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Tauta, rašytojas 
ir veikalas

J. VAIČIŪNIENĖ

APIE EGLUTĘ IR JOS 
SKARDINĖLĘ

1. Kodėl atsiliepiu
“Draugo” Kertinėje paraštėje

1969.VII.9 rašytojo Jurgio Gliau- 
dos straipsnis “Apie tautinio he
roizmo realizmą” be abejonės, 
“Draugą” skaitančią visuomenę 
turėjo labiau paveikti, negu to
kiu ar panašiu reikalu būtų pa
veikęs straipsnis ne rašytojo.

Straipsnį “Apie tautinio hero
izmo realizmą” mūsų rašytoją 
paskatinęs tokį paskelbti spaudoj 
vieno asmens laiškas, atnešęs nei
ginį, kad literatūroje nereikia vai
kytis “tarptautinių šmėklų”, ne
reikia “tarptautinių žanro for
mų”. Ir prašo: “Parodyk man 
bent vieną knygą, kuri žadintų 
mūsų jaunimą”. Iš žodžio “pa
rodyk”, vienaskaita, supranta
ma, laiško rašytoją J. Gliaudai 
esant artimą.

Jeigu artimam asmeniui į as
meniškai rašytą laišką būtų at
sakyta tokiu pat būdu, o ne vie
šu laikraštiniu, abiejų mintys 
būtų likusios šiuo metu tarp jied- 
viejų, be atgarsio visuomenėje. O 
straipsnio autoriaus pabrėžtoji 
tiesa, kad “Rrašytojao suformuoja 
net tautą”, nesišauktų atsiliepti, 
kuriems rūpi vienoks ar kitoks sa
vo tautos suformavimas.

Ir aš atsiliepiu, ne tiek tie
siog atsakydama į J. Gliaudos 
straipsnį, kiek apskritai pavedėta 
šiuo nepraeinamai degančiu rei
kalu straipsnyje paskleistų min
čių.

Atsiliepiu, nors mano balsas, 
kaip J. Gliaudą rašo, būtų “kai 
kartais kas sušunka, kad tarp
tautinės šmėklos slopina ‘tauti
nę dvasią’, tai nėra vox populi
— vox Dei, bet tik vox populi
— vox ignorantiae.”

Ne paslaptis, kad tarptautinės, 
net kitatautinės šmėklos mūsų 
tautos kelionėje čia ir kitur virs
ta kūnais. Taip pat ne melas, 
kad iŠ mūsų spaudos vis garsiau 
ir plačiau pasilieja balsų, ir klos
tosi nuomonių, jog mūsų litera
tūroje tradicinės tautinės pras
mės herojai dabar ne realūs, ne 
esamos praeities šmėklos, besi
draikančios lyg voratinkliaį po 
dabartinio gyvenimo saulės ap
šviestas platumas. Dėl to ir iš 
viso mūsų tautiniai literatūros 
veikalai negalį įeiti į tikrosios li
teratūros veikalų šeimą. O lite
ratūros veikalams premijuoti ko7 
misijos ne retai premijuoja lite
ratūros veikalus “realios” tarp- 
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tautinės platumos, net dabarti
nės einamosios mados.

Jeigu daugumos mūsų rašyto
jų, daugumos jų veikalų laiko- 
tarpinės ar “tarptautinės šmėk
los” virstų kūnais, kaip tokie vei
kalai suformuos tautą? O kai 
suformuos, bus ne tik šaukštai, 
bet ir samčiai po pietį}. Arba vėl 
turės praeiti šimtai metų, kol iš
kils literatūros šauklių ją prikel
ti ir atformuoti.

Kas nuo seno žinojo ir dabar 
tebežino, kad literatūros veikalų 
tautiškumas niekad nėra buvusi 
ir dabar nėra jokia kliūtis būti 
veikalui literatūriniu ir įeiti į vi
suotinę literatūrą, kurie žino, 
kad veikalo literatūriškumas pri
klauso nuo rašytojo talento, kad 
rašytojai, ypač talentingieji, ga
li suformuoti tautą, — tie visa
da norėdavo ir tebenori, kad for
muotų tautine idealistine link
me. Ypatingai tokiais sunkiais 
tautai laikais, kada ji neturi ap
siginti nuo nutautinimo kitokio 
ginklo, kaip idealistinį tautinį. .

Kadangi J. Gliaudą yra iš pa
šauktųjų retas išrinktasis plunk
snos ąžuolas, nors dabar ir ne 
“prie Nemunėlio”, bet dar taip 
neseniai prie jo buvęs, čia ke
letą tikrų literatūrinių lietuviš
kų veikalų yra sukūręs, tai vie
nas gali suvaidinti tokį vaidme
nį, kaip anuomet yra suvaidinęs 
Maironis arba kiti to meto Lie
tuvos lietuviai rašytojai. Tai vi
sai kaip reikiant, jei vienas kitas 
pažįstamas tautinės literatūros 
reikalu jam laišką parašo. Jeigu 
aš būčiau pažįstama, irgi būčiau 
parašiusi ar parašyčiau.

Tik nebūčiau rašiusi, jog nė
ra nė vienos (lietuviškos), kny
gos, kuri patrauktų jaunimą. Y- 
ra ne viena, bet yra ir daugiau. 
Jeigu nepatraukia, tai ne vien 
knyga kalta: yra daug kitų kal
tininkų. Iš jų, kaip minėjau, kal
ta lietuviškoji laikraštija, vis pa
peikianti lietuvišką knygą dėl jos 
“nusibodusio siauro neįtikinamo, 
supelėjusio” lietuviškumo laik
raščius skaitantiems vyresnie
siems. O vyresnieji tėvai, leisda
mi lietuviškai knygai pelyti, tuo 
ir kitaip pamoko jos nevertinti 
vaikus ir būsimą jaunimą.

Šalia straipsnių, vadinančiųjų 
lietuvišką knygą niekinančiais 
vardais tame pačiame laikrašty
je siūlomų pirkti nupigintų lietu
viškų knygų ištiestas sąrašas at
rodo tragiškai kvailai, juokingai, 
dirbtinai...

Tokiu kirviu pati lietuviškoji 
laikraštija kertasi šaką po šakos, 
ant kurios dar kybo, palikdama 
stuobryje tuščių įkartų želti sve
timoms atžaloms (Knygų rim
tos recenzijos, kritikos — kitas 
reikalas).

2. Ar užkraunama pareiga.
Iš asmeniško laiško, lyg apy- 

skaudžiai jo paliestas, mūsų ra
šytojas išveda: “lietuviams rašy
tojams svetimoje užkraunama 
pareiga rašyti pagal tautinę nuo
voką, operuoti superlatyvinio he
roizmo temomis, iš ko mūsų jau
nimas semtųsi lietuviško stipru
mo ir meilės Lietuvai”.

Jokiu būdu nesuprastina, kad 
ne valdžios nuostatų, bet tokio 
pat likimo vieno ar kito brolio, 
kaip ir_JvjGlįąuda, vienaip ar
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Dailininkas Juozas Bagdonas prie savo milžiniško paveikslo kcimpozicijos Dailininko tapybos paroda įvyks 
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A. STULGINSKIO LAIŠKAI
iš Sibiro ir iš okupuotos Lietuvos
JUOZAS PRUNSKIS

Tik tris turėjome nepriklauso
mos Lietuvos prezidentus, tik 20 
nepriklausomybės akto signata
rų. Paskutinis iš jų užmerkė akis 
Aleksandras Stulginskis, miręs š. 
m. rūgs. 22 d. Tai buvo vienas 
pagrindinių nepriklausomos Lie
tuvos kūrėju, kuriuo domėsis kiek
vienas, kuriam tik bus mielas 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mas.

Balsas iš Sibiro

Gilus liūdesys prie to naujojo 
kapo mus verčia domėtis viskuo, 
kas rišasi su tuo didžiuoju žmo
gumi. Jo tauri asmenybė gražiai 
atsiskleidžia pluošte jo laiškų, ra
šytų jo vienintelei dukteriai — 
dr. Aldonai Juozevičienei, gyve
nančiai Chicagoje. Ji velioniui 
buvo taip labai miela, kad kiek
vieną laišką pradeda žodžiais: 
“Brangioji” arba “Mylimoji”. 
Maskuodamasis laiškuos, save va
dina “Seneliu”. 1956 metais, kai 
dar dirbo Sibire ūkyje, vasarą ra
šė: “Dabar senelis per kiauras die 
nas sukinėjas po laukus, nors ir 
pavargsta, bet jaučiasi neblogiau
siai; kiek būkštauja žiemos, nes 
ji kartais, ypač pereitais metais, 
buvo labai žiauri. Tuomet lau
kuose ne visai jauku. Jei turėsi 
progos, atsiųsk seneliui parkerį... 
Gal už metų kitų ar anksčiau jo
jo padėtis pasikeis ir Jis svajoja

šį-tą rašinėti”.
Laiške ir .Stulginskio žmonos 

prierašas, kur ilgimasi grįžimo į 
Lietuvą ir pasisakoma, kad trem
ties kančiose: “vienas šviesus taš
kas mano gyvenime esi Tu, bran
gioji, ir Tavo miela šeima”.

Iš Sibiro grįžtant į Lietuvą
Tolimesniuose laiškuose pasa

koja apie pasiruošimus iš Sibiro 
grįžti į Lietuvą: “Tuo tarpu nie
ko nesiųski, nes projektuojame už 
keletos mėnesių pakeisti savo gy
venamąją vietą. Aleksandras par
vyko 1954 m. pas Onutę (žmo
ną), į jos gyvenamąją vietą (Si
bire), kur ji privalėjo gyventi.” 
Prašo atsiųsti vitaminų ir vaistų. 
Pažymi “Man labai įkyrėjo ši gy
venamoji vieta” (1956.6.20). Se
kančiame laiške rašo, kad vis dar 
nesėkmingos jo pastangos gauti 
vietą apsigyventi Lietuvoje. Lap- 
krič. 4 d. jau rašo su tikrumu: 
“Gruodžio pradžioje išvažiuosim. 
Kalėdų šventėms tikrai būsim pas 
Petrutę. Dabar važiuoti negali
ma, kadangi upė neužšalus, per
sikėlimo per ją nėra, o kol laivai 
vaikščiojo, nesuskubom susitvar
kyti. Nežinia, ar gausiu darbo... 
Gyventi mieste maloniau, bet di
delės išlaidos, ypač sunku su bu
tais. Pamatysime. Jei darbo sulig 
specialybe negaučia, jnanau iš sa
vo specialybės šį tą rašyti.”

Neleidžia Kaune apsigyvent

Parvykęs į Lietuvą, laišku 1957. 
2.2 atsargiai pranešė apie suvar
žymus: “Senelis pastaruoju laiku 
daugiausia gyvena Dotnuvoje, į 
Kauną tik retkarčiais atvyksta... 
Mat, gydytojai pripažino, kad 
Kauno oras jam kenksmingas.... 
Daug kartų jis važinėjo į Vilnių 
tartis su gydytojais... Jau senokai 
pas mane bloga nuotaika. Nie
kaip negaliu išsipainioti iš visokių 
sunkumų. Nors dirbu gana daug, 
tai vienintelė mano paguoda.”

Pagaliau 1958.2.25 pranešė, 
kad gautas leidimas apsigyventi 
Kaune: “Seneliui Vilniaus gydy
tojai buvo pripažinę, kad jam 
Kauno oras nėsveikas esąs. Todėl 
jis buvo vienam mėnesiui išvy
kęs į Dotnuvą pataisyti sveikatos. 
Dabar, atrodo, ji jau tiek pasvei
ko, kad vėl galės gyventi Kaune”.

Sunku gauti darbą

Rašo, kad žmonos sveikata silp
na, o jam pačiam nepavyksta 
Kaune pragyvenimui gauti dar
bo: “Aleksandras vis dar neuž
baigė su įsidarbinimu. Poryt ma
no važiuoti šnekėtis su dėdėmis. 
Mat, visas dalykas, kad jis nenori 
niekur kitur važiuoti į darbą dėl 
žmonos sveikatos”.

Bal. 9 d. jau rašo “Rytoj pir
mą dieną išvykstu į darbą. Kaip

Kai gimė mūsų dukrelė, ma
no vyras nuvažiavo į mišką ir 
parsivežė mažą eglutę. Ją pa
sodinome vejoje prieš namą ir 
vienas kitam palinkėjome, kad 
ji augtų, kaip mūsų Jolanta, 
kad žiemą - vasarą žaliuotų, 
kad džiugintų širdį ir akį. Nuo 
to laiko eglute pradėjome rū
pintis beveik su prietaringa 
baime. Tai jau nebebuvo pa
prastas medelis — ji tarsi su
tapo su mūsų dukters ateitim. 
Ne sykį matydavau pro langą, 
kaip mano vyras aplinkui ją 
apeina, išraudamas piktžolę ar 
paglostydamas naują jos šakų 
vainiką. O vienais metais, kai 
eglutė pradėjo skursti, mudu 
stačiai nežinojome, kaip ją 
laistyti, kaip ją apravėti, kad 
tik ji nenuvystų.

Šitą istoriją prisiminiau, 
vartydama vaikų laikraštėlio 
“Eglutės” lapus. Juk ir ši eg
lutė nėra paprastas medelis. 
Su ja surišta mūsų jaunuome
nės ateitis, ir todėl ji turėtų 
mums visiems ypatingai rū
pėti.

šio rašinio tikslas nėra pra
šymas materialinės pagalbos 
“Eglutei”. Tačiau savaime per
šasi kelios mintys. Dažnai sa
koma: “Tik duokit gerą tiks
lą, o pinigų jam atsiras.” Bet 
pabūsiu krankliu ir kiekvie
nam optimistui ant peties pa- 
kranksėsiu: “Eglutės” varga
nas egzistavimas yra įmano
mas tik todėl, kad Putnamo 
seselės visą techninę talką, ku
ri kituose laikraščiuose yra 
apmokama, teikia “Eglutei” 
veltui. Antraip “Eglutė” jau 
seniai būtų nuvytusi.

Taipogi pakranksėsiu apie 
vienas liūdnas laidotuves, ku
rios įvyko šią vasarą Kenne- 
bunkporte. Kad ir kaip mus 
bedžiugintų visi kiti laimėji
mai, Sv. Antano gimnazijos 
uždarymas sunkiai, oi, sunkiai 
sveria kitą svarstyklių lėkštę 
žemyn. Deja, ir labai gražiems 
tikslams kartais paramos ne
atsiranda...

O dabar norėtųsi tarti kelis 
žodžius apie meninę “Eglutės” 
talką. Nepalikime skurstančio 
vaikų laikraštėlio tik kelių raš
to ir dailės žmonių rūpesčiui, 
tik kelių mokytojų ir tėvų de
speratiškai pastangai — ją pa
puošti ir praturtinti.

Tai ne vien lietuvybės išlai
kymo momentas. Tai drauge 
ir jos pristatymas kaip galint 
patrauklesnėj formoj. Esteti
nis vaiko skonis turi būti lavi
namas nuo pat mažumos, nes 
pirmieji įspūdžiai pasilieka vi
sam gyvenimui. Prabėgs kelio
lika metų ir vaikai taps jauną
ja mūsų šviesuomene. Bandy
kim laimėti juos dabar, kad 
netektų sielvartauti, kai būsi
me juos praradę.

ten man seksis, sunku pasakyti... 
Ačiū Dievui, mano sveikata ne
bloga... Labai ilgai viešėjome pas 
gerus žmones. Tur būt nemažai 
jiems įgrisome. Dabar man bus 
sunkiau, nes teks ir. prodųįjąis 
pasirūpinti... Aš išvykstu į darbą

Neseniai teko vartyti specia
liai vaikams išleistas Chagal- 
lio, Picasso ir Kandinskio pa
veikslų knygas. Mažam pilie
čiui reikia jau vaikystėje bent 
populiariai pažinti tai, ką jis 
užaugęs turės įvertinti ir su
prasti.

Juk vaikui paprastai patie
kiamas pats gardžiausias, pats 
geriausias kąsnelis. Argi ki
taip turėtų būti su dvasiniu 
maistu? Todėl, kaip būtų pui
ku ,kad “Eglutės” talkon sto
tų pačios rimčiausios mūsų 
meninės pajėgos!

Ne vienas oresnis rašytojas 
paabejos, ar vaikų literatūra 
yra iš viso literatūros vardo 
verta. Čia tektų prisiminti, kad 
daugelis rašytojų laimėjo net 
pasaulinį garsą vaikų literatū
ros laukuose.

Kitas vėl tars, kad vaikams 
rašyti ir jiems piešti — reikia 
specialaus talento. Dalinai tai 
teisybė. Bet štai, skaitau ir gė
riuosi, kai Sandburgag rašo 
apie skudurinės lėlytės vestu
vių eiseną, kai Ionesco pasako
ja apie mažą mergaitę, vardu 
Josette. Nors anaiptol nėra 
juodu vaikų literatūrai galuti
nai atsidavę... Atseit, kartais 
net visai kito žanro rašytojui 
su vaikais pasikalbėti būna 
miela atvanga. Nebūkim ir 
mes pernelyg rimti — ne vien 
didžios temos vertos gero kū
rėjo pastangų. Kartais smagu 
pažaisti ir su miniatiūra.

Brangūs rašto žmonės, mo
terys ir vyrai, papasakokit 
apie savo gimtinę ar apie obe
laitę savo sode, aprašykit ko
kį nors vaikystės nutikimą, 
pasekit kartais mažą pasakai
tę! Bent sykį į metus padary
kit tą nedidelę paslaugą vai
kams ir “Eglutės” redakcija 
nejaus nuolatinio nepritek
liaus.

