, Jankus, Kairys, Alė Rūta, A- tinius sukilėlius sukami filmai ir teristikai naudojamas žodis yra tos vaikų atsisakė šio žemiško
V. 30).
lantas. Tačiau palyginti šio po rašomi veikalai. Ir jei nors kiek meilė: nepaprasta tėvynės meilė. gyvenimo ir pasirinko neįsivaiz moj eilėj prisimenam už ją ko
“Beidėjinio meno nėra ir ne būdžio kūrinių yra maža. Ta te man ta prasme bus pavykę, jau Tačiau meilė, kad ir tėvynės, yvojusius ir kritusius narius. Kada
gali būti. Tai grynas melas, es ma vengiama rašyti dėl to, kad siuos nors maža dalimi atlikęs, ra nuvalkiotas ir palaidai naudo duojamai sunkią ir lėtą mirtį. tauta istorijos tėkmėje realizuoja
tetų išmistas ir biznieriškos reikia liesti herojiškas kovas, ku tai, ko minėtame poezijos rinki jamas žodis: meilės žodžio turi Partizaninis heroikos laikotarpis savo troškimus, ji realizuoja už
reklamos nuodai. Todėl visur rios vyko sunkiai įsivaizduojamo nyje prašė mano nežinomas bro ny dažnai nebėra pačios meilės. yra taip svarbus ir ypatingas, ją kritusių troškimus: be jų tau
kad šiandien dar sunku net su
ir visada mes vadovaujamės se aplinkybėse. Bijodamas, kad lis, poetas iš pavergtos Lietuvos.
Vieniems tėvynės meilė reiškia prasti, kas būtų atsitikę, jei ta nebūtų gyva. Jei pvz., lietu
Lenino klasine meno sampra nepajėgsiu atvaizduoti tų didin
viai nebūtų kovoję ir laimėję jau
mūsų tauta prieš 25 metus nebū minėtų Durbės ir Saulės mūšių,
ta” (Literatūra ir menas, V. gųjų momentų, vengiau rašyti
tų išgyvenusi partizaninių kovų Lietuva, kaip ir Prūsija, būtų
30).
partizaninėm temom tol,
kol
kančios.
“Ir apie ką mes šiandien foe- prieš keletą metų pateko į rankas
nugalėta ir germanizuota. Jei lie
Partizanų judėjime mirtis ne tuviai nebūtų kovoję prieš rusus,
mąstytume — apie lietuvių slapta iš Lietuvos atgabentas ei
buvo esminis dalykas. Kova ėjo gudus ir lenkus, nesvarbu ko
tautos likimą ir jos ateitį, apie lėraščių rinkinys
“Neparašyti
už gyvenimą. Už tautos išliki kiose sąlygose
jos ekonominį suklestėjimą ar laiškai”, kuris dabar jau išleistas.
ar aplinkybėse,
mą. Už tautos amžinybę. As juos būtų ištikęs panašus liki
pasiektas kultūros, literatūros Šiame rankraštyje poetas kreipė
mens, atskiro kovotojo laimė ar mas, koks ištiko prūsus ir sūdu
ir meno aukštumas, visada ir si į laisvojo pasaulio rašytojus
gyvenimas, šeimos ar grupės rei vius: ir šiandien Lietuva egzis
visur su meile prisimename šiais žodžiais: “Mūsų mylimieji
kalai
maža ką reiškė. Tauta, tuotų tik istorijos knygose.
Vladimiro Lenino vardą” (Li kūrėjai, aprašinėtojai ir išreiškėjos
egzistencija
buvo partizanų
Partizanai liudija tautos gyvy
teratūra ir menas, V. 30).
jai, naujų pasaulių, ar jums už
tikslas.
Tautos
garbė, laisvė ir bę. Tikėjimas tautos amžinu
Ypač paskutinioji citata ro tenka skausmo ir kančios jūsų
vienybė. Todėl ne vien saugumo mu, kartu yra tikėjimas ir parti
do, iki kokio “palaiminto pami naujiems pasauliams. Mes jau
sumetimais laisvės kovotojai nu- zanų kovos prasmingumu. Žmo
šimo” turi nueiti lietuvis rašy per daug pavargome, mes jau
siasmenino, tai yra atsisakė savo gus realizuojasi tautoje, o tauta
tojas, tvirtindamas, kad Leni per daug nešėme ant savo jau
tikrinių vardų ir pavardžių, prisi realizuojasi laisvėje. Ir Partiza
nas yra kone pati giliausioji nų pečių. Poetai mūsų iškilieji,
imdami tik daiktų simbolius, kad nas, mirdamas už tautos laisvę,
net lietuvių literatūros šaknis. jūs, kurie mums širdis uždegėte
amžinai liktų nežinomi.
ne tik kad įprasmino savo gyve
Atrodo jau, kad pats Leninas mūsų žemės meilės gaisais, ar
yra tiesiog lietuvių literatūros jūs galite rašyti degančiu krau
Mes negalim užmiršti
pvz., nimą, fctet kartu ir nurodė gyvie
nuosavybė, ko gero — jos kla ju? Čia amžinai grumiasi nevil
Saulės ir Durbės mūšių, įvyku siems vienintelį ir tikrą kelią tau
sių prieš 700 su viršum metų, tos gyvybei užtikrinti.
sikas. O iš tikrųjų Lenino ties juodybė, su protarpiais vil
Šiandien pristatomos trys kny
nors nežinome nei eilinių kovo
“santykis” su pasiektuoju lie ties, o jūs ten rašote apie ramias
tojų, nei vadų vardų. Mes nega gos tegu, kad ir mažu mastu, pa
tuvių literatūros lygiu yra tik peteliškes, apie rasos lašelyčius.
lim išjungti iš tautos sąmonės gerbia didelius ir nemirštamus
toks, kaip “ryšiai” ta rp lietuvių Rašykite apie baisų
deginantį
Žalgirio kovos didvyrių, nors ži partizanų darbus.
literatūros ir Japonijos impe skausmą, kuris sukausto mūsų anome tik Vytautą Didįjį. Mes ne
ratoriaus Hirohito, kaip “gimi teitį, rašykite apie mūsų miškų
• Prof. dr. Antanas Maceina
galim įsivaizduoti tautos be su
nystė” lietuvių literatūros ir širdį draskančias raudas,
apie
kilėlių kraujo, be knygnešių, be parašė studiją “Bažnyčia ir pa
Kinijos Mao Tse-tungo, o jei verkiantį, išlietą ir užmirštą mū
Nepriklausomybės, be
Sibiro saulis”, dedikuotą ateitininkijos
gu ieškoti artimesnių, kaimy sų kraują”.
60 metų sukakčiai. Numatoma
kenčiančių
aukų.
Mes
nežinome
ninių ir “šPtesnių” saitų, kaip
Tikiu, kad kiekvienas geras kū
jų vardų ir nežinosime, bet mu išleisti atskiru leidiniu. Leidinys
“glaudumas” tarp Lenkijos rinys yra kraitis mūsų tėvynei.
myse jie bus amžinai gyvi, ne turės apie pusketvirto spaudos
Pilsudskio ir lietuvių literatū Gerumo neapsprendžia tema, ta
ros puslapių.
Mindaugo krikšto detalė Lietuvos kankinių kop- atskiriami nuo mūsų tautinės są lanko. Išleidimu rūpinasi V. Eu
čiau nusikalsčiau, nebandęs pa V. K. Jonynas
Nuotr. V. Maželio monės tol, kol bus gyva Lietu ropos liet. sielovados centras.
vaizduoti tų didžiųjų tautos mo- lyčioje, Vatikane.
(Nukelta į 2 psl.)

trAšie
Rašytojų suvažiavimai oku
puotoje Lietuvoje nėra kasme
tinis reiškinys. Dešimtmečius
nusitęsusiame okupacijos lai
kotarpyje šiemet gegužės 27 28 d. šauktasis iš eilės yra vos
penktas. O ir šaukimo priežas
tys dažnai didžia dalimi visai
nešplaukia iš pačios lteratūros
tenykštės raidos, o būna dau
giausia propagandinės ar gry
nai technikinės vaidybinių pos
tų pakeitimui. Toks tipingas
rašytojų suvažiavimas buvo ir
šiemet.
Mažiausiai tenka abejoti,
kad pati pagrindinė suvažiavi
mo šaukimo priežastis buvo le
nininiai metai — 100 metų su
kaktis nuo Lenino gimimo.
Kada ligi nepakeliamo koktu
mo mėnesių mėnesiais ir me
tais laikraščiai ir žurnalai vi
soj Sovietijoj perkimšti Leni
no liaupsėmis, kada visokios
organizacijos, įvairios institu
cijos, miestai ir respublikos
nėrėsi iš kailio rengdamos pri
valomas Lenino akademijas,
jubiliejines šokių bei dainų
šventes ir kt., nesušaukti ra
šytojų suvažiavimo ir neišgar
binti rašytojų vardu Lenino,
būtų buvęs tikras nusikalti
mas.
Kad tai ne iš piršto tvirtini
mai, liudija ir daugelio suva
žiavime kalbėjusių akcentai.
Jie tiesiog baugiai priminė sta
lininio laikotarpio odes Stali
nui, kada anas buvo laikomas
net mokslo ir meno sričių di
džiausiu specialistu. Štai tik
keletas ištraukų iš šiemetinia
me suvažiavime paties Rašyto
jų sąjungos pirmininko Ed.
Mieželaičio padaryto ataskaiti
nio pranešimo:

/ NEŽINOMO BROLIO PRAŠYMĄ A TSILIEPIANT

Vengdamas pasinaudoti
žo
dingų simpoziumų tradicija, aš
noriu kalbėti trumpai.
Prieš trisdešimtį metų, birže
lio mėn. Lietuvos valstybė pra
rado savo nepriklausomybę. Po
vienerių tautos kančių metų, gai
vališkas sukilimas trumpam ir la
bai trumpam sugrąžino suvere
numą. Paskui, per kelerius metus
tęsėsi žūtbūtinės kovos dėl lais
vės, kurių metu daugiau kaip
30,000 Laisvės kovotojų žuvo ne
palyginamo herojizmo aplinky
bėse. Bet tautos laisvės ir suvere
numo idėja nežuvo, pasiliko vis
gyva, atkakli ir bekompromisinė.
Ši šventė skirta to herojiško
aukos ir apmaudo periodo vaiz
dui atkurti mūsų raštijoje. Šio
konkurso idėja buvo Laisvosios
Lietuvos redaktoriaus V. Šimkaus
kreipinys j lietuvius
rašytojus,
laukiant atsako kūriniais, liudi
jančiais, kad laisvės vaizdas nie
kados neišblės lietuvio siekiuose.
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EL laimėjimas, kurio reikšmę
gal pajusime tik po kelerių me
tų. Bet laimėjimas tikras, nes už
jų vienas ar kitas užklius, EL vie
nas iš tokių informacinių leidi
nių, kuriuo neišvengiamai daug
kas naudosis. O mes to ir siekia
me.

SVETUR NUOTAKA IŠLEIDŽIANT
ENCYCLOPEDIft LITUANICA PIRMO TOMO SULAUKUS
J. DŽIUGELIS
ENCYKLOPEDIA LITUANI-1 gal Vidzy ir nereikėjo (458),
CA. Volume I, Boston, Massa- nes jie įeina į 1920 sutarties sie
chusetts, edited by Simas Sužie nas ir net dabar Lietuvoje lei
dėlis, published by Juozas Kapo džiama rašyti Vidžiais, kai šiaip
čius, 1970, 608 psl.
kitiems reikalaujama tik oficia
lios jau gudiškos lyties. Vargu ar
*
pateks šiomis lytimis ir Želedis
(460), Žaludkas (461), Medi(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
las (461; jį dabar darko į Miodelis, nes perrašo iš gudiškosios
Vardų miške
tik su galūne) ir dar vienas ki
tas.
Prie tų vardų prašosi ir da
Trečias, taip pat didelis, isto
bartine
oficialia rašyba lytys, ko
rinės Lietuvos paradoksas, kad
jos valdovų
raštinė įvairiems kias galime rasti anglų k. vad.
kraštams rašė artimiausia šiems gazetteer, t. y. geografinių vardų
kalba (lotynų, vokiečių, bažny ir atlasų žodynuose. Šiap lietu
tine slavų, vėliau dar lenkų, net viškieji vietų vardai rašomi pa
graikų), bet nieko nepaliko sa gal prof. A. Salio nustatytą var
va lietuvių kalba. Todėl ir iš dyną, todėl vienoje kitoje vieto
plito ano meto Europoje įvairios je kiek išsiskiria, pvz. Videniš
ir kartu svetimos lietuvių valdo kiai šalia rašomo dažnai Videvų vardų lytys, o taip pat ir mū niškis, Druvetas ež. (408), kurį
sų didžiųjų miestų bei kitų vietų dažniau rašome Drivetas ir dar
vardai; visų jų svetimieji
dar vienas kitas nelygumas, kartais
neatsisako ir ne dabar. Mes, ma gal ir paprasta korektūros klai
žai terašę svetimomis kalbomis da. Bet visa tai tik smulkmenos.
Atskirai tenka minėti vadina
Lietuvos istorijos darbų, dabar
tenka
vis turime vargo kaip vieno ar moji transliteracija, kai
kito valdovo vardas rašyti net ir perrašyti dabar rašomi graž
EL, nes iki šios dienos savų var danka vietų vardai. EL laikosi
dų dar nesame pilnai svetur įtei paskutinių metų Kongreso bib
liotekos transliteracijos.
Dau
sinę.
Pirmas anglų k. lietuvių val giausia nesusipratimų esti vi? su
dovų vardus lietuviškomis lyti tomis rusų raidėmis, kurios at
mis pradėjo rašyti, tur būt, kun. liepia du garsus. Kongreso bib
dr. J. Končius. Jis disertacijoje, lioteka tą, pvz. ‘jat’ žodžio pratada dar Joseph B. Koncevičius džioja transliteruoja į IA ir deda
pavarde, Russia’s Attitude to- lankelį viršuje. Tuo pačiu keliu
vvards Union with Rome, Wa- eina ir rašo IE ir IU. Šis dvigu
shington, D.C. 1927, jau rašo: bas didžiųjų raidžių žodžio pra
Algirdas, Gediminas, Mindau džioje rašymas mums labai ne
gas, bet dar Jagela, Svid'rigaila, įprastas, bet jis vis tik, patogesnis
Trakai (Troki), bet dar Vilna. ne transliteracija su Y, pvz. Ya,
Vėliau jau laužė tuos ledus ir dr. Ye, Yu, kai žodžio viduryje ir ga
Owen J. C. Norem (amerikietis, le buvo vėl kitaip rašoma. Atro
buvęs JAV pasiuntinys
Lietu do, kad EL nesilaiko griežtai nei
vai), prof. dr. K. Pakštas, dr. K. vienos anglosaksų transliteraci
Jurgėla ir kt. Vieni jų rašė lie jos, nes čia rašo paprastai Iaseltuviškąsias valdovų
lytis
ir da (464 p.; ant e deda du taš
skliausteliuose dar dėjo doku kus), kai kongresine būtų YAselmentines ar svetimiesiems įpras da (su lankeliu viršuje), . kai
tas, kiti — tik lietuviškas. Prof. šiaip anglų k. geografiniuose žo
dr. O. Halecki ir ėmė pagaliau dynuose tėra Yasiolda, Yaselda.
nusileisti, rašė Lietuvos valdo Kuris kelias geresnis, dar sunku
vams lietuviškas ir skliausteliuo pasakyti, nes Kongreso bibliote
vis
se — dokumentines ar lenkams kos transliteracinė rašyba
įprastas. Daugiausia tuos ledus dar neįgavusi platesnio vartoji
vis tik sulaužė prof. dr. H. Pasz- mo, vis dar tebelemia Enc. Brikiewicz. Jis rašo:
Mindaugas, tanica ir kita įprastinė šiame
Gediminas, Mantvydas,
Nari
mantas (reikėjo Norimantas),
Algirdas, Jaunutis, Kęstutis, Ka
rijotas, , Liubartas, Aldona, Vy
tautas, bet Sigismund (reikėjo
Žygimantas), Jogaila, Skirgaila,
Kaributas, Lengvenis, bet dar
Svidrigaila (reikėjo Švitrigaila)
ir t. t. Mažiau žinomus jis rašo
(Atkelta iš 1 psl.)
su istorikam įprastiniais skliaus
Lenininių metų proga oku
teliuose, o žinomesnius jau tik
puotoje
Lietuvoje išleista net
lietuviškomis lytimis tiesiog, pa
lietuvių
rašytojų
lenininių eilė
vyzdžiui, Gediminas, Algirdas...,
raščių
antologija,
apie kurią
nors indekse dar pažymėjo jiems
savo
ataskaitoje
Ed.
MiežeBaiir šaltiniuose randamus. Tačiau
tis
sako:
jis dar nesugebėjo perlipti per
“Ir mes negalime nepasi
Zhivinbud (Živinbudas), Dovsprunk (Daugsprungas) ir vie džiaugti iš suvažiavimo tribū
ną kitą retųjų. Jis laužia ir daug nos knyga Daina apie Leniną,
toliau, nes rašo jau Kernavė, kurioje surinkti mūsų poetų
Kaunas, Merkinė, Trakai, Vil geriausi kūriniai, skirti didžia
nius ir t. L Taip pat Nevėžis, jam proletariato vadui. Tai
Neris..., bet dar lieka Niemen knyga, kurioje tarsi iš naujo
ir kt. Todėl EL jau yra kur šiek suskamba ir Salomėjos Nėries,
tiek atsiremti ir galima duoti lie ir ...” ir t. t. Salomėjos Nėries
tuviškomis vardų lytimis visus ir naujos antologijos vardo
valdovus, kurie tik juos turėjo, priminimu beveik čia turėtume
bet krikščioniškieji gal ir nėra savotiškai “džiaugtis” ir lais
reikalo lietuvinti, kas šiuo kartu vieji lietuviai. Iš tiesų, antolo
gijos vardas “Daina apie Leni
ir daroma.
Kiek sunkiau su vietų vardais, ną” yra analogiškai labai pras
ypač už Lithuania propria sienų. mingas, tiesiog pranašingas.
Juos EL rašo valstybės oficialią Juk čia ir tėvynėje daugelio
ja lytimi. Šiek tiek maišaties į- dar gerai prisimenama pirmu
neša ir svetimam sunku atstaty boflševikmečiu (1940 m.) iš
ti oficialią rašybą kun. dr. V. leista Salomėjos Nėries knyga
Gidžiūno vienuolijų
aprašuose — poema “Daina apie Staliną”.
suminėtas vienuolijų vietas, nes Kiek tada ši poema buvo liaup
joms ne visada duotas skliauste sinama, kiek verčiama į visas
liuose atitikmuo. Ir štai
205, tarybines kalbas! šiandien ji
206, 413 psl. rašo tik Brest-Li- net okupuotoje Lietuvoje yra
tovsk, bet tuo vardu tesurandi užmiršta, neminima. Prisiminė
‘sutartį’, nors iš jos dar gali at gal tik tie, kurie parinko var
sistatyti ir kokiu vardu šios vie dą šiemetinei lenininei antolo
tos EL ieškoti. Kitur vėl rašo gijai. Parinko — ir prasmingai
Miorai (457), kuriuos vargu ar pataikė, tiesiog analogiškai nu
duosime, o jei ir duosime tai kita rodydami panašią jos vertę ir
rašybą, kai tokiems Vidžiams išlikimo ąmšiiį.

Šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 27 d.
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Žmonių atranka ir smulkmenos
Sunkiausia kiekvienoje enciklo
pedijoje atrinkti dėtinus i ją
žmones. Mirusieji savaip patys at
sirenka, o gyvieji kelia daugiau
rūpesčių ir kartu didesnių sun
kumų. Daugelis iš gyvųjų mano,
kad jis tikrai reikalingas minėti
tame ar kitame leidinyje, “įam
žinti” enciklopedijose ir t. t. To
lel. ofiso HE 4-5841)
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10-4: šeštad. 10-2 vai.
Nuotr. V. Maželio

Ofs. 735-4477.

Rez. PR 8-8860

DR. E. OEGKYS
krašte (New York Times,
kanti daugiau Websterį).

se nuomonių, tai Balts. Čia prof. dr.
M. Gimbutienė savo darbą pui
kiai atliko, bet visa sujaukė tas
Neatbaigti rūpesčiai
275 p. žemėlapis, kuris baltus tik
rai daug nuskriaudė. XII - XIII a.
EL pradėta leisti, kad galėtu baltų gyvenamieji plotai turė
me atitiesti kai kurias įsigalėju jo dar gerai į rytus tęstis, nes te
sias ir mums svetimas prielaidas buvo dar pusgyviai galindai. At
baltų tautų, bei kalbų kilmės rodo, kad šis žemėlapis sulipdy
klausimais, pvz. pasakyti,
kad tas pagal vieną prof. K. Būgos,
mes esame ne slavai, bet atskira bet tada, kai jį pabraižė K. Bū
indoeuropiečių šaka, o tuo pa ga, dar tik maža tebuvo duome
čiu atitaisyti ir nuolatines slavo- nų, kad jis negalėjo visiškai
įfilų bei rusofilų užmačias,
po jungti galindų j ano meto baltų
kurių teigimas slypi kitas — lie plotus. Dabar turime ir proistotuviams ir latviams nereikalin rės, ir vandenvardžių darbų, to
ga nepriklausomybė, o reikia tik dėl šis žemėlapis yra gerokai pa
užsimerkti iki didysis jų brolis senęs. Prie baltų bibliografijos
rusas pabaigs šias užsispyrusias būtina buvo papildyti
naujų
‘tribes’ suėsti ir suvirškinti. To duomenų didesniais straipsniais,
dėl tokie straipsniai kaip Aesti kaip anksčiau minėtu V. V. Se(Pr. Skardžiaus) mūsų reikalui dov, kuris daugiau ir tiksliau ko
labai gerai tarnauja. Nors ir regavo kitus, taip pat reikėjo ir
trumpokas, bet geras Baltic Lan- J. Antoniewicz, Baltic Peoples in
guages, paimtas iš Encyklopedia the Light of Aycheology and
Americana, kurį parašė W. R. Toponomy (Actą) Baltico-SlaviSmalstieg, grynas
amerikietis, ca IV, 1966 7-27), kur pateikta
baigęs baltų k. studijas pas prof. įdomių žemėlapių ir ?■ .<ms ne
A. Salį ir tapęs artimu mūsų ir viena naudinga pastaba, taip ir
latvių bičiuliu. Dar daugiau tu T. Sulimirskio minėtą anksčiau
rėjo atitiesti mums nenaudingų straipsnį.

Šiaip visas čia minimas
penktasis lietuvių rašytojų są
jungos suvažiavimas buvo net
kur kas pilkesnis ir mažiau
spalvingas už pastarus anks
tesniuosius. Visas ataskaitinis
Ed. Mieželaičio pranešimas bu
vo įprastai bolševikiškai tra
faretinis: pirmiausia pasigiriama laimėjimais, o paskui tai
vienur, tai kitur pabarami ne
visai linijai ir drausmei paklusę. Šito trafareto, pradžioje iš
girdę pavyzdį, sąžiningai laikė
si ir kiti, suvažiavime kalbė
jusieji.
Gan dažnokai vis buvo daro
mos užuominos į ne visai draus
mingus ir savu keliu bandan
čius eiti pačius jaunuosius. Ta
čiau kokio nors jaunųjų ar ki
tokių drąsesniųjų išpuolio su
važiavime nebuvo. Matyt, ne
rizikuota sudrumsti tokios iš
kilmingos savimi patenkintų
lenininės nuotaikos.
Vis dėlto, kad taip nuogai
neatrodytų, jog suvažiavimas
šauktas vien tik Lenino jūbilie
jui, reikėjo ką nors ir kita pa
daryti. O nekalčiausias darbas
— persirikiuoti valdyboje. Tai
ir padaryta. Naujos valdybos
pirmininku, vietoj buvusio
Mieželaičio, parinktas Alfonsas
Bieliauskas.
O apie ką suvažiame nekal
bėta, bus kitoje paraštėje.
it, tori

J. Puzino archeologinių tyrinėji
mų apžvalga ir pačia archeolo
gija (116-140). Tai vis tylus ir
paprastas, rodos, prabilimas, bet
jį pastebės ne vienas, kuris do
misi Europos tautų seniausiąją
sandūra prie Baltijos. Tas pat pa
sidomės ir prof. dr. K. Avižonio
bei prof. S. Sužiedėlio kronikų
apžvalga (519-524), pilimis (473
-477). Toliau jau kiti gal skaity
tojai susiras prof. dr. J. Balio
balades
(255- 255), Kalėdas
(517-519) ir kitus šios srities
gausokus straipsnius, nes lietuvių
tautosaka vis dažniau ir dažniau
susirandama lyginamosioms ar
kitoms studijoms. Dar lengviau
pastebės skaitytojas tokius straip
snius kaip architektūra (dr. J.
Gimbuto, dr. P. Rėklaičio ir
arch. V. Švipo), menas (P. Jur
kaus), barokas (dr. P. Rėklai
čio), varpines ir bažnyčias (dr.
J. Gimbuto), nes jie gana gerai
iliustruoti. Užklius skaitantysis ir
už baleto, chorų ir pan. vadina
mų nepoltinių straipsnių, pasi
žiūrės ir gal pasinaudos. Tie
straipsniai gali sukelti skaitan
čiojo susidomėjimą pasidomėti ir
tos tautos šiandienine dalia. Jis
tada suras tokius straipsnius Collective Farm (J. Audėno), Colonization, Communist Party, Concentration Camp ir panašius, ku
rie daugiausia užkliūva Lietuvos
okupantui, bet apie tuos mūsų
reikalus kiti mažiausia nori ži
noti. Ir šie pastarieji straipsniai
mūsų kovos reikalui gali daug ir
daug patarnauti, gal kartais žy
miai daugiau negu stora knyga,
kurių šiandien daugelis vengia
skaityti. Čia trumpai suminėti,
kaip ir daugelis kitų, yra didelis

Labai gaila, kad mes norime
užkasti gyvokus rytų galindus,
nes
EL nenurodo
į atskirą
straipsnį nei prie baltų kalbų
(261 p.), nei prie Baltų (274 p.),
kai dar Bolšaja Sov. Enciklope
dija juos duoda ir gyvų neužka
sa (žr. Goliad, 12 1952 15 p.).
Todėl kam mums juos užmiršti,
ypač kai prie jų galime prijung
ti ir santykius iš pr. Kr. laikų
su' iranėnais, ir įsijungti vad. Juchnovo kultūrą, kuri priklauso
baltams, nors gal ir kitu vardu
vadintiems ne galindams, ir vi
są pakloti šiandieninių gudų et
niniu pagrindu, išaiškinti, ko
DR. ANNA BAUUNAS
dėl tiek daug baltiškųjų
van
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
denvardžių iki Šeimos (pietuo
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS
se) ir aplamai Dniepro baseine,
2858 West 63rd Street
bei kitus klausimus. Ir reikia ti
Vai.: kasdien la—12 vai. ir 7—t V.
kėti, kad sekančiame tome rasi vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad.
uždaryta Ligoniai priimami susitarus
me Galindus.
Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. WAIbrook 5-5O7B

Laimėjimai

Rezld.

Telef. 239-4683

dėl atrinkti gyvuosius pats nedė
kingiausias darbas. Ir EL redak
toriui tai turėjo būti vienas iš
sunkiausių.
Šiai EL atrinkti gyvuosius as
menis buvo tikrai sunku, nes no
rėta eiti dviem keliais. Atrinkti
tuos, kurie būtų minėtini sve
timiesiems, ir atrinkti jau an
gliškai tekalbančiam
lietuviui
reikalingus žinoti lietuvius. Tai
dviejų skirtingų reikalavimų ke
lias. EL redaktorius šiuos abu
siekimus bandė suderinti ir at
ranką neblogai pravedė. Mano
įsitikinimu, buvo galima dar vie
na kita pavardė (iš gyvųjų) ir
nubraukti, nes daugelis enciklo(Nukelta j 4 psl.)

DR, J. MEŠKAUSKAS
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2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
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Vai. pagal susitarime. Uždaryta treč.
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1RAWEORD MEDICAL BUILLING
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8449 So. Pulaskl Road
Trečiadieniais uždaryta
Valandos pagal susitarimu

Rez. Tel OI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija
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Ginekologinė Chirurgija

Telef. — 423-2660

D R.

E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzle Avenue
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penktad 8 v r. Iki 9 v v. Treč. tr
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DR. ALG KAVALIŪNAS
5540

S.

Pulaskl

Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
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DR. IRENA KURAS

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195
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DR. V. TUMASONIS

KUDIKTU IH VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL TIUILDING

7156 South Westem Avenue
rtrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt.

nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
8—8 vai. vakare. Trečlad.
nuo
11 vai. ryto lkl 1 . vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1168

CHIRURGAS

2454 Weut 71st Street
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Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 vai. vak.
Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
Mažai ir kovojančiai tautai
Rez. tel. 239-2019
IR MOTERŲ LIGOŠ
DR.
ONA VAŠKEVIČIUS
dažnai tenka pasisakyti kas ji yra AKUŠERIJA
GINEKOLOGlNfi CHIRURGIJA
Te!, ofiso Ir buto OLymplo 2-4159
(TAŠKAS)
ir ko ji siekia. Ir vienu kitu 6449 So. Pulasld Road (Crawford
GYDYTOJA IR CHIRURGB
DR. P. KISIELIUS
kartu jai pasisakyti gana sunku, Medical Bullding) Tol. LU 5-6446
6648 South Albany Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nes didieji ir laisve besidžiaugią Priima ligonius pagal susitarimą,
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
nenori jos išgirstį.Tokios nuola tel neatsiliepia, skambinti 174-8011
4938 W. 15tb Street, Cicero
Ir kitu laiku pagal susitarimą
tinės nesėkmės ir tokio nenoro
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak
DR. VL. BLAŽYS
Išskyrus trečiadienius
Tel.
ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
mus išgirsti liudininkai esame ir PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.
DR. F. C. WINSKUNAS
mes patys. Ir tačiau mažą bei
2801 Mest 6Srd Street
Kampas 68-dios Ir Callfornla
OR.MARIJA LINAS
kovojančią tautą išgirsta, kai ši
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAI/ai.: kasdien nuo (—8 vai. vak AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
nuolatos ir atkakliai savo sie
šeštadieniais 2—4 vai.
3107 West 71at Street
Ir kitu laiku pagal sutarti
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v.
kiams prabyla didžiosiomis pa Trečlad. Ofiso
2817 Weet 71st Street
telef. 478-4042
Treč. Ir šeštad. nagai susitarimą
saulio kalbomis, kai ji prabyla ne
Resld. tel. M'Albrook 5-8048
Telef. HEmlock 6-3545
tik savais skundais, bet ir kultū
(Ofiso Ir rezidencijos)
DR. PETRAS ZLIOBA
Valandos pagal susitarimą
DR. C. X. BOBELIS
ra, jos laimėjimais. Ir EL laužia
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
tą visą tylos sąmokslą keliariolakatų Ir šlapumo Taką
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732
6449 South Pulaakl Road
pai.
Ofiso tel. 787-2141 Namu 838-4850
Chirurgija
DR.
A.
MACIŪNAS
Vai.: plrmad., antrad. penktad. 1-4
Čia baltų (Balts) apžvalginiu
Tel. 695-0583 — Elgh.
Ir 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro
CHIRURGAS
straipsniu prabilome kas esame.
šeštadieniais 11-1 vai, popiet
425 No. Liberty Street
2858 West 63rd Street
Route 25, Elgin, Illinois
Tą pasisakymą sustiprinome ki
Perskaitę “Draugą", duoPriima tik susitarus
tais, dar kartą ramiai išdėstyda'olando* plrmad. ketv 6—8 ra)
ŠKELBKTTES
“
DR
ALKTE"
tavi it, jį kitiems pasiskaityti.
mi savo pasisakymą, tai prof. dr.
antraA »—4 vai.

DR. K. G. BALU KAS

šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 27 d.
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IŠMINTIES IR GRA UDUUO PERSPEKTYVOJ
Įspūdžiai iš Aloyzo Bažmo naujo novelių r nkinio “Išdžiūvusi lanka"
Aloyzas Baronas, IšDŽICVUSI
LANKA. Novelės. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas. 1970 m. Aplan
ką p:ešč Kazys Veselka. Kaina
$4.50. Gaunama ir “Drauge”
kas mėgsta vaikščioti

“Žiogo ir žmogaus dulkės ne
atskirsi”, samprotauja
Aloyzo
Barono novelės veikėjas Kunda,
ruošdamasis rašyti atsiminimus.
O Stasys Pauliukas, dukteriai su
kavalieriumi pabėgus iš namų,
susigraudinęs nusprendžia: “Rei
kia ieškoti kažkokio vidurio tarp
dabarties ir praeities”.
Panašių aforizmų, kartais
ir
giiiia taiklių, galima surasti pas
kutinėje .4/oyzo Barono knygoje
“Išdžiūvusi lanka”. Čia surinkta
18 įvairaus ilgumo istorijų,
di
džia dalimi parašytų pirmuoju
asmeniu. Atsiskleidžia lietuvio iš
eivio buitis; slenka praeities per
gyvenimai, įdomūs epizodai, da
barties šeimyniniai
konfliktai.
Baronas sugeba metodiškai įsiū
buoti pasakojimą ir išlaikyti vie
nodą tempą bei intonaciją. Su
sidaro įspūdis, kad autorius yra
asmeniškai dalyvavęs įvykiuose,
o tai novelėms suteikia šiltą in
tymumą.
Knygos psichologija nėra pasi
nešusi į šiais laikais mėgstamą
painumą, kur audinyje sukasi pa
sąmonės srautas ar kokios sun
kiai iššifruojamos dimensijos. Ba
rono novelių motyvus gaubia lie
tuviška jausena. O
situacijose,
dilemose ir sprendimuose išryš
kėja tradicinės etikos
bruožai.
Gyvenimo mazgai narpliojami
be ypatingo tragizmo. Todėl re
tas pasakojimas baigiasi su klaus
tuku. Pabaigai kur kas mielesnis
išmintingas aforizmas.

