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Kūrybinis instinktas
Žmogus yra apsuptas savo kū 

rinių. Drabužis, namas, mašina, 
miestas — viskas yra jo min
ties, jo rankų tvarinys. Kur tik 
bebūtume ar bekeliautume, sun
ku rasti žemės plotas, kur žmo
gaus rankos dar neprisiliesta. 
Mūsų planetos veidas nuolatos 
keičiasi. Didžiausias jo keitėjas 
yra žmogus. Kalnai nukasami 
ir nauji supilami. Ežerai per 
trumpą laiką atsiranda, tai vėl 
dingsta. Žemynai suraizgyti be
galiniais vieškelių ir geležinke
lių tinklais. Aplink žemės rutulį 
plaukioja laivai, kurie gali di
doko kaimo gyventojus iš kar
to pervežti, nukelti kur nors ki
tur. Jau projektuojami ir gami
nami “laivai”, kurie, oru lėkda
mi, galės atlikti tą patį. Žmogus 
savo kūrybingumu ir darbais 
jau stebina ir pats save. Jei 
Šiandie žmogus labai kūrybin
gas, tai rytoj jis bus dar kūry
bingesnis. šios dienos išradimai 
bus medžiaga, pagrindas ryto
jaus išradimams ir pažangai.

Viskas, ką aplink save ma
tom, liudija žmogaus veržlumą, 
jo nepastovumą. Jis dar nieko 
iki šiol nepadarė, nesukūrė, ko 
anksčiau ar vėliau nekeistų, ne
tobulintų, nežiūrint, ar tai būtų 
moksle, mene ar sporte.

Kas yra viso šito akstinas? 
Ar tai ne kūrybinis instinktas 
— pati mintis? Atrodo, kad 
žmogus negali būti be kūrybos. 
Kurti yra beveik tas pat, kas 
ir gyventi. Kol širdis plaka, 
mintis skaidri ir nestokoja ener
gijos, žmogus ieško sau naujų 
uždavinių, suranda jiems spren
dimus, nors ir laikinus.

Kas verčia žmogų kurti? Ko
dėl jis nuolatos nerimsta ir sie
kia naujo, nepasitenkina tuo, 
ką turi?

Pažvelkim iš lėktuvo žemyn 
į didelį miestą. Vaizdas primins 
mums skruzdėlyną, kur gatvė
mis ir keliais, tarsi skruzdės, 
skuba, rieda mašinos. Nesibai- 
gianč’os automobilių eilės gal 
primins mums 
gyslose.

Žiūrėk, čia 
mas, o ten jau
ruošiama aukštesniam, naujes- 
niam pastatui. Miesto veidas ir
gi juda, keičiasi.

Visur judesys. Vietoj n’ekas 
nestovi. Niekas. Griaunami ir 
statomi ne tik medžiaginiai, bet 
ir dvasiniai pastatai. Keičiasi 
tradicijos, religijos formos, pa
pročiai. Naujos estetikos supra-
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sąvokos, dažnai gįnčija- 
išstumia, pakeičia senas,

kraujo apytaką

namas stato- 
ardomas. Vieta

timo 
mos, 
kaip mes sakom, atgyvenusias.

Pats žmogus ne tik dvasiniai, 
bet ir fiziniai nuolatos keičiasi. 
Jis net daugiau keičiasi, negu 
mes įpratę manyti.

Optinės, akustinės iliuzijos ir 
.aiko sąvokos įtakoje susidaro 
savotiškas žmogaus pastovumo 
vaizdas. Mes matom jo pavir
šiaus formą, girdime balsą — 
atpažįstame; sakom — tas pats. 
Tiktai pažvelkime į ėmogų iš 
kito taško ir matysime, kaip il
gai jis “tas pats”? Prileiskim, 
mes įgaunarn akis su mikrosko
po savybėmis, kurios galėtų ste
bėti žmogaus kraujo apytaką. 
Vaizdas gal dalinai primintų 
miesto įspūdį, žiūrint žemyn iš 
lėktuvo. Čia irgi ardoma ir sta
toma tuo pačiu metu. Seni audi
niai ląstelė po ląstelės keičiami 
naujais; čia mirštama ir gimsta
ma tuo pačiu metu. Naikinimas 
ir kūrimas darosi vienu proce
su.

Eikime toliau. Sakykim, stai
ga mūsų akys pajėgia matyti 
elektros srovę ir magneto lau
kus; viską lėtam judesy. Prileis- 
kim, mes matom elektrinius 
pulsavimus žmogaus nervų siste
moj, ypač centre — smegenyse. 
Nieko pastovaus. Sudėtingas 
darbas smegenyse nepalygina
mai tobulesnis už d'delio miesto 
telefono — telegrafo centrinę ir 
tinklą. Šio sudėtingo mechaniz
mo funkcionavimu, šiuo judesiu 
išsilaiko gyvybė ir nuolatos sru 
vena, teka žmogaus savijauta, 
kitaip vadinama sąmonė, kuri 
paviršiuje, atrodo, kiekvienam 
individuali, giliau — kaip okea
nas, apjungta tais pačiais visa
tos dėsniais.

Mūsų sąmonė — savijauta 
nepastovi ir keičiasi su kiekvie
na naujai atėjusia mintimi, ne
svarbu, kokia tos minties prie
žastis bebūtų — išorinė ar vi
dinė.

Nauja mintis turi surasti vie-

tą mūsų savijautoj, atitinkamai 
ją pakeičiant, lygiai, kaip į 
okeano paviršių nukritęs lašas, 
Įsitalpindamas tarp kitų lašų, 
teoretiškai turi pastumti, pakeis
ti visą vandenyno paviršių.

Kiekvieno, nors ir trumpu
čio, pergyvenimo išdavoj min
tis blykstelėja mūsų sąmonės 
paviršiuje ir, įrėžus įrašą sme
genyse, pasitraukia į atminties 
takus pakeliui atitinkamai pa
veikdama ir keisdama ne tik mū 
sų dvas’nę, bet kartu ir fizinę 
struktūrą. Tas kitimas vyksta 
nuolatos; mes augam, senstam.

Vis dėlto ir 'šioj nepastovu
mo vizijoj kažkas yra pasto
vaus, kas intensyviai lydi žmo
gų ir žmoniją: tai kūrybinis 
instinktas. Jis nuolatos formuo
ja žmogų. Jis visada žmoguje. 
O gal žmogus jame?

Šis instinktas lydi žmogų nuo 
pat jo sąžinės aušros. Jo ska
tinamas ir vedamas, žmogus ban 
do pažinti save. Tikriausiai, kū
rybinis instinktas buvo žmogu
je ir prieš sąžinės atbudimą. Jis 
yra visur. Visa gyvybė jame ir 
juo pulsuoja. Šis instinktas sle
piasi reiškiniuose, kurie šian
dien mums gal dar nesupran
tami. Bet gal mokslas ir galvo
jimas vieną dieną atskleisda
mas visuotinai gyvybės paslap
tį, atskleis ir kūrybinio instink
to prigimtį.

Paukščių žinomą lizdų suki
mą, o taipgi žvėrelių mokėji
mą kasti urvus mes priskiria
me gyvuliškam instinktui. Koks 
gi skirtumas? Pagaliau šiam gy
vuliškam instinktui išvystyti tu
ri būti dar vienas instinktas: 
kūrybinis instinktas.

Milijonų metų raidoje, gyvu
liško instinkto vystykluose ištū
nojus, gimė žmogaus sąmonė, 
savęs pajutimas. Žmogus ne 
tik pamatė, bet ir pradėjo pa
žinti pats save ir dalį kūrybi
nio instinkto pradėjo imti į sa
vo rankas. Taip kaip kūdikiui 
ateina laikas išvysti šviesą, pa
gal visatos dėsnius, gilesnis 
žmogaus sąmonės atbudimas 
irgi tapo neišvengiamas. Sąmo
nės užgimimas nėra vien tik

Dail. Lottnad Urbonas savo studijoje Oyster Bay, netoli Sydnejaus, 
Australijoje. Dailininko straipsnį apie kūrybinį instinktą spausdiname 
šiame laikraščio puslapyje. Platesnę infiorimaciją žiūr. {Kultūrinėje 
kronikoje.

įvykęs, bet vis tebevykstantis 
faktas ir, kaip ir kiekvienas už
gimimas, be skausmo ir kraujo 
nepraėjo.

Kūrybinio instinkto priemonė 
mūsų sąmonei išjudinti yra no
ras. Mums reikia, mes norime, 
siekiame ir pagaliau sukuria
me. Kuo stipresnis ir aiškesnis 
noras, tuo didesnės pastangos 
jį seka, didesni ir greitesni dar
bai.

Gyvas padaras palietimu iš
moko pažinti savo aplinką, o 
paskui atėjo reikalas ir noras 
ją pamatyti, šiame nore atsira
do akys. Akys tada atnešė švie
są.

Reikalas ir noras matyti tu
rėjo būti milžiniškas; viso dau-
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Rūpinantis lietuvybės išlai
kymu ir jos pratęsimu ateitin, 
neretai mes čia, ypač kultūri
nėje srityje, visiškai užsimer
kiame prieš tai, kas liudija 
čionykštį mūsų žmonių gyvas
tingumą prieš penkiasdešimt 
ar daugiau metų. O tai gi yra 
ne vien tik paminklai, bet ir 
pamatai, ant kurių didžia da
limi pastatyta ir š'andieninė 
čionykštės lietuvybės dabartis.

Tačiau dėl neatleistino mūsų 
neakylumo metai po metų 
daug mūsų tautai, o ypač jos 
išeivijai, svarbios dokumenti
nės medžiagos ir akivaizdžių 
paminklinių objektų dingsta 
'be žinios ir be ženklo. Galima 
/būtų čia suminėti visą eilę kul
tūrinių sektorių, kur ši žala 
ypač krinta akin. Tačiau, min- 

■ tį konkretizuodami, šį kartą 
•norime atkreipti dėmesį į vie
ną išskirtinai apleistą ir labai 
pavojingon situacijon atsidū
rusią sritį, būtent — į senųjų 
mūsų čionykščių bažnyčių fo
tografinės kolekcijos sudary
mą.

Gerai ir puiku, kad mes sta
tome naujas bažnyčias ir rūpi
namės jų lietuviškosios archi
tektūros bruožais, tačiau blo
gai, kai senosios lietuvių para
pijų bažnytėlės paliktos užuo
maršai. Ogi, kadaise jas sta
tant, kiek širdies ir kiek rūpes
čių buvo sukaupta, kiek buvo 
džiaugtasi kiekvienu lietuvišku 
įrašu, kiekvienu donaciniu vit
ražu ar altoriumi, kuris var
ganam emigrantui priminė ir 
atstojo paliktąją tėviškę. Tie
siog gaila, kad visa tai dabar 
net pagreitintai nyksta, kai po 
U Vatikano susirinkimo reikė
jo altorius perkilnoti, bažny
čias perstatyti. Juk pačioje 
Chicagoje buvo pavyzdžių, kai 
neapgalvotai ir perdaug “jau
natviškai” reformuojant, lietu
viškojo skobnio altoriai ir me
diniai koplytstulpių tabernaku
liai buvo net iš visai neseniai 
statytos koplyčios pašalinti. 
Žinoma, tose senosiose bažny
čiose kažin kokių lietuviškųjų 
architektūrų nerasime, bet ir 
ne šiame aspekte glūdi šių pa
statų vertė. Mums reikia jas 
ir jų būdingų kampelių deta- 
Jes nufotografuoti, kad liktų 
aiškus pėdsakas to, ką Veikė, 
ką darė, kaip galvojo, kaip mel
dėsi ir kaip krūvon jungėsi 19 
amž. galo ir 20 amž. pradžios 
čionykščiai lietuviai.

Gal ne vienam gali atrodyti, 
kad tokia fotografijų kolekci
ja, tai kokia čia labai jau 
brangenybė. O vis dėlto kultū
rinė brangenybė ji būtų jau 
ir dabar, o ką bekalbėti apie 
jos vertę po 50 ar 100 metų! 
Tada ji bus tikrai neįkainuoja
mos vertės mokslinė medžiaga 
kiekvienai bibliotekai tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje, bus 
šaltinis kiekvieanam, tyrinė
jančiam lietuviškąją emigraci
ją ir aplamai renkančiam me
džiagą imigrantų istorijai 
Amerikoje.

Jau net ir šiandieninėje — 
, okupuotoje Lietuvoje panašauk

užmojo reikšmė yra visuotinai 
suprasta. Nufotografuoti se
nąsias Lietuvos bažnyčias su 
visomis jų detalėmis buvo an
gažuotas vienas tenykščių ge
riausių fotografų — A. Sut
kus. Jeigu šito ten ėmėsi ir 
bažnytinė vyriausybė, tai, aiš
ku, ne be ir kitokios val
džios leidimo. Angažuotasis 
fotografas turėjo ne vieną die
ną ir ne vieną mėnesį važinėti 
po giliąją krašto provinciją ir 
kelti saulės švieson pamirštą
sias ir nykstančias mūsų isto
rijos ir mūsų kultūros detales. 
Visa eilė A. Sutkaus padarytų 
nuotraukų yra pasiekusios ir 
šį kraštą. “Draugo” kultūrinis 
priedas pirmuosius savo pus
lapius š. m. sausio 25 d. ir ko
vo 29 d. yra papuošęs kaip tik 
šiomis A. Sutkaus nuotrauko
mis.

Tiesiog būtų gėda ir neat
leistinas apsileidimas, jei mes, 
turėdami kur kas palankesnes 
sąlygas ir neribotą laisvę, čia 
to paties nepadarytume, kas 
užsimota padaryti Lietuvoje. 
Tik, žinoma, čia neužtektų pa
skelbti, kad vietiniai fotogra
fai mėgėjai išfotografuotų sa
vo parapijų bažnyčias ir nuo
traukas prisiųstų, sakysim, 
Pasaulio lietuvių archyvui ar 
kur nors kitur. Tada rezulta
tas būtų bevertis, nemetodiš- 
kas, nemeniškas, net neistoriš
kas, būtų vien chaosas ir dau
giau nieko. Čia reikia būtinai 
vieno ir kūrybingo fotografo, 
kuris įvairiomis senųjų ir nau
jųjų bažnyčių durų, langų, 
įrašų, bokštų ir vitražų, kry
žių ir altorių, architektūrinių 
korpusų ir aplinkos nuotrauko
mis sukurtų ištisą šios temos 
simfoniją. Tokį vient’są nuo
traukų pluoštą paskui jau bū
tų galima išleisti atskiru leidi
niu, kaip išliekančios vertės 
kultūrinį paminklą.

Ir dar labiau šią problemą 
konkretinant, tvirtai saky
čiau, kad reikia šiam darbui 
tuoj pat angažuoti šioje srity
je išmoningą ir kūrybingą Al
gimantą Kezį, SJ. Būtinai 
reikia jį negaištant išsiųsti į 
šių mūsų šventnamių, ypač pa
čių seniausių, Pennsylvanijos 
kalnuos ir kitur užmirštųjų lie
tuvių bažnytėlių fotografavi
mo misiją.

Ir nenorėkime, kad jis šitai 
atliktų lyg ir savo malonumui, 
ko gero net dar savo kaštu. Pi
nigo ir čia reikia. Ir jo turi at
sirasti, kaip atsiranda naujų 
bažnyčių bei koplyčių staty
boms, kurios dabar gal būt net 
lengviau pastatomos, negu 
anos senosios lietuviškos baž
nytėlės, kadaise skiriant joms 
šiame krašte pačius pirmuo
sius, menkus ir sunkius “grino- 
riaus” uždarbius. Tebūna tad 
išsaugotas bei pagerbtas jų ir 
naujesnių mūsų čionykščių 
šventnamių paminklinis paliki
mas lietuvių kultūrai ir šio 
krašto imigrantų istorijai.

k. brd.

neturime .jokių organų. Mes tik 
tai galime spėti, kad jūroj gy
venantis delfinas, turėdamas iš
tobulintą sonaro aparatą sme
genyse, gyvena nepaprastai gra
žiame vaizdų pasaulyje, gal būt, 
iš karto matydamas aplink save 
toli ir arti. Gi mes tik į vieną 
tašką tegalime iš karto žvelgti, 
o atminties dėka dar šiek tiek 
“matom” aplink save.

Nors ir neturėdamas tokių 
jautrių organų aplinkai pajusti 
kaip delfinas, žmogus be galo 
džiaugiasi, jog yra apsuptas pa 
šaulio, kuris pilnas spalvų, gar
sų, kvapų. Retas iš mūsų pagal

vojame, kad aplink mus tebėra 
tik begarsė, bekvapė tamsa, o 
visa grožybė vyksta pačiuose 

> netobulais, 
kartais šlubuojančiais jutimo 
organais, imdami iš aplinkos 
kas mums reikalinga, kiekvie
nas kuriame savo pasaulį. Žino
ti apie tai, ar kartas nuo karto 
giliai to reikšmę pajusti, yra 
skirtingi dalykai, nes tuojau ky
la klausimas: kas yra iliuzija, 
o kas realybė — tikrovė?

Su gimusiu kūdikiu užgimsta 
nauja šviesa, atsiveria naujas 
pasaulis. Kai pavargusios akys 
amžinai užsimerkia, širdis plak
ti' sustoja, visą ligšiolinį mūsų 
pasaulį apgaubia tamsa.

Didelę gyvenimo dalį 
praleidžiame, pasakodami 
nas kitam apie tuos savo 
šaulius. Beveik visi trokštame, 
kad mūsų pasaulis niekada ne
užgestų. Kitaip sakant, norėtu
me amžinai gyventi.