Brangūs dailininkai, tapyto
jai, grafikai, akvarelistai! Nu
pieškit bent po vieną kiškutį, 
baravyką, drambliuką arba 
pienę... Jei ne savo vaikui, tai 
gal kaimyno mergytei ar ber
niukui, kurie pro tvorą jums 
pasako: “Labas rytas!”

Šie žodžiai — tai rinkliava 
“Eglutei”. Duokit, gerbiamie
ji, bent po vieną skatiką, bent 
po vieną savo talento trupinė
lį, kad nereikėtų “Eglutei” el
getauti ir pustušte skardinėle 
skambinti.

Dailininko ranka užbrėžtas, 
net ir mažas šuniukas bus 
kuklus meno kūrinėlis, poeto 
plunksna aprašyta žvaigždutė 
kas vakarą atgis, sumirgės ir 
nusijuoks mažam skaitytojui.

O kiekvienam geram pasiry
žimui pagelbės senas posakis: 
“Bis dat, qui eito dat.” Tas, 
kurs greitai duoda, dvigubai 
duoda. Rp.

apie 7 vai. ryto ir grįžtu taip pat 
apie 7 vai. vakaro. Mat, kelionė 
ten ir atgal užtrunka apie pusan
tros vai. Arti kilometro tenka pės- 
čiaip .eiti... Mūsų kambariukas y- 
ra truputį didesnis už ’sleepingo” 
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Mokslo ir kūrybos simpoziumo ekrane (IV)

Prof. dr. Marija Gimbutienė
STASYS DAUNYS

Lietuvės mokslininkės Mari
jos Gimbutienės vardas gausiais 
moksliniais darbais toli prasiver
žė ne tik už Lietuvos ribų, bet ir 
už Europos kontinento. Prof. dr. 
Marija Gimbutienė dalyvavo ma
žiausiai 25-kiuose tarptautiniuo
se mokslininkų kongresuose, su
važiavimuose, simpoziumuose. Ji 
ten skaitė paskaitas, dalyvavo dis 
kusi jose. , ■

Busimoji iškili mokslininkė 
Marija Gimbutienė gimė Vilniu
je 1921 m. Gimnaziją baigė 19- 
38 m. :Kaunė, o bakalatifd dip
lomą suteikė Vilniaus universi
tetas 1942 m. už mokslinį dar
bą iš Lietuvos archeologijos sri
ties. Tolesnės studijos jau už Lie
tuvos ribų. 1946 m. Tuebingeno 
universitetas už iš Europos arche 
ologijos srities parašytą tezę “Die 
Bestattung in Litąuen in der vor- 
geschichtlichen Zeit” suteikė fi
losofijos dr. laipsnį. Studijas gili
no Tuebingeno ir Muencheno 
u-tuose Vokietijoje, o atvyku
si į Jungtines Amerikos Valstybes 
Cambridge, Mass. Harvardo u- 
niversitete. Dabar dirba viename 
Califomijos universitete, turėda
ma titulą: “Professor of Indo- 
European studies and Curator of 
all World Archaeology”. Anks
čiau yra dirbusi Harvardo uni
versitete, taipgi gavusi keletą 
mokslinių ir profesinių žymenų. 
Priklauso American Anthrop 
Asso., Institute of Archaeology of 
America, Folklore Society, gi Iie 
tuviškame gyvenime — Santaros 
-Šviesos Federacijai.

Mokslas veržiasi į tolimas erd
ves, jau pasiektas mėnulis, žval
gomas! į planetas. Dr. Marija 
Gimbutienė nenori pakilti nuo 
gimtosios žemės, veržiasi į jos ne
gilų paviršių, norėdama rasti to
limos praeities palikimą, norėda
ma sužinoti, kaip prieš tūkstan

Dr. Kostas Ostrauskas
Dramaturgas, literatūros isto

rikas ir kritikas Kostas Ostraus
kas gimė 1926 m. balandžio 5 d. 
Veiveriuose, Marijampolės apsk. 
Nepriklausomoj Lietuvoj mokė
si Kaimo VI gimnazijoj, kur, bai
gęs 6,klases, konkursinių bįjdų'.į- 
stojp į Kaurio Jaunimo teatrą į 
kur vaidino- įr kartu biųkii' Ura. 
moą-stųdįją. Ka«^ įaugtoje'įįaiji- 
traulįė į.,V^lti«ttįją įr<Į'946 baįV 
gė Liubeko lietuvių gimnaziją ir 
iki 1949 m. studijavo Pabaltijo 
universitete, kartu lankydamas ir 
dainavimo studiją. Paruošė ir re- 
čitatyviniu būdu Pinneberge 1-9- 
48 m. pastatė V. Krėvės “Šarū
ną” ir B. Sruogos “Baisiąją nak
tį”. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Nuo 1950 m. studijavo baltistiką 
ir slavistiką Pennsilvanijos uni
versitete Philadelphijoje pas pro
fesorių A. Salį ir prof. Senną, o 
lietuvių literatūroj specializavosi 
pas prof. V. Krėvę. Studijas bai
gė 1952 m. magistro laipsniu, o 
1958 m. gavo filosofijos daktaro 
laipsnį už disertaciją apie J. Bi
liūną ir jo kūrybą. Lieteratūros 
istorijos, kritikos ir kitais kultū
riniais klausimais rašė “Literatū
ros Lankuose”, “Aiduose”, “Met
menyse” “Darbe”, “Lituanus” ir 
kituose žurnaluose.

Pirmuosius literatūrinius ban
dymus K. Ostrauskas pradėjo pa
skutiniaisiais vokiečių okupacijos 
metais. Atvykęs į JAV, K.Ostraus- 
kas susitelkė prie dramos. Bren
dęs psichologinės ir eksperimen
tinės Vakarų dramos poveikyje,

Prof dr. Romualdas Kašuba
Prof. dr. R. Kašuba priklauso 

tai lietuvių kartai, kuri šio pasau
lio .šviesą išvydo antrame Lietu
vos steprikkusomyhės dešimUze- 
tyje, iukštciiiiį mok^ą tęsė

ąųliStuosius
mokslus hai&i JaugtinėM Ameri-m «
ties rūŠk."'"*-'

čius metų lietuviai ir kitų kraš
tų žmonės gyveno, kuo jie tikė
jo, ką brangino ir kaip laidojo 
savo mirusiuosius. Iš archeologi
jos srities yra parašiusi visą eilę 
brandžių veikalų, kuriuos išleido 
garsiosios Europos ir Amerikos 
leidyklos. Įvairiomis kalbomis y- 
ra paskelbusi daugiau kaip 100 
mokslinių studijų ir straipsnių, 
liečiančių Lietuvos proistorę ir 
kitus klausimus. Mokslininkė var 
toja anglų, vokiečių, rusų,- lenkų, 
serbų - kroatų ir kitas kalbas. 
Savo brandžiais straipsniais dr. 
M. Gimbutienė labai praturtino 
Lietuvių Enciklopediją.

Prof. dr. Marija Gimbutienė

t>r. Marija ALseikaltė - Gimbutienė

atvyksta Chicagon dalyvauti pir
mame lietuvių Mokslo ir kūry
bos simpoziume. Ir vadovaus “Eu 
ropos archeologija prieš indoeu
ropiečiams ateinant” temos nag
rinėjimui. Ši vertinga ir įdomi 
paskaita įvyks lapkričio mėn. 28 
d. Jaunimo centre, vakare.

Dr. Kostas Ostrauskas

Ostrauskas yra vienas šių krypčių 
pradininkų mūsų dramaturgijo
je. Literatūros kritikai atkreipė 
dėmesį į K. Ostrausko 3 veiks
mų dramą “Kanarėlė” kuri 
sprendžia amžino laimės ilgesio 
ir jo sudužimo problemą. Vieno 
veiksmo drama “Pypkė”' savo 
Siužetu ir kompozicija yra vienas 
iš pionieriškiausių veikalų mūsų 
modernioje dramaturgijoj.

Rašytojas K. Ostrauskas atvyks 
ta dalyvauti lietuvių Mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Prieš eilę 
metų pakeltas Santaros garbės fi
listeriu, ir šiaip aktyviai reiškia
si mūsų kultūrinio gyvenimo 
veikloje. Mokslininkų suvažiavi
me jis vadovaus Pasaulinės lite
ratūros sesijai.

Kaune. Antrojo pasaulinio karo 
sūkuriuose atsidūrė Vokietijoje, 
kur 1948 m. Muenchene baigė 
SŪrinariją. Atvykęs į Ameriką 
pradėjo Mechanical Ehginccriag 
studijos Illinois miiversitate, 19- 
54 m. jas baigdamas Bachclor of

RftĮVTT* lainsniiR IVLaster

-

Rašytojų būrys laureatų pagerbimo iškilmėje spalio 11 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Iš kairės į dešinę: 
Anatolijus Kairys, Alfonsas šešplaukis - Tyruolis, Povilas Gaučys, 1968 metų Lietuvių rašytojų draugijos 
premijos laureatas kali. Mykolas Vaitkus, Švietimo T arybos jaunimui skirtosios literatūros konkurso laimė
toja Danutė Biiazytė - Bindokienė, Julija švabaitė - Gylienė, Stasys Džiugas, Kazys Brailūnas ir Česlovas 
Grineevičius. Nuotr. V. Noreikos
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Tauta, rašytojas ir veikalas
(Atkelta iš 1 pai.)

kitaip parašyta nuomonė, noras 
ar tiesa mūsų knygų požiūriu jau 
yra užkrovimas, kad reikėtų gin
tis!

Nebūtų užkrovimas, jei tai bū
tų buvę parašyta ir viešoje spau
doje. Nėra niekam užkrovimas 
nė mano šis balselis. O tik at
siliepimas į J. Gliaudos straipsnį 
kaip ir jis atsiliepė į aną laišką. 
Šiame krašte laiškus rašyti vi
sokiais reikalais įprasta, net ragi
nama. Tai yra laisvės pažymys 
laisvai samprotauti. Taip pat lais
vė tuos samprotavimus vykdyti 
ar nevykdyti. Gal yra įtaigoji- 
mas — “sugestijai’. Tačiau įtai
gosimo niekas nelaiko užkrovi- 
mu. Dabar pokalbis — “dialo
gas” atkyla į naujoviškuosius lai
kus net iš Platono Puotos. O 
lietuviškumas, įtaigojama, visų 
mūsų reikalas...

Ir be galo norėdamas, niekas 
čia negali mūsų rašytojams už
krauti rašyti pagal tautinę nuo
voką, kaip nelyginant, valstybė
je “sumobilizuojami” kietojo gin
klo kariai, neatsižvelgiant, ar jie 
nori kariauti ir žūti už savo tau
tą ir žemėje jai priklausomą vie
tą. Kurie nori, tie patys išeina 
savanoriais ir tampa realiais tau
tų herojais. Gal ir nėra šimta
procentinė tiesa, jog “kada gink
laiž^ugė,-tada4Ttū^ĮyJį.”.^

Mūsų visų čia tiesiog ginklų 
žvangt’Jffriifs Hari h&siė&i’a?*Bet o- 
kupuotos Lietuvos nemaža ap
ginkluoto jaunimo priversti budė
ti prie Kinijos sienos. Buvo ir, 
tur būt, tebėra ir Vietname tų 
žvanginančių ginklais ir žūstan-

of Science MSME laipsniu įsigi
jo tame pačiame Illinois univer
sitete 1957 m. Doctor of Philoso- 
phy diptomas suteiktas 1962 m. 
Illinois universitete už disertaci
ją “Dinaminiai apkrovimai dant 
račių sistemose”. Speciales trum
palaikes studijas gilino Califor- 
nijos universitete, Los Angeles 
mieste. Moksliniame darbe atžy
mėtas -Sigma XI, Research and 
Teaching Assistantships ir kitais 
žymenimis. Kviečiamas skaitė pa
skaitas Illinois, Toledo universi-

čių. Žūsta namie “nenugalimų” 
aplinkybių “tarptautinių šmėk
lų” veikiami. Kas pasijunta, ap
skritai'sveriant, užkraunamas sa
va tautine nuovoka, ar neturėtų 
pasijusti užkraunamas ir kitatau- 
tine ar tarptautinei rl nuo jos 
pasipurtyti...

Mūsų bendro nutautimo aki
vaizdoje, kai kam dar nenutau
tusiam ir sušunka klausimas su 
kokiomis mūzomis, kaip čia la
biau pritiktų kalbėtis meno 
plunksnos žyniams, tautos for
muotojams? Jeigu būtų įprasta 
mūsų rašytojams kokią nuovo-1 
ką “užkrauti,” tai ar ne tauti- Į 
nę? Žinoma, jeigu jie jos netu
rėtų arba turėtų mažiau už eili
nį lietuvį, dar norintį veiksmin
gesnės lietuviškos literatūros. 
Kaip tokios literatūros sukurti, iš 
kurios ne tik mūsų jaunimas bū
tų “užkraunamas” semtis lietu
viško stiprumo, bet kiti silpstan- 
tieji, yra kūrėjo reikalas.

Kadangi tautos rašytojai yra 
gilesnio jausmo už eilinį savo 
brolį, ne retai, net nujaučiantie- 
ji ar tiesiog matantieji ateitį, at
simenu, vienu tarpu ai ne ig- 
norantų buvo plačiai sušnekta, 
kad literatūros ir kito meno ge
rų veikalų daugiau duotų jų už- 
prašyitfaš.yh'egu'dąbafti'n.ėšiVštž'y 
b'friės premijos,.. ;',f ;‘**f

' Nę tiėsjoginis'?uj!£rąšyįiiaš .;ū£-
ra ir'nebūtų užkrovima’s. '

,, :} '■ • •'
Kas iš kur ir kokiomis 

gaidomis atskamba

“Tai atskamba tomis pat gai
domis ir tuo pat raugu kvepia, 
kuo pilni ataskaitiniai suvažiavi-

tetuose, Virginijos politechnikos 
institute ir įvairiuose moksliniuo
se suvažiavimuose. Moksliniais 
klausimais spaudoje yra paskelbęs 
eilę brandžių straipsnių iš dina
mikos srities. Profesoriauja vals
tybiniame Clevelando universi
tete turėdamas Associate Profes
sor Mechanical Engineering ti
tulą. Su gyvenimo palydove žmo
na Nijole augina 5 .m. dukrelę 
Vidą ir 3 m. Dalią. Priklauso a- 
merikiečių American Society of 
Mechanical Engineers organiza
cijai.

Prof. dr. R. Kašubos veikla ma
toma ir lietuviškuose baruose. 
Priklauso “Vyties” korporacijai 
ir 1959 - 1960 metais Urbanoje 
buvo “Vyties” jaunių tėvūnas. 
Priklauso Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungai. 
1964. - 1968 m. pirmininkavo 
Clevelando ALIAS skyriui.

Mokslo ir kūrybos simpoziume 
prof. dr. R. Kašuba skaitys pa
skaitą apie medžiagų ir energijos 
technologiją. Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo rengėjų paklaustas, 
koks įdomiausiąs įvykio moksli- 
aiome ax profesiriiame gyveni
me, atsakė. “'Keli tiesioginiai pro
jektai, kurie buvo panaudoti skri-

mai okupuotoje Lietuvoje” (J.
G.). Užkrovimas rašyti tautine 
nuovoka.

Kadangi pagal tautinę nuovo
ką rašyti niekas čia, be laisvos 
valios, kitokių priemonių neturi 
ir negali užkrauti, tai negali bū
ti lyginama su užkrovimu kaip 
okupuotoje Lietuvoje nei užkrau
namo dalyko, nei vietos, nei už- 
krovimo būdo esme. Laikydami 
čia tautiškumą užkrovimu, su- 
keičiame tautą su okupantu, an
traip tariant — tautos vaidme
nį su okupanto vaidmeniu, pa
vergtąją su pavergėju. Mažų ma
žiausiai — su vaikams pamote 
arba patėviu.

Visi žinome, jog tenai ne tau
tinė valdžia, bet gerai atlygina
mų asmenų kalėjimais ir ginklu 
pagrįsta partinė. Tautybė tenai 
yra su botagu pūdymuose ga
nomos bandos vaidmenio, lydi
nama su kitomis tautomis arba 
garinama į stratosferą. Kuriama 
beribė viena valstybė ir formuo
jamas betautis pasaulinis, .taria
mai socialinis, dirbtinos taikos ir 
ramybės žmogus. Jei dar toks nė
ra, tai turės būti. Jis man jau 
“gatavu” požiūriu panašus, kaip 
J. Gliaudą rašo apie tikruosius 
poetus ir rašytojus, “a la jų kraš
tas viena nedaloma visybė”. '■

Visi žinome, kad okupuotosios 
Lietuvos “režimas”, kaip ir visi

sias aukles, mokytojus-jas. Leng 
vai susekamas, iš kur jo “kojos 
dygusios” ir kojelės dygsta. Tai
gi jis laikinas, pereinamas, visa-

i)R, ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—3 vai Trečia - 
dien) uždaryta Ligoniai priimami su
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5073

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

6449 So. Polaskl Road (Cratvfe 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-64

Priima ligonius pagal susltarlmt 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-80:

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

Tek 695-0533 - Elgln 
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Hiinob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 68-čloa Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vai. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Te!, ofiso HE 4-5849, rea 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 West 71at Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., peuktad. 1-0, treč. te ieM. tek

da drebąs dėl savo galimo galo. 
Būdamas svetimas, atneštinis, 
už tai tautos daugumos neken
čiamas.