PR. VISVYDAS

tik karstą, bet ir gyvą žmogų
(žiūr. J. Aisčio eil. “Tąsyk ve
jas”).

perone, liūdnų ir vienišų medžių matoTačiau ne visur išlaikomas
laukdamas traukinių. Iš tiesų, jis me ir medžius, sergančius ulcelaukia motinos grįžimo. Pasako riais Sarkastišku palyginimu iš- kūrybinio braižo skambumas,
kurios novelės galėjo būti
jimas baigiamas smingančiu sa reiškiamas buožės Brazdžiaus teiaštresnės,
kiniu: “į tolumas skubėjo bėgiai singumas: “jo sąžinė buvo rami, trumpesnės ir frazės
— labai artimos, tačiau nesusi kaip nuplaktas šuo”. “Vaikystės I Antai 132 p., kur šnekama apie
siekiančios, tarsi meilės ir neapy detalėje” pirmuoju sakiniu pava- ve’nl° kerštą už pinigų panieki
kantos linijos, kuriomis bėga gy ziuojama musų
parengimams: nimą, visi tie sakiniai su nespalvenimas”.
“Minėjimas pasiekė nuobodumo vingais ir sunkiais prieveiksmiais
Jautrų lyriškumą Baronas at- viršūnę”. Kartais pasigirsta paro (naikinančiai, alinančiai, grę
sveria ironija ir sąmojumi. Šalia j dija: “Keturiese gali išnešti ne žiančiai...) pakliuvo be reikalo.
Kiek lėkštokai nuskamba ir kai
kurie aforizmai, kai kada pasa
komi ne vietoje Nieko neįtikins
sakinys — “sentimentalumas yra žmogaus priešas”, nes daug
yra sentimentalių žmonių, pasi
žyminčių gerumu ir sveikata. Ir
V. K. Jonynas
finalinė
sentencija
“Smėlio
krante”: “Žemė tai smėlio kran
tas. Plauki, kabiniesi,
smėlis
griūva...” labai jau smėlėta ir ne
turi filosofinio molio. O dėl ko
rektūros klaidų tektų pabarti lei
J. Augustaityte
dėjus, nes jų gausumas groži
niame veikale
nepateisinamas.
Vengtinas taip pat ir įvardžio
“aš” per dažnas vartojimas (pvz.
LAISVIEJI BROLIAI
ps. 154).

“Išdžiūvusioje lankoje” skaity
tojas tačiau suras ne tik pluoš
tą įdomių istorijų, kurias galima
pasakoti draugijoje, bet ir lietu
vio širdžiai artimą
gyvenimo
dvelkimą, nuspalvintą Barono ly
rizmu. Ta violetinė graudumo gi
ja, kuri prasimuša beveik kiek
vienoje novelėje, juk priklauso
mūsų likimui. Tie vieniši vaka
rai, tie gintaru inkrustuoti ru
dens medžiai, tie švelnūs patetiš
ki epizodai liudija “žmogaus be
jėgiškumą laikui”. Tai giliai jau
čia Aloyzas Baronas, tai pajus ir
Nuotr. Vyt. Račkausko kiekvienas jautresnis skaitytojas.

Bene geriausiame rinkinio ap
sakyme “Atlaidai” piemuo per
išpažintį kunigui pasako savo di
džiausią nuodėmę: “Aš paskundžiau berną, kad šis vogė obuo
lius”. Po tokio atsivėrimo obuo
liai jau nėra sprangūs: sąžinė ra
mi. Savo ruožtu sąžinės ramumą
kažkaip primityviai laimi ir Ba
kutis “Kvailumo riboje”. Seniai
dovanotoje sofoje surastą dolerių
pluoštą jis nuneša policijai. Aiš
ku, tuo sukelia bendradarbių pa
juoką. Susikrimtęs ir persidirbęs,
būsimas pensininkas Bakutis ne
trukus ištinkamas širdies smūgio
ir miršta. Kiekvienas skaitytojas
nepritars tokiam herojiškam są
žiningumui . O gal tai rašytojo
paradoksas visu aštrumu paro
dyti sąžiningo, paprasto,
doro
žmogaus didybę.
Ryškiausi
Barono
stiliaus
bruožai glūdi atmosferos pavaiz
davime. Jam yra prie širdies gy
venimo trapumo ir menkystės
niuansai. Tam jis negaili nei sa
vo lyrinio talento, nei pesimisti
nio skepticizmo. Puikiai išbalan
suotą, nostalgišką atmosferą pa
juntame “Mano tėvo eglutėje”—
vaizdelyje, kurį, tur būt, ne vie
nas lietuvis yra išnešiojęs sąmo
nėje. Jis kažkaip natūraliai iš
plaukia iš knygos puslapių. Ma
tome provincijos miestelį, prieš
kalėdines dienas, siaučiantį gri
pą; matome šeimą, kur vienas
vaikas ir tėvas sirguliuoja. Nors
visi sotūs, bet čia nėra
per
tekliaus, nes stinga pinigų. Tėvas
eina į mišką parsinešti eglutės,
kad galėtų pradžiuginti vaikus.
Grįžęs suserga plaučių uždegimu
ir miršta. “Och tai graži eglutė”,
sakė tėvas. Barono sakinyje tėvas
miršta ne sentimentaliai, bet la
koniškai, su aforizmo priegaide:
“mažuose miesteliuose
žmonės
nemiršta neefektingu gripu, tė
vas mirė plaučių uždegimu”.

Vilniuje leidžiamame “Perga
lės” žurnale (1970 Nr. 2) Vyt.
Kazakevičius paminėjo mano ra
šinį “Vincas Krėvė savo laiškuo
se, 1944-1954”, kurį pernai Krė
vės mirties 15 metų
sukakties
proga paskelbiau “Drauge” (šie
met išėjo ir jo atskiras atspau
das), tikėdamasis ateityje išleisti
ir pilną (kiek jau jų man pavyks
surankioti) Krėvės laiškų išeivi
joje rinkinį. Gerai, kad “Pergalė
je” pravertas nors dar ir siauras
langelis, pro kurį to žurnalo
skaitytojai šiek tiek sužino, kas
dedasi kultūriniame išeivijos gy
venime. Štai ir iš Kazakevičiaus
recenzijos skaitytojas patirs, kad
Bostone buvo išleisti šeši Krėvės
raštų tomai (tas faktas, beje, dar
nutylėtas Maž. Liet. Tarybinėje
Enciklopedijoje) ir kad šių eilu
čių autorius Pensilvanijos uni
versiteto bibliotekoje telkia Krė
vės archyvą, jam darydamas liku
sių Krėvės rankraščių ir laiškų
nuotraukas, ir jų tikisi netrukus
turėti daugiau kaip tūkstantį la
pų (jau ir yra daugiau kaip tūks
tantis!). Ypač įdomios skaityto
jams turėtų būti tos kelios Krėvės
laiškų ištraukos, kurias Kazake
vičius pacitavo iš mano rašinio.
Deja, dėl nedidelių recenzijos rė
mų tokių ištraukų tėra nedaug,
ir jos gana vienašališkai parink
tos; tad siaurai teleidžia pažinti
Krėvės mintis ir nuotaikas.

Rudenišku graudumu pasižy
mi “Priemiestis”, kur
puošnūs
namai kontrastuoja su dvasine ne
gerove ir tuštuma. Seimą yra iš
siskyrusi. Mažas berniukas ilgisi
motinos, o užsispyręs tėvas neno
ri jos prileisti prie vaiko. Bemiu-

Kitame “Pergalės” numeryje
(1970 Nr. 4) Kazakevičius džiau
giasi, kad “tarybinė
literatūra
plačiu srautu įsiveržė į išeivių
kultūrinį gyvenimą” ir kad, atsi
lankęs pas Amerikos lietuvius,
pats matęs jų “knygų lentynose

Rašytojas Aloyzas Baronas
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Detalė iš skulptūros

- Vaičiūnienė

‘Kankinys” Lietuvos kankiniu koplyčioje, Vatikane.
Nuotr. V. Maželio

REALYBĖS PAVEIKSLAS
GENOCIDO PARODOJE
Tik vakaras pametė drebančią žvaigždę
Galulaukėj tilto, kaip marmuras, pilko;
Kauliukais per dieną iš pinigo žaidę,
Nuo stalų savo grobį godžiai susirinko.

Jie buvo augaloti, tiesūs, stiprūs, gražūs.
Panašūs į viens kitą iŠ akių.
Ką jie kalbėjo man dar mažai,
Ir šiandien tuo tikiu.

Jis pėsčias atėjo iš meniškai nupiešto Sibiro —
Baltas ir šaltas, kaip degantis sniegas...
Avietės skambėdamos biro ir biro,
Pakol jas surinko tylos mėlynuojantis miegas.

Apžėlę samanomis liemenys nuo šiaurės
Viena vyriausioji mintis visų...
Jų šerdim sruvo vienas kraujas,
Ir žiedas jo lašų,

Atėjau, sako jis, nei ištroškęs, nei išbadėjęs...
Neverki: nei valgyt, nei gerti nenoriu...
Nešalta, nes mano drabužio nepergeria vėjas,
Nei apavas kietas nespaudžia man kojų...

Lyg perpildyta taurė, liejasi ir plieskia
Sunkiam debesyje ledų šarmos.
Galybė rankų ją pasiekia
Iš žemės gilumos.

Paleiski į laisvę barsuką ir širmuonėlj,
O vyną iš indo auksinio ant žemės išpilki.
Žinai, kad tiktai realybė tiesia šešėlį,
Kad širmuonėliais kauliukais bcžaidžiantys vilki...

Jos kūnas juodas baltais kaulais ounariucas,
Suraišiotas arterijų gija,
O šilumos ir šalčio šimtas
Aštrėja tyloje.

Matai, jog esu vėliava, sudraskyta į skiautes,
Pelenuose anglis atsigaut, užsidegti, prabilti.
Iš tiesos ir iš meilės gyvenimą jautęs,
{diegęs į žemę vilties neįvykusią viltį...

Girdi ir ką atsako broliai, standrūs, grakštūs,
Pasveikinti speigu ir ugnimi...
Gyvą istoriją jų raštuos
Pirštais skaityt imi.

Atėjau nepavargęs, nei nepailsęs
Realusis šešėlis konkrečios realybės —
{spėti, kad vandens kartu su ugnikalniais pilsis
Ir marmurą rėžys žvaigždžių beprotybės...

Jų liemenis, paparčiais peržėlusius, glostai,
O juoką šunio kaukimu girdi!
Paraližuoti teisės mostai
Marinamoj širdy.

Šiltai apsivilkęs įšalusio purpuro sluoksniu storoku,
Parodė brangiausioms apyrankėm papuoštus riešus.
Pagailo, kad meniškai piešti nemoku..
O būčiau pasaulio galerijai meno šedevrą nuplėšus.

KelLs pastabos prie V. Kazakevičiaus recenzijos
VINCAS MACIŪNAS

kakties minėjimo metu Philadelphijoje jis kalbėjo: “Aš maniau,
kad esu užmirštas, o matau, kad
visuomenė domisi manimi. Tai
mane nudžiugino, (...) aš šian
dien esu labai nusidžiaugęs, kad
mane suprato taip, kaip aš no
riu, kad
suprastų”. Gerokas
pluoštas atskirų asmenų ir orga
nizacijų sveikinamųjų
laiškų
Krėvės rankraštiniame
paliki
me akivaizdžiai rodo, kad Krėvė
anaiptol nebuvo lietuviškos vi
suomenės išeivijoje
pamirštas.
Antra vertus, nenuneigiant, kad
Krėvės liūdnos refleksijos daž
niau pasikartodavo,
amžiaus
naštai vis labiau slegiant, sveika
tai sušlubuojant ir viltims grįžti
išsiilgton tėvynėn galutinai iš
nykus, reikia pastebėti, kad min
tis apie visuomenės (ypač . jos
jaunosios kartos) nebesidomėji-

mą jais yra gana būdinga ir ki
tiems vyresnio amžiaus rašyto
jams, nors ir gyvenantiems visai
skirtingose sąlygose. Štai pvz. V.
Mykolaitis-Putinas, kuris savo senatvėje galėjo, rodos, pasidžiaugti ir oficialiai ir privačiai reiškia
ma pagarba, dažnu minėjimu įvairiuose viešuose parengimuose
ir spaudoje, gausiu jo raštų leidi
mu ir t. t., vis dėlto 1962.VI.4
laiške nusiskundė: “Tačiau pa
skutiniais metais buvau pajutęs
aplink save kažkokią šaltą tuštu
mą. Iš literatūros gyvenimo bu
vau tarsi išbrauktas. Literatūrinė
spauda manęs neminėjo, mano
kūryba nesidomėjo. J gyvenimą
išėjo jauna rašytojų karta su ki
tokiais idealais, kitokiais ieškoji
mais, kitokiu stiliumi” (Raštai,

kritišką pasisakymą (beje, tik te
ologiniu atžvilgiu) apie Krėvės
“Dangaus ir žemės sūnus”, Ka
zakevičius nurodo, kad anas vei
kalas Krėvei “atnešė daug skaudžių pergyvenimų, nusivylimų”.
Kągi.
Laisvoje
visuomenėje
kiekvienas laisvai pasisako įvairiais klausimais - politiniais, so
cialiniais, religiniais, taip pat ir
literatūriniais. Negalima
betgi
nepastebėti,
kad
palankūs
straipsniai apie Krėvės kūrybą la
bai smarkiai viršijo, netgi nustel
bė tuos negausius kritiškus pasi
sakymus dėl Krėvės visuomeni
nės veiklos ar jo veikalų. “Aiduo
se” (1952 Nr. 9) A. Vaičiulaitis
tiesiog aukštino Krėvę: “Jau su
pirmaisiais savo veikalais jisai ta
po mūsų klasiku, vienu iš mylimiausiųjų lietuvių tautos rašyto
jų. Jis lietuvių kūrybos pasaulį
praturtino gausiau, negu kuris
kitas mūsų autorius, jeigu žiūrėti
svarbiųjų veikalų skaičiaus. Do
nelaitis savo didybę ir garbę pa
grindė tais vienais ‘Metais’, Mai
ronis — ‘Pavasario balsais’, o
Vincas Krėvė net keturiais tvirj tais šulais —apysakomis ‘Šiaudinėj pastogėj’, ‘Dainavos
šalies
t senų žmonių padavimais’, dra
momis — ‘Šarūnu’ ir ‘Skirgaila’.
Dabar jis stato dar ir
penktą
stulpą — ‘Danguas ir žemės sū
nus’.” Taigi pastarasis veikalas
ne tik nenutylėtas, betgi net va
dinamas penktuoju Krėvės kūry
bos stulpu. Ir dargi tuose pačiuo
se “Aiduose”, kur kiek anksčiau
buvo išspausdintas to veikalo
atžvilgiu kritiškas vysk. Padols
kio straipsnis.

iš Tarybų Lietuvos gautas kny
gas”. O kodėl gi jų neturės savo
lentynose? Juk jų gali laisvai nu
sipirkti soyietinius leidinius par
davinėjančiuose knygynuose; be
to, ir tiesiog iš Lietuvos gauna,
nes paštas jas nevaržomai per
siunčia, o taip pat ir muitininkai,
keleivių bagažą betikrindami, jų
neatima. Ir savaime kyla mintis,
ar nebūtų gera, gražu, teisinga ir
lietuvių tautai naudinga, jei ir
išeivijoje leidžiamos lietuviškos
knygos ir žurnalai bei laikraščiai
lygiai laisvai galėtų pasiekti skai
tytoją Lietuvoje, o nebūtų užda
ryti toli gražu ne kiekvienam
prieinamuose bibliotekų “specX, 1969, p. 727).
fonduose”. Tada ir iš mano raši
Pacitavęs vysk. V. Padolskio
nyje gana gausiai pateiktų Krė
vės laiškų ištraukų
skaitytojas
galėtų pats susidaryti visapusiš
kesnį ir tikslesnį vaizdą, negu iš
Kazakevičiaus recenzijos, apie sa
vo gerbiamo rašytojo gyvenimą
išeivijoje, apie jo mintis, įvairias
pažiūras ir
besikaitaliojančias
nuotaikas gyvenimo saulėleidy
je.
Sakysime, Kazakevičius paci
tuoja melancholišką Krėvės pasi
guodimą, kad “manim niekas ne
sidomi”. Vis dėlto, nebūtų tikslu
tokią Krėvės nuotaiką per daug
apibendrinti. Štai vienam pažįs
tamam savo 70-mečio sukakties
proga Krėvė taip rašė: “Daug
daug džiaugsmo man tos sukak
tuvės suteikė. Jų metu patyriau,
kad dar nesu visai užmirštas”. V. Krėvė pasirašo koplytėlės pastatymo aktą Glasenbacho lietuvių sto
Taip pat neturėtume
netikėti vykloje prie Salzburgo (Austrijoj) 1946 metų pavasarį.
Gal būt, ir aš esu vienas iš tų,
Nuotr. V. Staškevičiaus kurie, anot Kazakevičiaus (PerKrėvės nuoširdumu, kai anos su
#

gale, 1970, Nr. 4), "nepajėgia
ar nenori suprasti mūsų kultūri
nės veiklos prasmės”, betgi aš
tikrai nesuprantu, kodėl, gi tas,
Kazakevičius visai teisingais žo
džiais betariant, “didžiulio rašy
tojo talento pagimdytas veikalas, kurį autorius pradėjo rašyti
seniai Lietuvoje ir kuriam pasky
rė visas kūrybines jėgas, atsidūręs
svetur”, ligi šiol tebėra neišleis
tas Lietuvoje, nors jau daugiau
kaip 15 metų praėjo nuo Krėvės
mirties. Gal dėl to, kad veikalo
tema biblinė, betgi priėjimas prie
jos yra juk istorinis ir psichologi
nis, ne teologinis. Kad bent būtų
Lietuvon laisvai įsileidžiami Bos
tone išleistieji Krėvės raštai, ku
rių šeštame tome
paskelbti
“Dangaus ir žemės sūnūs”, kiek
jau Krėvė jų buvo spėjęs parašy
ti.