Tai yra didelis noras. Ar jis 
atsiekiamas? Nauji mokslo ati

dengimai, kūno ir dvasios tyri
nėjimai, geresnis jų supratimas 
ar veda žmogų, tą nuolat ne
rimstantį, ieškantį žmogų prie 
begalinio gyvenimo? Kūrybinis 
instinktas išsivystė ir vysto 
žmogų: jis įgavo akis, ausis, 
smegenis, viską. Smegenys jau 
bando pačios save suprasti. Ar 
tik nepriėjom prie to, kad, 
bėgdami aplink medį, bandom 
save prisivyti?
, (Nukelta i 2 psl.)
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gelio milijonų metų raida. Pa-i mumyse. Su savo
našiai, tur būt, įgautos ausys 
sukūrė ir tobulino garsų pasau
lį. Uoslė dar daugiau mus įgali; 
no pasiimti iš aplinkos. Kas ži
no, kiek grožybių yra aplink 
mus, kurioms paimti mes dar

Leouas Urbonas Ramybė ^akrilis),

mes 
vie- 
pa-
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Kūrybinis instinktas
(Atkelta iš 1 psJ-)

Nors lėtai, vargingai, bet, 
man atrodo, žmogus mokosi ir 
pratinasi amžinai gyventi arba 
bent jau labai ilgai. Kas gali 
užginčyti, kad per ilgą, ilgą lai
ką jis to nepasieks?

Tik pažiūrėkim į žmogaus kū 
rinį, į visą civilizacją — kultū
rą. Koka mūsų giminystė, koks 
ryšys su nauja aplinka? Ar ne
bus tik, kad visa, ką mes sukū
rėm, padeda mums išlikti tuo, 
-kas esam, ir kartu įgalina to
liau augti, darytis, tapti tuo, 
kuo mes būti nuolat norime: to
bulėti.

Savo kūririių pagalba žmogus 
kuria pats save. Mašinos verčia 
jį būti gudresniu, kad žmogus 
galėtų jas valdyti, pajėgtų jo
mis operuoti. Knygos. Reikia ži
noti, kaip jas skaityti, kaip jas 
suprasti. Ir pagaliau — kaip 
naujas rašyti. Meno kūriniai ir
gi tobulina žmogaus pajautimo 
galias, veda prie geresnio realy 
bės pajutimo.

Šios dienos civilizacija ir kul
tūra yra vakar dienos sukurta 
pakopa, ant kurios pakilęs žmo
gus jau rytdienos pakopą sau 
kala. Kūrybinis instinktas, kaip 
estafetės lazdelė, lydi žmogų 
iš kartos į kartą, į naujus atra
dimus savo mįslingoj kelionėj.

Visa žmonija yra kūrybiniu 
instinktu persunkta ir kiekvie
nas žmogus yra kūrybingas. 
Pavyzdžiui, kalbėdamas, jis ku
ria sakinius, sąvokas, ieško ke
lių su savo artimu bendrauti, 
vienytis. Kalbos netobulumas ir 
skirtingas realybės supratimas 
veda prie nesantaikų, ginčų ir 
net karų.

Aukščiausia mums žinoma kū 
rybinio instinkto manifestacija, 
šalia gyvybės ir meilės, yra me 
ninė kūryba (giliau pagalvoję,

J.ei grynai samprotavimo ke
liu aš nusistatau sau tikslą ir 
jo siekiu, po tam tikro laiko ir 
vargo bus ir darbo rezultatas. 
Ar tai bus kas nors naujo? Vi
sai ne. Viską, ką mes padarome 
senos patirties ri'cose, yra tik 
naujas gaminys, bet ne meno 
kūrinys; tai namas, pastatytas 
naujoj vietoj, bet pagal seną 
planą.

Viskas, kas yra sukurta iš at 
minties, nėra nauja, nes atmin
tis yra sena, ji yra praeities da 
lykas.

Kūrėjui reikia atsidurti to
kioj padėtyj, kur vien atminties 
neužtenka. Jam reikia nustebti, 
išrasti. Tik tokioj dvasinėj bū
senoj tikras meno kūrinys gims
ta. *

Įkvėpimas ir kūrimo metu 
mintis ir veiksmas tampa vie
netu. Už tai ir laiko sąvoka 
dingsta.

Antra vertus, kada tarp min
ties ir veiksmo įsiterpia delsi
mas, įkvėpimo mintis paverčia
ma idėja. Vien tik pastanga at
siminti seniai pajustą faktą su
stabdo kūrybinį jautrumą. Atsi 
rado savotiškas dvilypumas: no 
rėjimas kurti ir norėjimas už
baigti;
si, taip vadinama, 
kančia”. Dėl stokos kūrybinio 
proceso supratimo dar ir šian
dien daugelis menininkų su pa- 
ryžtingumo, spontaniškumo, sa 
kitų “kūrybinę kančią”. Si dva
sinė būsena atsispindi ir jų dar 
buose, ypač tapyboje. Čia, kaip 
ir gyvenime, jaučiama stoka i 
ryžtingumo, spontaniškumo, są-Į 
vim pasitikėjimo. 1_____ ___

Kryžmos (aliejus)Leonas Urbonas

Lietuvos kariuomenės priesaikos 50 m. sukaktis
Iškilmės dalyvio įspūdžių ir prisiminimų pluoštas

Atsikūrusiai Lietuvos valstybei 
grėsė didelis pavojus būti rusų 
bolševikų užimtai. Lietuvos vy
riausybė 1918 m. gruodžio 29 d. 
VJlniuje išleido atsišaukimą 
“Lietuvos piliečiai” ir nustatė 
“Sąlygas stoti į Lietuvos krašto 
apsaugą”. Šie atsišaukimai buvo 
sėkmingi. Jie viešai buvo platina
mi miestuose, miesteliuose, kai
muose ir net bolševikų užimtose 
Lietuvos vietose. Gausiai pradėjo 
rinktis savanoriai tėvynės ginti. 
Bet trūkumai, organizuojant kra
što apsaugą, buvo dideli, kraštas 

_ ________ Nukankinti Per I pasaulinį karą vokiečių ir 
darbai apsunkina žiūrovo nuo- rus9 kariuomenių buvo gerokai 
taiką.

Spontaniškume yra kūrybinis 
instinktas. Įkvėpimas reikalau- 

___ ___ „ „ ... ja veiksmo tuojau, dabar, ne 
galėtumėm net sakyti, kad šios rytoj. Ateitis yra iliuzija. Sie- 
trys manifestacijos yra viena). 

Kūrybinis instinktas pasireiš
kia staigiu pagyvėjimu, arba 
įkvėpimu. Tuo prasideda beveik 
kiekvienas mūsų veiksmas. Me
ne gi šis dvasinis pakilimas pa
siekia aukščiausią lygį.

Kūrybinio įkvėpimo pagau
tas, žmogus regi dvasinę viziją. 
Jo mintys pasidaro nežodinės, 
bet vaizdinės. Muzikas ne tik 
gaidas, bet ir pačius garsus kar 
tais mato. Filosofas taipgi “ma 
to” abstrakčias sąvokas. Jis ga 
Ii ištisas valandas kalbėti, į jo
kius užrašus nepažvelgęs. Kū
rybinė vizija yra kažkas dau
giau negu atmintis.

Įkvėpimas yra vartai ir ke
lias į meninę kūrybą. Užtai 
verta jį kiek giliau panagrinėti.

Įkvėpimas yra kiekvieno ku
riančio žmogaus svajonė, jo mal 
da, nematomas spindulių pluoš
tas; kada į jį patenki, tave iš 
karto persunkia savotiška jėga. 
Laikas nustoja egzistavęs. Min
tys, sąvokos skaidrėja ir deri
nasi su veiksmais. Įkvėpimas 
ateina nekviestas, netikėtai, o 
išeina nesulaikomas.

siekimas galo. Gauna- 
“ kūrybinė

kiant kūrinio atbaigimo, jo įkū
nijimo, atitraukiamas dėmesys 
ir energija nuo dabarties. Da
bartis yra medžiaga. Joje yra 
viskas, praeit's ir ateitis. Reikia 
pažinti medžiagą, išskaityti jos 
reikalavimus, įstatymus, o bus 
aišku, kas dabar reikia daryti. 
Šios dienos gerai atliktas dar
bas yra rytojus; nauja medžia
ga naujai dienai.

Kol šią sąvoką mes girdime 
ir matome, kaip žodžius ir saki
nius, ji mums nedaug reikšmės 
duoda. Tą viską reikia “maty
ti”, pačiam prie to prieiti, ir tik 
tai tada atsivers kelias į kūry
binio įkvėpimo supratimą. Moks 
las ir pažanga savo laiku gal ir 
formulę tam atras. Šiandien dar 
jos nėra.

• Nauja pastovi Lietuvos XX 
a. dailės ekspozicija atidaryta 
Dailės muziejuje Vilniuje. Be ei
lės kitų dailininkų, išstatyti dail. 
Ad. Varno, P. Augiaus, V. K. Jo
nyno, Vikt. Petravičiaus, T. Va
liaus, V. Vizgirdos ir kt. kūriniai.

nualintas. Stokojo ginklų, šaud- 
I menų, rūbų ir kitų karui vesti 
būtinų reikmenų. Nežiūrint to, 
kad bolševikai vis užiminėjo di
desnius Lietuvos plotus, kad kraš 
tas kentė dėl medžiaginių trūku
mų, savanoriai vis rinkosi į Kau
ną, Alytų, Kėdainius, Tauragę ir 
į kitas telkimosi vietas.

1919 m. vasario mėn. maži Lie
tuvos kariuomenės savanorių 
daliniai, nors ir dar silpnai 
ginkluoti, stojo į kovą su rusų bol 
ševikais ir ją laimėjo. Bolševikų 
Pskovo divizija, kuri kėsinosi už
imti Kauno miestą, kautynes prie 
Kėdainių, Jiezno ir Alytaus pra
laimėjo ir buvo priversta pasi
traukti. Frontas šiame . ruože 
trumpam laikui stabilizavosi - 
sustojo. Pskovo divizija daugiau 
jau nesikėsino Kauno užimti.

Lietuvos vyriausybė ir kariuo
menės vadovybė intensyviai vyk
dė kariuomenės organizavimo 
darbą. Iš užsienio buvo gauta 
ginklų, aprangos ir kitų karui 
vesti reikmenų. Kovo mėn. pra
džioje buvo įvykdytas pirmasis 
naujokų šaukimas, tačiau tik 
kai kuriose apskrityse. Šaukimas 
praėjo sėkmingai. Lietuvos jau
nimas noriai stodavo į Lietuvos 
kariuomenę. Įdomūs buvo pa
šauktųjų samprotavimai, jiems

KAZYS ALIŠAUSKAS

turi 
turi 
nebepa-

kalbant kad už Lietuvą 
visi kariauti, vyriausybė 
šaukti, vieni savanoriai 
jėgs apginti. Vyriausybė tai gerai 
žinojo, bet stoka ginklų rūbų ir 
kitų karui vesti reikalingų daly
kų vertė valdžią tik palaipsniui 
didinti kariuomenės eiles. Sava
noriai sudarė Lietuvos kariuo
menės pagrindą, iš jų buvo suda
ryti branduoliai visoms ginklų 
rūšims ir kariuomenės pulkams.

Buvo aišku, kad pavasariui a- 
tėjus ir pradžiūvus lauko keliams, 
prasidės aktyvūs karo veiksmai. 
Arba mes pulsime bolševikus ar
ba bolševikai mus puls. Buvo in
tensyviai ruošiamasi. Paskirtas 
vyriausiu karo vadu generolas 
Silvestras Žukauskas, belankyda
mas kariuomenės dalinius, įsitiki
no, kad jau yra pakankamas skai 
čius, nors ir silpnai paruoštų, ka
riuomenės dalių platesnio masto 
operacijai pradėti.

Prieš pradedant didįjį bolševi
kų puolimą, mūsų kariuomenė
je buvo įvykdyta iškilminga prie
saika.

Kauno įgulos priesaika buvo 
1919 m. gegužės 11 dieną, Ro
tušės (Baltosios gulbės) aikštėje. 
Rytoj sueis nuo to įvykio lygiai 
50 metų. Ir tada buvo sekmadie
nis, diena saulėta, graži. Kauno 
miestas skendo žalumynuose. Ka
riuomenės dalys rinkosi į aikštę 
(valandos gerai nebepamenu). 
Iškilmėms vadovavo generolas S. 
Žukauskas, kuris pirmutinis at
vyko į aikštę ir vėliau atžygiuo
jančias dalis tuoj statydavo į pa
rinktą vietą. Rotušės aikštė nė
ra didelė, o dar viename aikštės 

‘pakraštyje riogsiojo akmenų 
krūvos. Priesaikos iškilmėse daly
vavo: karo mokykla, karo aviaci
ja ir karo aviacijos mbkykla, 
pėst. pulkas (nevisas), Kauno ka-

eiti 
pa-

ro komendantūra, gusarai, arti
lerija ir karo technikos daliniai. 
Altorius buvo paruoštas prie Ro
tušės bokšto. Jokios 
(paaukštintos vietos) 
sybei ir svečiams 
Kariuomenės daliniams 
rikiavus, rinkosi vyriausybė ir 
užsienio svečiai, kurie susitelkė 
arčiau prie paruošto altoriaus. 
Atvyko veik visa tuometinė Lie
tuvos vyriausybė su ministeriu 
pirmininku M. Sleževičiumi ir 
valstybės Tarybos atstovais. Iš už
sienių karių buvo: vokiečių gene
rolas Eberhardt su 2 ar 3 kari
ninkais, prancūzų karinė misija 
su jos viršininku pulk. Reboul, 
anglų ir amerikiečių karinės mi
sijos.

Svečiams ir vyriausybei susi
rinkus į aikštę, iš katedros bazi
likos atėjo J. Eks. vyskupas Pr. 
Karevičius, lydimas.daugybės ku
nigų ir klierikų.

Procesija buvo įspūdinga, gra
ži. Generolas S. Žukauskas su
komandavo: “Maldai kepures nu
siimk”. Procesija priėjo prie al
toriaus ir prasidėjo pamaldos. 
Pamaldų metu grojo orkestras ir 
giedojo choras. Mišioms pasibai
gus, J. E. vyskupas Pr. Karevičius 
pasakė trumpą pamokslą ir per
skaitė šį priesaikos tekstą, kurį 
kariai draug su juo kartojo:

“Aš... prisiekiu Aukščiausiam 
“Aš..... prisiekiu Aukščiau

siam Viešpačiui Ditvui tei
singai tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje, būti ištikimu mū
sų kršto konstitucijai, klau
syti savo vyriausybės, griežtai 
jos, įsakymus pildyti ir šventai

tribūnos 
vyriau- 

nebuvo. 
jau išsi-

laikyti man įteiktą paslaptį. 
Prisiekiu nesigailėdamas savo 
sveikatos nei gyvasties, ligi pas 
kutiniam kraujo lašui ginti 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, o taip pat mūsų žmones 
ir visų mūsų žemę nuo kokių 
nors užsienio ar vidaus priešų 
užpuolimo ir nuo visų tų, ku-i 
rie mūsų krašte kels riaušių,! 
ardys žmonių darbą ir ramu-i 
mą ar kitaip kaip skriaus žmo
nes. Prisiekiu su priešu griež
čiausiai kovoti, neidamas su 
juo į jokias pažintis, sutartis 
ar šiaip susižinojimą raštu ar 
žodžiu, visa gi tai ką apie prie
šą sužinosiu ar išgirsiu, tuojau 
savo vyriausybei pranešti.

Kad šią priesaiką darau tvirta 
širdimi ir- gryna sąžine, iške
liu ranką prie Viešpaties Die
vo”. ■ ’
Šis priesaikos tekstas ministeriu 

kabineto patvirtintas 1919 m. 
gegužės 4 dieną.

Priesaiką priėmus, įvyko para
das. J aikštę išėjo valstybės pre
zidentas A. Smetona, gen. S. Žu
kausko lydimas ir jie abudu 
praėjo pro kariuomenės dalis. 
Paskui sustojo netoli altoriaus, < 
kur buvo vyriausybė ir svečiai. 
Gen. S. Žukauskui sukomanda
vus, iškilmių maršu pro prezi
dentą — vyriausybę ir svečius 
pražygiavo priesaiką davusios ka- 

Mikclta j 4 psl. <

TeL ofiso HE 4-5849. rez. .488-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penataile

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma. 
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. tr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS 

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerlia Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS JOKIA
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. V. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

’ I l ■5159 So. Damen Avenue
Valandos t(k pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc) 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Stree.

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

, Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6730

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. 687-2020 
Namą tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus,

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai, p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
tr vakarais pagal susitarimą.

Sakysim, įkvėpimas yra būse
na, vibracija, ar tariamų spin
dulių pluoštas. Iš kur jis į mus 
ateina: iš lauko, ar vidaus? O 
gal tai yra rezultatas 'vidaus 
harmonijas; gal formulė, kaip 
ir kiekvieno fizinio reiškinio?

Menininkas noriai duodasi 
įkvėpimo pagaunamas. Dažnas 
bando pats įkvėpimą pas; gauti. 
Einant prie to, dar visokiausių 
priemonių yra bandoma: laisvi
nantis iš tradicijos, įprastinės 
estetikos, net moralės varžtų. 
Kiti net sva’ginasi visokiais che 
mikalais, bandydami “praplės
ti” savo dvasios ribas. Šiaip me 
nininkas nuolatos ieško būdų 
patirti nežinomą, įžvelgti į nau 
ją pasaulį ir nustebti jame, šis 
nustebimas yra pačios kūrybos 
ugnis. Ten, kur yra maišomi ir 
perstatinėjami seni elementai, 
nėra nei meno kūrybos, nei me
no kūrinio.