Tauta visai kas kita. Ji ateina 
iš tolo “iš amžių sąvartų”, kur
damos! pati iš savęs, nes turi sa
vus šaltinius. Eina per visus “re
žimus” ir nėra laikina revoliu
cijų perversmų okupacijų dukra. 
Bet didelė šeima, gausėjanti, stip 
rėjanti prigimties, gimimo, gy
venimo paveldėjimo teisės keliu. 
Todėl savo šeimos narių gerbia
ma, branginama, mylima, be 
užkraunamos prievartos kuriama. 
Tauta yra viena ir gyvena tol 
kol gyvi jos nariai. Miršta tada, 
kai jos vaikai patys ima rinkti 
keliaudami “tarptautinę maną”

ir ja maitintis. Vaičaitis jau a- 
nais laikais tautą, žemę sulygi
no su motina. “Gaila motinos 
vargingos, kuri sulaukia elgetau
ti, gaila žemės nelaimingos, ku
riai sutingo vaiks tarnaut.”

Tautiškumas, kaip tėvai ir tė
vynė, ne tik nelyginamas su o- 
kupacinės santvarkos prievarti
nės kūrybos pamokslais ir dek
laracijomis, bet griežtai priešin
gas. O, Vaižganto žodžiais ta
riant, okupantui nuodai.

Jeigu tautų tautiškumas ir jų 
atspindys literatūroje baisiai dvo
kia bolševikui rusui okupantui, 
nacionalinio visasąjunginio rau< 
go užraugėjui, tai jokiu būdu tau 
tiškumas tenai nedvokia daugu-

• (Nukelta j 5 pusi.)

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
M ERUI I a

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, pedkt&die 

nals 2—9 v šeštadieniai. 10 1 p p
Ligoniai priimami pagal susitarimų

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 Mest 71st Street

,71 o. Ir Campbell Avė. kampa* 
Vai kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. » 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

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

Vai pagal susitarimą: Plrmad Ir
ketv 1—4 Ir 7—9; antrad. tr penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Prlmiko akinius te 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOO1NB8 LIGOS

Crawford Medical Building
0449 So. Pulaski Road 

Vaiaudois dukui ausiuu irua

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarime

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., toetvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873
OR. W. M. EISIH-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgos
Ginekologine Cliirurgija

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK

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

(By appolntment)

Ofiso teL PR 8-2220
Namų rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K S A
VAIKU LIGOS

2656 West 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai Ir nuo B Iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

Inkstų, Pūslės ir Prostato 
Chirurgija

Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 

ketvirtad. nuo 6—8 vaka-n 
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545

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., 
šeši. nuo 9 iki x2 vai.: aroa suslta 
ru«. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKtNII H

15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.
Kabineto tel. 687-2020

Namo tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p:p. ir 8 
,kl » vai. trečlad. tr šeštad. uždaryta

tffiAj Ir buto ‘tęli OLyųipio 2-1Š81

DR. F. ^KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
tr šeštad tik susitarus

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

Ofiso tel REliance 5-4410
Rez. GRovelhlll 6-0617 

Valandos pirm Ir ket. nuo 12 vai 
Iki -2 -vaL«.p. ;lt' nu0; 7 lkl 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 12 lkl 2 vai p.p
ir vakarais pagal suslta rimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir otilrnrglja 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 1-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 5-3099

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

(įdėtuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: plrmad antrad ketvirtad Ir 
peuktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-3 vai. p. p..
trečlad. uždaryta. DR VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAK'ITIiA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St 

Tel. PRospect 8-1223
Atostogose nuo spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2150 W. 71 St. — 925-8296.

Tel. ofiso te buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Sfc, Cicero
Kasdien 1—1 vai. te 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsitarus
Vai. 2—4 p. p. ir G—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ SFECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South Westem Aveniu 
Plrmad.. antrad.. ketvirt. te penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. te ano
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl l vai. p.p.. šeštad 
tl vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rea. tel. 289-2919

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd.. ketv. C—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimų
DR. MARIJA LINAS

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

(Ofiso te rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. tr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimų
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 Wcst 63rd Street

Valandos: pįrmad., ketv.. 6—6 vai., 
v »*penkt x •

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS ir chirurgas

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad.. antrad.. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-4 v. vakaro.
9«tta41ea)ate Ūki vaL poniat-W'-* •>« •-* V*

PUtinkite “Dcaugą”.



A. STULGINSKIO LAIŠKAI
(atkelta iš 1 psl.)

kupė. Bet talpinamės šiaip bei 
taip... Man teks dirbti šiltnamy. 
Šiltnamis labai didėlis. Daugiau
sia auginame agurkus ir pamido- 
rus, atliekami taip pat kai kurie 
bandymai. Darbo laikas—8 vai, 
o šeštadieniais 6 vai. Beje, jeigu 
Tau nesunku, surask man platų 
vadovėlį anglų kalba apie šiltna
mius ir įvairių augalų augini- 
mą...

Sekančiuose laiškuose džiaugia
si gautais iš Šveicarijos, iš Vokie
tijos siuntiniais. Rašo, kokius da
lykus gauna siuntiniuos, kaip da
linasi su artimaisiais. 1958.1.4 
pastebi: “Kad ir žiema, bet darbo 
turiu gana daug. Mėgstu šį-tą ra
šinėti. Be to man tenka ir pava
žiuoti į miesto vidurį apsipirkti. 
Senelė — (supraski — jo paties 
žmona) tegali tik artimiausioįe 
gatvėje šį ta nupirkti. Yra ir šiaip 
visokių reikalų, dėl kurių tenka 
ir į Vilnių pavažiuoti. Pažįstamų 
ir draugų beveik neturime. Senie
ji išmirė, išsiblaškė, o naujų ne
įgyjame...”

Siaurame, tvankiame kambarėly
1959.3.30 daugiau atskleidžia 

apie darbo sąlygas: “Fiziniai aš 
dar gana stiprus, nepalyginamai 
stipresnis, negu mano amžinin
kai, bet dirbti daugiau 2 metų 
nenorėčiau, nes darbo sąlygos, 
santykiai su bendradarbiais, o jų 
yra net keliolika, yra nelabai ma
lonūs: įžūliai lipa kits kitam ant 
kulnų. Darbas arti miesto. Visi 
čia veržiasi. Mieste savo specia
lybėje darbo gauti neįmanoma, 
ypač mano amžiuje. Iš pat pra
džių man buvo siūloma provin
cija, bet aš nesiryžau ten vykti su 
senele ligoniu. Manau, kad per 
tuos dvejus metus man pavyks 
gauti šiokį tokį butelį, nes ilgiau 
gyventi kambariuke 2,5 metro il
gio ir 2,5 metro pločio yra labai 
sunku. Jau dveji metai kai gyve
name tame kambarėlyje, o šei
mininkas, nors ir žadėjo, nepa
jėgia net furtkelės įtaisyti.

Šį pavasarį, tur būt, bus gali
ma gauti sklypą nameliui pasis
tatyti toj vietoj, kuri man labai 
patinka, bet toji statyba mane 
labai baugina. Čia reikia turėti 
daug laiko, ir nepaprasto apsuk
rumo, ko man labai trūksta. A- 
pie 10 vai. išbuvus darbe, kartais 
net su viršum, nebelieka laiko nei 
pajėgų namelio statyba rūpintis. 
Kas kita, jei senelė būtų stpri. Pa

galiau — visas santaupas į name
lį sudėsi, gal ir sveikatą prarasi
—kas tuomet iš namelio Nors 

praeitais metais buvau labai už
sidegęs, bet dabar pradedu atšal
ti —tai ne mano amžiui. Mano 
idealas būtų senatvėje turėti nors 
mažą darželį ir jame triūstis, bet, 
tur būt, tai paliks svajonių sri
ty...”
“Mūsų gyvenimas labai pilkas” 

1959.9.6 dūsauna: “Išvažiuoju
į darbą ankstokai ir grįžtu vėlo
kai — jau pavargęs. Sekmadie
niais reikia į turgų produktų, į 
krautuves apsipirkti ir šiaip viso
kie reikaliukai atlikti, taip, kad 
mažai telieka laiko ką nors pas
kaityti. Bendrai imant, mūsų gy
venimas labai pilkas, mažai kas 
pas mus teužeina... Žinoma, ir 
mes niekur neinam... Pernai ru
denį pasidarėm obuolinio vyno 
— išėjo neblogas...”

Rašo apie tragedijas, kaip vie
nas 1941 m. išvežamas į Sibirą 
metėsi po traukiniu ir žuvo, gi to 
sesuo išėjo iš proto... Prideda:

A. A. Aleksandras Stulginskis prie savo žmonos kapo

i cenzūruojamas, nedaug ką gali-1 
ma parašyti, bet tarpais Stulgins
kio laiškuos prasiveržia koks a- 
todūsis. 1959.9.28 rašo: “Labai 
sunkių laikų pergyvenau, bet ne
siskundžiau, pagalios nebuvo ir , 
kam pasiskųsti*’.'
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Ilgėjosi žemės

Gyvendamas mieste, agr. Stul
ginskis vis ilgėjosi žemės ir 1959. 
9.23 rašė: “Man kyla mintis su
rinkti visus skatikėlius, dar gal 
pasiskolinti iš pažįstamų ir nusi
pirkti provincijos miestely name
lį su daržiuku ir baigti savo die
nas, bet nesinorėtų skirtis su Kau
nu. Čia šiokie, tokie giminės, vie
nas kitas pažįstamas, o ten — vi
si svetimi”.

Bet Kaune gyvenimo ■ sąlygos 
Stulginskiui sunkėjo. Jį atleido iš 
darbo. “Motyvas, kodėl mane iš 

I darbo atleido, tai kad aš pensi- 
' ją gaunu! O tos pensijos 2-3 die
nom užtektų. Akių muilinimas”.

1959.12.11 skundžiasi, kad nu
šalęs gavo pūslės uždegimą. Žmo
nos liga nebeleido imtis kokios 
tarnybos, nes ligonė buvo reika
linga nuolatinės priežiūros. Jis 
rašo: “Man dabar įdomu, kaip gi 
mano gyvenimas susitvarkys, kai 
nebeturėsiu tiesioginio darbo, pa
reigų. Labai bijau, kad nepasida
ryčiau tinginiu, ištižėliu”.

Matyt, kad jam buvo daromas 
spaudimas bendradarbiauti su o- 
kupaciniu režimu, padaryti ko
kius pareiškimus, kad minėtame 
laiške net pažymi, ar nebūtų bu- ■ 
vę geriau, kad jis būtų pasilikęs 
nemokytas nuošalumoj, kaip visi 
broliai. “Nors per visą laiką iš
laikiau tam tikrą orumą, kurio ir 
dabar stengiuos laikytis, bet tai 
daug kainuoja, vis norima įtrauk
ti į balą. Mat, tokie jau laikai...” 

Senoji gvardija...

1959.12.31 skundėsi, kad var
gina chroninis pūslės uždegimas. 
1960.2.3 pasisako, kad mėgina ra
šyti į specialius žemės ūkio žur
nalus. Prašo knygų žemės ūkio 
klausimais. Apgailestauja, kad žu
vo jam siunčiami “Žmonės ir 
žvėrys” (kun. Ylos atsiminimai 
iš kaceto). Tame pat laiške ap
gailestauja: “Baisoka — mūsų se
noji gvardija vienas po kito griū
va”. Tai vėl nukrypsta į atsimi
nimus ir 1960.9.22 atsidusta: 
“Kad tu žinotum, kaip mes, se
noji karta, norėjome mokytis!”

A. Stulginskis jautė didelį dė
kingumą dukters šeimai, taip 
gausiais siuntiniais iš Amerikos

(Nukelta į 4 psl.)

“Mano laiškai vis išeina tokie 
liūdni, tur būt, jie Tau labai ū- 
pą gadina, bet Tu visų dalykų 
labai į širdį neimk. Bendrai, mes 
gyvenam jau ne taip blogai. E- 
sam sočiai pavalgę, neblogai apsi
rengę. Turime ir šiltų rūbų, ir 
šiltos avalynės į valias”. Aišku, 
kad tai vis dėka dukters ir žen
to siuntinių iš Amerikos.

Butukas Viliampolėj 
1959.9.27 jau džiaugiasi, kad 

jam pavyko gauti butuką Vilijam 
polėje. Netoli Vilijampolės pak
raščio. “Vietelė labai rami, nau
jų nedidelių namelių rajone. Da
bar mes gyvename netoli Neries 
tilto... Du kambariukai'ir virtu
vėlė salkose... Yra centrinis šildy
mas. Nuomą reikia sumokėti iš 
anksto už dvejus metus. Nuoma 
dukart brangesnė... Nieko nepa
darysi, teks šią savaitę kraustytis 
gyventi, nes nieko kito negausi. 
Dabar sunkumas baldus susika- 
lėdoti.”

Iš okupuotos Lietuvos rašant ir 
žinant, kad kiekvienas laiškas

Blykstelėjusi rudenio saulė... Nuotrauka Vytauto Maželio

KAD TAVO GAISRAS MANE SUNAIKINTŲ
2.

DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

SAULE!

1.

Saule!
tu parodei man savo 
šviesos lizdus.
(Ir paukščius, kurie juose

maištauja.)

Ir aš lankiau tave----------
ka p kad vargšas lanko

Turtuolį------

Aš troškau,
kad tavo gaisras mane sunaikintų!

2.

Bet štai ruduo —
Ir lapas, kur'ame rašo Viešpats.

LAIŠKAI DIEVUI

1.

Nuostabiai
nuspalvinti lapai.

(Gėlė,
kuri švyti ir dega.)

Jis išrengė, tave
O Medi!

kad, nuogas būdamas, 
pažintum Tiesą — —
♦ ♦♦♦♦♦■»♦♦
Ir tavo miškas,

Medi!
tavo miškas liko

už tavęs.

RUDUO SODE

1.

Žolė
išbėga į dieną
per siauras duris.

2.

Ir saulė,
(stropi obuolių valgytoja) — 

Sėdi
rudenėjančiam sode,
(tarp medžių)

Kur krentantys lapai:
geltoni,
raudoni

Yra pakvietimai —
J Pokylį
: : : i t : : : :
J nesibaigiančią Puotą.

2.

Medis!
atlestas
iš kr,-į romėnės. 
(Palaidotas upės dugne.)

Tai mūsų laiškai Dievui.

MEDI!

1.

Giesmės nutilo,
tavyje.

Kas gi beliko?

2.
'Tik mylinti širdis
:::::::::
Ir noras, 
begalinis noras!

Pabučiuoti 
dar kartą — 
saulės
vyskupišką žiedą.

ŽIEMA v

t.

Tu uždarei saulę 
i tamsų kambarį.

Saulę!
(tarytum valkatą, 
seną giruoklį.)

2.

Ir liepus stato, 
plonomis rankomis 
šakojus medžius —
: : s j t t t
Jie juosia mane!
Jie juosia mane!

tamsia giria. 

ŽIEMAI ARTĖJANT 

1.
Dangus, šį rytą —
yra laukas pilnas akmenų.
(Klaiki liūtų landynė).
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Dėmės šviesioje
DR. JONAS GRINIUS .

Vaižganto kūryboje

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Ar “Rimai ir Nerimai” Šviesūs?
Apysakaitė apie “Rimus ir Nerimus”, du 

Aukštaičių ūkininkus, gyvenančius artimoj 
kaimynystėj (tik per gatvę), iš tikro prasideda 
šviesiai. Pasišaipydamas, pašaržuodamas ra
šytojas mums pasakoja apie Rimų ir Nerimų 
panašumus bei skirtumus, apie jų nuolatinę 
tarpusavę konkurenciją, kuri buvo privedusi 
pre to, kad abiejų šeimų galvos nebesisveikin
davo ir nebesikalbėdavo, nors saviems vai
kams ir nedraudė bėgioti vieniems pas ant
rus kad ir dešimtį kartų per dieną.

Tačiau juos bei jų šeimas galutinai supyk
dė dvi nevikrios senmergės, Rimo tarnaitės 
Katrės labai smulkūs nuotykėliai, dėl kurių 
kvatojo visas kaimas. Tada Rimų ir Nerimų 
šeimos, besityčiodamos vienos iš antrų, įsitū- 
žo nesutaikomai: “Nerimas griežė apmaudą 
ant Rimo, degė kerštu, nemigo nakčių. Griež
tai taip, kaip pirmiau Rimas. Ir taip bent mė
nesį. Pilko gyvenimo dulkės, kaip vištai aslo
je pasikrapščius, sukilo ir uždengė šviesą, žmo
nišką ir dievišką”, rašo Vaižgantas.

Taika į įtūžusių kaimynų namus pradė
jo grįžti su didele nelaime, tada, kai Rimo 
ir Nerimo vyresnieji sūnūs buvo mobilizuo
ti į rusų kariuomenę, prasidėjus I-jam pasauli
niam karui. Tada pirmuosius susitaikinimo 
žingsnius atliko kaimynų žmonos; paskiau 
vienas antram padavė rankas į kariuomenę 
paimti' sūnūs, kurie buvo paskirti į tą patį 
pulką. Bet senių Rimo ir Nerimo širdis pa
lenkti santaikon tepajėgė tik kraujais sutep
ti uuaitat tauta taon jbruušu Utaumois

apie abiejų sūnų mirtį karo lauke. Tik tada 
Rimas su Nerimu, vykdami į bendras gedulin
gas mišias už mirusius sūnus, susėdo į tą pa
tį vežimą, gailįai ašarodamu. Tada “nebesi
matė, kad jų širdyse būtų likę nors truputėlis 
pirmykščio neapsižavėjimo kits kitu (...) Ak, 
kare, kare! Kiek tu teiki nelaimių ir širdies 
skausmų! Bet kiek ir širdžių valai, dezinfekuo
ji”... baigia savo apysakaitę Vaižgantas.