Užsiminęs apie vysk. Padols
kio kritišką pažiūrą į tą Krėvės
veikalą, Kazakevičius rašo: “Emigracinėje spaudoje net imta
praleidinėti jo pavardę”. Jei vie
nas ar kitas, nepalankiai Krėvės
atžvilgiu nusiteikęs, ir buvo ne
paminėjęs kuriame nors
savo
straipsnyje Krėvės, kur gal
būt
derėję, tai nepalyginti daugiau
buvo tokių, kurie jį nuoširdžiai
gerbė ir jo kūrybą didžiai verti
no. Išeivijos spaudoje nestokojo
nei straipsnių apie Krėvę, nei jo
kūrybos ištraukų, iš kurių susida
rytų geroka Krėvės bibliografijėlė. Juk ne išeivijoje, o kaip tik
Lietuvoje ligi pat Krėvės mirties
jo vardas buvo visai nutylimas,
jo veikalai nespausdinami, mo
kyklose nenagrinėjami,
teatre
nevaidinami ir t. t. Su kartėliu

(Nukelta j 4 pusi.)

SeStadienis, 1970 m. birželio mėn. 27 d.
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Ties rašytojo kapu, 10 metų nuo mirties sukakus. 200 lankytojų ir jaunuolio per
skaitytas nespausdintas rašytojo eilėraštis

(Atkelta iš 3 pusi.)
turi būti atliktas: būtent, Krėvės
rašė apie tai pats Krėvė: “Taigi oficialaus pasmerkimo (1946 Lesu Tarybinei Lietuvai miręs”. TSR Liaudies komisarų taryba
Tokie Krėvės pasisakymai, jei Krėvę paskelbė “lietuvių tautos
Kazakevičius būtų juos iš mano išdaviku”) oficialus atšaukimas.
rašinio pacitavęs, tikrai galėtų Juk po Stalino mirties visa eilė
būti įdomūs “Pergalės” skaityto “represuotųjų” buvo reabilituoti.
jams, kurių jaunesnieji gal net ir Antai “Mažojoje Lietuviškojoje
į
nebežino, kad dabar taip aukšti Tarybinėje Enciklopedijoje”
namasis Krėvė dar netaip seniai įvairių antraeilių rašytojų (A.
Dabulevičiaus, A. Merkytės, B.
buvo tėvynėje visai uždraustas.
Kaip ir daugumas
vyresnio Pauliukevičiaus) biografines aamžiaus išeivių, Krėvė ne tik il pybraižas įterptos trafaretinės for
gėjosi paliktos tėvynės, bet ir ne mulės: “Žuvo, neteisėtai repre
kartą reiškė norą bent numirti suotas asmenybės kulto sąlygo
Lietuvoje. Keletą tokių ištraukų mis. 1957 reabilituotas.” Toksai'
pacituoja ir Kazakevičius,
pri B. Pranskus buvo reabilituotas
mindamas Krėvės norą būti pa dar prieš savo mirtį. Kaip teko
laidotam gimtuosiuose Subarto- girdėti, privačiuose pokalbiuose
nyse, kur, anot
Kazakevičiaus kartais pareiškiamas apgailes
“taip gražiai gerbiamas
mūsų tavimas, kad buvusi
padaryta
klasiko atiminimas”. Tikrai rei-i klaida, apkaltinant ir pasmer
kia pasidžiaugti, kad Subartony-| kiant Krėvę. Reikia, kad paga
se, kaip teko girdėti ir skaityti, liau ir viešai būtų pripažinta,
Krėvės gimtoji pirkia yra pavers- į kad Krėvė “buvo neteisėtai repre
ta tam tikru Krėvės muziejumi, suotas asmenybės kulto sąlygo
kur surinkta įvairių Krėvės nuo mis”, ir dabar reabilituoja
traukų ir kitokių su juo surištų mas.
daiktų. Atsilankiusieji tačiau pa
Baigdamas šias savo pastabas,
stebėjo, kad Krėvės paskutinis de
dar noriu pacituoti Krėvės pažiū
šimtmetis (taigi tas pats laiko
roms į grįžimą Lietuvon būdingą
tarpis, kada Krėvė buvo “repre
ištrauką iš laiško, kurio nebu
suotas”, sovietiniu terminu beta
vau turėjęs, kai rašiau
aną
riant) atstovaujamas vos vienos straipsnį. Tame 1949 X. 17 laiške
mažytės Krėvės antkapio
nuo
M. Biržiškai Krėvė, pareiškęs pa
traukos. Tikėkimės, kad ateityje
geidavimą grįžti Lietuvon, kad
reikalai ir čia pasitaisys.
bent numirtų ten, toliau pride
Reikia tik džiaugtis, kad Krė da: “O gal iki to laiko ir Lietu-1
vė grąžintas tautai, kad jo raštai va taps laisva, ir mes, nors seni,
(nors dar ir ne visi) gausiai lei bet pasirodysim dar Jai reikalin
džiami, plačiai skaitomi, gaivina i gi ir grįšime ne tik mirti, bet ir
lietuvių kalbos meilę, stiprina
dirbti, padėti atstatyti tai, ką kul
prisirišimą prie gimtojo krašto ir
apskritai kelia lietuvišką dvasią. tūros srityje yra sugriovę sveti
Dar vienas svarbus dalykas betgi mi.”

Nė žodžio apie 10-ją mirties
sukaktį
šių metų gegužės 30 d. suka
ko lygiai 10 metų nuo rusų rašy
tojo Boriso Pasternako, “Dr. 2ivago” autoriaus, mirties. Tą die
ną sovietų spauda nei vienu žo
džiu neprasitarė, kad prieš
10
metų mirė Nobelio premijos lau
reatas, vienas didžiųjų Rusijos
rašytojų. Apie tai gyventojai neprivąlo žinoti...
Vis dėlto tą dieną apie 200 ru
sų atvyko į Peredelkino vietovę,
netoli Maskvos ribų ir pagerbė
didįjį savo tautos sūnų.
Pasternakas, pagarsėjęs Vaka
ruose, bet režimo pasmerktas sa
vame krašte, paskutiniuosius sa
vo gyvenimo metus buvo pralei
dęs “dačoje”, vasaros namuose,
visai netoli tos vietos, kur jis ir
palaidotas.

VYT. ALSEIKA,
mūsų spec. korespondentas
New Yorke

Betgi Pasternako žodžiai
nuskambėjo...

ginų, su kukliais, bet stilingais
rūbais. Visi lankytojai, rašytojo
gerbėjai, skubėjo padėti prie ka
po gyvų gėlių. Daugiausia tai bu
vo raudonos bei geltonos spalvos
gvazdikai. Gėlėmis pagerbę žmo
gų, kurio nemėgo režimas, tie
lankytojai arba stovinėjo aplink,

Kapas, kurį lanko modernieji
piligrimai

1960 m. Pasternakui mirus, jo
kapas virto intelektualų, šių mo
dėmiųjų piligrimų, dažna lanky
mo vieta. Tie intelektualai gerai
žino, kad Maskvos režimas ne
leido “Daktarą Živago” spaus
dinti Sovietuose, tačiau pati kny
ga, perrašyta mašinėle, dauge
liu egzempliorių buvo
visame
krašte paskleista. Gyventojai dar
gerai prisimena, kad rašytojui
1958 m. buvo paskirta Nobelio
literatūros premija ir kad tuome
tinis Maskvos režimas, su Chruš
čiovu priešaky, privertė rašytoją
atsisakytį tos retos garbės —No
belio premijos.
Senesnioji karta ir jaunimas
x
su gvazdikais

nepasirodė ir kiti laukti rašyto
jai.

2 vai. po pietų staiga ties ka
pu atsirado nemaža grupė vy
riškių — tai daugiau jaunesnio
amžiaus, vienas kitas ir senesnis.
Jie susirinkusioms moterims bei
kitiems nepasisakė, kas. jie
per
vieni ir niekam nerūpėjo patirti
jų pavardes ar užsiėmimą.
Jie iš eilės, iš rankraščių ar at
minties, perskaitė visą eilę Pas
ternako eilėraščių. Atrodo, kad
kitiems lankytojams šie eilėraš
čiai taipgi buvo žinomi, nes ne
vienas juos pašnabždomis karto
jo.
Jaunas vyras perskaitė .vieną
eilėraštį, kuris jau buvo Sovietų
Sąjungoje viešai paskelbtas. Jis Vitolis Dragunevičius
vadinosi “Harųletas.”

“Nepabėgsi prieš tavo kelionės
pabaigą...

Borisas Pasternakas

ar kur nors atsisėdo. Matyt, jie
kažko laukė...
Solženicinas čia nepasirodė...
Tie lankytojai vis laukė, nes
buvo girdėję žinių, kad esą rašy
tojų grupė ties rašytojo kapu bu
vo numačiusi šį tą paskaityti iš
mirusio rašytojo ir iš savo nau
josios kūrybos.

“Kaip manote, madam, ar mes
Popiečio valandoms slenkant į išgirsime Aleksandrą
Isajevivakaro prieblandą, tą dieną, Pas čių?” — teiravosi viena moterų
ternako mirties sukakties dieną, ir ji turėjo galvoje rašytoją A.
elektrinis traukinys iš Maskvos 'Solženiciną, kurio kūryba taip
atvežė visą būrį lankytojų. Jų ipat Rusijoje uždrausta. Buvo kai
tarpe buvo ir senesnio amžiaus bama, kad jis gyvena ir kuria ne
moterys ir vyrai, tačiau buvo ma toliese ir kad jis vengiąs viešu
tyti ir barzdotų jaunuolių ir mer- mos. Bet... rašytojas neatvyko,

Galvutė

CHRISTOPHER DAW$0N
MIRUS

Jaunuolis tą eilėraštį skaitė ne
vienodu balsu — vietomis tyliai,
vietomis gi pakeltu balsu. Jame,
iš dalies, štai kas pasakyta:
“Stengiuos, išgirdęs tolimą
aidą,
Christopher Dawson, kuris
patirti, kas įvyko mano
prieš porą savaičių mirė Angli
šimtmety...
joje, sulaukęs 80 metų, yra vie
Tačiau veiksmų tvarka iš
nas didžiųjų mūsų laikų kultū
anksto suplanuota.
ros istorikų. Šalia plačiai žinomo
Nebėra kur pasprukti prieš
Toynbee, reikia žinoti ir Dawsokelionės pabaigą,
ną. Jeigu apie Toynbee kai kas
Aš — pats vienas. Fariziejai
sako, kad jis žmonijos kultū
viską skandina.
rą per daug iš viso susistemino,
Gyventi —tai nereiškia
tai Ch. Dawsonui minėtas prie
, pereiti lauką...”
kaištas mažiau tinka. Kultūros
Visi susikaupę klausosi ir ne istorikas, norėdamas vienu žvilgs
trukus išsiskirsto. Rašytoją pa niu apimti visą žmonijos kultū
gerbė ne tik senieji, bet ir jau ros raidą, visada imasi didesnio
nimas. Jo atstovas skaitė poezija uždavinio, nėgu atskiros vienos
poeto palikimą. Taip, tai jauni kultūros žmogus gali įstengtu Ta
mas. Ir tai, tikime, turės atkreipti čiau, kai vis netrūksta žmonių
dėmesį tų vyrų Kremliuje, kurie j kurie dirba žmonijos kultūros is
apie rašytojo sukaktį, jos pobūdį
torijai nušviesti, tai yra liudiji
negalėjo nepatirti net ir pačios1
mažiausios smulkmenos. Jauni- j mas, kad žmogus savo prigimti
mas, seniai, taigi, visi...
I mi jaučia visuotinių uždavinių

I

ilgesį, ir pagaliau, kad žmonijos kultūra turi kažkokį vienin
gą planą.
Dawson žino, kad “kultūriniai
pasikeitimai yra nepaprastai kom

pilkuotas vyksmas”. Tačiau joks
kultūros istorikas negali
nesi
džiaugti, kai jam, kaip Dawsonui, pasitaiko pastebėti,
kad
šiaurės Sibiro nomadai ir Japoni
jos Ainu grupė turi tas pačias re
ligines pažiūras, nepaisant
to,
kad jie yra rasiškai visiškai skir
tingi. Iš skirtumų ir panašumų
kultūros istorikas bando atstatyti
žmonijos kultūros istorijos pėdsa
kus. To padaryti negali papras
tieji istorikai dėl tos paprastos
priežasties, kad tam nėra rašti
Christopher Dawson

PR0G RESS-PA ŽAN GA

kas. Bet teisintis kitų peckelynė- tomo apžvalgą, reikia pasidžiaug
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mis lyg ir netiktų, nors ir EL šie ti tikrai dideliu mūsų darbo laimė
A. & J. STANEVIČIUS
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nutamsinimai priklauso amerikie jimu, didelio ir labai reikšmin COSMOS PAKCEI.S EXPRESS
(Fender) Pilnatį Pataisymasčių spaustuvei, o ne mums.
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W. OOth St., Chicago, 1U. 60020
toks žmogus turėtų būti paminė
ištesėti,
o jo nauda pasirodys žy 2501
Motoro, Karoserijos (Body), Sparnų
3333 S. Holsted, Chicago, IU. 60008
Yra viena kita korektūros klai
Tel. WA 5-2737; 254-3320
tas. Pasigendu ir Birutės Cipli- da. Tikrai žalinga, tai 11 p., kur miai vėliau. Trumpai tik galiu įvairiu
prekių pasirinkimas, automo
2637 W, 47th St., Tel. LA 3-9663
biliai,
motociklai, šaldytuvai, mais
jauskaitės nuotraukos (534), nes 4 eik iš apačios išleistas trum pasakyti, kad jau šiuo trumpu
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.
Chicago, Illinois 60632
ji nors ir svetimai kultūrai ra pinės priegaidės žertklas. Kitos metu man žinomi trys studen
E. Žukauskas
šo, bet yra tikrai didelės vertės svarbios, nors vietovardžiuose ir tai viename universitete pasinau
kelių darbų autorė, todėl verta nemalonios, pvz. 132 Meškėnai doję EL savo darbams: du jų
minėti ir atžymėti drauge su ki-i vietoje Moškėnai ir pan. Yra ver rašydami apie Lietuvos kolekty
tais iškiliaisiais. Antra, ji nuo į timo nelygumų, pv. vienur ak
vizaciją, o vienas apie koncen
lietuvių spaudos taip pat nėra muo verčiamas rock, kitur - sto
NE W
tracijos
stovyklas. Reikia ma
nutolusi, tik jos visa studijų ša ne (47 p.). Bet visa tai tėra
/^^safetTof^^s
ka per tolima mums. Pasigendu smulkmenos, nepaneigiančios di nyti, kad tokių bus vėliau ir dau
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giau. Tokie pasinaudojimai ir
v
kuris lietuvių kultūrai ir laisvei
Baigiant šią ilgą EL pirmojo yra mūsų visų laimėjimas.
tikrai nėra mažiau nusipelnęs
kaip kiti. Tai didelių darbų ir
111.11111111111111111111111111111
aukos vyras, virtęs nemažesne
legenda už kun. A. Mackevi
čių, kaip tenka sužinoti iš at
Sąskaitos apdraustos Iki 020,000.
vykusio jaunimo. Aplamai, svar
stant gyvųjų ir mirusiųjų reika
lus, būtų galima vieno kito pa
PER ANNUM
PER ANNUM
sigesti, o gal vienam ar kitam ir
nuotrauką išjoti, ypač jei at
0N CERTIFICATES
0F $5000.00 0R MORE
siunčia tokią, kuri gana prasta.
0F $1000.00
0N
CERTIFICATES
O tokių prastokų vis dėlto yra.
One Year Maturity
2 Year Maturity
Pavyzdžiui vysk. Pr. Bučio nuo
trauka labai tamsi ir įkirptu šo
nu, kur gali būti grynai jau tech
PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
niška spaudos paklaida. Labai
tamsi Chicagos Jaunimo centro
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0N ALL PASSBOOK
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AGCOUNTS
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(originalai), kaip su šia čikagiške, kitos sutamsintos jau ofseto
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PAID QUARTEBLY.
Kaina nuo $1,995-00
spaudos. O ir amerikiečių spaus
tuvėms toks nelygumas tikrai
25 mylias su vienu galionu
dažnas; geras tokios peckelynės
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUD A, ROAD RUNNEB
pavyzdys The American HeritaGTX, FUBY — DUSTER
ge Dictionary of the English
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board
Language 1969, kur 116, 145 psl.'
BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
6245 SO. WESTERN AVĖ.
nuotraukos pralenkia ir EL pras 4030 ARCHER AVENUE
TEL. GR 6-7575
—
PH0NE VI 7-1515
čiausias, jau nekalbant apie ten
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues. 9 to 4. Thura, and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:301
duotą Degas autoportretą (347) ir
kitas dailininkų kūrinių nuotrau