I

Lietuviškoji kavalerija pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 .. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius Dairai susltarlma 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

V.

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

Tel. 695-0533 - Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 West «3rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West 66th Place 

Tel.: REpubUo 7-7838

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest «Srd Street 
Kampas 68-ČIob Ir California

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(įdėtuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: jirmad., antrad., ketvirtad. 1> 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-f 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečiad 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius.
SeStadlenlals 12 iki 4 popiet

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Strec. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IH VAIKU LIGŲ SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad antrad. ketvirt U penk' 
nuo H vai Iki i vai. p p lr nu< 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nui 
11 vai.- ryto Iki 1 vai. p.p šeštad 
11 vai ryto Iki s vai. p p

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

'Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso td. PR 8-7773. Rez. PR 6-4737

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai., 
antrad Ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTINI C
LIGOS

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

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč it 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
< v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
alku pagal susitarimą.
Of. TeL HE 4-2123, Namą GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
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Pas lietuvių kalbos profesorę Chicagos universitete
i

JUOZAS PRUNSKIS

Lingvistikos specialistė prof. 
Tamara Buch Chicagos univer-[ 
sitete dėsto lietuvių kalbą. Pa
skaitos būna du kartu savaitėje, i 

.Šį lietuvių kalbos kursą lanko du 
lietuviai studentai ir keturi ame-1 
rikiečiai. Įdomu daugiau patirti i 
apie pačią profesorę ir lietuvių 
kalbos studijas viename iš pir
maujančių pasaulio universitetų. 
Taigi vieną popietę ir aplankiau 
ją universiteto Intemational 
House patalpose, kur ji apsigy
venusi. Beveik trejetas valandų 
praslinko ją beklausinėjant.

— Jau pora mėnesių, kai Jūs 
dėstote lietuvių kalbą Chicagos 
univers-te. Kokį įspūdį Jums su
darė lituanistines paskaitas lan
ką studentai, ypač nelietuviai?

— Chicagos universitetas yra 
aukšto lygio. Viena iš geriausių 
mokyklų JAV-se, vienas iš di- '

Nuotrauka Vytauto Maželio

kotarpį, kada žemėvardžiai bu
vo reikalingi kerdžiams. Jaunieji 
jų jau nebežino. Vieną senuką, 
80 m., užtikau sunkokai sergan
tį. Tas silpnai besijausdamas, už
dusdamas, bet vis pasistengė per
duoti, ką žinojo.

Punsko apylinkėse surinkau 
lietuviškus vietovardžius ir jau 
parašiau straipsnius apie ežerų, 

dabarties kalbai mažiau gilintis gėlės dr. Tininis. Reikia dar pa. i kaimų pavadinimus, apie Valks- 
į kalbų istoriją. Tai nesudarė pa-įžymėti vasarinius lituanistikos (ezero dal>'S PaSd žvejų su- 

kursus Fordhamo universitete.
— Kaip ilgai jūs kalbinius ty

rimus vykdėte tarp Punsko lietu
vių ir kokie to rezultatai?

— Tyrimus vykdžiau 1960- 
1967 metais, dažniausiai vasaro
mis, o ir kitais laikotarpiais pa
gal reikalą.

Esu buvusi visose Punsko a- 
pylinkėse lietuvių gyvenomose 
vietovėse, aplankydama per 50 
didesnių ir mažesnių kaimų, ku
rie užima plotą apie 30 km. il
gumo ir apie 15 km. pločio. Lie
tuviai ten yra geros dvasios ir lie
tuvybę atspariai išlaikys. Skaito 
lietuvišką spaudą, klauso lietu
viškų radijo programų.

Teko būti kas vasarą Punsko 
lietuvių rengiamose dainų šven
tėse, kurios būna Eglinės ar Kle
vų piliakalniuose ar Burbiškiuo- 
se, prie Galadusio ežero.

Teko taip pat lankytis Punsko 
mokykloje, kur dėstomoji kalba 
lietuvių. Nemaža šios gimnazi
jos mokinių eina aukštąjį moks
lą. Kai kas iš jų yra sugrįžęs į 
savo gimnazija dėstyti. Vienas 
šios gimnazijos auklėtinis yra la
bai gabus matematikas ir dėsto 
Varšuvos universitete.

Punsko lietuvių namuose 
lietuviškų knygų, žmonės 
mielai perka.

Pobūviuose ir vestuvėse dar y- 
ra išlaikomos senos apeigos ir 
dainuojamos senoviškos dainos. 
Pilna visuose namuose labai gra
žių audinių ir nebūna taip, kad 
mergaitė 
audinių.
Žmonės 

noviškus 
eidavau, visada būdavo sūrio, me
daus, nakvynė, visi mielai atsa
kydavo į visokius klausimus, 
dėdavo, kuo galėdavo.

Žemėvardžius buvo galima 
tirti tik iš seniausių žmonių, 
rie dar gerai atminė kaimų

Kodėl lietuvį kalbą studijuoja amsrikieč ai. — Lituanistinės studijos universitetuo
se anapus geležines uždangos. — pu., k. Visus Punsko lietuvių kaimus 
viskas rankraštis 400 metų laukiąs ie. Jeo.
juoti Doneladį.
ns.aičio rankraščiai? — Apie Ped. utuani.. i-kos institutą ir mūsų kalbininkus.

Letu-
— Kaip prancūzai skyrė siipendiją studi- 

Kas dabar yra Liet. mo šio draugijos būstinėj Vilniuje? — Kur Do-

versitete. Ar Lenkijoje yra kokios sinchroninę kryptį — studijuoti t tete dėsto prof. Fordas, Los An- 
atuanistinės studijos?

— Turėjo būti šiais metais, 
bet berods nėra. Poznanės uni
versitete yra Baltistikos katedra. 
Ten dėstė prof. Otrembskis, bet 
jis prieš keletą metų yra išėjęs 
į pensiją. Jo vietą dabar užima 
prof. Kudzinovskis, kuris yra 
bendradarbiavęs su Otrembskiu, 
leidžiant Chilinskio bibliją. Kro
kuvoje lietuvių kalbą, lyginamą
ją gramatiką dėsto prof. Sapare- 
vičius.

I

I

— Ar yra kur nors kitur, be 
Lietuvos, aukštosios lituanisti-

džiųjų ir rimtųjų šiame krašte. |nės studijos už geležinės uždan
Studentai labai stiprūs, net ge
riau paruošti, negu Europoje. 
Universitetas yra čia brangus, ir 
jeigu žmogus ryžtasi studijuoti, 
tai jau dirba. Be to, kalbininkų 
nėra toks jau didelis pareikalavi
mas, tai kas pasirenka šią sritį, 
yra pamėgęs kalbos studijas ir 
pasirjžęs j jas gilintis. Praktiškai, 
Chicagos universitete baigusieji 
kalbos mokslus eina dėstyti j ki
tus universitetus ir darbą susi
randa.

— Kodėl ir nelietuviai pasi
rūko lietuvių kalbos studijas ir 
kaip jie jas atlieka?

— Lietuvių kalba, kaip sako
ma, yra viena sen'oviškiausių iš 
indoeuropiečių kalbų grupės, to
dėl jos studijavimas padeda su
prasti kitų indoeuropiečių kal
bų struktūrą. Kaip kalbininkui 
tenka studijuoti graikų, lotynų 
kalbas, taip studijuoja ir lietuvių.

Mūsų lietuvių kalbos kursą 
Chicagos universitete lanko vie
na amerikietė studentė, kuri ruo
šia doktoratą, kitas studentas ir
gi panašiai, du kiti amerikiečiai 
besiruošią magistrui. Rimti stu- 
diozai, apie kuriuos galima pa
sakyti, kad panašiai pasiruošu-i 
šių neturėjau kituose universite-1 merikoje ir Europoje? 
tuose i

I — Naujos srovės, atsiradusios
— Jūs dėstėte Varšuvos uni-ipo 1920, po 1930 m., linko į

įankumo susidomėti lietuvių kal
ba.

Dabar vėl iš naujo kalbinin
kams pradėjo rūpėti atskirų kal
bų istorija ir lyginamoji indoeu
ropiečių kalbų gramatika, o tam 
yra reikalingos lietuvių kalbos 
studijos.

Kalbėdama apie lietuvių kal
bos studijas Amerikoje, pirmiau
sia turime suminėti daug litua
nistikai nusipelniusį prof. Pr. 
Skardžių, kuris Amerikoje tęsia 
vaisingą mokslinį darbą, kuris 
neseniai išleido studiją apie kir-gos?

Chicagos universiteto lietuvių kalbos profesorė dr. Tamara Buch, 
apsilankiusi “Draugo” redakcijoje su dviem savo studentais lietu
viais — Viktoru Staniu ir Elena Bradūnaitė.

— Kiek žinau, lietuvių kalba 
dėstoma Rygoj, Leningrade, 
Maskvoj, Prahoje ir berods Bra
tislavoje ar Brno. Taip pat yra 
dėstoma ir Rumunijoje.

— Koks susidomėjimas lietu
vių kalba JAV-se ir apskritai A-

čiavimą. Kūrybingas šioje srity 
yra dr. P. Jonikas ir L. Dambriū- 
nas.

Amerikoje yra lietuvių kalbos 
studijos Philadelphijoje, kur dir
ba kalbininkai prof. Salys, prof. 
Sennas ir kitame universitete to
je srityje dirbąs prof. Schmals- 
tiegas. Manyčiau, kad lietuvių 
kalbą dėsto ir prof. Klimas Ro- 
chestery. Northvvestern universi-

Kur Amerikoj šilta
DAUMANTAS CIBAS

New Yorko, Bostono, Chicagos speigai rie
tė j krūvą. Neiškentęs, patraukiau į Los An
geles, kur per Naujus Metus gali vaikščioti 
vienmarškinis, bet naktį nemėgink būti be 
švarko. Po kelerių metų apsigyvenau švel
niausio Californijos klimato zonoje — tarp 
Vista ir La Jolla. Vis tiek vakarai gana vė
sūs.

Tai kur gi Amerikoe šilta?
— Žmogau, jei tau čia šalta, važiuok į 

dykumas, — sako sūnus Kantrimas, jau se
niai išvažinėjęs daugelį Vakarų dykumų Ca- 
lifornijoj, Arizonoj, Nevadoj, Utah ir Meksi
koj.

Kodėl ne? Turtuoliai žiemos pergyventi 
subėga į dykumas, į Palm Springs. Galėčiau 
ir aš sau panašią vietą susirasti.

Pirmiausia akys nukrypo į Anza-Borrego 
dykumą. Ta dvilypė dykuma yra mūsų ap
skrities dykuma, čia pat už tvoros, — tiesia 
linija nuo namų už 39 mylių. Ji viena iš di
džiųjų — 460.000 akrų, bet daugiau įdomi 
tuo, kad joje sudėti viso pasaulio dykumų ti
pai. Užtai ji paskelbta valstijos parku. Drau
džiama jį prišiukšlinti ir bet ką iš jo pasiim
ti, jį ardyti ar keisti.

Iš tikrųjų, pati dykuma tęsiasi gana toli 
už- Anza-Borrego, pasiekia Salton Sea, pereina 
to.
į Arizoną ir pasibaigia tik prie Phoenix mies-

Sutvarkę paskutinį bityną, pardavę medų, 
ėmėm ruoštis kelionėn. Pagal sąrašą prisi- 
krovėm visokiausių daiktų. Bet kai ėmėm va
žiuoti, tai kas mylia vis ateidavo į galvą: už
miršom tą ir tą, nepasiėmėm to ir to. Nėr 
ko stebėtis, taip esti su visomis kelionėmis. O

čia ypatinga kelionė — į dykumas, kur nėra 
supermarketų.

Už keliolikos minučių Escondido slėnyje 
atsisveikiname su paskutinėmis palmėmis. 
Dabar mes kopiame per kalnus. Už jų slė
nyje laukia Anza. Kelias baisiausiai vingiuo
tas, mašina kriokia, verda. Ir vis aukštyn ir 
aukštyn pačiais bedugnių pakraštėliais.

Kalnų aukštumoje vėsu- Šalikelėj vis dau
giau matau ąžuolų ir kitokių lapuočių. Tarp 
jų kerojasi mėlynos vynuogės. Net nuostabu, 
pirmąkart Californijoj pamatau serbentus. Ar 
nesuraudonuos kur nors ir putinai?

Arti Ramonos važiuojame tartum ąžuolų 
tuneliu. Pati Ramona turi vos penkis tūkstan
čius gyventojų. Garsi ožkų, vištų, kalakutų 
ūkiais. Pasiteiravę sužinom, kad ir vienas lie
tuvis čia turi vištų ūkį. "Gyvena toli slėnyje. 
Jei lankysim, daug sugaišim. Gal kitą kartą...

Ramona gavo vardą nuo kadaise čia gy
venusios indėnės Ramonos. Kasmet čia ruo
šiami vaidinimai sutraukia daug turistų, nes 
romantiška Ramonos meilė dar yra gyva-

Vėl valanda gaiščio aukštyn. Daugiau 
matyt uolų su raudonšakėm manzanitom. 
Nyksta ąžuolai. Prie kelio prieina ištisos gi
rios pušų. Pušys kertamos ir vežamos į Japo
niją. Tarp tų girių stovi Julian miestelis, iš
likęs beveik toks, koks buvo prieš šimtą me
tų, kai čia dundėjo šimtas aukso kasyklų. Iš 
tų kasyklų dabar veikia vos keletas. Šiaipjau 
500 gyventojų verčiasi miško darbais, laiko 
gyvulius, prižiūri didžiulius sodus. Julian — 
vienintelis obuolių, kriaušių, vyšnių centras 
pietinėj Californijoj. Įdomus vietinis muzie
jus, kur vėl gavau pamatyti, kaip prieš 68

yra 
jas

I

ištekėtų be lietuviškų

labai vaišingi, pagal se 
papročius. Kur tik už-

pa-

pa- 
ku- 
lai-

I skirstymą) vardus apie priegai- 
džių nykimą, priebalsių kietini- 
mą, o dabar su prof. Joniku pa
ruošėme straipsnį apie žemėvar- 
džius, kurių susirinkau daugiau 
kaip tūkstantį. Esu dar surinkusi 
medžiagos punskiečių tarmės ap- 

j rašui.
— Jūs atvykote iš Izraelio. Ar 

yra ten, kas turėtų ryšio su Lie
tuva?

— Sutikau pora žmonių iš 
Lietuvos, su kuriais Nazarete 
lietuviškai pakalbėdavome. Ten 
labai daug yra atvykusių iš Lie
tuvos. Jeruzalės universitetas lei
džia įvairius studijinius lei
dinius. Darau pastangų, kad 
išleistų Bretkūno bibliją, kuri y- 
ra pirmasis Sv. Rašto vertimas 
i lietuvių kalbą. Jau apie 400 
metų tas rankraštis laukia leidė
jo. Vien tik mikrofilmų padary
mas kainuotų per 300 dol., iš jų 
reikia padarpti fotokopijas, o pas
kiau prisėsti ir dirbti: išskaityt, 
suprasti, perrašyti, paruošti pa
aiškinimus, kalbos aprašą, pa
ruošti kritinį leidimą. Jei atsiras
tų kas Hnansuotų, būtų darbo 
dešimčiai metų. Mielai šio dar
bo imčiausi.

— Kaip Jums pasisekė gauti, 
Prancūzijos stipendiją Donelai
čio kalbinėms studijoms?

— Tai įvyko pagal Lenkijos- 
Prancūzijos kultūrinio bendra
darbiavimo programą. Su ta sti
pendija galėjau Paryžiuje išbūti 
9 mėnesius ir lenkų kalba ruo
šiau Donelaičio kalbos fonologi
ją ir morfologiją. Susidarė per 
200 puslapių rankraščio.

—Kodėl Jūs pati lietuvių kal
bą pamėgote?

— Juk aš kaunietė. Pagrindi
nės mano studijos būvo germa
nų kalbų lyginamoji gramatika. 
Nuo 1953 m. pradėjau dirbti prie I 

(Nukelta į 4 pusi.)

Vladas Šlaitas
APIE PAVASARI

Žiemą sunku rašyti,
nes nejauku ir šalta.
Nes liūdesys ir šaltis yra sinonimai.
Geriau padėsiu plunksną į stalčių
ir palauksiu pavasario.
Kas gi yra pavasaris?
Ar pasipuošusios vyšnios yra pavasaris?
Ar debesėliai, ar meilė
po pavasario vyšniomis?
Vieną kartą,
labai seniai,
tave baisiai mylėjau,
ir tada mano visas gyvenimas buvo pavasaris.

VASAROS NAKTYS MAIRONIO 
POEZIJOJE

Pradžios mokykloje
aš skaitydavau tavo eilėraščius,
ir man būdavo baisiai miela tave kartoti:
kokios ramios ir kokios malonios vasaros naktys 
tavo meilės poezijoj!

metus vilkėjo mano motinutė, kai ji tuo me
tu gyveno Amerikoje.

Julian stovi ant kalno. Retas, gaivus oras. 
Aukšti debesys. O aš galvojau, kad vienos 
mylios aukštyje debesys slankios gatvėmis!

Ataušinę motorą, riedame žemyn. Kelias 
sukaliojasi šimtais vingių, kol nusileidžia į 
gilios tarpukalnės apačią. Grėsmingai pilkuo
ja tolumoje pliki kalnai. Oras žymiai sauses
nis. Dykuma jau čia pat.