Nepasakytume, kad ši pabaiga būtų juo
dai pesimistinė, nors ir labai liūdna. Tiesa, 
kad per 30 metų bėsirungtiniaujantiems kai
mynams, paskiausiai dėl niekų užsidegusiems 
kerštinga neapykanta, sūnų žuvimas kare at
nešė taiką. Taigi sūnų mirtys Rimams ir Ne
rimams nebuvo visai beprasmiškos: jos apva
lė, išdezinfekavo tuštybe ir pykčiu surambėju
sias tėvų širdis. Bet kokia kaina tai pasiekta? 
Didele, neproporcinai didele, tiesiog nepalygi
nama su tom priežastim, dėl kurių prasidė
jo kaimynų tarpusavis pavydas ir. neapykanta. 
Šių tamsias šaknis tepajėgė išrauti tik didelė 
dviguba nelaimė: baisi viešoji rykštė — karas 
ir dviejų jaunų šviesių vyrų mirtys karo lau
ke.

Bet ar šitokia kaina už kaimyninių šeimų 
taiką neliudija, kad “Rimų ir Nerimų” auto
rius į žmonių prigimtį nežiūri šviesiai? Jei ta 
prigimtis ir nėra galutinai sugedusi, tai vis 
dėlto ji labai palanki dirva tamsioms šaknims, 
iš kurių dėl smulkmenų išauga galingos aist
ros, uždengiančios žmonišką ir dievišką švie
są. Kitaip tariant, net pozityviuose kaimo žmo 
nėse, kokiais buvo Rimai ir Nerimai, Vaižgan- 

tokią sąlyb&i

kad žmoniškomis jėgomis ji nebenugalima. 
Tai velniškai jėgai įveikti reikia, arba stebuk
lo Dievo malonės pavidalu, arba antgamtinės 
rykštės, kokia yra karas, nužudęs du jaunus 
vyrus.

Taigi “Rimų ir Nerimų” apysakaitė nuve
da prie liūdnų išvadų. Gal ją galėtume pava
dinti optimistine tik tuo atveju, jeigu pajėgtu
me įrodyti, kad dviejų kaimynų neapykanta ir 
taika Vaižgantas būtų norėjęs alegoriškai at
vaizduoti Rusiją ir Vokietiją, kurios buvo su
sikibusios kovoti iki mirties kare. Tokia ale
gorija Vaižgantui būtų buvusi visai sava. Ta
čiau apie “Rimų ir Nerimų” apysakaitės ale- 
goriškumą lig šiol nekalbėjo joks kritikas ir 
apie tai niekur neprasitarė nė pats Vaižgantas. 
Jei ta apysakaitė nėra dviejų kaimyninių vals
tybių alegorija, tai joje atsiskleidžiančios Vaiž
ganto pažiūros į kaimo žmones bei jų aistras 
nėra šviesios.

Gamtos kerštas dėl neteisybių 
"Pragiedru! iuosce”

Už “Rimus ir Nerimus” šviesesnė yra 
“Pragiedrulių” epopėja, kur Vaižgantas pla
čiai tapė vaizdus kovos dėl kultūros. Parody
damas lietuvių pastangas įvairiai kultūriškai 
pakilti tiek Žemaičiuose (Gondingos krašte), 
tiek Aukštaičių (Vaduvų krašte) XIX 
amžiaus pabaigoje ir drauge efektyviai pasi- 
priežinti tam rusų slogučiui, kokiuo buvo lie
tuvių spaudos uždraudimas, rašytojas nesiten
kino pavienių asmenų likimais. Atskleisdamas 
savo gausių veikėjų santykius su Lietuvos gam 
tų Ū lHYPįjt jS žyiorios

pralenkiančias, daugiau amžinas jėgas, kurios 
ne vieną Vaižgantą nuteikdavo ir nuteikia op
timistiškai. , , •

Kaip pozitivistinio amžiaus auklėtinis, Tu
mas-Vaižgantas tikėjo, kad pati gamta nurodo 
gaires žmonių kultūriniam veikimui. Todėl 
jis manė, kad Lietuvos peizažo ypatybės pa
dedančios kultūrinei kovai dėl laisvės prieš 
neteisingos rusų administracijos tamsuolius 
bei arivistus. Tą tariamą gamtos talkininka
vimą laisvės kovai,rašytojas stipriai pabrėžė 
“Pragiedrulių” antroje dalyje — Vaduvų kraš 
te, kur nė kiek nesukultūrėjęs gamtos vaikas, 
paskutinis Lietuvos stabmeldis, Valeras Bruz- 
dulis į liūną paskandino gyvą rusų polici
jos nuovados viršininką Aggiejevą, klastingai 
persekiojantį lietuvių spaudą. Apie šią mirtį 
Vaižgantas rašo:

“Priėjęs ant pat aukšto kriaušiaus, iš viso 
vieko bedė savo nešulį į skystą paversmio liū- 
ną-kisielių, kaip bedamas mietas į kietą že
mę. Nė nepliukštelėjo. Tik samanų duknos 
prasiskyrė ir vėl užsitraukė (...) Vos žymelė 
paliko, ir tai, lyg akmeniui nugrimzdus.

Vakaro tyla ties Juodžiaus kelmu tapo to
kia baisi, lyg pačiai Juodžiaus dvasiai išskėtus 
laiminančias rankas (...) Ir stovėjo Valeras 
Kukulys, Bruzduliu ir Juodžiaus Raganių va
dinamas, aukštoje skardyje, vis rankų nenu
leisdamas. Ar dėkojo savo Juodžiui už ne
žmonišką pagalėjimą ir išvadavimą iš skriau
dėjo, ar pats buvo savo darbo nusigandęs?

Žaltyvykštis, tai išvydęs, visas nutirpo. Bu
vo pasiryžęs šauti, ir tai jam nėmaž nebuvo 
baisu. Bet įmerkti į maurą gyvą žmogų, kad 
nei viau, nei krust., buvo perslaptinga. Da
bar tik jis stiprato visą tos vietos paslaptingu
mą; suprato, kodėl žmonės ją aplenkia: čia 
susiduria realus pasaulis su mistikiniu, Su 
gamtos ar ko kito dievinamu. Žaltžykščiui 
tiesiog pabaiso ir nėmaž nebeėmė noras ty
čiotis iš Juodžiaus, kaip pirma kad' pasityčiok
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davo, ir iš senio Valero, kurį. manė esant be
veik laužą”.

Labiau negu kont'rbandininkui' ir slaptos 
spaudos platintojui Žaltvykščiui-Mendeliui 
baisi ir šiurpi turi būti ruso Aggiejevo mirtis 
humanistui, kuriam brangus žmogus. Tiesa, 
kad Aggiejevgs buvo caristinės policijos siau
raprotis viršininkas, kuris nepaisė • žmoniš
kumo ir teisingumo: įsiaistrinęs persekioti lie
tuvių slaptąją spaudą, jis nebesilaikė nė pa
čios caristinės administracijos taisyklių. To
dėl jis buvo vertas bausmės. Tik ar šita baus
mė—gyvo Aggiejevo paskandinimas liūne— 
neatrodys per žiauri humanistui, nors jis gal 
ir pateisins pusiau sąmoningą Valero keršto 
prasiveržimą, pastūmėjusį į egzekuciją? Tuo 
tarpu literatūros istorikas konstatuos, kad 
Vaižganto atvaizduota lietuvių priešo Aggie 
jevo mirtis skystame liūne yra tokia pat baisi 
ir tamsi, kaip V. Pietario “Algimante” Aršie- 
nės ir Romano mirtys, nors Vaižganto sugal
votas Aggiejevo galas atrodo romantiškes
nis spalvingu kraštutinumu.

Taigi gamtovaizdžio ypatybės, kurios tar
tum padeda lietuviams kovoti dėl kultūros bei 
laisvės ir nuteikia šviesiai Vaižgantą, jam taip 
pat įkvepia “Vaduvų krašte” vieną šiurpiau
sių mirčių kaip išraišką keršto už nesuskaito
mas nuoskaudas. Čia gamtinio gaivalo pasi- 
telkimas susilpnina egzekutorių atsakomybę, 
bet negali panaikinti mirties žiaurumo. Tai 
vis dėlto dėmė lietuviškos gamtos pasauliui.

Darbas vsuomenei žadina optimizmą

Labiau už peizažinę gamtą Viažgantą nu
teikia optimistiška: darbas visuomenei; ypač 
lietuvių vsuomenej, kuriai rašytojas intensy
via: tarnavo nuo pat jaunystes Todėl jis sa
vo "Pragiedruliuose” (Gondingos ir Vaduvų 
krašte) su didele meile vaizduoja naujosios
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Vaižganto kūryboje
(Atkelta iš 3 psl.)

demokratinės visuomenės susidarymą, kai jos 
priešaky žygiuoja Iešmantai, Taučiai, Niau
ros, Vidmantai, Šešiavilkiai, ypač jų Napa
lys ir Marytė, Gintautas, Vizgirda, Baltrus, 
Tupikas, Statikas... Šie “Pragiedrulių” herojai 
buvo Vaižganto mylimieji. Vienaip ar kitaip 
tarnaudami lietuvių visuomenei, šie veikėjai 
ir sau susikuria prasmingą gyvenimą, nors 
tai neapsieina be kančių ir aukų.

Įsijungimas į demokratišką lietuvių visuo
menę ir pozityvus darbas joje yra savotiška 
gydykla paliegėliams. Todėl ir grafų Šviesta- 
vičių atsivertimas — sugrįžimas į lietuvių vi
suomenę, imantis dirbti žemę drauge su pa
žangiais Lietuvos ūkininkais, yra vienas la
biausiai pateisintų atsivertimų, neretai sutin
kamų Vaižganto raštuose. Žemės darbas ir 
prasminga tarnyba tautinėj bendruomenėj iš
gydo Sviestavičius psichiškai ir morališkai.

Kadangi jokiame kitame Vaižganto kūri
ny nėra tiek daug sutelkta protų naujienų, 
glaudžiai suaugusių su savo gimtojo krašto 
kultūra bei jos pastangomis išsikovoti laisvę, 
tai “Pragiedrulių” pagrindinis akordas skam
ba aiškiai optimistiškai: kad ir patirdama 
skaudžių smūgių, lietuvių tauta palaipsniu 
kultūrėja, progresuoja, demokratėja ir griau
na laisvės klastingas užtvaras nesulaikomai. 
Šitaip “Pragiedruliai” atrodo šviesūs lietuviš
ku visuomeniniu atžvilgiu.

Tačiau, kai į šį kūrinį pažiūrime huma
nistiniu žvilgsniu, kuriam pavienio asmens 
likimas nemažiau rūpi už visuomenę, tuoj 
pamatome, kad lietuvių kova dėl savos kul
tūros ir laisvės buvo apmokėta didžiulėmis 
asmeninėmis aukomis: iš Gondingos miestelio 
rusų žandarai išvežė į kalėjimą tris šviesiau
sius kultūros kėlėjus: dr. Domininką Gintau
tą, gydytoją Daratą Vidmantaitę ir Napalį 
Šešiavilkį. Vaduvų krašte tautinis sąjūdis bu
vo apmokėtas dar guasesnėmis aukomis: per 
jaunimo susibūrimą pasisvečiuoti Denionių 
kaime rusų policija geležiniais pančiais su
kaustė keturiolika jaunuolių (studentų ir jų 
bičiulių). Šitokiu atveju ir Vaižgantas nebe
slepia savo liūdesio, rašydamas:

“Ir tuščia paliko Denionyse, lyg nabašnin- 
ką palaidojus. Nusterę, negyvi, lyg mumijos, 
liko liekantieji, ir visų širdys šoko sprogo no
ru pasivyti vedamuosius santarve ir, kaip Ma
rytė padarė, šūktelėti: “Imkite ir mus: mes to
kie pat “kaltininkai”, drauge ir kęsti bus 
mums lengviau už tai, kad mes — lietuviai” 
(Pragiedruliai, III, ps. 218).

Kad ir liūdėdamas su išvežamaisiais Vadu- 
vuose ir Gondingoj, Vaižgantas-visuomeninin 
kas nėra nusiminės. Jis parodo, kaip po iš
vežimų Gondingoj rusų valdininkai suėda vie
ni kitus. Bet į šių vietą “atvyko dar smarkes
nių persekiotojų ir naikintojų”, rašo Vaižgan
tas. Kova smarkės, bet ir aukų skaičius didės. 
Argi jų neišteko iš vienos Gondingos? Juk jos 
lietuvių vadus ir šviesuolius,4 išvežtus į kalėji
mus, savo mirtimis apmokėjo trys asmens, 
kurie buvo nekalti arba mažiausia kalti dėl 
anų trijų išdavimo: gaisro liepsnose žuvo nie
kuo nekalta mergytė, išdaviko, aptiekininko 
Vėdarėlio duktė; mirė persišaldęs Vėdarėlio 
vaistinės padegėjas Gustis Virbalas, keršyda
mas už gydytojos Daratos įkalinimą, iš sielvar
to pasikorė dr. Gintauto tarnaitė Ona Knis- 
tautaitė, kuri pavyduliaudama dėl Daratos 
Vidmantaitės, buvo davusi medžiagos išda
vikams.

Šias “Pragiedrulių” Gondingos dėmes 
dar sutirštino trys gilių ir tamsių aistrų žmo
nės: išdavikas (dėl pavydo) vaistininkas Vė- 
darėlis-Viadarelli, alkoholikas Gustis Virba
las, savižudė (dėl pavyduliavimo ir išdavimo) 
Ona Knistautaitė. Tarp šių aistrų vergų, be 
abejo, liūdniausias yra Onos Knistautaitės pa
sikorimas po Gintauto suėmimo. Liūdniausias 
dėl to, kad Vaižgantas savo epopėjoj aną mo
teriškę vaizdavo geraširdę, darbščią, tvarkin
gą, tik truputį negražią ir kvailoką, nes ji į- 
simylėjo dr. Gintautą, įsivaizduodama, kad ga 
linti tikti jam į žmonas, ir todėl pavyduliau
dama kaip ugnis neapkentė Daratos, su ku
ria glaudžiai bendradarbiavo Gintautas. Be to 
čia reikia pasakyti, kad Onos Knistautaitės 
šiurpi mirtis (pasikorimas) yra lietuvių lite
ratūroj pirmoji atvira savižudybė dėl susipy
nusių apviltų aistrų, kaip priešingybė ankstes
nei (1913) Vienuolio Veronikos užmaskuotai 
“Paskenduolei.”

Nežiūrint to, kad “Pragiedruliuose” eilės 
asmenų likimas pavaizduotas toli gražu ne

šviesiai, šis kūrinys tarp Vaižganto raštų at
rodo pats giedriausias, nes autorius į vaizduo
jamąją tikrovę pirmiausia žiūrėjo visuomeni
niu tautiniu atžvilgiu, kai žmonių asmeninis 
likimas atrodo antraeiliu.

Dėdžių ir dėdienių skurdi dalia

Šviesios spalvos beveik visai aptemsta “Dė
džių ir dėdienių” apysakoj, kur Vaižgantas 
atskleidė trijų asmenų liūdną dalią baudžia
vinio ir pobaudžiavinio kaimo sąlygose. Kaip 
žinia, Mykoliukas arba Šiukštų dėdė Myko
las visą savo jaunystės energiją'buvo paskyręs 
savo brolio baudžiauninko šeimai, pats sau te- 
pasilikdamas savo darbo smuikelį, kuriuo sek 
madienių popietėmis galulaukėj grodavo kai
mo jaunimui, ypač merginoms, tarp kurių 
Severija Pukštaičia jam buvo brangiausia, nes 
jos švelnus žvilgsnis ir malonus žodis šildyda
vo jo širdį. Tačiau Mykoliukas nedrįso Seve
rijai pasipiršti, kad nereiktų savo dalios at
skirti nuo brolio ir jo vaikų. Tuo pačiu lai
ku Severiją įsimylėjo Mykoliuko “viršinin
kas”, Savaikių dvaro tijūnas, senbernis Rapo
las Geišė. Jo pasipiršimą Pukštaičiai priėmė, ir 
Severija už jo ištekėjo, nors ir tebemylėdama 
Mykolą.

Po baudžiavos panaikinimo Geišių ekono
minis ir socialinis stovis greit pablogėjo, nes 
tijūnas dvarui nebebuvo reikalingas. Todėl Ra 
polas su Severija buvo priverstas apsigyventi 
savo brolio Dovydo šeimoj. Kadangi buvęs ti
jūnas prie sunkių ūkio darbų nebuvo pratęs 
ir jų gerai nemokėjo, tai brolienės ujama Se
verija turėjo atidirbti už du. Bet, kai besmaili- 
žaudamas jos Rapolas mirė nuo nuodų, skir
tų naikinti žiurkėms, Severijos gyvenimas Do 
vydų šeimoje tapo dar sunkesnis, nes buvo, 
visai beprasmis. Todėl ji pradėjo tinginiau
ti, nueiti į vakaruškas, sėdėti su vyrais smuklė
je ir kartą net pavogė Dovydų dešimtrubli
nę. Tik išgirdusi Geišių aimanas, ji tuos pini
gus nepastebimai sugrąžino ir nuo tada Dovy
duose tapo darbo arkliu-ašvieniu, kokiu bu
vo Mykolas tarp savo brolio vaikų.