Svetur nuotaku išleidžiant
(Atkelta iš 2 psl.)
pedijų gyviesiems yra labai ne
gailestingos, o kartais ir ištisai
jų nededa, nes laiko gyvuosius
surašytinus į tokius Who’s who
ar panašius leidinius. Reikia pa
sidžiaugti, kad EL redaktorius su
rado čia gimusių ir amerikiečių
tarpe plačiai išgarsėjusių. Tokiu
laimėjimu laikyčiau A. J. Ake
laičio biografiją (46 p.), kuris įtrauktas į National Cyclopaedia
of American Biography ir duo
ta didelė nuotrauka, kuri būtina
buvo ir EL. Taip pat tetenka
vien džiaugtis F. E. Bakučio
(244) suradimu ir dar kitais. Ga
lima būtų priekaištauti EL re
daktoriui, kad jis be reikalo bio
grafijose daugeliui nenubraukė
žinių, kur jie baigė gimnazijas,
nes baigusiam studijas jų nebe
reikėtų žymėti. Išimtis gali bū
ti daroma tik labai atskirais at
sitikimais, kai senasis koks veikė
jas ar tremtinys baigė ją svetur
blaškomas. Nežinau ar būtina
surašyti gydytojams, kur jie po
metus kokioje ligoninėje atliko
praktiką, nes ne visada tai yra
svarbi specializacija, kurią būti
na pabrėžti (yra ir antraeilių,
trečiaeilių ligoninių). Žinoma,
dar būtų galima priminti vie
na kita praslydusi biografija, pvz.
dr. K. Ambrazaičio, tikrai reika
linga, jei įtraukėme vieną kitą
jo amžininką. Dr. K. Ambrazai
tis prisimintinas dėl jo veiklos
1941-44 m., antra — vis dėlto
suorganizuoti Į Laisvę Fondą
lietuviškai kultūrai ugdyti, kuris
jau išleido keliolika knygų, nė
ra nustumtinas reikalas, todėl ir

nių dokumentų.
,
Bet ar galima patikima istori
nė galvosena be rašytinių Šalti
nių? — Optimistišką atsakymą į
šį klausimą
sugestijuoja W.
Schmidt, kitas didelis kultūros is
torikas, atsisakydamas
identifi
kuoti raštingumo trūkumą su is
toriškumo trūkumu (Die Voelker dės Abendlandes, II tomas
157 psl.).
Metodai siekti proistorės paži
nimo yra subtilūs ir įvairūs. Ta(Nukelta į 5 pusi.)
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VIDIIRAMŽIl’ MENO PARODA
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Nuo gegužės 16 d. iki liepos 5
d. Chicagos Meno muziejuj vyks
ta viduramžių laikų meno paro
da. ši paroda yra suruošta
ry
šium su New Yorko Metropoli
tan meno muziejaus 100 m. su
kakties proga. Paroda, kuri ke
liauja po didžiuosius Amerikos
mieštus, susideda iš meno kūri
nių, paskolintų paties Metropoli
tan meno muziejaus ir jo šakos
“The Cloisters”
(“Vienuoly
nai”),’ kurie dabar stovi Manhattane, Fort Tryon parke ant kal
no. Šitie “Vienuolynai”, tur būt,
yra pats gražiausias ir didžiausias
viduramžių laikų meno muziejus
visame Amerikos žemyne.
Anie “Vienuolynai” susikūrė
šitaip. Amerikiečių
skulptorius
George Grey Bemard, nuvykęs į
Prancūziją, surinko iš prancūzų
apleistų, senų vienuolynų skulp
tūras, kolonas, duris, arkas, pa
veikslus ir pargabeno juos į Ame
riką. Skulptorius šias meno ver
tybes nesudėjo į meno muziejų,
bet jiems pastate viduramžių lai
kų vienuolynus, kad tie meno kū
riniai būtų vėl jiems paskirtose
natūraliose vietose. Todėl čia
vaikščiodamas, matai ne išstaty
tus viduramžių meno kūrinius,

bet tikrus anų laikų vienuoly
nus; tiktai jų sienos yra iš ameri
koniškų plytų, o visa kita
yra
papuošta atvežtais langais, duri
mis, arkomis, altoriais, paveiks
lais, statulomis, kryžiais, mozai
komis, arkadomis,
kolonomis,
šuliniais, riterių karstais. John
Rockefeller Jr. 1925 m. nupirko
visą šitą vienuoliškąjį
muziejų
iš skulptoriaus Bernard ir pado
vanojo jį New Yorko Metropolitano meno muziejui, kurio glo
boje šie vienuolynai yra nuola
tos papildomi ir
padidinami.
Dabar čia yra viduramžių meno
kūrinių ne vien tik iš Prancūzi
jos, bet taip pat ir iš Ispanijos,
Italijos, Vokietijos. Ir taip šie
“Vienuolynai” pasidarė viena iš
didžiausių New Yorko atrakcijų,
rodanti viduramžių vienuolynų
meno kūrinius ir anų laikų vie
nuolynų dvasinį gyvenimą. Da
bar Metropolitan meno muziejus
nutaręs, kad šie meno kūriniai
priklauso ne vien tik New Yorko
gyventojams, bet visiems, visam
kraštui. Tad surinkęs įvairių apie
130 meno kūrinių, kuriuos įma
noma pavežti, išsiuntė parodai
po visus didesniuosius Amerikos
miestus.
Hans Tilinan Riemenschneider

Penkiolikto šimtmečio prancūzų - (lamų gobelenas iš Viduramžių parodos
Chicagos Meno institute.
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CHRISTOPHER DAWSON
MIRUS
(Atkelta iš 4 pusi.)
čiau žmogaus protas, remdama
sis ypač priežastingumo dėsniu,
sugeba išskaityti seniai buvusius
santykius ir įtakas.
Ko verti yra Davvsono darbai,
šiandien dar sunku pasakyti pa
skutiniu žodžiu. Jis turi didelių
gerbėjų, bet yra juntama ir pa
stanga jį apsupti tyla. Tačiau
Londono “Times” jo mirties pro
ga rašo, kad, žiūrint į ateitį, ne
atrodo kad ši jam pakenktų. Kai
kas ir šiandien Dawsoną laiko
šviesiausiu iš savo sutiktų žmo
nių. Kiti jį laiko didžiausiu Ang
lijos katalikų mokslininku.
Paskutiniuoju metu daug kny
gų jis nėra paskelbęs. Viena iš
žinomiausių jo knygų yra apie
Žalvario gadynės kultūrą, kuri
vadinasi “Dievų amžius” (The
Age of Gods).

Kultūros
istorija, norėdama
būti to pavadinimo verta, labai
arti susiliečia su religijų istorija.
Dawsono darbai kaip tik yra bū
dingi šiuo sąlyčiu. Pažymėtinas
šiuo atžvilgiu yra jo veikalas “Re
ligija ir kultūra” (Religion and
Culture dar gaunamas pigiojo
je bibliotekoje: Meridian Books).
Stebėdamas žmonijos
religi
jas, Dawson mano galįs sakyti,
kad religinė tiesa negali būti at
rasta filosofiniu metodu ar iš
mokta iš tradicijos. (Ar tai tie
sa? V- Bgd.) Dėl to Dawson la
bai domisi Goethės dienoraščiais
“Dichtung und Warheite”, ku
riuose yra aprašyta demonišku

mo išgyvenimas, kaip autentiš
ko religinio išgyvenimo apraiš
ka (ten pat 111 psl.). Tačiau
pranašiškam religijos išgyveni
mui Dawsonas pavojų mato ne
visuomeniniame susisteminime,
bet, priešingai, nevaldomame in
dividualizme, kuris siejasi su viso
kios rūšies maištingomis ir nevisuomeniškomis jėgomis
(ten
pat 82 psl.). Jis turi net šitokį,
daug kam neįtikimą, sakinį: “Se
na idėja, kad primityvi visuome
nė buvo despotiškai
valdoma
stipriojo... nėra iš etnologinės tik
rovės” (ten pat 118 psl.).
Dawson yra tikras, kad žmoni
joje “religija yra senesnė už žem
dirbystę ir pramonę” (ten pat
132 psl.). Jis sutiųka su tais, ku
rie mano, kad poezija “savo kil
mės pradžioje nesiskyrė nuo pra
našystės” (ten pat 67 psl.). Įdo
miai tautų religijose jis aptaria
kunigą: “Jis yra ir tiltas ir sau
gotojas slenksčio tarp žmonių pa
saulio ir dievų pasaulio” (ten pat
91 psl.).

Kai skaitome šiuos Davvsono
pasisakymus, galime
pastebėti,
kad kultūros istorija ne
kartą
virsta istoriios filosofija; tai atsi
tinka tais atvejais, kai autoriaus
galvosena užima daugiau vietos
negu kultūrinių faktų stebėji
mas. Kalbant apie
Davvsoną,
reiktų pasakyti, kad pas jį kultū
ros istorikas, istorijos filosofas ir
religijų istorikas turi išlygintą de
rinį.
V. Bgd.

Nr. 150 726) — psl. 5

DRAUGAS — MOKSLAS, MINAS, DTERATORS

žiūrimomis figūromis
sugebėjo1
rodo, kad visais laikais žmogaus
išreikšti gilią mintį, atvaizduo
meninė kūryba buvo
svarbi,
damas Kristaus kančią. Stebina
prasminga ir būtina jo kasdieni
mus ir tokia maža statulėlė pava
niame gyvenime, taip, kaip ji ydinta “Liūdėtojas”
(“Mourra reikalinga ir mūsų gyvenime.
ner”), kuriame
sudėtas visas
žmogiškasis liūdesio
skausmas.
Arba skulptūros fragmentas pa
vadintas “Marija Magdalena”,
* Alfonsas Laučka, okup. Lie
kur suklupusioje moters figūroje
tuvos plačiau žinomas anglistas,
ir veidrodyje
atsispindinčiame
Anglų - lietuvių kalbų žodyno re
veide sutelkta visa atgailos pras
daktorius ir anglų kalbos lekto
mė. Arba kita skulptūra: Kūdikė
rius, vykdant JAV - Sovietų są
lis Jėzus savo rankute kutena Ma
jungos kultūrinių mainų progra
donos smakrą, o ji, į jį žiūrėda
mą, atvyko į JAV-bes. Sau reikia
ma, šypsosi, kartu išreikšdama
mą mokslinę medžiagą rinks Midieviškosios ir žemiškosios moti
chigano universitete. JAV-bėse
nos džiaugsmą. Ir taip kiekvienas Karalius Dovydas iš Paryžiaus Not išbus 2,5 mėnesio.
re Dame.
meno kūrinys šioje parodoje mus
stebina savo techniniu ir meni
I G
R
E
niu atlikimu. Ši meno paroda
P » i d Q u a r t e r I y
lankytoją patraukia savo senoviš
komis raudonomis raidėmis už
5%
rašu “The Middle Ages”.
PASSBOOK8
#5.000 inlnlmum

H

H

A

Iftlūiilim

S

T

6%

2 YEAK OERTIP1OATE

5’/2%
S3/4o/o
Paroda nepaprastai gražiai ir
$1.000 nijnhnum
sBĮĮgy
skoningai išdėstyta ir surūšiuo-l
INVENTMENT BONUS PLAN
1 Y KAK OERTIEICATE
ta, kas dar labiau prisideda prie
Savinas Insured (o *20,000
šių viduramžių laikų meno kū- j
Mighest reservee
rinių įvertinimo ir pasigrožėjimo
tfRIGHTON SAVIKGS & LOAN ASSOCIATION
jais. Manau, kad kiekvienas šios
MIII Archer Avenue
Chicago, Illinois 60632
parodos lankytojas
pripažins, 1
kad viduramžių laikai buvo savo-) y--------- ------------------------------------------------------------------------tiškas ir skirtingas laiko tarpas,
Dr. Lily Freiman
tačiau jis nebuvo nė kiek menkes- i
Praneša atidarymą gyvulių ligoninės
nis už kitas meno epochas, nors
renesanso laikų žmogus ir norėjo
MARQUETTE ANIMAL HOSPITAL
jį sumenkinti. Tiktai šiandien
3540 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629
mes galime pasakyti, kad visų
laikų tikrasis menas yra skirtin
PHONE — 778 - 2940
Trys pagelbininkai gas ir savaip įdomus. Nors mes ir,
Skulptūra yra Metropolitan muziejuje, New Yorke. Šiuo metu rodoma nežinome šios parodos meno kū
VALANDOS: 9 iki 12 ir 4 iki 7; šeštad. 9 iki 3. Uždaryta trečiad.
Viduramžių parodoje Chicagos Meno institute.
rinių autorįų pavardžių, tačiau | ir sekznad. Skubumo atveju galima kreiptis bet kada.
- ■'
jie savo meno darbais mums pa-. vViduramžiai (The Middle A- dramblio kaulą, medžiagą — su
ges) kaip ši meno paroda pava kurti tokius meno kūrinius, ku
dinta, yra terminas, sukurtas re riais mes šiandien stebimės. Ste
nesanso laikais, kada tų laikų at bina ne tiktai jų meniškumas,,
stovai save laikė naujojo, 15-tojo bet ir jų kūrėjų įsisavinta techni
šimtmečio žmonėmis, kurdami ka bei kruopšti ištvermė. Pama
naujojo mokslo, literatūros ir me čius tokį vokišką medžio darbą
no darbus, sekdami senosios grai- kaip religinį triptiką, sunku įsi
kiškosios-romėniškosios kultūros vaizduoti, kaip žmogus galėjo iš
pavyzdžius, O tas
laikotarpis, pjaustyti tokį smulkų, miniatiū
daugiau kaip 1000 metų, kuris rinį ir sudėtingą kūrinį. O vidur
juos skyrė nuo senovės, visai ne amžių žmogus mažomis, vos įturėjo renesansininkams įtakos.
Šitą 1000 metų laikotarpį rene
sanso žmonės ir pavadino vidur
HAGNER & SONS
amžiais, kuriuos jie laikė menkes J'vpevvrlterB — Adding Machines —
Checkwrlters.
niais ir skirtingais visais atžvil
Nuomoja — Parduoda — Taiso
giais. Šiandien mes galime pasa
NAUJOS
NAUDOTOS
kyti, kad viduramžiai buvo skir Virš 60 m patikimas patarnavimai
VIETOJE
tingas ir savotiškas metų perio 5610 S.NAUJOJE
Pulaski Rd.. Tel. 581-410
das, bet kaip ši paroda mums
liudija, jis nebuvo prastesnis už
naująjį 15-tojo šimtmečio amžių.
Kviečiame j taikę!
Viduramžių menas buvo krikš
čioniškas menas. Todėl šioje pa
Lietuvių Enciklopedijos leidykla
rodoje mes randame daiktus, ku išleidusi eilę vertingų ir kažin ar berie ką nors bendro turi su krikš pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė
čioniškąja religija bei jos apeigo jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU
mis. Ir, tur būt ,nė vienas laiko ANICA, kurios bus 5 tomai. 1-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
tarpis nesukūrė tokių skirtingų čiame j talką ją užsiprenumeruojant.
meno kūrinių kaip viduramžiai
Čikagoje
prenumeratas priima:
— nuo mažiausio, vos įžiūrimo Draugo, Naujienų, Barcaus, Margu
medžio drožinio — religinio trip čio, Jaunimo Centre pas p. Rožanstiko, iki pačio didžiausio žmo ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero
krautuvėse.
gaus rankomis pagaminto meno
kūrinio — gotiškos katedros, ku Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
ri buvo savotiškas anų laikų me rime:
no muziejus. Pastatytai gotiškai
1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,
katedrai buvo kuriami mažesni
meno kūriniai, išpuošti jos vidui
2. Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai,
ir išorinei, gražiai išvaizdai.
3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Taip atsirado langų spalvoti vit
Tai yra vertingos dovanos bet ku
ražai, statulos, reljefai, mozaikos ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
ir į dangų šaunantys
aukšti džiant dabar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
bokštai.
Šitoji viduramžių meno paro sargos yra nedidelės.
Adresas:
da vaizduoja ilgą metų tarpą,
nuo pirmųjų krikščionių
iki
JUOZAS KAPOČIUS
vėlyvosios gotikos, iš viso dau 361 W. Broadway, P. O. Box 95,
giau kaip 1000 metų. Parodoje So. Boston, Mass. 02127, USA.
Vasarą gyvenimas ramesnis, o su šiuo patogiu indų komplektu dar maloniau
randame išstatytus 3-4 tojo am
Tel.: leidyklos (617) 268 7730,
praleisite sa,vo laisvas valandas. Keturios stiprios plastikos lėkštės ir puodeliai yra
žiaus koptų (Egypte gyvenančios Namų (617) 282-2759.
(ak.)
ypatinga/ parankūs valgyt kieme, paplūdymy, gegužinėse, ar šiaip pietaujant. Šis
krikščionių sektos)
drabužius
(tunikas), bizantiškų laikų ema
.indų komplektas nedūžta ir indams plauti mažinoj. Prie kiekvieno komplekto
lio darbus, Marijos su Kūdikėliu
priedų dar yra po dvi kalades kortų ir užrašams knygelė. Kad gautumėt šią do
ROOSEVELT PIGTURE
statulas iš Prancūzijos,
sienas
vaną, tereikia tik atidaryti naują sąskaitą su $500.00 ar daugiau, arba, tokią su
FRAME COMPANY
puošiančius gobelenus iš Belgi
mą pridėt prie jūsų dabartinės sąskaitos. St. Anthony Savings turi platų pasi
Manufacturers
jos, emaliuotas lėkštes iš Ispani
rinkimą įvairių taupymo planų, pritaikintų bet kokiems taupymo reikalavimams.
jos, angelus iš Italijos, medžio
Tik viena dovana teduodama šeimai; pasiūlymas bąigsis liepos 12-tą; dovanos
drožinius iš Vokietijos, išsiuvinė
nesiunčiamos paštu. Skambinkite arba atvykite dar šiandien.. •
tus itališkus šilko darbus, sidab
rinę taurę iš Antiochijos, didin
gų ponių biustus iš Prancūzijos
ir įvairius papuošalus.
1447 South 49th Court
Šie įvairūs meno darbai, kurie
anų laikų žmonėms buvo kartu
Cicero, Illinois 60650
ir kasdieninės priemonės , dabar Rankomis išpiaustyti paveikslų
PHONE: 656 6330
J05EPH F. GRlBAUSKAS, EXtC. SECT
mums parodo, kad visų laikų rėmai—pritaikintai paveikslams
U
ir skelbimams rėmai—metalu
žmonija pajėgė ir sugebėjo, kiek
Membar Federal Savings and toan Insurance Corporation, Washfngton, D.C.
jų sąlygos leido, naudojant tas aplieti rėmai.
pačias priemones kaip ir
mes
2400 So. Oakley Avė., Chicago
šiandien naudojame — auksą,
Tel. VIrginia 7-7258 - 59
sidabrą, marmurą, medį, gipsą,

yours Free...