Pakalnėje privažiuojame didkiemį. Lento
je parašyta, jog tai paskutinė vieta apsirū
pinti gazolinu, vandeniu ir mažos krautuvė
lės išetkliais. Bet mes sočiai viskuo apsirūpi
nę, taigi, švilpkim pirmyn.

Pirmoji valanda dykumoj

Ištiesiu ranką pro langą. Traukia kraštas 
oras. Už poros minučių — jau žymiai karš
tesnis. Šalikelėj kerpšoti brūzgynai retėja,

smulkėja. Šen ten maišosi kaktusai, cholla 
kelmokšniai. Kelyje retai ką sutinkame. Lais
vė lėkti, kiek tik gali!

Anza pavadinta ispano, per ją keliavusio, 
vardu. Ji mažai ištirta, nes labai kalninga. 
Vos pora gerų kelių eina pakraščiu ir sker
sai. Šiaipjau tik su džipu sekasi, kur nori, po 
ją trankytis. O su automobiliu, ypač su au
tomatiniu, gali taip įstrigti, jog niekas tavęs 
per visą savaitę neaptiks.

Būdami šiek tiek atžvalgūs, sutariame pir
miausia važiuoti į centrinę parko priežiūros 
įstaigą gauti informacijų.

Veržiamės siauru, giliu kanjonu. Tarp uo
lų retai kur kyšo kaktusai, plikomis šakomis 
švitruoja ocotillo, kreozoto, mesluite krū
mokšniai, cholla, yucca, agavos ir kitokie ba- 
dikšliai.

Karštis vis smarkėja. Geriame vandenį be 
atvangos. Išsprukę iš tarpeklio, patenkame į

Ankstybas rytmetis kelionėje. Kantrimas dar miega...

samplovines lygumas, tirštai “prisodintas” 
pilvotų kaktusų.

Lekiame, lekiame, lekiame.
Vidury dykumos — didelis gabalas priva

čios žemės. Tai Borrego Springs, vasarvietė 
(žiemos metu). Namas nuo namo per pusę 
mylios. Apartmentų langai uždangstyti su 
aliuminijaus lapais, kad atmuštų karštį. Vi
sur ant stogų ūžia aušintuvai. Niekur nei gy
vos dvasios. O karšta, o akys dega, lūpos spro
ginėja. Vienoje vietoje stovi prekybinis cent
ras: krautuvė, vaistinė, paštas, garažas. Kada- 
ne-kada prie jų privažiuoja koks automobilis, 
išlipa bekelnis žmogelis ir bėga į atvėsintą vi
dų. Prie kalno prigludusios kelios bažnytėlės. 
Katalikų mišios penktą valandą ryto, saulei 
tekant, kol dar pakenčiamas karštis. Mums 
rūpi informacijos, tai sukame į kalnus pas 
dykumų eigulį (ranger). Bet jis neturi jokios 
literatūros, nei specialių žemėlapių. Iš jo su
žinome tik tiek, kad šiandien nekaršta, o tik 
maloniai šilta, kad, lendant kur nors į dy
kumą, reikia jam pranešti, kur važiuoji ir ka
da grįši. Jei negrįžtum, tai jis žinosiąs, kur 
mūsų dairytis.

Gauruotis ant krūtinės

Vakaras jau čia pat. Pasiliekame nakvo
ti. Nors nėra reikalo, statome palapinę. Sau
lė užlenda už stataus San Isidro kalno. Bet 
kaitra nei kiek neatslūgsta. Ima temti, o vis 
104 laipsniai F. Iš visų pusių prie mūsų arti
nasi plačiomis ausimis bailūnėliai kiškiai. Jų 
kailiukai rusvi, kaip pati dykuma. Dideli, ma
ži straksi vis po vieną. Jie mūsų nebijo, bet 
artyn neprisileidžia. Mėtome jiems obuolių 
skilteles, kad nors kiek sudrėkintų savo bur- 
nikes. Nuo krūmelio iki krūmelio strakalioja 
kengurinės žiurkelės. Ore nardo dideli šikš- 
nospraniai, vasnoja pasipūtėlės pelėdos- Čia 
pat kanjonuose sustaugia, nusijuokia kojotai.

Šilta. Tylu- Alpu. Neįmanoma miegoti nei 
palapinėj, nei po atviru dangumi. Žemė įkai
tusi, akmenys karšti. Sėdime pusnuogiai, ge-
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Kur Amerikoje šilta
(Atkelta Iii a pusi.)

riame ir geriame iš savo didžiulių termosų 
vandenį su ledais. Domimės astronomija. 
Žvaigždės čia dvazga, kaip Čiurlionio paveiks 
luose, nemirgėdamos, nes ore nėra drėgmės. 
Kai sūnui parodau Grigo ratus, Sienpiovį, 
Sietyną, jis sako:

— Tu būtum geras žvaigždonis, jei čia 
kokį mėnesį naktimis nemiegotum.

Staiga kažkas perbėga per nugarą. Tai, 
tur būt, koks nakties vabzdelis, kurių čia da
bar ore maišosi milijonai. Laimė, nėra uodų.

Po minutės vėl kažkas perbėga, ir tada 
aiškiai patraukia šilto oro dvelksmas. Tai vė
jelis nusileido nuo San Isidro kalno. Apie vi 
dunaktį jis jau tiek vėsina, kad jau galim 
išsitiesti ir primerkti akis.

Snausdamas juntu — kažkas ropoja per 
krūtinę- Staigiu kirsniu nusviedžiu žvėrį. Į- 
žiebiu šviesą.

Na, ir kas?
Palapinės kampe tupi susikūprinęs gau- 

ruotis. Akys žiba, kaip du seniai seniai be
matyti sidabriniai dešimtukai.

— Rakūnas! — sako sūnus ir bando iš
stumti jį laukan. O jis neina! Išleidžia na
gus, įkimba į palapinę, kraipo veidą, rodo il
tis.

Pagaliau apsigalvoja. Nenoromis išgūri
na. Bet po minutės jis vėl pasirodo ties pa
lapinės anga. Ir ne vienas! Jį lydi rakūnie- 
nė ir bene penki jos pasididžiavimai. Abu se
niai akiplėšiškai veržiasi į vidų. Vaikai už
kliūva už palapinės atatampų ir, kaip kačiu
kai, ima žaisti, kočiojasi, vienas kitą gaudo. 
Numetame jiems obuolį. Tai rojus! Sugriau- 
žę, visi lipa į medį, apžiūrinėja kiekvieną 
šakutę, ar neras daugiau tokių skanumynų. 
Metame dar vieną obuolį. Dabar jie supran
ta, kad obuoliai auga pas mus, o ne ant me
džio. Visi septyni — žlebenkšt nušoka že
myn, lenda į vidų, kiša snukučius prie ran
kų, lipa ant sprando. lik duok obuolių! Ma
tom, kad jų nebeatsikratysim. Išeiname iš sa
vo stovyklos, — jie seka mus. Vedame visą 
būrį prie kitų stovyklautojų palapinės, kur jie 
randa paliktus taukuotus indus. Apipuola, 
laižo, terškina. Mes skubiai traukiamės...

Palmių giraitė

Saulei tekant, vėl atvažiuoja eigulys. Iš jo 
ištraukiame dar porą informacijų.

— Jūs negalėsite pralįsti pro Sprogusį kal
ną. Pavasarį ten buvo žemės drebėjimo cent
ras, tai nuo kalno nusirito tiek akmenų, jog 
nebeįmanoma važiuoti.

— Sakykite, — klausiame, — ar apsimo
ka pėstiems eiti į kanjoną pamatyti palmių, 
kurios, kaip sakote, ten auga nuo amžių?

— Labai apsimoka! — užtvirtina eigulys.
Gerokai abejojame, bet vis dėlto po pus

ryčių išeiname į kalnus. Lipame per akmenis, 
brazginamės per sausus kerokšlius, einame, 
einame, abu peršlampame, privargstame. Tai 
tau apsimoka! Gilus kanjonas priverstas raus- 
v ųuolų. didelių ir mažu. Iš jų kun. Stasys 
Yla galėtų sumūryti tūkstantį Mindaugo pi
lių ir dar liktų daug akmenų kitiems tokiems 
pat mūrininkams.

Po geros valandos kopimo pasiekiame pal
mių, karklų, klevų miškelį. Po jį skraidena 
kolibriai, geniai ir kitokie paukšteliai. Tarp 
suvirtusių uolų čiurlena šaltiniai, tviska vė
sūs baseinėliai. Ties vandeniu plevena vel
nio žirgeliai. Nutupia gerti bitės. Svaiginan
čiai cirpia žiogyčiai ir dar kažkoks nemato
mas čičiris.

Prie šaltinių atsikvapstę, pro uolas sprau- 
džiamės dar aukščiau. Siaurame kanjone to
liau auga kiti trys palmių miškeliai. Ėmė dide 
lė pagunda atsinešti ir prie tų gaivinančių van 
dens duburių pasistatyti palapinę. Tai bent 
poilsiautum visą savaitę.

— Nesidžiaugtum, sako sūnus. — Nak
tį čia susirenka gerti būriai kojotų, vienas ki
tas kalni) liūtas, lūšis ir dar, ką žinai, kas. 
Chuckavvalla driežai, barškuolės? Pats jau 
matei, jei dykuma turi vandens, tai nėra tuš
čia. Duodu galvą, kad ji yra pakankamai 
žverni.

Papildę savo indus šviežiu vandeniu, lei
džiamės žemyn ir, įšokę į įkaitusį automobi
lį, važiuojame toliau. Dykumoje, jei tik kiek 
lygu, gali važiuoti be kelio, nes žvirgždai ir 
akmenukai yra kietai sugulę. Tik ne visur! 
Kartais įlendi į smėlio pusnį, kartais įsmun- ' 
ki į lengvučių dulkių užpiltą išgraužą. Turi 
išlipti ir gerokai pasidarbuoti. Menkas malo
numas. Kiek drąsiau brazdinies tik ten, kur 
jau kas kitas paliko vėžes.

Neįmanoma Anza-Borrego dykumą ap
žiūrėti viena diena ar viena savaite. Reikia 
j ją grįžti, kada tik turi laiko, išmaišyti šim
tus kanjonų, daugybę sanplovinių lygumų, 
kelias dešimtis oazių, sužėlusių aplink šalti
nius. Vienur matai nuostabiai išvagotus balt- 
molio klanus, kitur ugniakalninius gūbrius, 
juodus lavos laukus, smėlio kopas, nors ir ne 
tokias aukštas, kaip Neringoj.

Ne visą dykumą gali lankyti. Karo metu 
27.000 akrų buvo pavesta lakūnams moky
tis bombarduoti. Tai jie tiek “prisodino” ne
sprogusių bombų, jog visų iki šiol vis dar ne
siseka išrinkti. Gali būti šiokių tokių nema
lonumų, jei užvažiuotum ant snaudžiančios 
bombos ir ji staiga suspurzdėtų.

Dygliuotos džiunglės

Viename slėnyje akis traukė tikros dyku
mų džiunglės. Radę vėžes, įsiskverbėme po
rą mylių. Atrodo, kad čia negiliai esama van
dens. Visur svetingai auga mesluite, palover- 
de ir geležmedžiai (ironwood). Man ypač 
rūpėjo susipažinti su tais nepaprastai kietais 
geležmedžiais. Jų juoda mediena tokia sun
ki, kaip akmuo. Iš lapų tų visų medžių be
veik neatskirsi: lapeliai smulkučiai, pilki, be
veik sausi, šakutės dygliuotos. Skiriasi tik sėk
lų ankštelės.

Tose džiunglėse gyvena daugybė paukščių 
-šnekuolėlių, kojotai, dykumų lapės, barsu
kai, sulaukinėję aukso ieškotojų asilai, stirnos 
ir kalnų avys. Nuo avinų ispaniško vardo ir 
pati dykuma pavadinta Borrego. Niekur ne
teko tų didžiaragių avinų sutikti, nors mes 
vėliau specialiai buvom įsibrukę į Kojotų kan
joną, tirštai priaugusį visokių medžių, tarp 
kurių gurgena nekuomet neišsenkantis šalti
niuotas upelis, rūgsta klampios telkšvos, ty
vuliuoja vandens baseinai. Prie vandens, ge
rai apsidairęs, gali rasti indų duženų, nes kaž
kada čia yra gyvenę indėnai. Čia stovėta jų 
kaimelių. Tebežymu jų ugniavietės, nuo dū
rių prismilkę urvai, piešiniai uolose. Kur tik 
žiūri, visur matai visokiausius pėdsakus. Bet 
patys , žvėreliai moka slėptis. Ką girdi, tai tik 
paukščius ir kregžles varles.

Kai keliauji per tokias oazes, kur daug 
medžių, krūmų ir šaltinių, tai negali atsi
džiaugti klimato patogumu: šilta, sausa, o- 
ras grynutėlis. Bet kai nuo šaltinių atsitrau
ki ir užkopi į kalnus, atsiveria tokie šiurpūs 
vaizdai, jog imi drebėti. Kanonai, sprogiai, vi
saip suvartytos uolos, pliki kalnai, išdžiūvusių 
ežerų dugnai, tūkstančiai išgraužų. Jei ten pa
siklystum, niekuomet nebeišeitum. Eiguliai 
pasakota, kad jie kai kada randa pasiklydusių 
žmonių griaučius. Senųjų indėnų būta išmin
tingesnių: iie keliaudavo ne klaidžiais kan
jonais. bet kalni) keteromis.

Stačiasieniai kanjonai

įdomiausia važiuoti lygiu kanjono dugnu, 
ypač ten, kur abi sienos suartėja taip, jog jau
ties, kaip miesto gatvėje. Kanjono atsišakoji
mai panašūs į šonines gatves. Tik čia nėra 
šviesų, kitų automobilių ir tvarkdarių. Tylu. 
Ramu.

(Bus daugiau)

NAUJI 
LEIDINIAI
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 

1969 m. balandžio mėn. Nr. 4. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religi
nės ir taut.nės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Vyr. redaktorius 
Kęstutis Trimakas, SJ. Admi
nistratorius Petras K eiliotas, 
SJ. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 2345 W. 56 h 
Street, Chicago III. 60636. Meti- 
’ė prenumerata $5.00.

Žurnalas, kaip jau įprasta, 
pradedamas skyriumi “Stebint 
ir svarstant”, kuriame telpa ga
na aktualios ir įdomios replikos 
bei komentarai dar karštu įvy
kių ir faktų. Kartais čia tiksliai 
pataikoma, bet neretai p' ašau- 

1 jama ir pro šalį, o kartais to 
, paties taikymo kryptis net abe- 

lotina kartais net užčiuopiama 
tam tikra pačios redakcijos ten
dencija, lyg ir pakaltinant ki
tus, lyg ir teisingais svarsčiais 
nurodant amerikiečių katalikų 
gyvenimą ir mūsąjį tempiant 
ant amerikfetiškųjų rėmų, kai 
tuo tarpu žinome, jog ir ameri
kiečių katalikų bruzdėiime yra 
apsčiai šios dienos pasimetimų, 
o mums tiek ir tiek specifiškai 
savųių ir sunkiai sprendžiamų 
problemų.

Sakysim, ir šį kartą “Laiškų 
Lietuviams” redakcija skuba 
lyg ir nuvertinti kitą lietuvišką
ją spaudą, kad ji ligi šiol nesi
skubino plačiai ka’bėti apie gi- 

i urmų kontrolę. Aišku, skubi ir 
aiški informacija yra kiekvie
nos geros spaudos dorybė. Ta
čiau ne visada yra protinga la
bai jau pasitikėti savimi ir sku
biai aiškinti tai, kas iš viso dar 
nėra labai aiškus reikalas. Nė
ra būtina gerai spaudai steng
tis įvykius pralenkti, net neži
nant, koks bus tų įvykių fina
las. Pranašiškai nepataikius, 
greituolio bėgiko poza tada 
įgauna ne rimtą, o humoristinį 
atspalvį. Šitaip atsitiko šį kar
tą ir čia minimo žurnalo redak
cijai. kai, įvykiams užbėgant už 
akių, “Stebint ir svarstant” sky 
riuje rašoma: “Naujo lietuvio 
vyskupo lietuviams Europoj, 
vietoj mirusio vysk. V. Brazio, 
kaip nėra, taip nėra. Iš kažkur 
sklinda žinios, kad vietinių vys
kupų pozicijoms tvirtėjant, ne
benorima turėti tokių “plūdu- 
ruojančių” vyskupų”. Gi šian
dien jau akivaizdžiai matome, 
kaip netikslu žurnalui buvo 
semtis informaciją tik “iš kaž
kur sklindančios žinios” ir net 
nemandagu išeivijos sąlygose 
gyvenantiems saviems vysku
pams primesti “plūduriuojan
čių” vyskupų epitetą. Tad “Ste- 

į bint ir svarstant” skyriui pagei
davimas būtų: labiau remtis į 

I tvirtesnį ir tikresnį pagrindą. 
1 vengiant plūduriavimo tarp iš 
i kažkur sklindančių žinių.
I

• UŽSIENIO LIETUVIŲ 
1 SPAUDOS METRAŠTIS (Li-
thuanian Publications Abroad) 
1967. Sudarė J. Z. Augustinius, 
dr. Z. AŠokHs ir J. Valaitis. Iš
leido JAV LB Kultūros fondas, 
Chicago. H’. 1968 m. Leidinys 
64 nsl.. kaina $2.00, gaunamas 
r “Drauge”.