Šitoj “Dėdžių ir dėdienių” apysakoj švie
sesnis tėra Mykoliuko, Šiukštų dėdės likimas. 
Netekęs Severijos, jis atsidėjo artojaus darbui, 
mylėjo savo arimų bendrus jaučius, tapo le- 
gendarišku Izidorium artoju, kuris savo para
pijos bažnyčioj laikėsi kaip pagarbiausi ūki
ninkai, nors savo kambarėly teturėjo tik Kris
taus kryželį, šalia kurio iš vienos pusės ka
bėjo jo senas smukelis, kurio stygos buvo nu
trukusios per Severijos vestuves, o iš antros 
kryžiaus pusės — apiblukęs šalikas, kurį My
koliukas teužsirišdavo per didžiąsias šventes, 
arba eidamas prie šventų sakramentų, nes šis 
šalikas buvo Severijos dovana už grojimą per 
jos vestuves. Šie jaunystės meilės prisimini
mai, artojaus darbo pamėgimas ir nuoširdus 
kontaktas su Dievu parapijos bendruomenėje 
įprasmino dėdės Mykolo gyvenimą. Jis būtų 
galėjęs tarti, kad nėra nuskriaudęs nė vieno, 
bet padėjęs visiems, ypač brolio vaikams, li
kęs ištikimas savo meilei ir atleidęs mylimai 
mergaitei, kuri jį iškeitė į galingesnį vyriškį.

Jau visai neprasmingas atrodo “Dėdžių ir 
dėdienių” Rapolo likimas, nes buvęs galingas 
tijūnas tebuvo tik biologinė būtybė. Jai atitin
kamu būdu laimėjęs Severiją, ja biologiškai 
žavėjęsis per keletą metų, staiga jis tampa iš
mestas iš dvaro rojaus, atsidurdamas karšin
čių savo brolio šeimoj. Čia brolienės neken
čiamas, suvaikėjęs, betenkindamas smulkius 
gomurio įpročius, apsinuodija žiurkių masalu 
ir palieka brolio namus kaip šmėkla, kuri ir 
anksčiau niekam nebuvo reikalinga, išskyrus 
Severiją, kuri rėmėsi savo vyru, kad turėtų 
pastogę.

Severijos dalia, tur būt, liūdniausia, nes ji 
nebuvo biologinė būtybė, kuri pasiduoda, ne- 
klausdama prasmės. Kol buvo gyvas Rapolas, 
ji jautė pareigą savo seną vyrą globoti bei iš
maitinti. Todėl ji dirbo už du. Nusinuodijus 
jos vyrui, ta pareiga atkrito. Severija pasiju
to visai viena ir Dovyduose svetima. Dėl to
kios dalios ji pradėjo maištauti ir kartu gesti, 
nevengdama smuklės ir nueidama iki vagys
tės. Bet paskutinį momentą Severija susigrie
bė ir nematomai grąžino pavogtą dešimtrub
linę. Šitaip ji “vaižgantiškai” atsivertė: “ji ū- 
mai ir jau galutinai pavirto tokia pat dėdie
ne, kaip Mykoliukas dėde, ūkininko ašvieniu, 
kantriu, nieko sau nereikalaujančiu, vieną 
Dievą bepažįstančiu”, rašo Vaižgantas.

Kodėl Severijos dalia — sunkiausia ir liūd
niausia? Kodėl ją Vaižgantas taip “nubau
dė”? — Trumpai tariant, dėl išdavystės.

(Bus daugiau)
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Du paskutinieji Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai: A 
ro Klimo.

Stulginskis prie karste pašarvoto a. a. Pet-

Aleksandro Stulginskio laiškai
(Atkelta iš 3 pusi.) I dėjo prierašą: “Einame senelė,

jį parėmusiai. 1960.12.19 jis net Gesė ir aš į teatrą Šekspyro “Ka-
raliaus Lyro” žiūrėti. Aš tik esu 
jį skaitęs angliškai. Man jis labai 
patiko”.

Blėstanti sveikata
Silpstanti žmonos sveikata, o 

ir paties senatvė, ėmė kelti rū
pesčių. 1962.5.2 jis rašė: “Nepa
prastai sunki problema surasti ką 
nors namuose padėti. Būtų daug 
lengviau, jeigu galima būtų pas 
save apgyvendinti. Teirausimės, 
gal kartais koks stebuklas įvyks. 
Šiandien aš negaliu įsivaizduoti,

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida 
R. SPALIO

ATVĖS
BERNIUKO

rašė: “Daugiau mums asmeniškai 
nesiųsk, negu mes paprašytum.
Kam tiek daug išlaidų daryti?!”
O kitame tų metų laiške pažymi:
“Mums puoštis netenka, nes mu
du jau seni ir niekur nebuvo  ja
me, taiDos ir mus mažai kas lan
do”.

Stulginskis rūpinosi ir kultūri
niais dalykais ir tame pat laiške 
rašė: “Girdėjau, kad prancūzų 
dailiosios literatūros rašytojai y- 
ra gavę Nobelio premiją. Jei tie 
jų kūriniai nėra brangūs, gal ga
lėtum arba prancūzų kalba, ar
ba anglų vertime atsiųsti. Reik
tų parinkti pigiausi leidinį —jei 
kartais dingtų, nebūtų taip gai
la”.

Mėgo skaityti
Nors gyvendamas sunkiose są

lygose, Stulginskis įstengė rasti iš
siblaškymą darbe. 1961.Š.8 jis ra
šė: “Man vis to laiko trūksta.
Neišsimiegu kiek reikiant. Vis no- j 
risi pasiskaityti, o čia buto visi Į 
ūkiški reikalai, apsirūpinimas pro 
dūktais ir t.t, bet tai neblogai: 
laikas baisiai greit praeina, nuo
bodžiauti netenka”.

Matyt Stulginskis uoliai sekė, . .. . ,., i^i- i • 528 puslapiai su 18 iliustracijų,kas vyksta laisvame pasaulyje,, akaltoim^ gu dideliu susidomgjiinu. 
kad tame pat laiške pridėjo prie-
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kaip mes tvarkysimės, kada aš ne
bepajėgsiu. Kažkodėl man rodosi, 
kad toks laikotarpis neateis. Žino
ma, mano padėtis žymiai pasun
kės, kai mano ligoniai nebepa- 
vaikščios, o tai gali ateiti”.

Ligonio priežiūra, namų apy
vokos reikalai kas kart labiau gai
šino Stulginskį. Moters, kuri pas
toviai ateitų padėti, nebuvo įma
noma susirasti ir Stulginskis 1962. 
4.7 rašė: “Suprantama, labai ne
patogu nesavas darbas dirbti. Ką 
darysi, jei savojo darbo negalima 
dirbti. Geriau dirbti kitokį darbą, 
negu visiškai nedirbti”. Iš šio sa
kinio ryškėja, kaip okupantai ne
davė galimybės Stulginskiui gau
ti tarnybą arčiau savojo pašau
kimo. Tame pat laiške jis net nu
siskundė: “eilinėms bobelėms ge
naus sekasi. Joms visur gerai, nes 
jos palaimintos, tylios”. Jam gi 
teko vis išgirsti “ne” ir tai “be

jokių motyvų”, kaip laiške sako. 
Laiškuose pakartotinai džiaugia

si, kad jo vaikaičiai, dukraitės 
mokosi. 1962.6.13 net įterpia sa
kinį: ‘Svarbiausia — sąžiningai, 
ištvermingai dirbti, mokytis”.

Širdies priepuolis
Tais metais jau sveikata Stul

ginskiui pradėjo kelti susirūpi
nimo, - Tame pat laiške rašė: 
“Prieš porą dienų anksti ryto tu
rėjau širdies priepuolį. Širdis bu
vo nustojus plakti, paskiau labai 
greit plakė, paskiau su pertrau
komis. Pagriebiau vaistų Miro- 
ton... Tuojau širdis susitvarkė. 
Nuvykau pas gydytoją. Kraujo gi 
spaudimas 170-70. Prirašė vaistų, 
bet sunku jų surasti... Šiandien 
peršvietė rentgenas. Išvada tokia: 
plaučiai emfizematiški, hiliai pa
didinti su sustiprintu d'rūžėtumu. 
Sinusai laisvi. Diafragmos paslan 
kūmas silpnas. Širdies dešinysis 
padidintas, kairiojo skilvelio sąs- 
kaiton, hipertoninio tipo, neaiš
kiais kontūrais. Aorta sklerozuo- 
ta... Iki šiol aš buvau visai neat
sargus, elgiaus kaip jaunas. Pa
sirodo, taip negalima”.

Liga taip greit neapleido. 1962. 
7.29 rašė: “Mylimoji, rašau Tau 
dar gulėdamas. Buvau jau besi
taisąs, bet užvakar vėl pasireiškė 
permušimai. Tačiau šiandien žy
miai geriau, nes po 21 nemiego
tos ar nedamiegotos nakties šią
nakt pirmą kart gerai miegojau. 
Pagaliop įtempti nervai atleido. 
Tikiuos sveiksiąs greičiau... Aš 
manau, jei galėsiu miegoti, tai 
būsiu sveikas”.

(Bus daugiau)

• Lietuvių poezijos rinkinys 
latviškai “Viena jūra” vardu iš
leistas šiais metais Rygoje, “Lies- 
mos” leidyklos. Pateikta 19-os lie 
tuvių poetų nuo V. Mykolaičio- 
Putino ligi S. Gedos kūrinių, ži
noma, tarybiniai autoriai. Verti
mo darbą atliko 16 latvių poetų.

rašą: “Girdėjau išėjo Galvanaus
ko atsiminimai. Baisiai norėčiau 
juos paskaityt, bet tos knygos nei 
per Tave ar kitą nesitikiu gauti. 
Ji skirta pas mus ne tiems kaip 
as .

Gimęs 1885 m., Stulginskis 
jau dabar jautė, amžiaus naštą, 
bet nebuvo pesimistas. 1961.4.14 
dukteriai į Ameriką rašė: “Myli
moji, patinka Tau ar ne, visgi 
norėčiau Tave pasveikinti Tavo 
gimimo dienoje. Aišku, mes ne
amžini, tos tiesos neiškreipsi. Vi
sų jau toks likimas. Svarbu, iš
vengti didesnių sielvartų ir turėti 
jaukaus gyvenimo džiaugsmo vai
kučiuose, anūkėliuose ir savame 
darbe. To aš iš širdies gilumos 
linkiu, minint Tavo gimimo die
ną. Tu rašai, kad Tau jau daug 
metų, o man beveik dukart tiek, 
ir nieko baisaus. Krutu, dirbinė- 
ju ir patenkintas.”

Lankėsi Žemaitijoje

Jis net į kokias kurortines pra- 
bangas nesiveržė. 1961.4.14 rašė, 
kad žmona buvo nuvykusi į Pa
langą ir ten gerokai pagerėjo jos 
labai paliegusi sveikata. “Aš, tur 
būt, nuvyksiu tik vienai kitai die 
nai, nes man tenai be darbo la
bai nuobodu. Sezono metu labai 
ankšta būna, o antra, pribijau, 
kad mūsų butelio kas neapkrau- 
stytų, nes užraktai paprasti, pran
cūziškai įtaisyti šeimininkas prie
šinasi, nes, girdi, durys gadinsis. 
Ateinantį mėnesį važiuosiu į Že
maitiją, gal pavyks paminklą pa
statyti ant senučio kapo. Pas mus 
didelė naujiena — šiomis dieno
mis gausime pagalios dujinę ply
telę. Prieš metu buvau užsirašęs 
į eilę... Į virimą aš jau įpratau”....

Laiško dar neišsi imtųs, 4.1d pri-
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BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH. VAUANT-BABRACUDA. ROAD RUNNEE 

G T X. FURY — DUSTEK

4030 ARCHER AVENDE — TEL. VI 7-1515

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED

i

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai Išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
*• College Bonus Savings
* Home Mortgage -Loans
* Home Improvement Loans 
A Christmas Clnb
* Insnred Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

yonr organiz’n • meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with onr spec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g loto
* Save-by-Maii Kits
* Travelers Checks
* Sale Deposit Boxee

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S •. Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tuee. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30



Literatūros premijų įteikimo šventes prezidiumas spalio 11 d. Jaunimo centre, Chicago je. Iš kairės Į deši
nę: jaunimui skirtųjų skaitinių konkurso organi;»ito rius kun. J. Vaišnys, LB Gage Parko apylinkės pirm. 
S. Gečas, Lietuvių rašytojų draugijos pirm. A. Biaron as, Lietuvių rašytojų. draugijos 1968 metų premijos 
laureatas kan. M. Vaitkus, Švietimo Tarybos jaunimu i skirtųjų skaitinių konkurso laimėtoja J), Brazytė - 
Bindoikienė, Lietuvių fondo Centro valdybos pirm. d r. A. Razma, Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas. , 
skaitinių jaunimui konkurso jury komisijos pirm. V. Ramonas, LRD literatūros premijos jury komisijcs 
pirm. K. Bradūnas ir LRD premijos jury komisijos sekretorius P. Gaučys. Nuotr. V. Noreikos

Visiones Clarissimae
Vytauto Mačernio poezija tarp garso, tikrovės 
ir legendos

ŠĮ memorialini spektakli su* 
rengė Studentų ateitininkų 
Korp! Šatrija, minėdama 25 me

tų sukakti nuo poeto Vytauto 
Mačernio mirties.

H I G H R A T E S

Tauta, rašytojas ir veikalas
(Atkelta iš 2 psl.)

mai lietuvių. O mums, čia gal
vatrūkčiais atbėgusiems nuo in
ternacionalo (trečio ar kelinto),

: ' nedvokia, bent neturėtų labai 
dvokti, tautiniai literatūros vei
kalai, nors jie ir nebūtų pagal ei
namąsias madas ir techniką šim
taprocentiniai literatūriniai. Ne
bent tiems dvoktų, kuriems, ta
riant tautos “suformuota tiesa”, 
“pačiam kelmui šaknys padvo- 
kė.

Štai vienas iš gausybės pavyz- 
’ džių: Permestoje į šią pusę iš o- 

kupuotos Lietuvos II-jo skyriaus 
skaitymo knygoje, taigi valdiško
je “Gimtasis kraštas” įvadinis—
K. Kubilinsko eilėraštis moko:

“Čia Lenino gimtinė, 
čia augu aš ramus, 
čia motina tėvynė 
nuo priešų gina mus”...
Arba vėl kitas to paties auto

riaus
•> “Pasitinkam didį Spalį 

mes po keturis greta, 
vėliavėlė kaip liepsnelė 
mano rankoj iškelta” (91 p.) 
Toliau tas pats džiaugiasi:
“Prie Lenino paminklo 
pražydo margos gėlės, 
o aikštėįe aplinkui 
veja kaip kilimėlis” (101 p.)
Ir taip ištisai, išskyrus gaba

lėlius, kuriuose vaizduojama gry
nai gamta.

Man išeina, jog kaip tik iš a- 
napus atskamba gaidos čia kurti 
ne tautinę literatūrą, bet tarp-

’ / tautinę. Jos centre, kaip tik rodo
mas tarptautinis herojus, kovo
jąs ir žūstąs dėl tarptautinišku- 
mo. Arba laimįs. Arba centre pa
statytas laimingiausias pasauly
je, iš siauros tautybės išvaduo
tas žmogus, dėkingas išvaduoto
jams, džiaugiąsis darbu ir gyve
nimu.

Jeigu iš okupacinės valdžios 
sušaukiamų apyskaitinių suva
žiavimų čia atskambančiuose vi
sasąjunginiuose akorduose ir su- 

v, šlama tautinių gaidelių, tai jos 
tik skėčiai, kada, kur reikia, pri
dengti skubiai varomam rusini
mui.

Tikrosios tautinės gaidos savu 
šauksmu atskamba iš išžudytos 
ir gyvos tebevergaujančios tau
tos, atnešdamos tikrąjį realųjį he
roizmą, primenantį, kas yra teis
tinas nusikaltėlis atsakovas ir kas 
teisėtas teisingas ieškovas! Bū-

J tent: kas kada nors, iš kieno ir 
* kokiuose suvažiavimuose gali pa

prašyti apyskaitos...
Vaižgantas, J. Gliaudos pripa

žintas sukūręs literatūrą (pama
tysime toliau), “Pragiedrulių” 
veikėjų lūpomis sako: “Apyskai
tą duo-site, kai grįš, patiems Gin
tautui, Šešiavilkiukui, Daratai”
— ištremtiems į Sibirą. Taigi — 
tautai. Tautoms apyskaitas pa
teikia ar priversti pateikti visada 
okupantai.

Herojai gyvenime ir literatūroj
Kas galėtų teigti, kad tautų ke

liai nuo seniausių laikų iki da
bar tiesiasi lygūs, lengvi, — be 
jokio heroizmo ir be iškilusių at
skirų herojų! Vieni jų sušvitę ap
siginamuose, tarptautinės teisės 
pripažįstamuose karuose, kiti par 
tizaninėse kovose, kiti šiaip ko
vose dėl tautos išlikimo, jos gy
vybės išgelbėjimo... Vieni hero
jai yra įrašyti į istoriją, kitų kars 
tai padėti šventovėse, kitų var
du net yra šventovių, kitokių 
meno paminklų, yra apvilktų ir 
pasaulinės reikšmės literatūros 
rūbais. Kitiems supiltas nežino
mojo kareivio herojaus kapas.