“Gambler” Dishware,
for leisure living
From the “accessibles”

aint
jtithony
javings
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— JUODOJO PASAULIO SU
KILIMAS. Spaudai paruošė S. Michelsonas. Išleido “Keleivis”, 636
E. Broadway, South Boston, Mass.
1970. Kaina $2.00. Tai Įdomiai ap
rašyta juodojo žmogaus istorija ir
šiandieninė šios rasės padėtis Afri
koje ir kitur pasaulyje.

— AIDAI, 1970 m. gegužės mėn.
Nr. 5. Mėnesinis kultūros žurnalas.
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122. Lei
džia lietuviai pranciškonai. Admini
struoja Benvenutas Ramanauskas,
OFM, 680 Bushwick Avė., Brooklyn,
N. Y. 11221. Metinė prenumerata
$10.00.
Nat ,'as žurnalo numeris pradeda
mas neseniai mirusio istoriko Prano
Pauliukonio straipsniu
“Lietuvos
valstybės pagrindus tiesiant”. Raš
tas skirtas Steigiamojo Seimo 50 me
tų sukakčiai. Tai gana spalvingas
ne tik ano istorinio seimo, bet ir
nepriklausomybės pradžios visų pro
blemų, sunkumų ir ryžtingų pa
stangų paveikslas. Štai čia iš jo su
minėsime tik vieną smulkmeną, ku
ri įdomi kaip tam tikra analogija,
ypač šiandien, kada tik ką pasibai
gė čionykščiai rinkimai į JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą, vie
nam kitam lyg ir būkštaujant dėl
kai kurių, Tarybon
išrinktųjų
jaunumo. Pažiūrėkime tik į 1920
metais išrinktųjų Steigiamojo Sei
mo atstovų amžių. Seime iš viso
buvo 112 atstovų. Iš jų tik 8 bu
vo peržengę 50 metų. Tuo tarpu
net 29 (taigi daugiau negu ketvir
tadalis) buvo neprašokę 30 metų.
O Steigiamojo Seimo atstovų am
žiaus dauguma (net 75 iš 112) bu
vo tarp 30-40 metų. Ir toks, paly
ginti jaunas, Steigiamasis Seimas su
gebėjo nutiesti naujai valstybei pa
grindus ir suredaguoti tokią konsti
tuciją, apie kurią dar ir šiandien
universitetų teisių fakultetuos kal
bama kaip apie pavyzdinę. Tad ne
pykti, o tik nusišypsoti reikėtų iš
tų, kurie mano, kad šiemet išrink
tieji keturdešimtmečiai LB tarybos
nariai yra dar “vaikai”.
Kituose “Aidų” puslapiuose dar
randame K. Bradūno naują eilėraš
čių pluoštą, Vlado Jakubėno šie
metinio Verdi “Likimo galios” lie
tuviško pastatymo Chicagoje muzi
kinį aptarimą: randame taipgi la
bai pravartu simpoziumą “Kartų
skirtumai mūsų išeivijoje”, kurį tu
rėtų atidžiai perskaityti tiek jauni
mas, tiek senimas. Apžvalginėje žur
nalo dalyje aprašomos
Lietuvių
studijų dienos Australijoje; mini
mas dail. Vac. Rato 60 metų am
žiaus jubiliejus (numeris ir iliust
ruotas jo darbais); vedybinį mira
žą aiškina A. Paskųs; duodama pla
ti Lietuvoje išleistų. knygų apžval
ga.

atco

šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 27 d.

’

dinys didelio formato 84 psl. Jis bus Draugelienė. Spausdino
Bronius
TUR BŪT, BIJO
,
įvairiais atvejais gana parankus ir Krokys.
— Tėveli, tu bijai kiškių?
parodai pasibaigus.
— Nei
— MŪSŲ KRAITIS. Moksleivių
— Tai kodėl, eidamas jų me-;
— 20. Dvidešimtimi yra pava
metraštis. 1969-1970 mokslo metai. džioti, vediesi šunį ir pasiimi
dintas puošnus 24 psl. leidinys, mi
! Išleido Kristijono Donelaičio aukš šautuvą?
nintis New Yorko tautinių šokių
tesnioji lituanistinė mokykla Chica
grupės 20 metų sukaktį. Jubilieji
goje 1970 m. Tai didelio formato,
nį leidinį redagavo Kęstutis Čerkemokyklos veiklą gausiomis nuotrau
liūnas. Viršelis pieštas dail. Prano
komis iliustruojantis 97 psl. leidi
Lapės. Kaina 1 dol.
nys. Žodinį tekstą sudaro mokinių
—PLUNKSNA, 1970 m. Nr. 4. straipsniai, literatūrinių bei kitų
Rochesterio lituanistinės mokyklos iemų nagrinėjimai ir pačių moks
vienkartinis leidinys. Redagavo Al leivių literatūrinės kūrybos bandy
dona Kiršteinienė. Iliustravo
N. mai.

— PASAULIO LIETUVIS, 1970 m. kovo - gegužės mėn. Nr. 10 46. Leidžia Pasaulio liet. bendruo
menės valdyba. Redaguoja Stasys
Barzdukas. Redakcijos adresas: 18308 Hiller Avė., Cleveland, Ohio,
44119. Pinigus siųsti: Antanas Gai-j
liušis, 17516 Neff Road, Cleveland/
ms plačiau sustoja prie žydų žudy
Ohio, 44119. Prenumerata metams!
mo Lietuvoje, pasakodamas paskelb
$2.00, atskiras numeris 30 c.
tą vokiečių archyvų medžiagą, pa
— PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 19701
čių žydų raštus ir kitus šaltinius.
Dr. Jasaitis gana smulkmeningai m. birželio mėn. Nr. 5. K. Donelai
aptaria ir komunistinį genocidą Lie čio lituanistikos mokyklos Chicago-5
tuvoje: didįjį išvežimą 1941 m. bir je mokinių laikraštėlis, iliustruotas I
• Itr. Te’il: n,: Andriūnas ruo Liudviko universitete, radijo elek
želio mėnesi, kai buvo išgabenti 32 psl.
Vokietijoje,
šia a. a. dail. Adalberto Stanei- tronikos mokykloj
34,620 žmonių, smulkiau aprašo
gaudamas
filosofijos
daktaro
kos
monografiją.
Apie
tai
gana
— BENDRADARBIS, 1970 m.
lietuvių žud mus
Pravieniškėse,
Sperry laipsnį. Straipsnyje aprašomi kai ’
Panevėžy, Rainių miškely, ties Čer Nr. 14. Tai Putnamo seselių infor išsamų straipsnį. įdėjo
Rand
bendrovės
laikraštis
“Už- kurie dail. Staneikos paveikslai, ‘
macinis
leidinys
apie
jų
veiklą,
vene ir kitur. Pagaliau susumuoja
i pvz. kunigo su katedros vaizdu į
NIVAC
News
”
.
Dr.
Andriūnas
mergaičių
bendrabučius,
stovyklas
abiejrj genocidų nuostolius Lietu
dirba tos bendrovės laboratorijo 1 fone, iškeliant renesanso archi- j
vių tautai. Studija gausi medžiaga ir kt.
se Philadelphijoje. Minėtas laik i tektūros grožį. Pažymima, kad i
ir niekad nenustojanti aktualumo.
—AKIRAČIAI, 1970 m. balan-J
raštis ne tik įdėjo straipsnį, bet dail. Staneika mėgo muziką, mė- į
džio mėn. Nr. 4. Atviro žodžio mėn
ir
dailininko Staneikos .kūrinių go piešti portretus, bet tik asme- i
ATSIŲSTA PAMINĖTI
raštis. Redaguoja redakcinis kolek
nuotraukas pirmame ir antrame nų, kurie būtų raiškesni drobėje,,
tyvas. Adresas: 6821 South Maple(autoportretą). Pažy ir negailėdavo laiko bei pastan-f
— MES, 1970 m. balandis. Tai wood Avė., Chicago, III. 60629. Me puslapy
balandžio pirmos proga Adelaidėje! tinė prenumerata JAV $5.00, kituo mima, kad F. Andriūnas dabar gų portretus išbaigti. Tai buvo I
stengiasi surasti visus dail. pa ne komersantas, o kūrėjas meni
(Australijoj) rotatorium spausdin se kraštuose $6.00.
veikslus ir kontaktuoja žmones,, ninkas. Dr. Andriūnas cituoja a.
tas, humorui skirtas 24 psl. leidi
a. dail. Staneikos aukštas pažiū-j
— KNOW YOUR ENEMY — kurie juos buvo įsigiję.
nys. Piešiniai ir visi linksmumai
ras
į meną. Velionis kalbėdavo, į
COMMUNISM.
Exhibit
by
Lithudaugiausia liečia vietinį Australijos
Į
kad
menas prasideda ten, kur
Dail.
Staneika
buvo
dr.
Andanian
American
Council,
Ine.
U.S.lietuvių gyvenimą.
patėvis ir
“UNIVAC baigiasi materialinė realybė. Me—VILTIS, Volume 29, Number A., 1970. Tai neseniai Chicagoje, riūno
viešbutyje,
įvykusios News” spausdina daktaro prisi j nas yra svečias iš kito pasaulio.
2, June - September, 1970. A Folk Sheraton
lore Magazine. Šitas anglų kalba genocido parodos vadovas ir infor minimus apie dailininką. Laik- Paveikslas turi būti tyloje ir nuo
širdume giliai išjaustas, tik tada
leidžiamas žurnalas yra skirtas įvai macinis leidinys, kurio puslapiai už
nas
studijavo
Vyt.
Didžiojo
uni

kloti
parodos
eksponatų
nuotrauko

jis prabyla į žiūrovą. (J. Daugi.)
rių tautų šokiams, tautosakai, tau
Alberto
todailei. Jame nuolat būna medžia mis ir jas aiškinančiu tekstu. Lei versitete Lietuvoje ir
gos ir apie lietuvius. Žurnalą lei
v- are
džia ir redaguoja V. F. Beliajus,
P.O. Box 1226, Denver, Colo. 80201. Metinė prenumerata $5.00.
— PRANEŠĖJAS, 1970 m. birže
lio mėn. Nr. 4. Lietuvių žurnalistų
sąjungos Centro valdybos neperio
dinis biuletenis. Leidžia LŽS Cent
ro valdyba. Redaguoja Vyt. Alan
tas. Administruoja Vladas Selenis.
Numerio kaina 1 dol. Redaktoriaus
V. Alanto adresas: 8897 Rabindale,
Detroit, Mich. 48239.

S A G R E D H E ART
S C H 0 0 L
Resident School For Boys
Grades 4 Through 8
BROTHERS OF THE SACRED
HEART SCHOOL
ANDOVER. MASS. 01810

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai,
automatinas
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai,
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti
pataisymai. PETRAS PIŠNYS, sav.
0211—15 S. Damen Avė. Tel. 7373088.
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VVHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER ...
Starting a savings account vvith Standard Federal is the beginning of a nevv experience

?

.., an experience of complete confidence and assurance. It's the big reason
savers tome to Standard Federal.
Q

so

many

They are confident in the management vvhich has made Standard among our nation's
most respected and strongest savings institutions. They knovv they can get their hardearnęd savings vvhenever they need them. Our record of over 61 years of safety and
ready availability of funds gives them confidence in knovving that they can have their

J,
$
C

money at any time. And vvhat iš eųually important is that they vvill get back every
dollar they saved in full... plūs interest fcurrently the highest rates allovved by law).

,'t

If you are looking for a good, sound, proven investmęnt, free of.;the dangers of wild
market fluctuations, consider a savings passbook or certificate account at Standard
Federal. Join the over 60,000 savers vvho can look vvith satisfaction and assurance to a
grovving insured savings account at this outstanding savings institution — Standard
Federal.

v

— Aš esu alkanas.
— Ką turėjai pietums?
— Svečių,

SAVINGS

CRANE
LOAN

AND

KODĖL ALKANAS

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Frez.

2555 West 47th Street

Tel. LJUayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5’/4

5

“/o

Mokumus už Vienu .Me
tu Certificatų sąskaitas
Minimum $5,000.00

0

o

Naujas aukštas divi
dendas mokamus už
investavimo sąskaitas.

PINIGAI JNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
. KTr,„o

PIRMAI), ir KETVIRTAI).

. 9 v. r. Iki 9 v. v.
9 v. r. Iki 5 v. v.
ŠEŠTAI). 9 v. r. iki 12 v. d. — Treč.iad. uždaryta.

VALANDOS: ANTRAD ir PENKTAI!.

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausį pasirink"mą
v sų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
k" tų namams reikmenų.
LIETUVIŲ

IŠTAIGA

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

2310 W. Rcasevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.

c.:
Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul
Studio
MODERN. FOTOGRAFO
NAMAI.
ŠEIMOS PORTRETUS
IR VISOKIŲ PROGŲ
NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan Si.
Chicago, Illinois 60608
TEL. YArds 7-5858

ri>----------------------—Dr. Domas Jasaitis, NACIO
NALSOCIALISTINIS IR KOMU
NISTINIS GENOCIDAS LIETU
VOJE. Atspaudas iš L.K.M. aka
demijos “Suvažiavimo darbų” VI t.
Roma, 1969. 58 p.
Dr. D. Jasaitis kruopštus spau
dos darbininkas, abudu tuos genoci
dus Lietuvoje pats stebėjęs, taigi šis
jo studijinis darbas duoda daug me
džiagos. Pradžioje aptaria genocido
reiškinius istorijos bėgyje. Išryški
na nacių principus, pagal kuriuos
buvo nusistatyta išnaikinti žydus ir
dalį gyventojų rytiniuose kraštuo
se. Naciai vykdė net ir savųjų
priverstinę eutanaziją, naikindami
psichiškai nesveikus, nepagydomus.
Anot autoriaus, naciai sukūrė savo
tišką “genocido pramonę”, kurios
aukomis krito apie 20 mil. žmonių, i
jų tarpe apie 5 mil. žydų. Auto

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
. IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telel. PRospect 6-8998

LIETUVIŠKAS KESTORANAS,, kuriame
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.
Atdara nuo 6-,tos valandos ryto iki 8-tos
valandos vakaro.
Pirmadieniais uždaryta
u

PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avc. - GR 6-9758
JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

CERTIFICATE
ACCOUNTS
DEFERRED

INCOME PLAN
ALSO AVAILABLE

I

PASSBOOK
ACCOUNTS
Ui) be added

to at any
time

ANNUAL YIELD

ANNUAL RATE

MIN. BALANCE

6.18%
5.92%

6.00%
5.75%

’5,ooa
*1,000

5.39%
5.13%

5.25%
5.00%

$50
NONE

MIN. T"' ...1
TW0 YEARS

ONE YEAR

3 MONTHS

NONE

• Highest savings interest rates allovved by law
• Compounded Daily (Paid Oiiarterlv)

ALUMINIJAUS RYN0S (Gutters)
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio aluminijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.
ASSETS OVER $145,000,000. ■ RESERVES OVER $12,400,000.

STANDARD
FĖDERA

STOGELIAI

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų
ir kainų — K. Butkaus kon
strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio
ir "stainless steel" langai.