Tai visais atžvilgiais paran
kus ir labai naudingas biblio
grafinis leidinys, kur suregist
ruota laisvojo pasaulio lietuvių 
1967 metu snausdi”tas žodis: 
knygos neriodikoj tilpę strains- 

j nia; ir kt. Džiugu dar ir dė’ to. 
į kad bibliografui A. Ružancovui 
i mirus ir svstoius eiti “Knvmj 
L^ntvnai”. šioie sritvie nebko 
tuštumos ia užm'dė dabar Kul- 

i tū-os fondo leidžiami metraš
čiai.

Tik ka ’šėiusiam» pirmiausia 
duodama knv<»ų bibliografija, '■a 
suskirstant i šiuos skyrius: 
B°ndrvh’s Filosofiia. Religiia, 
Visuomeniniai mokslai. Kalbo
tyra. Menas Muzika. Grož’nė 
literatūra. Istorija. Toliau seka 
Laikraščių ir žurna’ų bibliogra- 
f’įa. Ir pagaliau trečioii metraš
čio dalis — Straipsniai periodi
koje, juos skirstant vėl į visą ei
lę skyrių ir poskyrių.

Pas lietuviu kalbos profeso* 
irę Chicagos universitete

(Atkelta iš 3 psl.)
Kleino gramatikos Lietuvių kal
bos ir literatūros institute Vil
niuje, Antakalny, Vileišio na
muose, kur buvo Liet. Mokslo 
dr-jos būstinė. Tas institutas ir 
dabar ten tebėra. Institutas uži
ma ten du namu, ten yra ir Lie- 

I tuvių kalbos žodyno redakcija ir 
| didžioji žodyno kartoteka, kurią 
buvo pradėjęs Būga, tęsė Balči
konis ir kiti. Ten yra saugoja
mi ir Donelaičio rankraščiai 
(Pavasario linksmybės, Vasaros 
darbai ir pora Donelaičio laiš
kų). Kruopas ir Pakarklis tuoj 
po karo keliavo po Rytprūsius, 
rinkdami lituanistines vertybes. 
Nuvykę į kažkokią pilį, kur buvo j 
patalpinti sužeisti rusų kareiviai, 
rado kareivius, gulinčius ant 
rankraščių ir kaip tik ant tų Do
nelaičio rankraščių. Donelaičio 
“Rudens gėrybių” ir “Žiemos rū
pesčių” rankraščiai yra žuvę 
Napoleono karų laikais.

— Kokius darbus lituanistikos 
srityje planuojate ateičiai?
—Pradėjau didesnį studiją apie 

lietuvių kalbos veiksmažodžio 
morfologiją. Norėčiau taipgi pa
ruošti spaudai Bretkūno bibliją.

— Kuo išeivijos lietuviai galė
tų prisidėti prie lituanistinių stu
dijų?

| —Sakyčiau, kad daro gan daug 
, ir gerai. Leidžia knygas. Pvz. 
| neseniai gavau Skardžiaus veika- 
i lą apie kirčiavimą ir Balio “Pa
saulėjauta.” Labai vertingos 
knygos. Reikėtų daugiau tokių 
darbų. Pasakojau lenkamas, če
kams ką lietuviai daro, ir jie ap
gailestauja, kad pas juos to nė
ra. O kaip išeivijoje yra daug 
jaunimo, .gražiai lietuviškai kal
bančio. Net ten, kur gyvena ke
lios lietuvių šeimos, kaip pvz. Pa 
ryžiuje, ir tai susirenka draugėn, 
daro, ką gali. Pedagoginis litua
nistikos institutas atlieka gerą 
darbą. Dažnai klausai, ir nesu
pranti, kad vaikas dugęs ne Lie
tuvoje, o čia.

Reikėtų, kad apie tą Lituanis
tikos institutą būtų girdima pla
čiau negu Marųuette Parke. Rei
kėtų plėsti ryšius su lingvistikos 
skyriais, profesoriais universite
tuose.

Neseniai lenkų katalikų rašy
toja Kuncevičienė, dėsčiusi len
kų literatūrą Chicagos universi
tete, kreipėsi į mane, prašydama 
medžiagos studijai apie lietuviš
kus motyvus lenkų literatūroje. 
Man rodosi, su tokiais klausi
mais galėtų kreiptis į Pedagogi-

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas.

I 2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-8607

P. Rudėnas K. Šimulis

nį lit. institutą.
Atrodytų, kad Pedag. litua

nistikos institute mielai apsilan
kytų ir Amerikos kalbininkai ne
lietuviai, o gal net galimą būtų 
pagalvoti apie šio instituto su
ruoštą mokslinę konferenciją 
baltistikos klausimams, kurioje 
dalyvautų kalbininkai, besidomį 
šiais klausimais. Tikriausia būtų 
jiems įdomu ten susitikti su to
kiais vyresnės kartos lituanistais, 
kaip Skardžius, Salys, Jonikas. 
Pvz. tuo tikriausiai interesuotų- 
si Chicagos universiteto profeso
riai Hamp, Stankiewiczius. Tada 
ir pats institutas, ir lietuvių kal
bininkai darytųsi žinomesni JAV 
universitetų lingvistinių studijų 
sferose.

A. ABALL ROOFING C0
tatetgta prie* it metus

Dengiame visu rOSlu stogus Tale 
me arba dedame naujus kaminus, ti 
naa, nutekamuosius vamzdžius Dažr, 
me Ii lauko. Taisome rąOra "tuok 
polntlng" Pilnai apsidraudė Vitu,* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-877P
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku

Lietuvos kariuomenes prie
saikos 50 metų sukaktis

(Atkelta iš 2 psl.) 
riuomenės dalys. Aikštėje gatvė
se ir namų languose iškilmes se
kė daugybė žmonių. Kariuome
nei žygiuojant, jie šaukė “valio”, 

I metė gėles ir vainikus.
Tuo laiku Lietuvos kariuome

nėje buvo apie 8000 vyrų, kari
ninkų ir kareivių.Fronte esančios 
kariuomenės dalys priesaiką da
vė truputį vėliau. Fronte tuo lai
ku jau buvo: 1 pėst. pulkas, Pa
nevėžio atskiras batalionas, Vil
niaus batalionas, Mariampolės 
batalionas, gusarų eskadronas, 
artilerijos lauko baterija ir kai 
kurie karo technikos daliniai.

Gegužės 18 dięną jau prasidė
jo didysis bolševikų puolimas, 
laike kurio buvo užimti Kurkliai, 
Raguva ir Panevėžys. Bet apie 
tai kitą kartą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai, nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo
9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5
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Jūratė ir Kastytis mūsų 
baletų raidoje
J. ŽILEVIČIUS

Mūsų liaudis, nežiūrint šimt- koji rapsodija”. Nuo 1932 m. 
mečius neštos baudžiavos, nepa
miršdavo laisvalaikiais ir savų 
šokių pašokti ir dainų padai
nuoti. Anų liaudies šokių liku
čiai dabar yra atkuriami, papil
domi, praplečiami, net ir nauji, 
pagrindinių temų prisilaikant, 
sukuriami. Visa tai sako, kad 
liaudies jausmai baletui nebuvo 
šalti, jei tas šokių apraiškas ga
lima būtų sieti su baletu.

Kaune pradėjo baletui vadovau
ti žymūs baleto specialistai N. 
Zvierievas, V. Niemčinova ir 
V. Oluchovas. Baletas tada išau
go meniškai ir gastroliavo Lon
done ir Monte Carlo. Baletui di
rigavo L. Hofmekleris. Tam lai
kotarpiui priklauso ir J. Gruo-

iš šio, nei iš to užsideda velnio 
išvaizdos raudonas kaukes su 
baltais ragais... Dirigentas nebe
išlaikė, nuėjo pas teatro dirkto- 
rių Andrių Oleką-Žilinksą ir pa
pasakojo apie orkestrantų elgse
ną. Direktorius su dirigentu at
ėjo scenon, išbarė orkestrantus ir 
liepė atsiprašyti... Dirigentas vis

Iš storines baleto praeities 
Lietuvoje

’ V '

Lietuvos paiždininkas, didelis 
Lietuvos mylėtojas ir novatorius, 
Antanas Tizenhausas, gyvenda
mas Gardine, 1778 m. suorgani
zavo ten klasikinį baletą, moky
toju pakviečiant italą. Į baletą 
baudžiaunikų jaunimas buvo su
rinktas prievarta nuo Alytaus ir! 
Gardino. Pradžioje buvo 33 šo
kėjai, vėliau skaičius išaugęs iki 
60. Pasikeitus sąlygoms tas bale
tas atiteko, kaip dovana, Lenki
jos karaliui ir Lietuvos Didžia
jam Kunigaikščiui Stanislovui 
Augustui, kuris visą baletą per
kėlė Varšuvon, visai baleto netu- 
rėjusion. Kiek mažesnę baleto 
grupę turėjo savo dvare (Sloni
me) ir kunigaikštis Oginskis. 17- 
88 metais šis baletas irgi atsidū
rė Varšuvoje, kur buvo įjungtas 
j minėtą Tizenhauseno baletą. 
Taip pat baletas buvo ir kunig. 
Radvilos Nesvyžio dvare, kuriuo 
karalius Stanislovas Augustas, 
svečiuodamas ten 1784 metais, 
žavėjosi. Kaip pirmieji du taip ir 
šis trečiasis įsiliejo vėliau į Var
šuvoj jau buvusius baletus, kurie 
apjungti sudarė didžiulį baletą, 
vadovaujamą su Tizenhauso ba
letu atkelto Varšuvon prancūzo 
baletmeisterio Ledoux. Sociali
nėms aplinkybėms pasikeitus, 
Lietuvoje baleto kurį laiką ne
bebuvo. Atkūrus nepriklausomy
bę, kai 1920 m. Kaune buvo 
statoma opera “Traviata” tai III 
akte baletą turėjo šikti choristės 
šokio mėgėjos — seserys Girniū- 
tės. Čia atrodytų lyg ir buvo už- 
uomažga naujosios Lietuvos ba
letui. Sekantį pavasarį; statant 
operą “Demoną”, reikalingam 
baletui paruošti buvo pakviesta 
balerina O. Dubeneckienė. Jos iš
lavintas šokėjų mėgėjų būrelis 
pašoko šokį lezginką. Tų pat me 
tu rudenį pradėtas mokslas pir
mosios baleto mokyklos su moki
niais, kurie turėjo šokti statomo
se operose, o 1922 vėlyvą pava
sarį baleto mokykla savarankiš
kai jau surengė viešą baleto va
karą. 1925 m. pakviestas toliau 
baletui vadovauti gabus balet
meisteris P. Petrovas, kuris Kau
ne pastatė pirmą baletą 
Delibe "Copelia’.’. Po to jau bale
to pastatymai, šalia operos ir dra 
mos, buvo Kaune jau įprastas 
reiškinys. Drauge augo ir gabių 
mokinių skaičius. 1928.11.16 pa-'tą, o kitas traukia smičiumi per 
statomas pirmas lietuviškas bale- kaimyno stygas... Kiti vėl apver
tas— J. Karnavičiaus “Lietuviš- čia gaidų lapus aukštyn, ir nei

I. Jūratė ir Kastytis i

i J. Gruodžio i veiks. 3 pav. baletas.
Libretto sudarė pagal Maironio baladę M. Lipčienė. 
Dekoracijos ir kosti učiai A. Galdiko eskizais.

' V c i k i a:
Jūratė .............................. M. Juozapaitytė
Kastytis ........................... B. Kelbauskas
Perkūnas ........................... L Vasiliauskas
Motina .......................... E. Staniikaitė (bal. stud. mok.)

Žvejai, mergaitės, jūros baisybės, medūzos,
bangos, dvaro tarnai ir 1.1.

ŠOKIAI. 
I pav.

!

Kadaise Kaune statyto “Jūratės ir Kastyčio’’ baleto programa

džio “Jūratės ir Kastyčio” pasta
tymas, būtent: 1933. V. 19. Tą 
pat vakarą buvo pastatyti ir ki
ti du vienaveiksmiai baletai: V. 
Bacevičiaus “Šokių sukūry” ir 
B. Dvarionio “Piršlybos”. Ši die
na klasinio lietuviško baleto is
torijoje yra ypač svarbi, nes trys 
mūsieji jauni kompozitoriai pa
rodė šios rūšies savo muzikinius 
kūrinius. Po to jau J. Pakalnis, 
pasinaudodamas St. Santvaro 
libretu parašo “Sužadėtinę”; J. 
Gaidelis (B. Sruogos libretas) 
parašo “Čičinską”. VI. Jakubėnas 
parašo “Straublį” ir antrą — 
“Vaiva ir Perkūnas”. Visa tai su
kurta nepriklausomybės laikais, 
tik kai kurie šių baletų dėl karo 
nebesuskubta scenoje pastatyti.

Dabar “Jūratės ir Kastyčio” 
pastatymui Chicagoje artėjant, 
norisi prisiminti įvykį, vargiai 
kur buvusį baleto pasaulyje. A- 
pie jį anais laikais plačiai kalbė
ta Kaune, po kurio laiko net su 
tam tikru pasipiktinimu JAV in
telektualų lietuvių tarpe.

O buvo taip... Vienam dirigen 
tui atliekant teatro setnoje or
kestrinį baleto repeticiją, orkest
rantai mažai kreipia dėmesį į pa
tį dirigentą, bet savo tarpe juo
kauja, kalbasi ir pan. Dirigentas 
prašo repeticiją atlikti rimtai, 
bet... pastebi, kad vienas smuiki
ninkas laiko grojimui instrumen

dėlto atsisakė baleto premjerą 
driguoti. Vėliau paaiškėjo, kad 
orkestrantai buvo vieno teatro 
lyderio paraginti iškrėsti moder
nios muzikos kūrėjui pokštą. To
kios muzikos orkestrantai nemė
go, o baletas buvo Kaune dar ne
įprastai novatoriškai parašytas. 
Taip tada buvo reaguota į atei
nančias modernios muzikos ap
raiškas Kauno Valstybinio teat
ro scenon. Šalia to susidaro dar 
neaiškumas kai 1931 m. Kaune 
Filharmonijos simfoninio kon- 
etrto metu tas pats dirigentas di
rigavo savo kūrinius greta kitų 
dviejų dirigentų J. Kamavičius ir 
J. Gruodžio, tame pat vakare 
dirigavusių. Šitai verčia manyti, 
jog anoji netvarka repeticijoje 
buvo sukelta ne dėl perdaug mo
dernios muzikos, bet dėl kokių 
nors kitų priežasčių... Tik vėliau 
sužinota tikroji priežastis ir or
kestrantų “maištą” sukurstęs as
muo.

Jūratės ir Kastyčio autorius

padėjęs pagrindus lietuviškos 
muzikos kūrybai. ''Jis ir išauklėjo 
jaunų kompozitorių būrį, įkvėp
damas jiems lietuviškos, liaudiš
kos muzikos meilę, skatindamas 
joje ieškoti tautos muzikinių 
biangenybių. Pats pavyzdin- 

| giausiai ir plačiai savo kūrybo
je naudoja lietuvišką muzikinį 
folklorą, kurs čia tiesiog dtiman- 
tais sublizga. Jo mokiniai, mo
kytoją sekdami, ir dabar savo kū
ryboje plečia savo mokytojo idė
jas. Jo mokinių būrį sudaro šian
dien jau gerai mums žinomi 
kompozitoriai: A. Račiūnas, A. 
Budriūnas, J. Nabažas, J. Juoze- 
liūnas, E. Balsys, P. Tamoliūnas 
ir kt., kurie jau savo mokiniams 
gruodiškąsias muzikines idėjas 
toliau skiepija.

J. Gruodis buvo taipgi gana 
plačios apimties kompozitorius. 
Jis kūrė solo dainavimui su for
tepijono palyda. “Visur tyla” pa
rašyta jau 1915 metais. O toliau 
sekė “Rugiagėlės”, “Ulijona” ir 
eilė kitų, iki šiol vis scenoje te- 
begridimų. O kur dar chorams 
harmonizuotos ir originalios 
“Skamba, skamba kankliai”, “Ei, 
jaunieji” ir kitos, dažnai girdi
mos, o kur kamerinės muzikos 
sonatos ir t. t.

Kai J. Gruodžiui teko būti tre
jus metus (1929-1931) Valstybi
nio teatro dirigentui, jis sukūrė 
tada simfoniniam orkestrui į- 
spūdingų sceninių dalykų, bū-

I tent — dramos veikalams muzi- pozitoriaus J. Gruodžio instru- 
kines intarpas ir muzikinius dra- j mentaciją, o gal jis ją savaip bus 
matinių veikalų paryškinimus: pertvarkęs? Originalioje instru- 
V. Krėvės “Šarūnui”, Dikenso j mentacijoje autorius daug dėme- 
“Varpams” ir J. Žulavvskio “Sa- 
batai Cevi”. Po to jau pradėjo 
rašyti baletą “Deivė Jūratė”, vė
liau pavadinimą pakeitęs į “Jū
ratę ir Kastytį”. Tokiu būdu 
praktiškai susipažinęs su orkest
ro savybėmis, jas pilnai panaudo 
jo, kurdamas baletą.