Mūsų tauta, anot Maironįo, 
“tiek iškentėjusi, tiek davusi mil
žinų,” anot Putino, “Nuliūdo 
kapais apsiklojus tėvynė”, yra 
pasižymėjusi kruvinai realiais he
rojais — plioterytės, margiai, 
montės, daumantai, motinos, 
dukters, sesers, vaikai, meninin
kai, kunigai, darbininkai, trem
tiniai. Yra herojų ir dabar te
nai, yra ir pabirusių pasaulyje.

Tai tikrą tiesą J. Gliaudą ra
šo, kad “Mūsų tautinio heroiz
mo realizmas pats savaime iš
plaukia iš gyvenimo”. Tik visa 
bėda, kad čia nelygu gyvenimo 
supratimas supratimui, nelygu, 
kas kam iš nelygaus supratimo 
išplaukia, kas kokias išplaukas 
laiko realiomis, kas ne. Kas ka
me realu, kas abstraktas, arba 
niekad nesugrąžinama praeitis. 
Taigi nesugrąžinama nė praei
ties laisvė. Tada vieniems dėl ak- 
siomiškai nesugrąžinamos lais
vės kova yra nesąmonė, kovoto
jas herojus, kovojąs dėl nesąmo
nės — kvailys. Kitiems laisvės su 
sigrąžinimo ne tik galimu, bet ir 
būtinu požiūriu kovotojas, net 
statąs pavojun gyvybę, yra pras
mingai, gyvenimiškai realus he
rojus.

Mūsų laisvieji rašytojai irgi ne 
visi iš gyvenimo išplaukiantį he
roizmą pradeda vienodai vertin
ti. Gal todėl iki šiol tiek daug. 
tautinio heroizmo dar nėra per
kelto' į mūsų išeivijos literatūrą 
nei atskiromis asmenybėmis nei 
tipais. Iš viso savo tautos hero
jams čia dar nėra sukurto didin
go literatūrinio paminklo, taip 
pasigendamo — herojiško, ho
meriško maironiško ar kitokio...

Jeigu bolševikijoje tautų rašy
tojai turėtų tiek laisvės, kiek mes 
čia turime, argi daugelis jų nera
šytų pagal savo tautinę nuovo
ką patys, be jokio užkrovimo! Ar 
gi gyvieji tenai lietuviai nebūtų 
sukūrę ir nekurtų tautinių hero
jinių veikalų. Kiek gali pralįsti 
pro “nacionalinio, internaciona
linio” geležinio tinklo kilpą, ir 
kuria iš nebaudžiamos dar kurti 
mitologijos, iš gilios herojinės 
praeities. Sukūrė operą “Daivą”, 
“Dalią”, TEglę”, “Pilėnus”, “Jū
ratę ir Kastytį”, “Mindaugą,”

“Sukilėlius”... O iš “tėviškės” 
gamtos ir neblogos poezijos.

Ruso Solženicino J. Gliaudos 
minimas literatūros veikalas “Vė 
žio palata” su herojų, prarijusiu 
aliuminį šaukštą, arba Pastema 
ko “Daktaras Živago” ir kiti pa
našiai parašyti veikalai kvėpuo
ja pilna ruso žmogaus krūtine. 
Tų romanų veikėjai, pabėgę iš 
namų, slapstydamiesi nuo bol
ševikų, užsidarinėję langus kalba 
si — “be galo skaitome Puški
ną, nes jis yra rusų gyvenimo 
matas”. Dr. Živago, kad galėtų 
paimti ant rankų, išbučiuotų vi
sas iš eilės trobeles. Vietų, žmo
nių vardai, pavardės -— gryna- 
kilmės rusiškos. Net ispanas San 
Donato vadinamas Semdeveto- 
vu... O kalba! Senoji rusų kalba 
su tarmiškumais ir liaudišku
mais, neišverčiamais į kitas kal
bas. Yra ne tik socialinių, bet ir 
tradicinės patriotinės prasmės ka 
ro herojų. Gimnazijos mokytojas 
Antipovas -— savanoris 1914 m. 
kare. 1941 m. karo herojė studen 
tė Kristina, atlikusi “Žėrintį he
rojinį darbą” (citata), vokiečių 
sugauta ir nužudyta... Jie ir ki
ti herojai yra to paties laikotar
pio, kaip ir mūsų tautiniai hero
jai.

Anuos rusų tautinius veikalus 
“adoruoja pasaulis” (J.G.).

Iš šių ir kitų rusų rašytojų 
literatūros veikalų, čia zuikiais 
atbėgusių, man susidaro įspūdis, 
kad jų autoriai, jei tik būtų įma
noma tenai valstybės santvarka, 
po abiejų karų būtų pasipylę to 
laiko karais ir talkomis, anomis 
kareninomis, eugenijais Onegi
nais, katiušomis maslovomis... ir 
kitais kaulo ir kraujo “ura” ru-' 
siškais tautiniais veikalais... Ar 
jie dėl tautiškumo būtinai būtų 
ne literatūriniai! “Anną Kareni- 
ną”, “Karą ir taiką”... mačiau 
Amerikoje filmą... Šie veikalai to 
kie rusiški tautiniai, kad kitatau
čiai vaidintojai jų herojų kaip 
reikiant nesukuria. Matyt, veika
lų autorių nesitaikstyta taip ra
šyti, kad veikalai galėtų būti iš
versti į kitas kalbas nepažįsta
mai į originalą.

Šiuo tarpu vėl perskaičiau į lie
tuvių kalbą išverstus Nobelio 
premiją gavusius — “Silją”, “Kri 
stiną”, “Kateriną”, “Kaimiečius” 
ir (nežinau ar premijuoti) “Go
ja”, “Džeine Eir”... Jie visi dva
sia, visa sudėtimi, įvaizdžiais be 
jokių aiškinimų patys gyvai kal
ba už sėvo tautą, žemę, gamtą, 
parodo laikotarpį ir visuotinu
mą. Iš “Kristinos” pasižmonėti 
išrašau tik jos sūnų vardus —i 
Nokve, Bejergulfas, Gaute, Skiu- j 
le, Miunanas, įvaras, Laurensas, 
Erlendas... Tokie tautiniai var
dai ir kitų paminėtų veikalų vei
kėjų. (Bus daugiau)

• Tadas Adomonis paruošė 
knygą apie keramiką Joną Mi
kėną,neseniai atšventusį 70 me
tų amžiaus sukaktį. Veikalas 63- 
psl., gausiai iliustruotas, buvo iš
leistas Vilniuje.

BALYS CHOMSKIS

Dariaus Lapinsko kūrybos sti
mulas — data, keli mėnesiai 
prieš spektaklį. Nervai įkaista, 
blykšlė užlieja veidą, nemigos. 
Nors jau daug anksčiau vaiz
duotėje buvo “viskas”, net išmąs
tytas pastatymo planas, išdalytos 
rolės. O vis dėlto atsitinka, kad 
pabaigos partitūros puslapių “ra
šalas” išdžiūsta tik per paskuti
nę repeticiją. Ansambliui toks 
darbo metodas atneša daug kan
čios, nes nelengva sudėtingus da
lykus greit išmokti tarp kasdieni
nių pareigų ir darbo. Nuostabu, 
rezultatai ne vienu atveju vis bū-? 
davo geri, nešą impulsyvinės į- 
takos į mūsiškį kultūros gyveni
mą.

Vytauto Mačernio mirties 25 
metų sukakties minėjime spalio 
18 d. Jaunimo centre, Chicago- 
je, “Visiones clarissimae” La
pinsko pastatyme ir muzikoje pa
sirodė tokio skubaus darbo ir pa
vojai. Drąsi idėja, globalinė pa
veikslo kompozicija, bet nevisai 
darnaus balanso ir su techniš
kais trūkumais, savo žiedų pil
nai neišskleidė. Tačiau pats pir
masis paveikslo konfliktas, ma
no nuomone, yra tarp poeto ir 
kompozitoriaus.

Akmuo, medis, spalvos, gar
sas yra materialinės medžiagos, 
kurios gali tarnauti įvairiems 
menininko sumanymams. Kalba 
gi — žmogaus dvasios apraiška,, 
arba jos produktas. Žodis be 
minties—ne žodis, mintis be žo
džio—ne mintis. Ir poezijos svar
biausias elementas—mintis, o 
jau antraeilis aspektas.

Mačernis yra minties poetas, 
ieškojąs gyvenime laimės ir pras
mės, o pagal Lapinską jis turė
tų būti garsinio muzikalumo po
etas. Penki jaunuoliai scenos vi
duryje ir kombinuotame apšvie
time vaidina vieną iš svarbiausių 
pastatymo rolių, panašiai kaip 
šokėjai balete “Jūratė ir Kasty
tis”. Poeto vizija: kūdikystės pri
siminimai, tėviškės gamtos pa
norama, garsai yra scenos jau
nuolių vaidybos medžiaga. Įvai
rūs garsai, judesiai, simbolinės 
figūros, kaip tarpininkas tarp po
eto ir gamtos, yra pradžioje į-

spūdingi, vėliau kiek nublanksta 
dėl nuolatinio to paties refreno 
pasikartojimo.

Scenos šonuose stovi po du 
deklamatorius ir solistus — tai 
poeto minties interpretatoriai. 
Ne. Apsirinku. Jie taip pat pri
versti pasiduoti garso stiliui: 
skaldo žodį į skiemenis, kartais jį 
rečituoja litanijos forma, susilie
dami tai į duetą, tai į kvartetą. 
Skamba neblogai, bet tuoj kyla 
klausimas, kam keisti minties žo
dį į materialinį garsą, kuris ne
daug ką pasako? Pastatyme vis 
dėlto buvo momentų, kada dek
lamatoriai pasireiškė ir kaip in
dividualūs aktoriai, tos tad aki
mirkos ir buvo brangios. Leonas 
Barauskas, atrodo, iš savo patyri
mo puikiai žino, kad poezijos 
mintį, jos ritmingumą neįkūny
si dirbtinu būdu ar potasu, todėl 
jo poezijos skaitymas visada yra 
aiškus ir natūralus. Karilė Bal
trušaitytė, 19 metų dramos stu
dijų studentė, yra neabejotinas 
talentas, turįs svarbiausias, akto
riui reikalingos savybes: veidą, 
balsą ir tyrą, aiškią kalbą.

Vokalinė ir instrumentinė šio 
memorialinio pastatymo muzi
ka yra parašyta kiek skubotai ir 
paviršutiniškai. Vizijose nėra pa
kankamai aiškūs nei Aldonos 
Stempužienės, nei Broniaus Ma
čiukevičiaus vaidmenys. Tikras, 
muzikinis, dramatinis paveikslas 
atsiranda akivaizdžiausiai Tore
adoro posmuose.

Be to, girdėjome rašytojų Hen
riko Nagio ir Pauliaus Jurkaus 
balsus, atkuriančius prisiminimų 
detales apie poetą. Buvo taipgi į- 
domios Algimanto Kezio, S.J. fil
mines iliustracijos spekatklio te
momis, kurių turinį atvaizdavo 
ekrane Elenutė Bradūnaitė ir 
Ramūnas Underys. Tuose epizo
duose ir jutome Mačernio realu
mą ir jo legendą.

Lapinsko pastatymui data iš
mušė šį kartą gal šiek tiek ir per 
vėlai. Bet, atmetus visus trūku
mus, ir šitas jo spektaklis pasi
žymi stiliaus, nuotaikos ir meta- 
forikos vienuma. Kas yra — nė
ra, ko nėra — yra. Ir tas “ko 
nėra — yra” buvo įdomu.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA M252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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SKIPS Self Service 
LIOUOR STORES

5515 SO. DAMEN AVĖ. f1 
5996 SO. ARCHER AVĖ.

Ali Phones WA 5-8202 f

Telef. — 735-2345

KENTUCKY BOURBON 90 proof qt. $4.49

FRENCH BRANGY V.S.O.P. 5th $5.49

FRUIT FLAVORED BRANDIES 5th $3 98

PINK ROSE WINE 5th 89 c.

SCHLITZ BEER 6 Pak 98 c.
MILLER HIGH LIFE 6 Pak 98 c.
GIN or VODKA 90 proof 51h $2.49
STRAIGHT BOURBON 86 proof Fifth $2.98
GRAIN ALCOHOL 190 proof 5th $5.19

GIGARETTES — Regulai, King & Filters $3.29 

100 Size .. $3.39

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682 LA 3-8248

Jr
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai. |

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J

f

GREIČIAU... PIGIAU... BĖRIAU...
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems 

užsakydami dovanų siuntinį per

BALTIC STORES, LTD.
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

t Z . JURAS)
TELEF. — 01 - 739 - 8734

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam 
paltui 3l/2 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos 
vyriškam arba moteriškam kostiumui, 2 jardai crįmplene medžiagos 
puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukštos rūšies megstukas.

Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius, sudarytus iš tokių dalykų, 
kas labiausiai Lietuvoje reikalinga ir naudinga.

Rudeninis (1) 1969
išeiginiai nailono marškiniai, arba bliuskutė, 1 p. vyriškų arba mote
riškų kojinių, vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių

Kaina $90.00.

Rudeninis (2) 1969
Nailoninis ital škas, vyriškas arba moteriškas lietpalt’s, 3‘/2 jardo 

vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 2y2 jardo vilnonės moteriš
kai suknelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamenta s skarelė, 
1 vyriškas arba moteriškas labai geras megstukas, 1 kaklaraištis, 
arba dėžė šokoladinių saldainių 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

Kaina $90.00.

Maisto siuntinys 1969
6 sv. geriausių kanadiškų miltų, y2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 

sv. ryžių, įų sv. plp'rų, % sv. lapelių sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė Nescafes 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.

Kaina $30.00
Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos labai Lietuvoje nau 

dingus ir pageidaujamus dalykus.
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės skarelės $4.50, 

vyriški arba moteriški megstukai $12.5Q, Parkerai $6.00, vilnonės arba 
nailoninės kojinės $2.00.

Taip pat, priimame užsakymus: auto mašinoms, motociklams, dvi
račiams, televizijos aparatams, foto aparatams, radijo aparatams, šal
dytuvams ir t. t. Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčių 
mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5 5
MONTH
$10,000
or MORE

S«inj, mtificam iuued 
»or aut months or one 
V.«r-in minimum 
•tnount. ai $10,000.00, 
.nd Ih.r.aft.r in 
multiplm of $1.000.00. 
Earninp, m p.id „ 
maturity.

per annuin

Fassboob Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

U oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Deo. 31

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificatea iuued 
for lix months or one 
Vaar—In minimum 
amountv of $6,000.00, 
and thereafter in 
multipka of $500.00. 
Earninga aro paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

VlrgjSi'B 1-TlV



TTRATTrJAS, Šeštadienis, 1969 m. spalio mėn. 25 d.

Nauji leidimai
• LIETUVIŲ ENCIKLOPE

DIJA. Trisdešimt šeštas tomas. Pa 
pildymai. Toma redagavo Juozas 
Girnius. Leidėjas Juozas Kapočius 
Nugarėlę ir emblemą darė J. 
Steponavičius. Technikinė prie
žiūra ir laužymas—Kazys Sima
navičius. Tekstus linotipu rin-1 
ko Petras Pilka. Spaudė Lithua- ‘ 
nian Encyclopedia Press, Ine. | 
Leidyklos ir redakcijos adresas:1 
361 W. Boadway, South Boston, 
Mass. 02127, USA.

Pagaliau galima pasakyti, kad 
pats didžiausias lig šiol išeivijo
je užsimotas darbas yra, štai, 
baigtas. Prieš akis guli pilna 
Lietuvių Enciklopedija, net su I 
pastaruoju papildymų tomu, ku
ris apima 544 psl. Tai milžiniš
kos daugelio žmonių talkos, in
telektualinio subrendimo, finan
sinės nuojautos ir visos lietuviš
kos visuomenės šviesaus pritari
mo vaisius. Tai tiesiog unikumi- 
nis ne vien išeivi jų, bet ir tautų 
istorijose faktas. Apie jį, be kita 
ko, ir šio papildymų paskutinio
jo tomo redaktorius dr. Juozas 
Girnius tomo įvadiniame ir lyg 
atsisveikinimo žodyje sako:

“Vis dėlto, nepaisant visų 
sunkumų ir neišvengiamų neto
bulumų, Lietuvių Enciklopediją 
laimingai užsklendžiame. Su
laukti savo pirmos pilnos enci
klopedijos kiekvienai tautai yra 
reikšmingas kultūrinis įvykis — 
lyg brandos egzaminas ta pras
me, kad žmonijos Žinija yra do
kumentiškai įglaudžiama į tos 
tautos kalbą. Tragiška lemtimi 
lietuvių tauta turėjo savo pirmo
sios enciklopedijos sulaukti iš iš
eivių (bene vienintelis toks atve
jis).

Nors ir koks sunkus buvo šis1 
darbas išeivinėse sąlygose, jis bu- i 
vo prasmingas. Baigdami tai ma
tome dar ryškiau, negu darbo 
pradžioje. Sunku buvo tesėti sa- • 
vo užmojį, tačiau galėjome jį 
vykdyti laisvai, be išorinės prie
vartos. Šiuo požiūriu mūsų atlik
to darbo prasmingumą ypač aki
vaizdžiai liudija Lietuvoj leidžia
moji Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija”.