F0RMICA KABINETAI

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140
SERVICES ■ A Variety of InsOred Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas Club Accounts
Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds
■ Free Savings Trarisfer Service ■ Free Parking

OFFICE HOURS ■ Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m. /
■ Saturday, 9 a. m. to 12 Noon ■ VVednesday, no business transacted

KOSTAS

BUTKUS

Telef. — PRospect 8-2781

Šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 27 d

Nr. 150 (26) — psl. 7

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šioji serenada; pirmoji dalis užsi
baigė Lenskio arija iš P. Čaikovs
kio operos “Eugenijus Onieginas”.
rečitalyje
Antroje dalyje buvo viena anglų
komjpozitoriaus R. Quilter daina ir
Ignas Malcius iš prigimties buvo gavimo specialybę. Penktadienį, bir- amerikiečio Richard Hageman “Do
apdovanotas malonaus tembro lyri- želio 5 d. vakare jam teko viešai not go, my love”; buvo įdėtos dvi
niu tenoru. Bestudijuodamas V. D. pademonstruoti savo darbo vai- j lietuvių kompozitorių dainos —
universitete, jis mokėsi ir Kauno sius: Nelson Memorial Hali — ne-1 vielai P- Sarpaliaus ir, kaipo naukonservatorijoje pas prof. Marini. didelėje salėje, 7 aukšte Fine Arts jesnės muzikos pavyzdys — Vlado
Susiginčijęs su savo profesorium, jis Building pastato, į kuri, neseniai Jakubėno “Ežerėlis” (Fausto Kiršos
nuėjo pasiaiškinti pas tolaikini nugriovus ilgametę tos
mokyklos žodžiai). Programa užsibaigė ypač
konservatorijos direktorių
prof. buveinę —persikėlė Chicago Con- Įspūdingai praėjusio Otelio monoGruodj, kuris, neišklausęs studen-' servatory — Įvyko Igno Malciaus logu Šios Verdi operos pabaigoje.
I
to nuomonės, beapeliaciniai palaikė rečitalis bakalauro laipsniui Įsigyti, i Ignas IMalcius atliko šią nelengprofesorių. Ignas Malcius tada paReikia pripažinti, kad, imant dė-Įyą programą muzikališkai, su stiAštuntojo ateitininkų kongreso 1970 metų rugsėjo 4-7 sitraukė is konservatoiųos, nutrauk mesin visas minėtas praeities aplin- liaus nujautimu, nerodydamas nuoJienomis Chicagoje programa
damas dainavimo studijas, bet ne- kybes, studijų rezultatas buvo im- vargio, o antroje dalyje ypatingai Įnutraukęs vidujinio ryšio su ta me- pūliuojantis. Ignas Malcius parodė sidainuodamas. Po ypač nuotaikinPenktadienis, rugsėjo 4 d. — Jau i C Maj. Off. 15 pianinu išpil no šaka. Įsikūręs Amerikoje, dirb- visai gražiai pavaldytą balsą, malo- gaį padainuotos VI. Jakubėno daidamas kaip chemikas, I. Malcius: naus tembro, lyrinio charkterio, ir | nos buvo iškviestas salėje buvęs
nimo centre.
do A. Smetona.
4:00 - 6:30 Registracija ir infor
Ištraukos iš Beethoveno ope- prieš keletą metų įstojo į Chica- — bent šioje salėje —visai skam- i autorius.
gos konservatoriją, pasirinkęs dai- bų ir našų. Jis išpildė daugiau va-1
macija.
j ros “Fidelio”,
landos trukusią programą, kurion
Akompanavo Tex Richardson,
5:30 - 6:30 Kava ir užkandžiai.
a) “O dėkui jums, gerieji žmo
|
įėjo,
pagal
mokyklos
kurso
reikaluv
'cnas
iš Chicagos konservatorijos
6:30 Religinio meno parodos anės” — tercetas: D. Stankaityparodoje,
pavadintoje
“
Camera
vimus,
visokių
svarbiausių
laikodėstytojų.
Rečitalio pasiklausyti
tidarymas.
tė, S. Baras ir J. Vaznelis.
and
the
city
”
.
Tai
labai
rinktinė
tarpių
ir
rūšių
vokalinės
muzikos
prisirinko
pilna
salė publikos, jų
<7:00 Literatūros vakaras — ren
b) ‘Geros vilties trimitas” —
paroda,
į
kurią
pateko
tik
iškipavyzdžiai.
Iš
klasikų
girdėjome
tar
P
e
dau
S
lietuvių.
Musų visuogiamas . ateitininkų studentų
kvartetas: D. Stankaitytė, S.
liausieji.
Iš
lietuvių
joje
išstaty“
Ombra
maifu
”
(Largo)
G.
Fr.
menei
vertėtų
atkreipti
dėmesį į
Korp! Šatrijos.
Baras, A. Brazis ir J. Vazne
tos dar ir Uosio Juodvalkio nuo- Haendelio; po to sekė dvi naujės- IgM Malcių, kaip į naują dainavilis.
9:00 Susipažinimo vakaras ir šo
mo, bet baroko laikotarpį sekančio m0 Pajėgą; j° rečitalis būtų vertas
kiai — groja du orkestrai.
Sekmadienis, rugsėjo 6 d. — Jau-i traukos.
amerikiečių
kompozitoriaus Donau- pakartojimo ir Jaunimo centre,
Šeštadienis, rugsėjo 5 d. — Jau
nimo centre
dy
dainos,
jų tarpe populiarioji
Sekmadienį, Orchestra Hali, per
•
Baltistikos
konferencija
bu

nimo centre.
9:00 Darbo posėdis.
vo
sušaukta
Vilniuje
šio
mėnesio
“
Vaghissima
sembianza
”
.
Iš
vokieChica
K0S konservatorijos metų už8:00 Registracijos tąsa.
Konstitucijos pakeitimai.
viduryje
Dalyvavo
Lietuvos
Latj
5j
kIasikų
_
vienas
R
Schuman-j
tarPe kitų aįs°lventų
9:00 - 11:00 Iškilmingas posėdis
Nutarimai bei rezoliucijos.
. .
..
ir ISnuI Malciul buvo ^kilmingai
Kongreso atidarymas —dr. P. .11:00 Užbaigos iškilmingas po- vijos, Ukrainos, Rusijos, abiejų
Vokietijų, JAV-bių ir kitų kraš- no romansas'
nuotaikingoji Fr. j įteiktas bakalauro diplomas.
kr.
Kisielius.
I sėdįs.
tų
baltistai.
Pagrindinį
praneši;
Schuberto
“
In
der
Nacht
”
ir
jo
gar(Nauji
leidiniai)
Invokacija.
Ateitininkų Federacijos vado

Igno Maldaus konservatorijos baigimo

Garbės ir darbo prezidiumų
kvietimas.
Mandatų ir rezoliucijų komisi
jų sudarymas.
Sveikinimai raštu.
Paskaita — dr. A. Damušis.
11:30 Darbo posėdis.
AFV-bos pranešimai.
Sąjungų pirmininkų praneši
mai.
4 At-kų Šalpos fondo pranešimas.
“Ateities” žurnalo
praneši
mas.
Pasisakymai dėl pranešimų.
2:00 - 3:30 Simpoziumas: “Atei
ties sąjūdžio prasmė ir kryp
tis” — moderuoja V. Kleiza.
8:00 Koncertas — Orchestra
Hali, 220 S. Michigan Avė.
M. K. Čiurlionio simfoninė po
ema “Jūra”.
V. Jakubėno “Miško šventė”.
Atlieka Chicagos simfoninis
orkestras. Diriguoja prof. V.
Marijošius.
Beethoveno Koncertą Nr. 1,

-*

dr. J. Pikūno kalba.
Jubiliejinė deklaracija.
Prezidiumo pirminino užbai
gos žodis.
Tautos Himnas.
2:00 Eisena iš Marijos Aukštes
niosios mokyklos aikštės j Marųuette Parko Švč. Mergelės
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos bažnyčią.

mą pateikė prof. V. Toporovas, į
Maskvos apylinkėse aptikęs 3001
baltiškos kilmės vietovardžių. Apie baltų ir slavų kalbų ryšius
kalbėjo svečias iš JAV dr. WSchmalstiegas. Iš lietuvių pusės
kalbinius pranešimus skaitė Z.
Zinkevičius, J. Palionis, J. Kaz
lauskas, V. Mažiulis.

—

1

1

—

------

Broliu Sharky Restoranai Ir Gocktail Lounges —

SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
F U R N I T U R E
4

CENTE R.

62 N So Western

Marųuette Pk.(

INC

I IEPONIS

PR 8-5875

Pirmndieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9 30 Kitom dienom nu
9 iki 6 vqi vak Sekmadieninis nuo 12 *k 5 vnl vtk

MMEIKASEVAN§
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacllUlm
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

REpubllc 7-8600

PETKUS
—TĖVAS

IR

SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYCIO*

2533 West 71 st St.
Telef. GRovehilI 6-2345-6
<410 S. 50fh Avė.. Cicero T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE ALTOMOBIL1AMS STATYTI

Telef. — LUdlow 6-3636

SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Telef. — PRospect 6-6644

• Pc-to Kazio Žitkaus - Vin
co Stonio eilėraščių rinktinė “Ly
rika” išleista Vilniuje. Atspaus
dinta daugiau kaip 100 eilėraš
čių, parašytų 1908 - 1969 me
tais. Rinktinėje paskelbta 13 so
netų, skirtų Kaunui ir jo apylin
kėms.

Savininko
2:30 Iškilmingos pamaldos.
Šv. Mišias koncelebruoja vysk.
SAINT CASIMiR
V. Brizgys su, AF dvasios vadu
MONUMENT COir At-kų sąjungų dvasios va
dais.
3914 West lllth Street
Pamokslas — vysk. A. DeksiŠ
Vienas blokas nuo kapinių
nys.
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ
s ■'
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE
Banketas —South
Shore
• Lietuvių liaudies dainos vo
Country Club.
Telef.
— GEdarcrest 3-6335
kiečių literatūros žurnale. Vokie
6:00 Kokteiliai.
čių mokslininko Hermano Bud7:00 Vakarienė.
SHARKO’S — Vilią Park, Illinois
ensiego leidžiamo žurnalo “MicPirmadienis, rugsėjo 7 d. — Jau kierviez Blaetter”
naujausiame,
1 mylia j vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.
nimo centre
sąsiuvinyje yra paskelbti 17-kos
Telef. — 629-9050
9:30 Posėdis Kongreso reika lietuvių liaudies dainų vertimai
Visuose
restoranuose
puikios vedinamos salės tinkamos
lams užbaigti.
į vokiečių kalbą, pirmą kartą at
vestuvėms
ir
kitokiems
parengimams.
Skanus valgis, vietos ir
Sąjungų atstovų pasitarimai.
spausdinti XIX šimtmetyje G.
užsienio gėrimai.
Neselmano rinkinyje. BudensieSavininkai —
gas yra į vokiečių kalbą išvertęs
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Jurgis, Geraldas ir Gregorijus Šarkos
• Vokiečiai apie naujausią
Šios jaunos poetės eilėraščiai Donelaičio “Metus” ir Adomo
Laidotuvių Direktoriai
prof. Antano Macienos veikalą. yra visai šviežia brydė žydin Mickevičiaus “Poną Tadą” bei
Žymus Vakarų Vokietijos, Švei čioje mūsų poezijos lankoje. La nemaža kitų lietuvių rašytojų »’wi)iiĮi'iiHiiiiiiiiiiiHniiiiii!iiiiiiiii!iiHi!!iiiiiii!ii!>iiiitiiiiiiiiiiiiii!i!iiimiiiiiiiiiiii!iiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!iiii«iiiiiiiiiiimffliniiiriiiiinininimraniimiiiiiiiiniiiiiHiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiĮi,Trys Moderniškos Koplyčios
carijos ir Austrijos katalikų teo bai taupydama žodį ir mokėda kūrinių.
FRANK
’
S
TV
and
RADIO,
INC.
4330 South Galifornia Avenue
loginis žurnalas “Herder Korres- ma rasti visai naują jo pastaty
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
pondenz” šių metų 3 numeryje mui pjedestalą, Sadūnaitė sukū
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
PROGA GYVENIME
paskelbė plačią recenziją lietu rė itin savus, labai išgryninto VIENA
4605-07 South Hermitage Avenue
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
uždirbti $50 j dieną, plius $250 au
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
vių filosofo, Muensterio universi permatomumo eilėraščius, kokių tomobilio išlaidoms pardavingjant
Telefonas — YArds 7-1741-2
pagal užsakymą pritaikintus Symbra• - —......
teto profesoriaus Antano Macei lig šiol kaip tik buvo dažnai pa Ette
stanikglius, gorsėtukus ir mau
nos vokiečių kalba išleistos kny sigendama mūsų poezijos tradici dymosi rūbus.
Dėl nemokamo
pritaikymo arba
gos “Sovvjetische
Ethik
und joje, ilgai vis neatsikratan daugiau inftoirmaoijų
Kreipkitės j
Mogglc McGovern, 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
Christentum — Krikščionybė iri čia sunkiojo žodžių krūvio. To (312)
901-0(180 arba 852-19II. Ex- už apdraudą. nuo ugnies ir automo
kviečiamos
(34tf) bilio pas
sovietinė etika”. Recenzijoje duo dėl ir naujo Sadūnaitės rinkinio Pennyrichers
Penny-Ricli
Bras & Girdles 40%
dama pagrindinės žinios apie lie laukiama su nemažu smalsumu.
nuolaida.
FRANK ZAPOLIS
tuvį mokslininką prof. Antaną
3208 TZ AVest B5th Street
Chicago, Illinois
• Lietuvio fotografo (Jono Do
Maceiną bei išsamiai nagrinė
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Tel. GA 4-8854 ir GR 0-4330
vydėno
puslapiai
žymiajame
NAMŲ
TAISYMO
DARBAI
jamas knygos turinys, iškeliant
autoriaus pagrindines mintis a- Chicagos žurnale. Liuksusinis Staliaus, dažymo ir visus kitus
POVILAS J. RIDIKAS
STEP. C. LACK IR SŪNŪS
pie sovietinę etika. Šiuo metu mėnesinis žurnalas “Chicago”, darbus atlieka lietuvis — labai
(LA£KAWIGZ)
prieinama kaina.
3354 S. Halsted Street
Tel. YArds 7-1911
paskaitų universitete, rengia naują kuris yra lyg ir veidrodis viso to,
2424 W. 69th Street
Tel. REpublic 7-1213
SKAMBINTI RE 7-9615
kas
geriausio
vyksta
šio
didmies

A. VILIMAS
prof. Antanas Maceina, šalia
2314 W. 28rd Place
Tel. Vlrginla 7-6672
JURGIS F. RUDMIN
knygą lietuvių kalba, tema “Di čio kultūriniame gyvenime, š.
M O V I N G
PETRAS BIELIŪNAS
dieji klausimai” kur gvildena se- m. birželio mėnesio numeryje
3319 S. Litnanica Avė.
TeL YA 7-1138-1138
Apdraustas perkraustymaa
4348 8, Callfomia Avė. TeL LAfayette 3-3572
kularizacijos probelmas. Paskuti net keturis puslapius skiria lie
GĖLĖS
— Įvairių atstumų —
niu metu iš šios srities Kanados tuviui foto menininkui Jonui Do
sluvčms, banketams, laidotuvėms
VASAITIS - BUTKUS
ANTANAS M. PHILLIPS
ir
kitokioms
progoms
vydėnui,
gyvenančiam
ir
dirban