Jūratė ir Kastytis

Baletas “Jūratė ir Kastytis” 
(vieno veiksmo, trijų paveikslų) 
buvo parašytas 1932 m. Libretą 
pagal Maironio baladę parašė

i

Juozas Gruodis (1884-1948) y- 
ra vienas stambiųjų mūsų kom
pozitorių. Pradėjęs kompozicijos 
studijas Maskvos konservatorijo
je, ją baigė Leipzigo konservato
rijoje, Vokietijoje. Lietuvoje bu
vo Kauno Vaist. konservato
rijos direktorius, kompozicijos 
klasės vedėjas, Valstybinio teat
ro dirigentas. Gruodis, vadova 
damas kompozicijos klasei,

Kompozitorius Juozas Gruodis (1884—1948) “Jūratės ir Kastyčio” 
lėto imrizikos autorius.

ba-

I

ga "Jūros putų daina”.
Kūrėjas, būdamas ištikimas 

savo įprastinėms liaudies into
nacijoms, visur ir baltte stengia
si jomis naudotis. I-jo paveikslo 
gale, pirmame Kastyčio pasirody
me, išgirstame įdomiai pertvar
kytą, bet nesunkiai atpažįstamą 
liaudies dainos melodiją “Per 
tamsią naktelę”. Tame pačiame 
paveiksle pasilinksminimo sceno
je aiškiai girdisi sutartinių bū
dingi ritmai, “Oi, ant klano”, 
“Labas rytas, mergelt”. Susikau
pus klausant baleto muzikos, 
daugelyje vietų ir kitur nugirsta
me lietuviškojo folkloro aidų.

Lietuvoje šis baletas buvo mė
giamas, daug kartų statytas, di
riguojant L. Hofmekleriui. Šia
me krašte, “Margučio” rūpesčiu, 
lietuviškas baletas “Jūratė ir Kas 
tytis” bus pilnumoj pastatytas 
pirmą kartą gegužės 17-18 d., 
diriguojant D. Lapinskui, daly
vaujant daugiau kaip 70 asmenų 
kolektyvui, Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje.

M. Lipčienė. Baletą pastatė 
baletmeisteris N. Zvierevas. 
Dekoracijas ir rūbų eskizus sukū
rė A. Galdikas, dirigavo pats au
torius — Juozas Gruodis.

Nežinau, ar komp. Darius La
pinskas, statydamas “Jūratę ir 
Kastytį” naudos originalią kom-

ir Jūratės ir Kastyčio laimę. Vi
sa eilė 
gū ir 
tiesiog 
“Jūros
“Karolių” šokis, lyrinė ilgesin-

su jūra susijusių, būdin- 
sudėtingų baleto vietų 
pririša žiūrovą: valsas 
rasa”, garsiniai įdomus

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
kl'/c ik. 5O'/c nuolaida ' Galime 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
5OUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

INSUREDPER ANNUM 
ON REGULAR 

SAVINGS
CURRENT RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

sio skiria orkestrinėms instru
mentų spalvoms, kuriomis, pvz. 
II pav. jūros slaptingumui ir fan
tastikai atvaizduoti, naudoja į- 
vairių pavienių instrumentų bū
dingus skambesius: gongus, ang
lų ragą, triūbą su slopintuvu, 
bas klarnetą. Orkestro spalvingu 
mą gabiai panaudodamas, sukū
rė labai įspūdingą audros pa
veikslą. Bendram lietuviškam šo 
kiui autorius panaudoja rūsčios 
nuotaikos šokį, kuris lyg prana
šauja ateinančią nelaimę — aud 
rą, sugriovusią ne tik rūmus, bet

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699

KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

TĘS

5.25%
PER ANNUM

ON INV.ESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

ASSOCIATION

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZHU TElSf.M

$V ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiatnujų gimnazijų kursas.
Of’c atai dėstoma lietuviu kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang 
’ų kalbos. Duodami kreditai.
Velka įaunitno organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviuke 

vvenimo pasaulė-valga. Mokiniams šviesti kviečiami 1 et ra'ytoja 
uzikai, solistai, dailin nkai.
■sto 20 mokytojų bei instruktoriu- Pati gimnazija padeda mokiniams 

“’oti j kolegijas.
blokiniai gyvena benv.abuty.
Vtlyg nimas vis prieinamas
'ts!*veloiar»a i kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
’rimiam, berniukai baigę 8 skyrius.

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

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

Jūratė ir Kastytis — N. Gaigalaitės skulptūra Palangos parke, Lietuvoje,

LA 3-8248

Podarogifts, Ine
GERO S

NAUJIENOS!

MES VĖL PRIIMAME 
UŽSAKYMUS ŠALDYTU

VAMS:

ŠALDYTUVAI
2181 Zil-Moskva 240 Ltr.

2182 Oka-3 200 Ltr..........

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

EKSELENTIŠKOS
DOVANOS !

MOTOCIKLAI
MOTORINIAI SKUTERIAI
MOTORINIAI DVIRAČIAI

2111

Yuryzan 175 Ltr.

Orsk (KX-0100) 120 
Ltr.

Minsk-2 119 Ltr. ..

$236.33

$212.11

$196.00

Ural-2

niniu

2112

2113

K-750 

automobiliu

160 Ltr. . .

Ltr.

2, 85 Ltr.

$191.89

$169.67

$191.89

$161.56

$111.11

M-63 U su šo- 

automobiliu $771.60 

M su šoniniu
$740.74

Jupiter-IZH-2 su šo
niniu automobiliu $377.11

2114 Jupiter IZH-2 ....... $270.89

2115
Biryusa

Mir 125

Saratov

Dnepr or Donbas,
165 Ltr.................... $151.56

2117

IZH-Planeta su dviem 
sėdynėm ................

Vostkhod su dviem 
dyn..............................

M-105,1 cilindras, 
7 H.P., 123.5 c.c. ..

$258.33 

sė-
$203.33

$145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI 
IR 

MOTORINIAI DVIRAČIAI

2121 Tula-tourist, 10 H.P.,

199 c.c........... ............. $225.00

2122 Viatka-VP-150 M. 6
H.P., 148 c.c.............. $145.89

2123 Riga-3, 2 H.P., 55 c.c. $79.22

Pristatome tuojau — skubinkite 
savo užsakymus j:

PODAROGIFTS, Ine
220 PARK AVENUE SOUTH

NEW YORK, N. Y. 10003 212-228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

45 West 45 Street
New York. N. Y. 10036 212-245-7905

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadsvay
New York. N. Y. 10019 212-581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 VValnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106 215-925-3455
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Nau|i leidimai
• MUZIKO! ŽINIOS, 1969 m. 

sausio - balandžio mėn. Nr. 1— 
2 (184—185). Le džia ALRK 
Vargoninii kų b#i kitų lietuvių 
muzikų sąjunga. Žurnalas išei
na 4 kartus per metus. Meti ė į 
prenumerata $3.00. Redakcijos 1 
ir administracijos adresas: 2C9 
Gark Place, Ellzalbeth, N. J. 
OT206.

Žurnalas didelio formato, ge
rame popieriuje, iliustruotas, 24 
psl. spausdinamas lietuvių pran 
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Šiame numeryje rašoma apie 
New Yorke gyvuojantį Lietuvių 
operetės chorą ir jo 50 metų 
jubiliejų, Juozas Stankūnas tę
siniu pasakoja vargonų istori
ją, minimas Vokietijoje miręs 
muzikas M. Budriūnas ir Chica
goje miręs kompoz. J. Strolia. 
J. Žilevičius rašo apie muziką 
Joną Brundzą, J. Bertulis — 
apie žodį muzikoje ir muziką žo
dyje. Duodama Lietuvių muzi
kologijos archyvo veiklos ir ap
lamai mūšų muzikinės veiklos 
kronika. Priedai: “Lietuvių mu
zikų vardynas (XIV sąs.) ir 
kun. L. Budrecko “Mišios Auš
ros Vartų Marijos garbei”.

Padėkų skyrelį pasirašo “Mu
zikos Žinių” redakcinis kolekty
vas. Tačiau kas tą redakcinį ko
lektyvą sudaro, niekur jokių 
pavardžių nerandame. Pasilieka 
įspūdis, kad niekas žurnalo ir 
neredaguoja: straipsnių tekstai 
puslapiuos sumaišyti, o informa 
cijoj rašoma, kad su D. Lapins
ku ir A. Stempušiene P. Ameri- 1 
kon Bendruomenės buvo nusiųs
tas ir “poetas Aloyzas Baro- į 
nas”. Matyt, redakcijai ir Baro
nas ir Barauskas yra vienas ir 
tas pats.

• Zenonas Ašoklis, LIETU
VOS GEOGRAFIJOS VADO
VĖLIS. Išleido JAV LB Kultū- 
roą,fppdas Chicagoj 1968 m. 
Leidinys 75 psl., kaina $1.50, 
gaunamas ir “Drauge”.

Tai stipriai kondensuotas Lie 
tuvos geografijos kursas. Ta
čiau autorius sugebėjo iš gau
sybės medžiagos atrinkti tai, 
kas gali būti šiandieniniam mo
kiniui tikrai patrauklu. Sklan- ( 
džiai parašyti skyriai dar gau
siai iliustruojami geromis nuo
traukomis, planais, žemėlapiais. 
Visos nuotraukos imtos iš Br. 
Kviklio archyvo. Ir metodine ir 
vaizdine prasme vadovėlis pa
ruoštas neatkištinai.

• MITTEILLUNGEN AUS 
BALTISCHEN LEBEN, NR. 4 
(64), December 1968, 13 Jahr- I 
gang. Leidžia Baltische Gesell- I 
schaft in Deutschland. Išeina 
keturis kartus metuose. Prenu
merata 10 markių. Adresas: 
Adam Gruenbaum,, 8 Muenchen 
15, Lessingstrasse 5, W. Ger
many.

Leidinys spausdinamas vo
kiečių kalba, kur gerai atrink
tais straipsniais ir kultūrine 
kronika išsamiai pavaizduoja
ma baltiečių veikla laisvajame 
pasaulyje, ypač skiriant daug 
dėmesio kultūriniam sektoriui.

• SKAUTŲ AIDAS, 1969 m. 
kovo mėn. Nr. 3. Lietuvių skau
tų ir skaučių laikraštis. Leidžia 
LSS Tarybos Pirmija. Vyr. re- 
dakt. v. s. Antanas Saulaitis, 
Old Colonial Road. Oakville, 
Conn. 06779. Administratorius 
Kazys Šimėnas, 455 Alban St., 
Dorchester, Mass. 02124.

Numeris didelio formato, 
gausiai iiiustruotas, spausd ntas 
gerame popieriuje, kupinas įdo
mios skautiškos medžiagos, ku
ri didžįąja dalimi ši sykį skirta 
V-taja tauti.iei stovyklai Aust- 
•a1 ijoje.

• Penkių mūsų rašytojų plok
štelę šiomis dienomis išleido Jo
nas Karvelis Chicagoje. Vienon 
plokštelėn įrašyta penkių mūsų! 
autorių kūryba, kurią jie patys 
čia skaito. Reikia pasakyti, jog 
ši plokštelė tiek savo techniš
kai puikiu balso įrašymu, tiek 
skaitomų dalykų atrinkimu, net 
ir menišku aplanko apipavidali
nimu yra padaryta be priekaištų, 
neatkištinai ir skoningai. Tad ir 
šia daugeriopa prasme jos pasiro
dymą sveriant, ši mūsų literatū
ros 
nio 
šiol 
šių.

Plokštelės pirmoje pusėje sa
vo kūrybą skaito: Kazys Bradū
nas, Birutė Pūkelevičiūtė ir Liū
ne Sutema. Bradūnas skaito vie
ną iš ryškiausių savo visos poezi
jos vietų — eilėraščių siklą, pa
vadintą “Vitražu”. Pūkelevičiū
tė meistriškai pateikia epizodą 
iš premijuotojo romano “Aštuo
ni lapai" — skaito nepamiršta
mąjį Kauno Velykų rytą. Liūne 
Sutema rečituoja autoriai labai 
būdingą “Niekeno žemę”. Ant
roje plokštelės pusėje randame 
Aloyzą Baroną ir Henriką Na- 
gį. Pirmasis skaito mūsų čionyk- 

i čiai dabarčiai labai būdingą no
velę “Priemiestis” ir tris humo- 

; reskas: Drabužiniai pavojai, Kur 
būga Šešupė ir Daktaro malda, 
antrasis — keturis eilėraščius iš 
ankstesnių savo knygų ir tris vi
sai naujus, pateikdamas lyg ir 
saują pačios brandžiausios savo 
kūrybos.

Dail. Linos Morkūnienės pir
mosios pusės aplanko trijų spal- į 

vų piešinys su įrašytu jin tekstu 
sudaro skoningą ir gerai išbalan- j 
suotą kompoziciją. Aplanko ant-' 
rojoj pusėj dedamos plokštelėn 
įrašytų autorių nuotraukos ir kri
tikų atsiliepimai apie jų kūrybą. 
Plokštelės kaina 5 dol.

plokštelė yra verta išskirti- 
dėmesio tarp visų kitų, lig- 
lietuvių kalba pasorodžiu-

l
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

M O V I N G
Perkrasisto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, DI. 60629. Tel. RE 7-7083

WAGNER & SONS
Typevriters — Adding Machinee — 

ChecKwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virį 60 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 & Pulaski R<L T«L 281-4111

Penkių mūsų rašytojų plokštelės, išleistos Jono Karvelio Chicagoje, 
aplankas, pieštas dail. Zinos Morkūnienės.

| it PŲŠF ly/.u-s o, r .n. t’MKK henri kas n&gys T
K Misai. >. v f

B %

KRONIKA |į!snsky* Grf° ių ’į^os XVI a. italu majolikos, XVII a. 
olandų fajanso, XVIII a. euro- 
pietiški porceliano dirbiniai, Lie
tuvos piliakalniuose ir pilyse ras
tos keramikos liekanos.

• Bene jauniausios lietuvės 
dailininkės — Rasos Arbaitės 
kūrinių paroda visą gegužės 
mėnesį vyksta Kalifornijoj, 
Santa Monicos viešojoj bibliote
koje.

• Barbora Vileišytė, gyvenau 
ti Varšuvoje ir dirbanti universi
teto bibliotekoje, parašiusi diser
taciją apie Varšuvos teologijos 
akademijos bibliotekos istoriją, 
lapkr, 26 d. gavo doktoratą. Ji y- 
ra davusi puikią studiją apie lie
tuvių spaustuvę Seinuose. Ši stu
dija išspausdinta “Lietuvių kata
likų mokslo akademijos metraš
ty”, IV tome.

• Graikų VII - VI a. pr. Kr. 
vazų yra M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje (seniau Vytauto D. 
Kult, muziejus) Kaune, Kerami-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

b

kalba leidžiamo ELTA -Presse- 
dienst biuletenio dr. K. Keblio j nograf ai buvo susivažiavę Tartu 
paskaitos santrauką apie “tauti
nė:; sąmonės” bei “valstybinės są
monės’ (/'Volksbewusstse.’n -Sta- 

j ai bevvusstein") poveikį politinės 
i m "gracijos santykiuose su savai-

ais kraštais.
• Prof dr. Algirdas Greimas 

lankė.! Gręnoblyję iš išvyko į 
D:i.; j '..a y.i ; a aitų šio kraš-

i :-.i universitetuose.
• “Lietuva sovietiniame ko

munizme” (L’tauen unter dem
j Sovvjctkommunišmuš) — Juozo 
; Kairio išsamiai dokumentuota 
apžvalga — yra dalis praėjusiais 
metais Miunchene, Vokietijoj, 
išleistos knygos Voelker Klagen bų dramos teatras. Režisavo M. 
An (Tautos kaltina). Tai politi- j Karklelis, visą pastatymo akciją 
nių Rytų Europos emigrantų ko- nukreipęs į žmogaus kovą. Vai-J 
lektyvinis darbas. Šalia kelių ben-, dino: V. Tautkevičius, E. Rupšys, 
drų straipsnių apie žmogaus iri V. Venckutė, P. f 
tautų teises, yra specialūs straip
sniai apie Rumuniją, Slovakiją, 
Vengriją, Kazokiją, Lenkiją, Lat
viją ir minėtasis J. Kairio straip
snis apie Lietuvą bei jų padėtį so
vietinio pavidalo komunizmo prie 
spaudoje. (Voelker klagen an. Ei 
ne Bilanz 20 Jahre Menschen- 
rechte. Miunchen, 1968 m. Ver- 
band der Freien Presse). Knyga 
272 puslapių. Kaina nepažymėta.

i

• “Fontes Historiae Lithua- 
mae ei ixu»iac vardu serijinį 
leidinį ruošiamasi pradėti leisti 
Lenkijoje. Numatome jame spau
sdinti istorinius dokumentus, lie
čiančius Lietuvą ir Rusiją, pas
kelbti Vytauto laiškus ir privile
gijas.

• Dr. K. Keblio paskaitos san nįae et RUSsiae” 
trauka Miunchene. rREIE 
PRESSE KORRESPONDENZ, 
MIUNCHENE leidžiamas politi
nių emigrantų biuletenis, praėju
sių metų gruodžio mėnesio lai
doj yra išspausdinęs iš vokiečių

• Lietuvių, latvių ir estų et- nančios žinios sako, kad pastaty
mas pavykęs ir kad Šiaulių teatre 
auga nauji geri aktoriai.mieste Estijoje. Aptarti Pabaltijo 

ju ų e.nograi-nio atlaso paruo- 
š mo reikalai. Lietuvą atstovavo 
.c etnog.aių, jų tarpe A. Vyš
niauskaitė, M. Mastonytė, Vacys 

;i!ius skai ė moksliniu praneši- 
au:. Ateityje Pabaltijo etnogra- 
ai paremsią Europos etnografi

nio atlaso sudarymą.
• Vilniaus universiteto ansam 

b s, įkurtas J. Švedo, atšventė sa
vo 25 metų sukaktį. Tai vienas iš 
geriausių lietuviškųjų ansamblių 
Lietuvoje.