Tačiau dabar baigtas darbas, 
būtinas dar ir lygiai svarbaus 
pratęsimo, būtent — Lituanisti
nės enciklopedijos anglų kalba. 
Kaip žinome, leidėjas J. Kapo
čius tvirtai pasiryžęs ir šiam už
mojui. Jeigu tik visuomenė bus 
lygiai jautri ir šios angliškosios* 
Vįsąm pasauliui .skirtos Jitųąpis-. 
tinės, ■ ęnąik.lopedijps;. ,išleidimų^ 
tai bus atliktas toks milžiniškai 
dvigubas darbas, kuriuo išeivija 
galės saye .pateisinti kadaise paj
uktosios gimtosios žemės akista
toj neišvengiamame istorijos 
teisme.

• AIDAI, 1969 m. rugsėjo
mėn. Nr. 7. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, O F. 
M., 680 Bushwick Avė., Brokk- 
lyn, N. Y. 11221. Metinė prenu
merata 7.00 dol.

Naujo numerio trumpas, bet 
kondensuotas, vieno puslapio 
vedamasis kalba apie žygį į Mė
nulį. Raštas baigiamas tokiomis 
mintimis:

“Dauguma žygio į Mėnulį ko
mentatorių vis pabrėžė, kad iš 
erdvinio entuziazmo nepamin
tume protingiau tvarkytis žemė
je. Kai kurie tiesiog urzgė, kad 
erdvės tyrinėjįmamas išleistąsias 
sumas reikėjo skirti skurdo pa
šalinimui. Tai amžina lamenta
cija tų, kurie visų problemų 
sprendimą tėregi piniguose. De
ja, greičiau pagrindinės proble
mos dėl to ir nesileidžia išspren
džiamos, kad norima jas išspręs
ti tik pinigais. Tik tada randa
mi problemoms sprendimai, kai 
iš tikro norima jos rasti.

Technikiniai žygiai paties 
žmogaus nebeveda pirmyn. Šiuo 
atžvilgiu būtų naivu ko nors 
laukti ir iš žygio į Mėnulį. Ta
čiau būtų svarbu, kad šis istori
nis žmogaus išsiveržimas iŠ Že
mės jį paskatintų veržtis ir iš sa
vo prigimtinio egoizmo, Stelbian
čio žmamiflfnma- Tjvni

>>•
gilesniš visatos pažinimas skati
na žmogų giliau žvelgti ir į save 
— skaidriau suvokti savo žmo
giškąjį pašaukimą.”

Prof. Zenonas Ivinskis nau
juos “Aiduos” tęsia dar ir šia
me numery nesibaigiantį savo 
straipsnį “Lietuvos ir Sovietų Są
jungos santykių dvidešimtmetis 
(1919 - 1939)”. Skaitai šią ob
jektyviai ir su tikru moksliniu 
metodu parašytą studiją ir galvo
ji apie tuos žmog liūs, vis dar 
manančius, jog mes neturime 
žmonių, kurie savo vardu jau su
gebėtų-parašyti Lietuvos istorijos 
kapitalinio veikalo. Mat, yra 
keistų tautiečių, kurie ir 20 amž. 
gale dar neatsikrątę jausmo, me- 
luojartčidAjog-Lietuvos; istoriją^ir 
šiandien gali parašyti tiktai ki
tatautis istorikas. Patys pana
šaus darbo imtis galėtume drįsti, 
girdi, tik visi, kas tik domisi isto
rija, susibėgę krūvon, lyg būtu
me jau pasiekę tą mūsų tauto
sakoj minimą nuosmukio tarps
nį, kada devyni vyrai vieną gai
dį piaus.

Numeryje plačiai dar minimas 
poetas Oskaras Milašius (straips
niu ir poezijos vertimu), rašoma 
apie lietuvių literatūros perspek
tyvas, kreipiamas dėmesys į rašy
tojo kan. J. Tumo - Vaižganto 
šimtojo gimtadienio sukaktį, kal
bama apie lietuvių namotyrą 
Lietuvoje, duodama naujo Juo
zo Kralikausko istorinio roma
no ištrauką, platus apžvalginis 
skyrius, recenzuojamos Vitalijos 
Bogutaitės ir Gražinos Tulaus- 
kaitės knygos.

• ATEITIS, 1969 m. rugpjū
čio mėn. Nr. 6. Lietuvių katali
kiškojo jaunimo žurnalas. Vyr. 
redaktorius — Jonas Šoliūnas,
6641 S. Albany Avė., Chicago,
III. 60629. Administratorius — 
Juozas PoliĮęąitis, 7235 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago III. 606- 
29. Metinė prenumerata JAV ir 
Kandaoj 5.00 dol., visur kitur —
3 00 dol., garbės prenumerata —
10.00 dol.

Atkelta Chicagon ir atiduota į 
naujos redakcijos rankas, “Atei
tis” numeris po numerio vis to
bulėja ir jau daugeriopa prasme 
virsta tikrai moksleiviškuoju jau
nimo žurnalu, kupinu jų pačių 
kūrybos, piešinių, straipsnių, 
nuotraukų ir pan. Kiekviename 
numery vis kas nors pabrėžtinai 
akcentuojama. Šiame sąsiuviny
je, sakysim, tikrai su įdomiu žur
nalistiniu apipavidalinimu pa
skelbtas pašnekesys apie tautinės 
parapijos kryžkelę ir kt.

Tačiau kiekviename numery
je viy ĮJWi t'jUkp 4rr’pasakyTOmerrfaa

EARN

Susitikus prie Paeifiko: rašytojai — Bernardas Brazdžionis, Gražina 
Tulauskaitė - Babr&uskienė ir Alė Rūta.

tam tikrų prašovimų pro šalį. I 
juos redakcija turėtų atkreipti dė
mesį. Va, anksčiau žurnalo pusla
piuose buvo pasisakyta prieš tų 
pačių studentų ateitininkų lei
džiamą “Gaudeamus”, beveik 
patariant jį “nužudyti”, lyg 
penktojo Įsakymo jau nebūtų. O 
ne tik žmonių gyvenime, bet ir

kultūrinio gyvenimo reiškiniuos 
tegu kiekvienas egzistuoja, kol jį 
pats laikas numarins. “Gaudea
mus” gi pilnas gyvybės, ir kėsi
namasis jo amžių sutrumpinti y- 
ra tiesiog, juo labiau “Ateityje”, 
didelis nesusipratimas. Nieko po
zityvaus “Ateičiai” taipgi neduo
da neva humoro skyrius “Onytė

DĖMESIO VISIEMS 
PODAROGIFTS, INC. 

KLIJENTAMS
Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitarimų, įvykusių Ameri 
koje su Vneshposyltorgo Prezidentu ir asmeniško vizito Podarogifts Prezi 
dento Maurice Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, pri 
imant užsakymus dovanoms.

1. Komisijos arba mokesčiai nebebus imami nuo dovanų gross sumos, 
mokėtos pirkėjo, bet vtisi mokesčiai bus pridedami prie užsakymo net 
sumos, taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimų tarp Vneshposyltorgo 
ir gavėjo.

2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus paruoštas mėne
sio ar dviejų laikotarpyje ir siunčiamas paprašius.

3. Iki to laiko mes prašome gerbiamus klijentus, siunčiant dovanas, naudo
tis DOVANŲ PAŽYMĖJIMU — MERCHANDISE PURCHASE ORDER: 
tuo būdu gavėjas galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.

“MOSKVITCH” AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI YRA PRIIMAMI KAIP 
IR SENIAU, KOL JŲ RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreitis į mūsų prisijungusias firmas 
ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelpnia, Pa. 19106 Tel. 215-WA 5-3455 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, New York, N.Y. 10019 Tel. 212-581-6590—581-7729

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION 
45 West 45tli Street, New York, N. Y. 10036 Tel. 212-CI 5-7905 

arba tiesioginiai į

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 — Tel. 212-228-9547
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$1OOO
INTEREST COMPOUNDED DAILY

Standard Federal pays 5V4% Interest per annum on 
aavlngs certiflcates Ql $1,000.00 or more. Issued for 
6 montha.
A 00 day gold eagle passbookaccount which paya 
5% per annum ($50.00 mlnimum) is also availablo. 
Regular passbook aavlngs eam 4%% per annum. 
Interest Is compounded dally, pald ąuarterly. 
Savlnga In by the lOth eam Irom the lat

1TANDARD
Savlnga and Loan Aaaociation cf Chicago 

Aucts ovn- *141,500.000.00 ■ Komtvm nidlurpta mr »1WOO,C00.00 (maro ttian lwlc» tt.» togai raqulramenti) 
Fed.ral Chorter • Fodsrsl SuparvUlcn
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURBi Mm. Hmm S AM-S F JA • TM*. M S AJA.-4 FM • Sot S AM-tt Naša O W«d.-Ne autiniu To

NATIONWIDE 
GUARANTEE 

No-Limit on MILĖS... 
No-Limlt on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE against defects ln work- 
manship and materials and 
all normai road hazard in- 
juriea encountered in every- 
lifeday pasaenger car ubo for 
the life of the orlginal tread 
design in accordance wlth 
terma of our prlnted gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are intended to, būt 
may not, represent ap,prox- 
lmate eurrent average sel- 
ling prtcea and are subject 
to cbange without notlce

T

Į Landerytė”. Nesame iš esmės Raod, Oakville, Conn., 06779.; junga. Red. S. Matulis, red. narys 
j prieš humorą. Bet geram humo- Administratorius Kazys .Šimėnas,! VI. Šlaitas. Prenumerata me
rui sukurti reikia irgi talento. Jo 45 Alban Si Dorcheste. Mass tams 2.00 dol. Redakcijos ir ad- 

i nemažiau reikia ir moksleivis- 02124. Metinė prenumerata 4.00 ministracijos adresas: 16,
; kam humorui. Gi Landrytės hu- dol. Hound Rd., West Bridgford,
moras “Ateičiai” perdaug šen- • ŠALTINIS, 19'ft m. N’- Nottingham NG2 6AH, Eng- 
bernįškas, gerokai net vulgarus, Tikybinės ir tautinės minties žur-Mand.
ne katarsinis, bet vietomis net nals. Leidžia Šv. Kazimiero są-
destruktyvus. Visą šio skyriaus ----- -----------—----------------------------------------------------- -—-----
kryptį reikėtų keisti iš pagrindų.

Redakcija turčių atidžiau pa- H ■
sverti ir pačių bendradarbių tam 1 
tikrus “pasišokinėjimus.” Šaky- g 
sim, šiame numeryje, skaitant a- S 
pie įspūdžius iš Danavos ir už- * 
kliuvus už Vietnamo, taip ir no
rėtųsi ten rašančiojo ir paties re
daktoriaus klustelėti: argi jūs § 
nežinote, kas būtų buvę su A- 
merikos laisve, jei Washingtonui 
nepriklausomybės kovose neWitų § 
petys petin tąlkinę prancūzai, ■ 
vadovaujami taipgi prancūzo L<
Lafayctto? I
ATSIŲSTA PAMINĖTI |

• Anatolijus Kairys, PALIKI I 
MAS. Vieno vaiksmo trijų pa- B 
veikslų drama. Išleido “Laiškai g 
Lietuviams” 1969 m. Iliustravo H 
dail. Zita Sodeikienė. Tiražas — || 
600 egz. Knyga 73 pusi. kaina B 
2.50 dol., gauna ir “Drauge”.

• SKAUTŲ AIDAS, 1960 m. | 
Nr. 5. Lietuvių skautų ir skau- 2 
čių laikraštis. Vyr. redaktorius v.s \ H 
Antanas Saulaitis, Old Coloniali

HAGNER & SONS
Typcvvrlters — Adding Machines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas

NAIUOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

NAUJAI PERTVARKYTAS

OjlAjlKDAO 11E2.II
RESTORANAS & LOUNGE

PASIŪLO JUMS DIDELĮ PASIRINKIMĄ

AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ
O JEIGU JUMS PAT NKA EG.DTIŠKI VALGIAI,

pasirinkite JAPONIŠKA MKE4IU. 
Tr^pikiniai gėrimai — mūs speciaSybė

Padavėjos apsirengę “kanono” rūbais 
Jums ir jūsų draugams čia patiks sustoti prie ar po teatro.

Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai. ryto. 
šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną 

Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų — 
TELEFONUOKITE 925-1678

Diamond Head
RĘST,AUR,ANT & LOUNGE

3321 WEST COLUMBUS AVĖ. (Arti 79th ir Kedzie Avė.) 
Savininkas Edmundas Mačiulis

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

M O V I N G
Perkrausfo baldus iš arti ii toli

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

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus-bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
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

Musų erdviose patalpose 
turime didžiausj pasirinkimą
visij moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvu ir 
kitų namams reikmenų. >

UETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
A RAUDONIS ir N BERTULIS

2310 W, Roasevelt Road Tel. SEe’ey 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtnd 9-9 vai.; antrad. trečiad ir Seštad. 
ntj-t 9 iki 6 ’a! sekmnrl atdara nuo 11 iki a-30 vai po pietų.

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

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

LUIZ AUTO REPA3R
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERLIOS, SPARNŲ (FENDERi 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai
Savininkas Aloyzas A. Kun.'skas

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRRY.
ROYAL 
IR KT.

. Ppj dH'.Hlaiue nupmoiaiŲe .įu tąląųjHV^Uivi«i.u_n»aAlu«r. 
dulkių $lurDiifis prieinu mumis kuinomlb ir sųi.vgoniLs 
Turime dalis. Aptarimu jame Chicagoje Ir prleudeseiiiuse

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Setving machines and Vaeuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago. III. Tel 927 4702 
Vedėjas Arvyda*. M. BIKINIS

BERNINA
NECCHI
ELNA
YIKING
PFAFF
SINGER

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

Tel. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. U 287

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
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. — GRovehili 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



Juozas Bagdonas Kompozicija (aliejus)

pirkelė. Iš Užpalių kaimo (Rietą-1 fesijos pasirinkimo klausimai. Į DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m spalio mėn, 25 d. 
vo apylinkėse) atgabentas senas 
tvartelis. Numatoma atkelti dar 
apie 30 ūkinių gyvenamųjų pa
statų. Buities muziejaus reikalam 
išskirta 15 ha žemės plotas. Jis 
veiks kaip Telšių kraštotyros mu
ziejaus skyrius.

® Rašytojo Antano Vienuolio
lio niekur nepaskelbtų rankraš
čių rasta okup. Lietuvoje, artis
to Petro Kubertavičiaus (miru
sio 1964 m.) asmeniniame ar
chyve, kurį dabar sauganti jo 
žmona Ona Kazakaitytė - Kuber 
tavičienė. Tai keturių veiksmų 
penkių paveikslų dramos veika
las “Senimas ir jaunimas”, pa
rašytas vokiečių okupacijos me
tu, datuotas 1944 m. Pagrindinė 
veikalo tema — jaunuolių pro-

w:n. ’ltO H pfu 'rio, šią
vasarą mirusio R. Vokietijos dai
lininko, grafikos darbų paroda 

■ buvo suruošta Vilniuje.

© Kazio AbramaviSrius akva
relių paroda buvo suruošta “Dai 
lės” salone Vilniuje, kurioje išsta
tyta keliasdešimt jo akvarelių.

• E Laucevičiaus paruoštas ir 
Vilniuje išleistas veikalas “Po
pierius Lietuvoje XV-XVIII am
žiuje” susilaukė gero įvertinimo 
knygų parodoje Bolonos mieste 
(Italijoje), kur jis buvo apdova
notas aukso medaliu. Dviejų to
mų veikale pateikta gerai pa
rinkta medžiaga apie popieriaus 

1 gamybą ir apyvartą Didžiojoje 
I Lietuvos kunigaikštijoje.

Kultūrinė kronika

• Rašytojo Vydūno mono
grafijos reikalu Australijoje gy
venantis didelis rašytojo gerbėjas 
ir jo bičiulis A. Krausas prane
ša, kad jo paties ruošiamai Vy
dūno monografijai jau yra sutel
kęs pilną Vydūno raštų rinkinį. 
Taipgi leidiniui surinkęs jau 
daugiau kaip 200 nuotraukų. A. 
Krausas prašo visų tautiečių, y-

Aį pač Vydūno bičiulių, ateiti mo
nografijos paruošai talkon, at- 
siunčiant laikraščių iškarpų, kur 
buvo rašoma apie Vydūną, savų 
atsiminimų, laiškų atspaudų ar 
originalų bei kitokios medžiagos, 
liečiančios šį mūsų rašytoją. Pa
darius prisiųstosios medžiagos 
atspaudus, originalai tuoj bus su 
gražinti. Visą vydūninę medžia-

/ gą siųsti šiuo adresu: A. Krausas, 
4 Grandview Avė., Mari- 
byrnong, Vic. 3032, Australia.

• Komedijos “Amerika pirty
je” penkios iaidos. įdomu, kad 
Juozas Vilkutaitis komediją “A- 
merika pirtyje” rašė dar tada, ka
da pats nebuvo matęs jokio te
atro, jokio vaidinimo, o tik bu
vo įsivaizdavęs tą teatrą iš per
skaitytų teatrui skirtų veikalų.

; Prisiskaitęs kitomis kalbomis sce- 
> ’ nos veikalų, ir pats J. Vilkutai

tis pasiryžo parašyti lietuvišką 
Scenos veikalą. Tokiu būdu ir at- 
sjrado “Amerika pirtyje”. Tos ko 
ių.edyosį rankraštį buvo įdavęs dr. 
Pętfui,. Mątųjąjčjųi,. kąd, tąsai
pąsirūpijitų. jo'išleidimo.