823
WEST 34th PLACE
lietuvių katalikų
savaitraštyje
1446
S. 50tb Avė., Cicero, III., TeL OL 2-1003
G U Ž A U S K Ų
Telef, — FRontier 6-1882
8307 So. Lltnanlca Avė.
Tel. YArds 7-3401
“Tėviškės Žiburiai” buvo pa čiam Chicagoje. Baigiant aukš
43 W. (13rd Street, Chicago, Illinois
pastato
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834
skelbta eilė straipsnių, pavadin čiausiojo Chicagoje
Beverly
Hills
Gėlinyeia
tų “Bažnyčios tragiką”. Dėl šių “Hancock” dangoraižio anteninių
stiebų
įmontavimą,
Jonas
straipsnių aktualumo,
Vakarų
Europos lietuvių sielovados cent Dovydėnas svaiginančiame aukš
ras Vokietijoje rengiasi juos iš tyje darė ten dirbančių žmonių
nuotraukas, vedė su jais pokal
leisti atskiru leidiniu.
0N SAVINGS CERTIFICATES
bius, aprašė jų aplinką jų nuo
• Poetės Banguolės Sadū- taikas ir šio ypatingojo darbo
OF $10.000. 0R MORE.
INSUREDI
naitės naują eilėraščių rinkinį būdingas detales. Dideli žurnalo
2 YEAR MATURITY
PER ANNUM
išleidžia “Ateities” leidykla. Kny puslapiai puošiami spalvotais ir
ga vadinasi “Laiškai Dievui”. nesplavotais šio padebesių dar
Manoma, kad pasirodys šių metų bo vaizdais, kuriuos dar lydi ir
MTTIUM FfcitfaALAAflJiCjL
ąr
passbook
L
vasaros pabaigoje.
įdomiai supinta žodinė apybrai
70
ACCOUNT
Tai bus jau ketvirtas Sadū- ža, liudijanti Jono Dovydėno ne
naitės naują eilėraščių rinkinį tik kaip foto menininko, bet ir |
PER ANNUM
čiau yra išėję: Vasaros medžiuo kaip žurnalisto išskirtinį talen-!
OFFICE HOUR3
Paid and
I ANNI VLHSARYl
se (1961), Kai tu arti manęs tą.
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M, to 4 P.M.
Compounded
(1965) ir Tu esi mano žemė
Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Quarterl y
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
Jono Dovydėno nuotraukų
(1968). Yra taipgi išleidusi sa
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.
vo vieną rinkinį angliškai
To šiuo metu yra ir Chicagos uni
No Business Transacted on
Peter Kazanauskas, President
Tel. 847-7747
NOWINSURED TO $20,000.
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darbiais, kuriuos likimas nubloš
kė į tą patį Detmoldo miestelį,
-dėsto skubiai suorganizuotuosiuo
se Vaikų darželių auklėtojų kur
suose, vėl skaito paskaitas, savo
optimizmu palaiko ne vieno silp
nesnio tremtinio moralę.
Bet — nauji gyvenimo smūgiai
trenkia. Liga pakerta vyro gyvy
bę. Seka liūdna ir karti našlys
tės dalia...
įsikūrimas Amerikoje. Vaikai'
neleidžia motinai dirbti fizinio
arbo. Ji vėl mokytojauja, jun
giasi į eilę organizacijų, gyvai vei-į
kia, Tačiau liga ima graužti svei
katą. Padarytoji operacija ,rodos,
pašalino pavojų gyvybei. Slenka
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, DLL. 60629, TELEF. 925—5988 metai, atrodo, gyvenimas eina
normaliu keliu. O pasislėpęs kaž
koks virusas nejučiomis ardo or
ganizmą. Pamažėle jos jėgos sen
ka. O kaip ji dar norėjo gyven Rankšluostėlis. Šoka New Yorko Tautinių šokių gilupė savo 20 metų jubiliejiniame koncerte.
Nuotr. V. Maželio
ti! Kaip džiaugėsi jai visuomenės
rodomu dėmėsiu 70 metų sukak
tuvių proga! Dar savaitę prieš mir
Penkeriems metams nuo jos mirt'es praėjus
tį vaikščiojo po kambarį ir kardas stiprios, valingos asmenybės.
| tojo:
Mokytoja privalo būti nepap
lūs baigusių moterų draugijoje ir) “Šiandien jaučiu, kad pradedu
Mirtis... jos paslapties skraistės
rastai lanksti, jausminiai pastovi
Sofijos Čiurlionienės įkurtoj tarp-1 jau taisytis...” Artimieji žinojo,
dar nieks nėra pakėlęs. Žmogus
ir turi sudaryti klasėje tokią at
tautinėj Mergaičių bičiulių drau kad jos valandos suskaitytos. Tygimsta, gyvena ir nueina į am
mosferą, kuri būtų
pripildyta
JOANA
KRUTULIENĖ
gijoj. Artimai bendradarbiavę su ’ė'o. Ir netrukus jos nebetekome.
žiną užuomaršą
MEILE ir ŠILUMA. Mokytoja
mokytojų kolektyvu humaniško Mirė Ona Krikščiūnienė 1965.VI.1
Tačiau, stebint gyvenimą, aVprivalo save griežtai disciplinuo
Chicaeoie šeimos ir bičiuliu
Suaugęs £ali apginti sav° kra§- vaiko atžvilgiu.
direktoriaus Jono Barono vado 21
^raudota'
tą ir apsa,ugoti j° 8ienaS’
tiktai
Montessori mokykla
sudaro ti, vaiką gerbti ir juo pasitikėti.
rodo, kad žmogus ne visiškai mirš
vaujamoje Kauno IlI-je gimnazi
ta tuo momentu, kada užmerkia
Ji turi būti atsakinga dėl kiek
Mirė, bet mes ją atsimename, bę per to krašto kalbą.
palankias sąlygas
normaliam
joje — kaip tėvų Komiteto atsto
akis ir sustingsta. Jis dar ilgai y|vaiko, vystymuisi.
Montessori vieno tarto žodžio.
vė, nes ten mokėsi visi jos vai Ji vis dar gyva, ir ilgai bus gyra gyvas savo artimųjų, savo bi
Maria Montessori. nameliuose vaikai ruošiami saMontessori MOKYTOJA yra
kai.
va mūsų mintyse.
čiulių atminime. Didieji šio pa
varąnkiškam
nepriklausomam džiaugsmo ir vilties nešėja. Tad
Vanda
Sruogienė
Vakarų Europos pažinimas, ru
saulio, menininkai, rašytojai, fi
....
.
_
,
,
. gyvenimui įdomiuos užsiėmi- ir nenuostabu, kad montessorisų, vokiečių ir prancūzų kalbų
šiand.en visų musų bendra i- muos paruošta
Unk su
losofai per savo kūrinius mūsų
mokėjimas daug jai padėjo, kai
tarpe lieka šimtus ir tūkstančius
deja ir tikslas yra išlaikyt, lietu- cia]iomis auklėjimo ir
mokslo nių mokyklų skaičius didėja, o
tės
atgaiva.
Supratę,
bent
dali

jos vyras 1939 m. tapo Žemės ūmetų reikšmingesni už milijonus
vtšką dvasią ir likt, lietuviais.
;emonėmis j lina vaiką dirb. taip pat eilė gabių mokytojų įsi
Dažnai klausiame, kaip ugdy- tj įr
jn j traukia į darbą.
kio ministru. Bendraudama su nai, kiek vargsta redaktorė, kad
žemės kurmių, dar tebetrypianturinys
būtų
mažųjų
lengvai
skai

užsienio diplomatais, galėjo juos
t,jaunąją kartą j lietuvišką kul- kad
tenkint jo
t 0 tai
čių šios planetos paviršių.
Su džiaugsmu pranešame, kad
tinkamai informuoti apie Lietu tomas, atradome ir mielai skai tūrą? Atsakymas būtų: sutelk- pat socia]iniuS) estetinius’ ir tau. VARNAS MONTESSORI CEN
Adomas Mickevičius “Vėlinė
vą ir žadinti jai palankumą ne tomų klasėje skaitinėlių. Berniu ti visas jėgas į priešmokyklinį tinius jausmus.
se” yra kažkaip panašiai rašęs:
TRE nuo 1970 metų rudens bus
tik Kaune, bet ir tarptautinėje a- kai ypač žavėjosi A. Barono “Vė amžių, kad vaikas per dvasinę
| atgaivinta lietuviška klasė. Julirenoje, lankydamasi Prahoje ir liava medyje”, mergaitės keliavo vienybę ir kalbą įsijungtų į tauMontessori ypatingą
dėmesį ja Smilgienė jau visi metai šio“Kokia gera mergina,
mintimis su R- .Rasos “Kelione U:itur.
prisimena kas dieną.
kreipia į judesį. Jos nuomone, je mokykloje sėkmingai dirba, o
į pasakų pasaulį”, o visi noriai
Kūdikystės laikotarpis yra be- mokymasis, susikaupimas, spon- Sofija Blažienė pradės dirbti aAtėjo karas, okupacijos. Čia gi
deklamavo R. Jotvingytės “Vely galinės reikšmės. Pastarųjų 15- taniškumas, charakterio lavini- teinantį rudenį. Mums yra maKokia gera mergina,
rūpestis dėl savo šeimos saugu
kų belaukiant”. “Eglutės” pusla 20 metų laikotarpyje pasirodė ei- mas — įmanomas tik per jude- lonu šias dvi nuoširdžiais lietuprisimena kas savaitę!
mo, gyvybės, čia globojimas perpiuose vaikai susipažįsta su rašy
kė). Organizavo- vaikų darbelių sekiojamųjų, rizikuojant savo li- tojais. Net nuostabu, kaip gerai
prisimena kas mėnesį.
auklėtojų kursus ir gyvai dėstė kimu.
/ jie prisimena joje rašančiųjų ar
juose, taip pat Motinos mokykSkurdas, piešiančiųjų vardus ir pavardes.
Tremties tragedija.
prisimena kas metai...”
loję, skaitė paskaitas!~visuo ieaei Panieka. Nustotas viso gyvenimo Gal ir yra gražiausia padėka raTaip, vis rečiau mini velionį pe agoginemis temomis
sukauptas materialinis turtas. Bet šytojui vaiko atmintyje užsilieartimieji, pagaliau visai jį pamirš
a. aslas dvasinis! Vokietijo- kanti jam svarbi pavardė.
Karšta
feministė,
kovojo
už
mo

ta. Ir tik kai iš šio pasaulio iš
eina paskutinis, kurio vaizduotėj, terų teises, daug iniciatyvos pa >e Krikščiūnienė vėl imasi darbo.
Lituanistinė šeima
kurio širdy buvo jis gyvas, tada rodė dirbdama Aukštuosius moks- Kartu su kitas buvusiais bendraŠeštadienio mokykloje vaikai
tik ateina visiška žmogaus mirtis.
nėra
vien tik atsitiktiniai vieno
Ona Krikščiūnienė tebėra gyva
šeštadienio
ryto draugai. Mokyto
daugelio mūsų atminime. Dažnai
jo
nuolatinis
kąrtojimas, kad mus
ją prisimename ir pasigendame
visus riša ne tik ta pati kalba,
jos.
GAILUTĖ VALIULIENĖ
papročiai, bet ir siekimai, įgauna
Neeilinis ji buvo žmogus. Pla
vaikuose
tikrą supratimą. Jie at
čių pažiūrų ir plačiai gyvenimą
neša
visus
savo rūpesčius, vargus
Užsisklendė
mokyklų
durys,
Dauguma
atrado
savo
namuose
pažinusi.
nutilo vaikų klegesys prieangiuo- “Draugo” puslapius. Buvo tokių, į klasę. Jie dalijasi visais svarbes
Gimė ji 1895.IV.29 žemaičių se jr Jengvųjų mašinų eilės ne- kurie bėgo pas senelius ieškoti niais jų gyvenime įvykstančiais
ūkininkų Petrauskų šeimoje. Ūki- belaukia išbėgančių mokinukų dienraščio, o vienas net dvi my- momentais. Gimė sesutė —visa
ninkai buvo pasiturį, bet šeima pasitikti.
lias per lietų skubėjo pas arti- klasė džiaugiasi. Mirė Lietuvoje
gausi. Iš pat mažumės teko OnuNe vienas tėvas, pažvelgęs į vi- miausią kaimyną. Darbas buvo senelis — visa klasė meldžiasi.
tei pažint ir įsisąmonint, kas tai sų metų sąsiuvinius, pastebės pa- atliktas pasigėrėtinai gerai. Vai- Vyresniajam broliui koją nusi
yra kietas darbas, pareiga, atsa darytą pažangą. Ne viena mama kai noriai išrinko pažįstamųjų laužus, mes visi liūdėjome. Mo
kingumas, pagarburųas. Gaivališ pasidžiaugs skardesniu
dukros veikėjų nuotraukas, aprašydami čiutei sunkią operaciją padarius,
kas noras mokytis nugalėjo ma skaitymu, ar knygos pamėgimu, visuomenės veikimo svarbą. Lie- linkėjome sveikatos. Tie atminti
terialinius sunkumus. Ir šaltį ir Atsiras ir tokių, kurie su nuošir- tuvių opera, tautinė šventė ir Ne ni įvykiai, rodos, tik svarbūs vie
įvairius nepriteklius patyrusi, ji durnu padėkos mokytojui. Tai lykos buvo pačios svarbiausios te- nai, tam tikrai šeimai, įgauna
baigė gimnaziją , pirmojo karo daugiausia gerųjų mokinu tėvai, mos. Sunku buvo atrinkti geriau auklėjamąją reikšmę lituanistinė Toronto inžinierių žmonų būrelis, talkinikavęs PLIAS suvažiavime. Iš kairės: L. Matulevvičienė, V. Sližienė, N.
Kulpavičienė, V. Balsienė, A, Sčepavičienė, G, Stakauskienė.
metu prasiveržė iš chaose pasken nes vaiko noras mokytis išauga sius. Čia išmokome svarbiausio je klasėje. Tai vienas kelias į pa
dusios Rusijos per Švediją į Švei pačių tėvelių to noro įdiegimu aspekto — ką reiškia sumanus sitikėjimą savo draugais.
lė studijų, tyrimų apie priešmo- sį, per tvarkingą judesį, vedantį ves mokytojas turėti VARNAS
cariją. Įstojo į Friburgo univer šeimoje.
Ar gali būti šviesesni metai? kyklinio amžiaus potencialą ir vaiką prie aiškaus tikslo.
redaktorius? Koks išmintingas tuMONTESSORI CENTRE. Lin
sitetą ir, būdama tvarkinga, lo
Kuo skiriasi šie metai nuo per- i ri būti ašmuo, kad atrinktų tai, Taip, mes išėjome programą — mokymosi procesą.
Valia vystosi per prasmingą kime sėkmės.
įsitikinta,
giško proto, iš pradžių studijavo eitųjų? Skaičiuos statistikas vedė- kas vertingiausia ir svarbiausia, išmokome skaityti, rašyti, atpasakad vaikas iš mažens pasižymi veiklą. Šiandieną mūsų mokyklo
Registracija vasaros klasei ir
matematiką, paskui perėjo į isto jai, atsivertę visų metų klasės die- ! Redaktoriaus supratimas ir reikš- koti, linksniuoti. Tačiau dar pri
dideliu pajėgumu mokytis. Moks se, lavinant protą, per mažai dė rudeniui vyksta kasdien. Skam
riją. Mokėsi, į viską įsigilindama, nynus, norėdami suvesti pamokų j mė įgavo nepaprastą svarbą. Kai dėjome ir du prasmingus žodžius: lininkai sako, kad vaiko pergy mesio rodoma valiai.
binkite telefonu 776-6667.
stengdamasi tvirtai žinias įgyti. skaičių, mokinių pažangumo ska-'kas net pasigyrė vienoje gatvėje pasitikėti ir atjausti. Tai mūsų venimų kokybė nulemia jo mok
Tvarka
ir
pastovumas
mažo
Gavusi universiteto diplomą, 19 les. Norėtųsi tik žvilgterėti į tas. su redaktoriumi gyvenąs,
šviesiųjų metų gyvenimo pakopa. slinę pažangą ateityje. Taip pat
vaiko aplinkoje yra būtinumas,
22 m. grįžo į Lietuvą, skubėjo sa nepamirštamas pamokas, kurių
mokslininkai sako, kad visas lai
nes tvarka ir pastovumas iššau
vo gautus patyrimus ir mokslą jokiame dienyne neatrasite.
Eglutė” klasėje
mingas ar nelaimingas žmogaus
kia ramybę vaike, o taip pat
perteikti jaunimui, kurį taip pui
Pakol moterys jaučiasi ga- gyvenimas yra suvedamas
į
Pirmoji pažintis su spauda
kiai pažinojo, suprato ir atjautė.
Skaitėme ir vaikams skiriamą linčios vyrus skaityti
tarytum ankstyvesnius gyvenimo metus, džiaugsmą ir pasitenkinimą. Jei Laiške iš Paryžiaus apie
Tapo mylinti ir mylima mokyto
Panaudojome kartą namų dar- vienintelį jų laikraštėlį ■— “Eglu- knygas, dar nieko. Vis dėlto neil- gje samprotavimai verčia mus vaikas apvaldo aplinką, jis jau
ilgas sukneles
ja gimnazijose, Kauno Meno mo bui ir tokį dalyką: iškirpti iš lie- tę”. Pakitę šių metų viršeliai su gai taip būna. Po to jos panors- pagalvoti, kad mes suaugę pa- čiasi begalo laimingas.
kykloje.
tuviško laikraščio paveikslą ir jį džiaugsmu kviečia imti laikra-- ta tas “knygas perrašyti” pagal galiau suprastume savo paskirtį
Laiške iš Paryžiaus rašoma:
Montessori klasė pasižymi ne
Sukūrė šeimą, čia parodydama bent penkiais sakiniais aprašyti tėlį į rankas. Tai vaiko vaizduo- savo redakciją.
paprastu tvarkingumu ir pasto “Nėra nei vieno trumpo sijono
savo nuoširdžią toleranciją: pati
vumu, kas padeda vaiko dėme Paryžiuje. Kai kurios ilgesnės suk
visą gyvenimą buvo ištikima atei
siui susitelkti ir įgalina jį pasida nelės sugeba atrodyti gerokai nu
tininkė, priklausiusi daugeliui ka
ryti nepriklausomu. Montessori smukusios, bet apsiaustai atrodo
talikiškų organizacijų, susituokė
mokslinė medžiaga paruošia vai gerai ir visa ši ilgesnė išvaizda,
su vyru skirtingų pažiūrų. Jurgis
ką tiksliam ir nuosekliam galvo atrodo, prigis, ypač rudenį. Vai
Krikščiūnas buvo liaudininkų šu
jimui bei logiškiems sprendi kai čia atrodo karališkai. Berniu
las, religijai nepriešingas, tik ki
mams. Tai yra tvirtas pama kai nešioja taipgi ilgesnius ap
taip ją supratęs. Užaugino drau
tas vėlesniam gyvenimui. Žmo siaustus. Tuo tarpu plaukai pa
ge tris vaikus, dorus, gerus lietu
gaus inteligencija neiškyla
iš trumpėjo”.
vius.
nieko. Ji susikuria ant pamatų.
Tokios tai žinios nuo Senos uJaunystėje pati patyrusi daug
pės
pakrantės. Chicagos kailinin
Matome,
kad
tėvų
pareigos
yvargo, visad visus atjautė, ypač
ra sunkios, niekados nesibaigian kai perka ir gabena pas mus vi
mokslo siekiantį kaimo jaunimą.
čios. Tėvams į pagalbą ateina są Christian Dior kolekciją, pasi
Savo žiniomis, aiškiu protu buvo
Montessori mokytoja. MOTINA žymėjusią savo ilgumu. Ypač
tikru ramsčiu Marijai Nemeikšaiir MOKYTOJA — ar pajėgs vai dabar madoje trumpa suknelė ir
tei jos darbe — Motinos ir vai
kuose
išugdyti savybes pačioje ilgas apsiaustas. Ši kombįnacija
ko draugijoje (1929 jos pirminin
Nuotr. V. Maželio kūdikystėje, kurios bus pagrin labiausiai populiari.
kė, paskui ilgametė vicepirminin- Kepurinė. Šoka “Grandinėlė” New Yorke.

ONA KRIKŠČIŪNIENĖ

Varnu Montessori centras
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