• H. Haupmano “Pasken
dusį varpą” neseniai pastatė Šiau-

PERSODINS DANTIS

Cali mieste (Kolumbijoje) 
pradėtos daryti operacijos, ku
riomis persodinami natūraliniai 
žmogaus dantys. Šiam reikalui 
paimanti gyvi dantys iš gyvų 
žmonių, kuriems dėl tam tikrų 
priežasčių (sakysime nenatura 

i lios dantų padėties) toki dantys 
i nereikalingi. Juos esą galima iš- 
' imti ir persodinti įkiltiems į iš- 
j trauktų natūralinių dantų vie- 
j tas. Projektuojama Cali mies 
te įsteigti ir sveikų dantų ban- 

Pinkauskaitė, ką. Jau surastas specialus che- - 
D. Ciniauskaitė, A. Dobkevičius, mikalas, kuris tokius dantis 
N. Jasinskas, ir kt. aktoriai. Atei- konservuos, išlaikys gyvus.

T^ažEtis
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir

Tel. —
422 MENAHAN STREET

kiti foto patarnavimai

HY 7 - 4677
— RIDGEVVOOD. N. Y. 11237

ftw

RICHMOND AUTO 
SERVICE 

Kampas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Ju raiti s

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 W$st 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

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

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD. . . .k 9 v. r. M 9 v.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD....................9 v. r. iki 6 v. .
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

v. 
v.

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
NATIONWID E 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defects ln work- 
manahip and materlals and 
all normai road hazard In- 
jurles encountered ln every- 
Ufeday passenger car ūse for 
the llfe ot the origlnal tread 
destgn in accordance with 
terma ot our printed gua- 
rantee certiticate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment prlce for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prlces are Intended to, būt 
may not, represent approx- 
imate eurrent average sei
lins prices and are subject 
to change wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius tiuipymo knygutėse.

ji**

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia* 
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r —7 v. v., šešt. 7 v. r - 3 v p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($5.000.00 ar daugiau,
$500.00)5 T” Įdedant p<>

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(*10.000.00 ar daugiau, (dedant po 
*1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD.. CHICAGO. ILL. 60608. Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Mcnday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed. uUl|įjUj|a!l

PARKING LOT — ADJOLNTNG OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, President

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

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt 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 A:30 vai po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
BERN1NA
NECCHI 
ELNA 
VIKING 
PFAFF
SINGER

ELECTROLUX 
HOOVER 
EUREKA 
KIRBY 
ROYAL 
IR KT.

nuomojame ir taisome siuvimo mašinas,Parduodame, ________ ____ _____ ,_____ .. .____  .
dulkiu siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sewing machines and Vacuum cle«aners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.). Chicago, III. Tel. 927-4702

Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

III
' MIDLAND
...MIDLAND B-v6 patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimu 
ir esame pasiruošė Jums 
patarnauti ateityje.

SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

«« ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILUNOIS S0S32 

PHONEi 254-447*



Kultūrinė kronika
• Dailininkas Leonas Urbo

nas Australijos galerijose ir Aus
tralijos spaudoje. Sk- :.<> uvių dai- 
lin'nkas, gyvenęs Sydnejuje, prieš 
keletą metų sūri ng“ \ ą ; sa
vo tapybos parodų JAV ir Kana
doje, jau ne kartą yra aūstralie- 
čių spaudos, ypač jos meno pus- 

' lapių dėmesio centre. Po kiekvie
nos parodos tenykštėse meno ga
lerijose, mūsų dailininkas būna: 
vis išskirtinai įvertintas Austra
lijos meno autoritetų, nesigai
lint jam epitetų, kaip “One of • pažinimą įgijęs iteratūros žur- 
Australia’s leading artists”. Pa- rialas šiuo metu yra 'eid’žamas 
našiai yra atsitikę ir dabar. Nuo University of Oklahoma Press 
balandžio 30 iki gegužės 12 d.) ir redaguojamas lietuviams lite- 
Mactįuarie galerijoj, Sydnejuje, 

Išvykstanti Leono Urbono darbų 
paroda kritikų aptarta daugiau 
negu palankiai. Parodoje išstaty 
ta 16 didelio formato tapybos 
darbų ir šeši ciklai mažesnio 
formato tapybų, kurios keičia
mos parodoje kasdien, kol bus pa
rodyta jų viso 173.

Sydnejaus dienraščio “The 
Sun” meno kritikas James Glee- 

, son balandžio 30 d. laikraščio 
laidoje dailininką vadina “An 
astonishingly prolific painter”, 
kuriam pavykę sėkmingon vie- 
numon sujungti abstraktaus ek
spresionizmo, surrealizmo ir kieta 
briaunio abstraktizmo elementus.
Tačiau laimė, pasivertusi gam

tos stichija, mūsų dailininkui nei 
visada būna palanki. Štai Sydne
jaus dienraštis “Daily Mirror’ 
balandžio 16 d. deda per penkias 
skiltis antraštę: $40.000 pain- 
tings destroyed in storm”. Ir ten 
pat aprašoma, kaip kone biblinis, 

' .‘lietus — Tvanas užtvindė ir dum | 
ble sunaikino 
studiją drauge 
tapybos darbų, 
siųsti į JAV ir 
darbai buvo potvynio žiauriai 
sužaloti. Visa šitai aprašydamas, 
laikraštis puslapin deda ir au
dros, vandens ir dumblo sunio- 

u ...kotos dailininko studijos nuo
trauką su pačiu jos savininku.

Leono Urbono straipsnį apie 
kūrybinį instinktą šiandien 
spausdiname ir Kultūrinio Drau
go pirmame puslapyje. x

• “Panorama’’ apie Baroną. 
“Chicago Daily News” meno 
priedas “Panorama” gegužės 3 d. 
laidoje išspausdino Van Allen 
Bradley “Pora nusipelniusiųjų 
paminėjimo”, kuriame apgai- 
lestaujama, kad iš 30,000 per me
tus pasirodančių knygų, kad ir są 
žiningąi stengiantis, negalima 
paminėti visų vertingų knygų 
žinomų ar mažiau žinomų auto
rių. Todėl jis čia paminįs porą, 
kurios jau buvo vertos anksty
vesnio paminėjimo, tai Aloyzo 
Barono “The Third Woman”, 
išleista mažos Manyland Books 
leidyklos ir J. Fidley parašytos,

Chicago’ universiteto išleistas 
. cikalas “Dwlght L. Moody, A- 

rican E/ang?list. 1337 - 18 
t1')”. Aloyzo Barono knygos ap
akimą recenzen as baigia jos į- 

. ado žodžiais: “Knyga yra verta 
dėmesio, ka p geras romanas,kaip 
istorijos dalis, kaip filosofiniai ko 
mentarai ir kaip prozinė poezi
ja”.

• Poetas Henrikas Radaus
kas “Books Abroad” žurnale. 
Kaip žinome, šis tarptautinį pri-

Leono Urbono 
su trisdešimčia 
jau paruoštų iš- 
Kanadą. Kiti 95

ratams gerai pažįstamo esto ra
šytojo Ivar Ivask, kurio puikiu 
straipsniu apie estų literatūrą 
pasinaudojo ir dr. A. Baltinis, 
rašydamas Kultūriniame Drau
ge Estijos nepriklausomybės 
sukakties proga. Žurnalas visą 
laiką skiria daug dėmesio ir lie
tuvių literatūrai, nuolat recen
zuodamas ir mūsų čia išeinan
čias knygas. Žurnalo redakcijos 
kolektyve yra ir dr. Rimvydas 
Šilbajoris. Leidinys yra puoš
naus ir gražiai tvarkomo forma
to, išeina sausio, balandžio, lie
pos ir spalio mėnesiais. Metinė 
prenumerata $5.00, dvejiems 
metams $8.50. Adresas: “Books 
Abroad”, University of Oklaho- 

! ma Press. University Press
Building, Norman, Okla. 73069.

Pastarasis šio žurnalo 1969 
m. žiemos numeris skirtas Rytų 
Europos tautų moderniajai po
ezijai. Atskirais straipsniais pri- 

| statoma vienuolikos poetų kū- 
I ryba, žurnalo puslapius papuo
šiant ir puikiomis ių nuotrau
komis. Tarpe kitų čia randame 
ir mūsiškį Henriką Radauską. 
Gerai paruoštą straipsnį apie 
jo kūrybą čia duoda dr. Rimvy
das Šilbajoris. Aprašomų poetų 
bendruos antologiniuos pusla
piuos randama ir Henriko Ra
dausko poezijos pavyzdys, ang
lų kalbon išverstas žinomo, 
prieš kelerius metus žuvusio 
amerikiečių poeto Randall Ja- 
rrell.
• Poznanės filharmonijos mu 

zikai šio mėn. pradžioje viešėjo 
Lietuvoje ir koncertavo Vilniuje 
ir Kaune. Koncertams vadovavo 
ir jiems dirigavo Zd. Šostakas.

• Prof. Antanas Kondrotas, 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
gyvulinkystės katedros profeso
rius, V.I, atšventė savo 80 m. am
žiaus sukaktį. 1916 m. Kondro
tas baigė Žemės ūkio institutą, 
1938 m. jam suteiktas profeso
riaus vardas. Ir šiuo metu jis te
bedirba mokslinį darbą, ruošda
mas naujus mokslininkus.

Solistė Valentina Kojelienė su akompanuotoju, pianistu Allen Itogers po koncerto Chicagos Orchestra Hali 
gegužės mėn. 4 d. Nuotrauka V. A. Račkausko

t DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 10 d. 7

Tiesa, tai buvo labai puiki sim- • Senovės Egipto Amon - Ra 
tonija, kurią meistriškai palydė-! šventyklos šokėjos Šamojit, gyve- 
jo pianistas Allen Rogers. I nusios apie 9 - 7 a. pr. Kr., mu-

Banaieio Atsiminimas — mijos ir jos sarkofago apatinė
(Jurgelionis) Obelų žiedai — dalis yra M.K. Čiurlionio muzie- 
Tulpės” (Binkis) skambėjo nuo- jaus Kaune, Egiptologijos skyriu- 
širdžiai, lyriniu dvelkimu, kas je. Greta jos guli-VII -VI a. pr. 
labai ir yra būdinga Banaičio Kr. Egipto vaidilutės Udžeranės 
kūrybai. | sarkofago dangtis. i

Amžinasis gyvenimas, kun J. Danielius 2.00

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po 5.00

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Valentina Kojelienė, skatina
ma muzikinės ambicijos, prade
da dainuoti, kaip nežinoma dai
nininkė, Amerikos didmiesčiuo
se, gerose salėse, akompanuojant 
ne eilinės klasės pianistams, ir 
muzikos kritikai mandagiai šyp
sosi, negaili komplimentų bei 
teigiamo įvertinimo. Gal būt, šis 
išėjimas į “pasaulį” nežada 
daug jos dainavimo karjeros a- 
teičiai, bet iš to galima padaryti ^6^0 dolce 3 
išvadą, kad Kojeliene yra kažką 
dainavime nugalėjusi ir peržen-

GERIAUSIA DOVANA
Vertingiausia Dovana 

siųsti giminėms

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Pilnai garantuota

Jūsų giminės galės pirkti KĄ 
jie nori, KADA jie nori ir 
GAUS DAUG DAUGIAU už 
juos. P.ER VNESHPOSYL- 
TORG SPECIALIAS DOLE
RIŲ KRAUTUVES, jūsų gi
minės gali pirkti ką jie nori 
už LABAI NUMAŽINTAS 
KAINAS, už kainas, kurios 
yra daug, daug žemesnės už 
esančias kainas. Jūsų giminės 
tai patvirtins. Ir už šį patar
navimą NIEKO NEREIKIA 
R/JKĖTI. Jei norite savo gi
mines padaryti laimingais, už
sakykite DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS per mus.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N.Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.

BALYS CHOMSKIS

gusi vidutiniškumo ribą.
Praeitą sekmadienį (gegužės 

mėn. 4 d.) solistė dainavo pir
mą kartą Chicagos 
Hali — tarptautinių 
scenoje, susirinkusiai 
lietuvių publikai.

Rečitalio pradžioje

Orchestra 
garsenybių 
daugiausia

Gluck “O 
ir Pergole- 

si atliekami virtuozine technika, 
geru frazavimu ir dinamika. Jos 
lyrinis sopranas turi plačią ska
lę, lengvai valdomas be jokio fi
zinio krūptelėjimo, o melodijos 
linija yra muzikaliai ir ritmiškai 
gerai išbalansuota taip, kad mu- 
zikalinis paveikslas sutviska spal
vomis.

Tokiu pat muzikalumu Koje- talis susilieja į vieną simfoniją.

lienė atlieka Schuberto ir Schu- 
manno, Faure ir Duparc, Boito, 
Respighi ir Banaičio kūrinius. 
Tačiau jau nuo Schuberto dra
matinės dainos “Die junge Non- 
ne” kyla klausimas, kur yra po
etinis tekstas, kalbos charakteris 
ir išraiška? Nereikia pamiršti, 
kad daina yra muziko ir poeto 
duetas, jie lygūs partneriai ir a- 
bu vienodai svarbūs. Dainos po
ezija dainininkui yra svarbi ne 
tik dėl to, kad padeda jam la
biau išsakyti vokalinės muzikos 
turinį, bet ir svarbi dar ir todėl, 
kad palengvina išryškinti skir
tingų kalbų emocinį ir žodinį 
charakeerį. Kojelienė koncentruo 
dama balsą tik į muzikinės kal
bos išraišką, palieka nuo šaly 
poetinį žodį, ir tuo būdu jos reči-

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

-s

J T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pariing Facilities

j 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

KOPIA CIOS. j
Tel. 476 - 2345 ’ 

Tel. TO 3-2108-09 j

Dail. Leonas Urbonas savo studijoje tarp audros ir trano sunaikintu 
tapybos drobių Oyster Bay, prie Sydnejaus, Australijoj, žiūr. infor
maciją Kultūrinėje kronikoje.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3914 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

f
į

J

/

CELEBRATING OUR 60th ANNIVERSARY

On all accounts —
Savings in by the 10th Earn from the 1st. Earnings Paid Ouarterly.

RegUlar 
Passbook Accounts 
Current rate

Tel. REpublic 7-1213 
* Tel. Vlrginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M.
Tues., Frl. 9 A.M.-4 P.M. 
Sat. 9 A.M.-12 Noon
Wed. — No Buslness Transacted

LACKAWICZ IR SUNŪS
24’24 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

TANDARD 
EDERALH

Savings and Loan Assoclatlon of Chicago 

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 ■ Vi 7-1140 
Assets over $138,000,000.00
Reserves and Surplus over $11,500,00b.00 
(more than twice legal reguirements)

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATĖ KD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI $
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.______ Tel. YArds 7-11S3-U39

....... ' ............

mHR

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

800 vartoty ir gerame stovyje automobiliu 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

GOLD EAGLE
Passbook Savings Account

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIR E K T ORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330*34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Minimum amount $50.00, add any amount at any time. Your Gold 
Eagle passbook will earn 5% per annum paid quarterly. After your 
money has been on deposit for 90 days or more, you may’withdraw 
funds without notice at any dividend date or 10 days thereafter.

8 month Certlflcates 
(minimum perlod) 
$10,000.00 or larger 
In multlples of 
$1,000.00.
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago, Di., 60629
Tel. 925 - 5988

Pavasaris kvepia sula
STEFANIJA STASIENĖ

Šiltesni saulutės spinduliai, dėliuojams medyje sekančiam se- 
drungni vakarų vėjai ir pirmųjų zonui. Tai augalo maistas, kuris 
pempių sveikinimai “gyvi, gy- pavasarį vėl, saulei veikiant, pa- 
vi”, tai ženklai, jog pavasaris Lie
tuvoje, jau čia pat. Kiekvienas 
pavasaris suteikia žmogui naujų 
vilčių ir naujų troškimų. Sustin
gusioj gamtoj pirmiausiai atbun
da augmenija ir jos liemenyse pra 
deda judėti syvai. Tai reiškia, jog 
jau laikas sulai. Kaip prisime
nam, šį reiškinį tėvynėje pir
miausia pastebėdavo vaikai. Ir 
nenuostabu, kad jie neaplenkda
vo nė vieno beržo, neišgręžę ja
me po keletą skylių. Į šias įsta
tydavo medinius latakėlius, ku
riais skaidri beržo sula lašėdavo 
į bonką ar kibirėlį. Ir koks gar
dus bei gaivinantis gėrimas buvo 
beržo sula. Nors klevo sula ir sal
desnė būdavo, bet kažkodėl 
labiau buvo mėgiamas beržas. 
Kai kuriose Lietuvos vietose sula 
buvo labai mėgiama, ir šeiminin 
kės ją daug kur naudodavo. Kai 
kurios net kruopas suloje virdavo 
ar ragaišį joje maišydavo medi
nėse statinaitėse. Sirupą ar cu
krų iš sulos gaminti Lietuvoje 
nepraktikuodavo.

Indėnų gaminamas klevo sirupas
Šiame krašte sula buvo žino

ma, dar prieš atvykstant pirmie
siems emigrantams. Vietos indė
nai mokėdavo rinkti iš klevų su
lą ir iš jos gaminti sirupą bei cu
krų. Žinoma, jie tai darydavo la
bai primityviu būdu. Išskaptavę 
medžio kamieną, pripildavo ten 
sulos ir mesdavo į ją įkaintintus 
akmenis, norėdami išgarinti van
denį. Jdubos dugne likdavo sal
dus, tirštas sirupas. Vėliau siru
po gamybą iš indėnų perėmė ir 
ateiviai, kurie gamybos būdą jau 
ištobulino ir sukūrė net atski
rą sulos ūkio šaką. Sakoma, kad 
tai pati pirmoji šio kontinento 
ūkio šaka. Klevo sirupas — tai 
natūralus maisto produktas, gau
namas tiesiog iš. gamtos ir todėl 
taip seniai jau žmonių mėgia
mas ir naudojamas. Prieš porą 
šimtų metų keliavę po šį konti
nentą prancųzų mokslininkai sa
vo užrašuose labai plačiai mini 
sulą ir sirupo gamybą Amerikoje 
ir Kanadoje. Ypač jie iškelia su
los vertę, kaip maisto produkto, 
ir labai gražiai aprašo tą roman
tišką ąplinką, kurioje sula gauna
ma. Pvz. Louis Baron de La 
Hontan sako, jog nėra pasauly 
gardesnio ir labiau gaivinančio 
gėrimo, kaip klevo sula. Jokie vai
svandeniai negali jos atstoti. Ki
tas prancūzas Louis de Monceau 
sako: “Kas gali nesižavėti lauki
niais Amerikos bei sušalusiais Ka
nados miškais, kuriuose, pasak 
tų kraštų poetų, medžiai per sa
vo tošis košia auksinį medų”.

Taigi prancūzai ir 
mieji iš ateivių, kurie 
išmoko tekinti sulą ir 
minti sirupą bei cukrų.

buvo pir- 
iš indėnų 
iš jos ga-

Kada sula cukringiausia
Kadangi sula yra natūralus 

gamtos produktas, todėl anų lai
kų žmogui ji buvo prieinama ir 
jo mityboje užėmė svarbią vietą. 
Juk tai natūralus vanduo, kurį 
augalo šaknys traukia iš žemės 
su mineralinėm medžiagom ir 
organinėm substancijom, kurias 
lapai oro ir saulės pagalba pa
gamina. Klevo sulą pagrinde yra 
cukrozės tirpinys, turįs ir mažas 
dalis proteinų, kalkių potaso, ma 
lic rūgšties. Vasarą, agsorbuo- 
jant medžio lapams saulės šviesą, 
ir gaminasi krakmolas, kuris san-

verčiamas cukrumi. Klevo sula 
turi apie 3 proc. cukraus, bet 
cukringumas gali pakilti ir iki 
12 proc. Tai priklauso nuo me
džio ir sezono. Pirmoji sulos tėk
mė rudenį ir paskutinioji pava
sarį turi mažiausiai cukraus. Cu- 
kringiausias mėnuo kovas ir ba
landis. Ankstaus pavasario sula 
duoda skaistų gintarinės spalvos 
ir švelnaus skonio sirupą. Gamti
ninkas John Burroughs sako, jog 
pirmasis sulatekis, kaip pirmoji 
meilė, visad geriausias, pilniau-1 
sias ir saldžiausias. Gale sezono 
sirupas tamsesnis ir tirštesnis.

Sveikas klevo sirupo vartojimas

Europoje sirupo ir cukraus ga
myba iš klevo sulos buvo prakti
kuojama tik per Napoleono ka
rus, kada britų blokada buvo su
stabdžiusi cukraus pristatymą 
iš kolonijų. Tada Bohemijoj, 
Austrijoj bei Vokietijoj buvo ši 
pramonė išplitusi. Tačiau vėliau 
blokadą nuėmus, sula vėl buvo 
užmiršta, ir cukrus pradėtas ga
minti iš cukrinių runkelių.

Tačiau Amerikoje sirupo ga
myba iš klevo sulos ir šiandien 
labai populiari, ir sirupas labai 
plačiai vartojamas kulinarijoj.

I

šinis, 0,5 puoduko rūkščios grieti
nės, % arbat. šaukštelio kepimo 
sodos 0,5 arbat. šaukšt. imbero, 
miltų tiek, kad tešla būtų pakan
kamai gera kočioti. Sviestą ir kle
vinį cukrų gerai išsukti, pridėti 
išplaktą kiaušinį, epimo sodą, 
imberą ir rūgščią grietinę iš
maišyti ir supilti į išsuktą svies
tą. Po truputį dėti miltų. Gerai 
išminkyti ir plonai iškočioti. Sti
kline išspausti sausainėlius ir su
dėti ant pateptos skardos. Kepti 
10 min. prie 450 laips. tempera
tūros. Laikyti sandariai uždary
tus dėžėje.

Motina, reikia bučiuoti kiek
vieną žemės pėdą, kurią yra pa- 
l etusi tavo koja.

— H. Heine

Už visa tai, kas aš esu ar ti
kiuosi būti, esu dėkingas savo 
angeliškai motinai.

— A. Lincoln
Tokia yra mot nos meilė, tiek 

karštai myli net tuos vaikus, 
k 'rie nėra dar J*imę, jog ir dėl 
jų nebijo ir nesvyruoja paauko
ti savo gyvenimą.

— V. Krėvė
Motina visada atleidž a, tam 

iuk 'i atėjo ir į pasaulį.
— A.Pumas

Žmogus, nemokąs mylėti sa
vo motinos negerbiąs jos, nėra 
vertas nė vadintis žmogumi. 
Toksai yra ir už gyvulį bloges
nis. — P. Būrys

Motina yra vaiko genijus.
— G. W. Hegel

O, mylima motina, laime, 
širdim atsigręžus,

Kaip žvaigždės vis spindi, 
taip tu amžinai ta pati!

Tik tavo palaima gyvenimo 
vieškeliai gražūs,

Tik tavo mums meilė, kaip 
jūra, gili ir plati!
— P. Vaičiūnas

S. Valiuvienė Motinos diena (spalvotas lino raižinys)

• • •

H®

Iš MOTERŲ PASAULIO

į apleistas kasyklas ir, mesdami 
į jas granatas bei akmenis, nu
žudė.

Revoliucijos metu kai kuriose

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų vieneto pirm. Marija stojus pasiūlė, kad Naujų Metų 
Krauchunienė direktorės Emilija Balzekienė ir Vincenta Radvilienė, būtų laukiama beskaitant Evan- 
patarėja Verną Olienė. geliją. Knygoje informuojama,

kaip carienės sesuo Elzbitta,

Mėgstantiems memuarinę Ii-1 atentato metu nužudžius jos vy- 
teratūrą patartina paskaityti nau-, rą, Maskvos general gubernato- 
ją leidinį “Marie Avinov. Pilgri- rių, pasišventė labdarai. Komu- 
mage Through Heli”. Tai auto-luistai ją ir vieną ją globojusią 
biografiniai atsiminimai Rusijos vienuolę išvežė į Sibirą, nuvedė 
revoliuciją pergyvenusios inteli
gentiškos moters, surašyti Pau
liaus Chavchavadzės (išleido 
Prentice-Hall, Ine., Englewood
Cliffs, N.J. 1968 m. 275 pusi.1 vietose buvo toks baisus badas, 
6.95 dol:). Knygos autorius —j kad Tambovo apylinkėse speku- 
lakios plunksnos žmogus — ra
šo vaizdžiai, intriguojančiai. Iš
ryškinamas rusų aristokratų šei
mų ir liaudies gyvenimas revo
liucijos išvakarėse. Ne veltui an
traštėje pažymima, kad tai pili
griminė kelionė per pragarą. Ma
rijos Avinovienės vyras buvo pa
kartotinai areštuotas ir vėliau 
komunistų nužudytas. Ji pati pa
kartotinai kalinta Butyrkų ka
lėjime ir ištremta į Sibirą. Išėju
si laisvėn, apsigyveno Sovietų Są
jungos vakaruose ir kai tuos plo
tus užėmė vokiečiai, ji galėjo iš
vykti pas gimines Amerikon.

Avinovų šeimoje lankėsi di- 
didieji rašytojai. Vienu metu dar mis. Tarpais buvo tiek prikimš- 
pas jos senelį atvykęs Levas Tol-

pė meilė, herojiškos pastangos i 
kalinamam vyrui padėti, nuneš
ti siuntinėlius, desperatiška pir
moji naktis Sibire, kur “laisva-I 
me ištrėmime” niekas nenorėjo 
priimti pastogėn, gili humaniš
koji meilė, kai tūkstančius my
lių keliavo drauge į Sibirą, kad 
padėtų sunkiai susirgusiai savo 
bičiulei.

Knyga atskleidžia visą raudo
nojo eksperimento baisumą, ku
rį tenka pergyventi jautriai mo
ters širdžiai. J. Pr.

★ Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo pastan 
gomis įrengta tautodailės paro
da Northtown bibliotekoje, 6435 
N. California Avė. Tautiniai 
drabužiai, gintaras, medžio dro
žiniai, tautiniais drabužiais pa
puoštos lėlės, Lietuvos trispal
vė, knygos, tautiškos juostos ir 
įdomus bei patrauklus Lietu
vos aprašymas užima 2 stiklo 
vitrinas. Eksponatai gauti iš H. 
Buchinskienės, M. Krauchunie- 
nės, C. Mankienės, P. Vaitaitie- 
nės ir Lietuvių universiteto klu
bo. Ši paroda tęsis visą gegužės 
mėnesį. Bibliotekininkė panelė 
Sylvia Graber, sužavėta lietu
viška tautodaile, pakvietė ame
rikiečių spaudos koresponden
tus ir fotografus tinkamai in
formuoti visuomenę.
★ Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus moterų vieneto val
dybą sudaro: Juzė Daužvardie
nė, garbės pirmininkė, Marija 
Krauchunienė, p;rm., Adelė Zu- 
nienė, I-oji vicepirm., Eva Je
rome IT-oji vicepirm., Izabelė 
Baltramaitienė. flU-oįi vice
pirm., Ona Aukers sekr., Eleo
nora Zapolienė korespondentė, 
Agnė Prusienė, ižd., Phil Juš
kienė, narių verbavimo pirm., 
Fran Hanlon, istorikė. Verną 
O'ienė, patarėja Direktorės yra 
sekančios: Irena Balzekienė, 
Emiliia Balzekienė. Prudencija 
Bičkienė. Dalia Bobelienė. Ma- 
rianne Eisin M. Stankūnienė, 
N. Kairienė Tamara Kurairienė, 
Marų nėr i te Lassner Mae Mad- 
sen. Mary Mankus. Carol Mar- 
ųuis Kath’een McDona’d, Irena 
Norbutienė, Evelyn Norbutienė, 
Helen Pius. Ann PuFem, Bronė 
Pužauskienė, Vincenta Radvi
lienė. Irena Sa’iner, Stasė Se
mėnienė, Judy Stoen, Ella Swi- 
narski.

— Italiją kasmet aplanko vis 
didesnis turistų skaičius, Mano
ma, kad 1970 m. jų skaičius 
sieks 30 milijonų. Taigi kasmet 
statoma vis daugiau viešbučių, 
įruošiama daug miegamųjų kam 
barių, lovų.

patarėja Verną Olienė.

Šiandien sirupo gamyba industri-- 
niai ir komerciniai labai ištobu-Į 
linta. Todėl, perkant sirupą, rei
kia žiūrėti, kad jis būtų tikras, 
grynas t.y 100 proc. pure. Yra la
bai daug sirupo rūšių rinkoje, ku
ris nėra grynas produktas, bet 
tik savo skoniu ir kvapu panašus 
į tikrąjį. Žinoma, šių kaina yra 
daugiau kaip per pusę žtmesnė. 
Aišku, sąžininga šeimininkė nie
kad nepatieks netikros prekės sa
vo šeimai. Tikras klevo sirupas 
yra sveikas, maistingas ir kaip 
priedas tinka prie įvairių valgių. 
Pvz. kodėl nepatiekti vaikams sti
klinę pieno su šaukštu sirupo ja
me. Arba, kodėl neperpilti vai
sių salotų ar net košių prie skli- 
džių, vaflių, pudingų su klevų si
rupu.

Be sirupo, yra dar žinomas ir 
klevinis cukrus. Žinoma, palygin
ti su kasdien vartojamu cukru
mi, tai liuksusas, tačiau tai irgi 
svarbus maisto priedas mūsų svei
katai. Tad kodėl jo nepanaudo
ti, kad ir pasismaguriavimui. Štai 
išsikepkime sausainėlių.

Iniberinės

Tai labai senas receptas. 
Imti: 4 uncijas sviesto, 1 kiau-

liantai ėmė slapta atkasinėti pa
laidotuosius lavonus ir, iš jų pa
darę dešras, pardavinėti... Mas
kvoje 1919 m. buvo areštuota 30 
stačiatikių dvasininkų. Vieną 
naktį bolševikai juos išvedė su
šaudyti, tačiau karių dalinys at
sisakė į juos šauti. Tada jie bu
vo grąžinti į kalėjimą, perreng
ti civiliai, nuskustos barzdos, kad 
nepažintų, ir tada juos sušaudė 
kinų dalinys.

Graudu skaityti puslapius, kur 
ta rusė pasakoja, kaip ji praleido 
niūrias dienas kalėjime su poli
tinėmis kalinėmis, buvusiomis 
komunistėmis, net su prostitutė-

ta stačių kalinių, kad net dėl ordo 
stokos apsvaigusios negalėjo ant 
žemės sukristi.

Knygoje jautriai pavaizduota 
gili persekiojamos šeimos savitar-,

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų vieneto valdyba. Iš k.: Ann Aukers — sekr.. Agnės Prusis — 
ižd., Eleanor Zapclis — sekr., Marija Krauchunienė — pirm.. Adele Zunas — 1-ma vicepirm., Verną Olienė 
— patarėja ir Irena Balzekienė — direktorė. Nuotraukoje trūksta garbės pirmininkės J. Daužvardienės. 
2-ros’ v. p. Eve Jerome, istorikės Fran Hanlon, 3-čios v. p. Izabelės Baltramaitienės ir narių komiteto 
pirtn. Phil Juška.

Gydytojo perspėjimas
J. DAUGAILIS

Gydytojas James B, Smith, j daugiau tų kenksmingų, praga- 
neseniai kalbėdamas vadinamos riškų nekuklumo padarinių: au-V 
mėlynosios armijos suvažiavime, Į gantis skaičius susergahčių vene

rinėmis ligomis, didėjantis netei
sėtų gimimų skaičius, abortai, ža
lojančios operacijos. O tai tik ma
terialiniai dalykai. Bet prisimin
kite milijonus sielų... Taigi, ne- 

,: ir apatijoje 
nepadorių drabužių ir neleisti
no elgesio. Tai smerkime kaip 
savo namuose, taip ir viešose 
vietose. Kai mūsų dvasininkai, 
kongreso atstovai, viešieji parei
gūnai kalba prieš nepadorumą, 
padėkokime jiems ir duokime su
prasti, kad mes vertiname jų pas--* 
tarigas”.

perspėjo dėl JAV-bes supan
čių pavojų, kurie, anot jo, ga
li baigtis moralinės mirties ago
nija.

Didžioji mūsų laikų nelaimė, toieruokime tyloje
kalbėjo dr. Smith, yra ne tik ta į 
mažuma, kuri viešai nepaiso 
Dievo įsakymų, bet kalti ir tie 
tylintieji milijonai, kurie abejin
gai leidžia blogiui keroti. Dr. 
Smith kalbėjo: “Mes pasidarėme 
lyg laboratorijoje išdresiruotų gy 

jvulių tauta, atsiliepianti į skam
bučio balsą. Koks Paryžiaus mo- 
distas sako mums: “Rėdykitės 
taip” ir mes rėdomės; filmų ga
mintojas sako: “Žiūrėkite šį fil
mą”, ir mes žiūrėsime. Koks save 
išaukštinęs teologas skelbia ) 
“Priemones prieš pastojimą tarų 
tikrose aplinkybėse yra neblogas 
dalykas”, ir mes tai praktikuoja
me; koks žymus gydytojas skel
bia, kad “abortas tam tikromis 
aplinkybėmis yra morališkai leis
tinas”, ir mes to klausome; koks 
auklėtojas šneka: “Kalbėkime 
vaikams apie seksą”, ir mes tai 
darome... Mes taip beviltiškai 
leidžiamės vedami mažumos, kad 
dabar mes smerkiame, išjuokia
me, net baudžiame dorybę ir 
aukštiname blogį... Gailesčio pa
gauti, mes norime pašalinti mir
ties bausmę didžiausiam krimi
nalistui, nubaustam už baisius 
nusikaltimus, bet mes žudome 
beginklius kūdikius motinų įs- 
čiosė... Net ir katalikų spauda 
nekreipia reikiamo dėmesio į 
kuklumą”.

Šie dr. Smith 
vo išspausdinti 
kovo-balandžio 
pareiškimą dr. 
“Kaip gydytojai, mes matome

★ Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų vieneto stei- 

| giamasis posėdis — priešpiečiai 
i įvyko balandžio 24 d. ponų Bal- 
zekų rezidencijoje, dalyvaujant 
22 poniom. Irenos Balzekienės 
vaišingumas, visų dalyvių pakili 
nuotaika ir entuziazmas sudarė 
puikias sąlygas pagvindenti atei
ties planus ir nustatyti gaires.

Irena Balzekienė supažindino 
visas dalyves su sudaryta val
dyba. St. Balzekas, Jr., padarė 
trumpą muziejaus apžvalgą ir 
sveikino nautą vienetą. Trumpai 
kalbėjo M. Krauchunienė, viene
to pirmininkė. A. Zunas, 1-ma 
v. p., puiki kalbėtoja, susilaukė 
visų entuziastingo pritarimo.

Gegužės 25 d., sekmad'enį, 2 - 
5 v. p. p., įvyks naujų narių su- 
sipažinimo arbatė’ė — priėmi
mas ponų Balzakų namuose.

pareiškimai bu- 
žumale “Soul”, 
numeryje. Savo 

Smith baigia:

— Geros galvos ne visiems 
dalijamos. (Jiezniškių patarlė).

— Kvailio nereiks ieškoti su 
šakaliu — jis pats pasirodys. 
(Lietuvių patarlė).
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