Pirmą kartą “Amerika pirty
je”, Jjįivo išspausdinta J.895. m, 
“Ūkininko” priede Nr. 2. Tada 
šios komedijos buvo išspausdinta 
5000 egz. Antroji “Amerika pirty
je” laida išėjo 1904 m. Petrapi
lyje; tada išleido E. Volteris. Di
džiojo karo metu Rusijoje kaž
kieno buvo išleista trečioji laida. 
Ketvirta laida pasirodė 1921 m. 
Kaune; išleido Švietimo ministe
rija. Pagaliau penktoji laida iš
ėjo 1937 m. Kaune; išleido VI. 
Lingė 1000 egz. tiražu. J. Mišk.

• Lietuvių Rašptojų dr-jos 
nauja valdyba šiemet renkama 
korespondenciniu keliu. Kandi
datais yra New Yorko apylinkėje 
gyveną rašytojai. Balsavimo la
pelius atsiųsti reikia ligi lap
kričio 1 d.

• “Friends ot American Wri- 
ters” (Amerikiečių rašytojų bi
čiulių d-ja) yra įsisteigusi Chicag 
je 1922 m. ir nuo 1928 m. ski
ria premijas rašytojams, gyve
nantiems Midwestern rajone. I 
tą sritį įeina autoriai gyveną Ar- 
kansas, Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Kentucky, Michigan, 

u Minnesota, Missouri, North Da- 
" kotą, Nebraska, Ohio, Oklaho- 

ma, South Dakota, Tennessee,
Wisconsin.

Premijuojami autoriai turi bū 
ti šiose valstijose gimę arba bent 
penketą metų jose gyvenę. Taip 
pat gali gauti premiją autorius, 
jei savo knygoje aprašė-vieną šių 
valstijų. Autorius negali gauti 
premijos jei yra išleidęs daugiau

C. E. Smith. Jai Manyland 
Books leidykla įteikė ir Aloyzo 
Barono knygos “The Third Wo- 
man” porą egzempliorių. Po to 
pirmininkė paprašė kitų to pa
ties autoriaus knygų. Draugija y- 
ra premijavusi nemaža autorių, 
tarp jų yra ir Carl Sandburg, 
Harry Mark Petrakis, “Chicago 
Tribūne” kultūrinio priedo red. 
Robert Cromie ir kt. Premijos ski 
riamos kovo mėnesį. įdomiausia, 
kaip komisija, kurioje yra 20 as
menų, pažiūrės į lietuviškojo 
autoriaus knygas išleistas lietu
vių kalba, kurių išėjo daugiau 
negu šešetą.

• Pramoginių šokių mokykla 
įkurta Vilniuje. Joje bus ruošia
mi klasikinių ir moderniųjų šo
kių mokytojai, kure vėliau bus 
skiriami šokių mokytojais mokyk 
lose, klubuose, choreografijos ra
teliuose.

• Stasė Stašauskaitė, Vilniaus 
pedagoginio instituto docentė, 
Vilniaus universiteto gamtos fa
kulteto mokslinėje taryboje ap
gynė disertaciją biologijos moks-

, lų daktarės laipsniui gauti. Te
ma — mikroelementų įtaka au
galų augimui ir medžiagų apy
takai.

• Itail. A. Lukšto, vieno iš ge
resniųjų akvarelistų, akvarelės 
darbų meno paroda buvo suruoš
ta Dusetų K. Būgos vidurinėje 
mokykloje. Dail. K. Lukštas toje 
gimnazijoje dėsto tapybos daly-

'• o „r ., n .. u , -et, /
• Petras Ermanis, latvių ra

šytojas, mirė spalio 8 d. Delmen- 
horste, Vak. Vokietijoje, senelių 
prieglaudoje, sulaukęs 76 m. am
žiaus.

• 16,800 mokslininkų, kaip 
rašo “Die Weltwoche”, 1968 m. 
iš Europos persikėlė į Ameriką.

• Muensterio (Vokietijoje) 
latvių gimnazijos vadovybė ir 
auklėtiniai pradėjo leisti naują 
žurnalą “Snipis”, kuriame daug 
vietos skiriama ir latvių literatū
ros reikalams, spausdinami jau
nų rašytojų bandymai. Žurnalo 
tikslas — sujungti į bendrą šei
mą visus latvių moksleivius, iš
blaškytus laisvajame pasaulyje. 
Snipis išeina kas trys mėnesiai ir

pasiekia JAV-bes, Kanadą, Ang
liją, Švediją, Australiją. Pirmo 
numerio tebuvo atspausdinta 
100 egz., o Nr. 8 išleista jau 
800 egz.

i • Antanas Braidys, jaunas 
lietuvis skulptorius Anglijoje, ne
seniai sukūrė 14 pėdų aukščio 
statulą “Ritualas”. Ji pagaminta 
iš nerūdijančio plieno ir puošia 
naujų namų fasadą Woolgate 
House Londono miesto centre. 
Statulą atidengė Britanijos minis 
terė meno reikalams Jennie Lee. 
Apie tai rašė Londono spauda.

• Lietuvių buities muziejus ku
riamas pietvakarinėje Masčio e- 
žero pakrantėje, Telšių apylin
kėse. Dabar ten pastatyta seno
viški pastatai: malūnas, klėtis ir

I —..........-..............
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PARDUODAMI 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokStinui 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western TeL GR 6-4421
llinillUttIIIUIIIHMIHIUMIlIlB

negu šešetą knygų. Šiuo metu
draugijos Įftr.»unižfe''yįa yuiiatj

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd.,
Phoenix, Ariz. 85009 

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam j aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis.
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

NAUJI — PATOBULINTI 
GERESNI NEI PINIGAI

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI 

Į LIETUVĄ
OFICIALIAI 

PILNAI GARANTUOTI
NAUJOS NUPIGINTOS 

KAINOS .
VnšSOipoeyltoig labai nupi
gino visas kaimas, jau dabar 
galiojančios.
Tai reiškia, kad su DOVĄ-
W PAŽJčMfijlM.ČIS Aię ttk 
su DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAIS, jūsų giminės gali pirk
ti kį jie nori per Vneshpo- 
syltorg krautuves už KUO 
PIGIAUSIAS KAINAS ir to
dėl GAUS DAUG DAUGIAU 
PREKIŲ NEI ANKSČIAU 
Jūsų giminės tai patvirtins

PATOBULINTAS
PATVARKYMAS

Išvengimui kai kurių praei
tų nesusipratimų, DOVANU 
PAŽYMĖJIMAI dabar išra
šomi netto sumoje Ir visi ko
misai, viso 25%, bus priskai- 
tomi. Pasekmėj šio patobu
linto patvarkymo Ir taip la
bai nupiglntom kainom Jūsų 
gimines GAUS DAUG DAU
GIAU PREKIŲ UŽ PILNĄ. 
SUMA NEI ANKSČIAU." To
dėl DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI yra geresni nei pinigai, 
nes su pinigaiE Jūsų gimines 
negali gauti tokių vertybių. 
Jūsų giminės, tai patvirtins. 
Minimumas DOVANŲ PA
ŽYMĖJIMO yra ?50.00, bet 
virš to galite siųsti bet ko
kioj sumoj. Siųsdami užsa
kymo pinigus, prašome pri
dėkite dar 25%. Daugelis 
tūkstančiu žmonių jau yra 
užsakė DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS savo giminėms per 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP., o dabar jūsų gimi
nės bus dar daugiau paten
kinti nei anksčiau. Todėl 
padarykite jūsų gimines lai
mingais. Užsakykite Jiems 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS. 
Taip pat mes dar priiminė
jamo užsakymus Moskvltch 
automobiliams kol išsibaigs 
ribotas jų skaičius

Užsakykite dabar. Užsaky
kite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York. N. Y. 10010
REIKALAUKITE MĮ&SŲ 

NEMOKAMO KATALOGO 
su pilna informacija apie 
Dovanu Pažymėjimus ir apie 
patvarkymų, dovanų persiun
timui.

tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western
J. LIEPOMS

PR 8-5875

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERMSKOS KOPLYČIOS

2533 West 7įsi Street Tel. 476 234;
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. Vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 6 v. v.

—your best reason 
for saving

GERIAUSIA TURĖTI vienerių metų pa
jamas taupymo sąskaitoje, kad galėtum 
kiekvienu atsitikimu apsaugoti savo šeimą, 
tvirtina piniginių reikalų žinovai. Atidary
kite pas mus savo taupymo sąskaitą ir dar 
šią savaitį pridėkite prie jos savo santaupas.

IM/ONGEDEfJAL SAV/NGŠ
/MM y CAtap I fbOM SZ3-2BM Albert J. Autus, Ptesident ASStIS OV£X f3iyX/QJ3M
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabų*. Transmisija. 
Tone-np ir Motorų Remontas

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9538
.fIIIltIIlllllllIIIIIIIIIII1111II1111!IIII11IIIII11

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm. 

Ir kitokioms orogoms 
OBZAUSKŲ

BEVEBLY HILUS GtH INYC1A
2443 W. <!3rd Street. Chiengo. Illinois 

Tai. PK 8-0833 — PU 8-OS34

RE3MKITB "DRAUGĄ”

EUDEIK!S
LAIDOTUVIŲ OIRĖKTORIAl

Dovydą? P, Gaidas — Geraldas F. Daimld
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YArds /-1741-2

Perskaitę Drau)>$. iluokhf kitiems pasiskaitvti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
 Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LAUK IR SUNOb
( LAUKA WIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. VIrgInia 7-667?

PETRAS BIELIŪNAS
Cnlifnmin Tel I

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Utnanica A v* Tel YArd. 7-340

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003



8 DRAUGAS, SeStadienis, 1969 m. epaJIo m&t 25 d. Į

olerų

yven i masLt
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago. III., 60629 

Tel. 925-5988
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Brangiai a. a. Elenai Kučiūnienei
(Vietoje gėlių)

Padėjo Tave mylintieji amži- 
nan poilsin Angelų mieste gra
žiausioje vietoje, iš kurios Tavo 
skaisčios nemirtingos akys žvelgia 
į žiedais nubertus, lyg žaliais ki
limais besitęsiančius, laukus, o 
krantus skalaujančio okeano 
bangos neša Tavo peršviečiamą 
sielą, lyg pienės pūkelį, nepamai
nomos numylėtos tėvynės link...

Betgi kelias į Dangų ar iš Lie
tuvos, ar iš- priglaudusios Tave 
Kalifornijos yra lygiai tokio pat 
tolumo..

O Tu, brangioji Elenute, ištie
sei sau nevingiuotą kelią į auš
ros šviesą begalinę, išgrindei 
lengvesnei kelionei į amžinos ra
mybės uostą brangiais smarag
dais ir nubėrei jį kvepiančiais 
žiedais. Tiegi tyrieji smaragdai, 
tai sustingusios sidabrinės ašaros, 
kurias Tu nubraukei ir surinkai, 
lyg į neįvertinamą puokštę, nuo 
vargstančių lietuvių skruostų sa
vo gerais darbais, o gėlės — Ta
vo “antroji” meilė grožiui.

Tas begalinis estetikos pajuti
mas augo Tavyje, brendo ir sklei 
dėsi aplink su Tavimi bendravu
siems, lyg toli sklindąs rožių kva
pas. Jis buvo Tavyje taip savaime 
įgimtas, suaugęs su visa Tavo
dvasia, lyg kad smėlio grūdelis, mezgei sode, kiek ligonės jėgos
įkritęs į austrės kevalą, apie kurį 
sluoksnis po sluoksnio išauga į 
skaisčiausią perlą.

Tavo gi pirmoji — nekalčiau- 
sioji meilė buvo atpildo nelau
kianti, pasiaukojanti, visad duo-
danti, niekad neprašanti artimo nelis nebejuto paskutinėmis gy- 
meilė.... 1 venimo valandomis žemiškųjų

Tau Viešpats nepagailėjo išori- kančių...
nio grožio — tai ne Tavo nuo- | Paraližavus išsekusį kūną, Mir 
pelnas. Bet, kad Tu išnešei skais- t tis, pati kantriausioji iš visų mo
čią sielą per vargus, tremtį ir jos 
nepalietė ir nesuteršė nei pavy
dai, nei rietenos nei kiti pilkojo, 
nenormalaus gyvenimo slibinai 
— tai jau yra tik tai, ką pati 
pasiekei, ko nusipelnei — Tavo 
gražusis dvasinis veidas.

Tu turėjai nežemišką kantrybę 
ir visai nepažinojai “nervų”. Ar 
šalai dėl Balfo, ar vargai dėl Lie
tuvos dukterų, ar kas priekaišta
vo, neduodamas skatiko, Tu vie
nodai su šypsena tik dėkojai... Ir 
Pabaltijo moterų taryba Tave pa
viliojo numylėtam savo kraštui 
darbų monais...

Tu nemėgai savo “aš”; nieka
dos nieks negirdėjo iš Tavo lū
pų: “Aš, mano, man”...

Mokėjai visad ar susirinkimuo 
se, ar metinėse apyskaitose visas 
iškelti, visoms dėkoti, savęs visai 
neprisiminti...

Ar bereikia pridurti, kad mylė
jai savo gyvenimo draugą, kaip 
prie altoriaus prisiekei ir varguo
se neapleisti, kol mirtis neišskirs.. 
Ar nesakei savo bičiulei: — Aš be 
jo ir saulės nematau! — Mokė
jai jį įkvėpti, būti jam tikra mū
za, sudaryti sąlygas ir suteikti vi
sas galimybes, kad' jis tik siektų 
(ir pasiekė) meno viršūnių...

O kai buvai savo laimės aukš
tumoje laiminga žmona, ant sava 
rankiškų kojų pastačiusi sūnų pa 
tenkinta motina, spinduliuojan
ti močiutė, Tave pastebėjo gai
lesčio nepažįstanti Mirtis, pati 
pavydžiausioji iš visų moterų, ir 
nužiūrėjo Tave savo sekančia 
auka...

Betgi pasipriešino jai Tavo ne
palaužiamas gyvastingumas, gai
vališkai iššaukdamas ją, kad ir 
nelygion kovon. Žūti ar būti...

Net nustebo pati Mirtisl Ji ne
galėjo sugriebti Tavo sielos, 
lengvutės — suvargintos baisios 
ligos kelionėje, ir nusinešti, lyg

vaikas, mėgiamą žaislą suėmęs.
Ir net tada nieks negirdėjo 

Tavo kančių dejonės, nieks ne
matė liejamų ašarų...

O perėjai žemės Golgotą... Ne 
valandomis, ne dienomis, o me
tais, nusitęsiančius į trečius, ket
virtus, penktus... gerasis angelas 
žymėjo kantrybės lakšte visas že
mėje įmanomas, o Tavo pajustas 
ir pereitas kančias. Net ir tada, 
Tavo apkepusios lūpos tik gai
liai ištardavo:

— Meldžiu Viešpaties ramios 
mirties!

Kai Mirtis pati pavargdavo dvi 
kovoje su Tavo gaivališkuoju, 
lyg įgimtu, gyvastingumu, besi
mėtydama su juo Tavo skaidria 
siela, lyg teniso sviedinėliu, ku
ris iš jų laimės galutinį turnyrą, 
ji suteikdavo Tau keletą rames
nių minučių. Tu jas pašvęsdavai 
mezgimui, kad Lietuvos dukte
rims galėtum ką nors pasiųsti...

Tu savo artimai Birutei, kurios 
orchidėjos prie Tavo galvos mir
tinam guoly šnibždėjo apie jos. . ... , ... . i • i Nors, tiesą pasakius, gal ir ta-pnsirišimą, laiške džiaugeis kiek- , . ■, , -v, ,. ., , ,. y.,° ,. da jam dar nebuvo aišku, kas jiviena gėlyte, lapeliu, šiltu saulės 
spindulėliu.. Pastebėdavai ir 
džiaugeis menka žolyte, kukliai 
lendančia iš kietos sumintos že
mės plutos. Ir vėl, vis mezgei ir

— t.y. moteris?...
Moters mįslė, reikia pasakyti,

nėra visiškai aiški ne tik vy
rams, bet ir joms pačioms. Ir 
jos nežino, kas, iš tikrųjų, besan
čios.

... .„i, i . Štai, Cbatelaine žurnale rašodžiaugeis kad esate tokios geros , ... . • • j l., . , vedamąjį apie moteris ir dramb-i ** nreirirtinictAC rrneiomc (j H F— '
lį (“Women attd the elephant

leido. Ne sau, o tom; kuriomis j

geriemsir atsidavusios 
bams”...

Pagaliau išklausė Gailestinga
sis Tavo maldos... Sumenkęs kū-

terų, žemėje liekanti visados lai- 
cėtoja, nusinešė Tavo šviesią 
sielą, kad kartu su Tavo dorybė
mis, Pačiam Aukščiausiajam pa
klotų po kojų... Tik tada ir širdis, 
pamilusi, kas gera ir gražu, pa- 
pagaliau, nustojo plakusi...

Išvydusi Amžinojo Grožio kraš
tą, lyg nuo aukšto kalno žvelk į

spindinti žvaigždė tamsią naktį, 
gyvu pavyzdžiu mums visoms, 
kad nenurimstanti dvasia ieško
tų laikinoje žemės kelionėje, kas 

šią verksmo, skausmo ir didžios! dora, kilnu ir gražu... 
kančios pakalnę ir šviesk, lygi St.S.

Solistė Dalia. Jįnčėnienė dainuos Clevelande lapkr. 29 d. Balfo 25 m. 
sukakt. minėjime, A. Viliušio nuotr

Kas vra moteris?
PRANYS ALŠĖNAS

Klausimas įdomus, ypač vy
rams, kurie jo niekad negali iš
spręsti. Sakyčiau, gal net pirma
jam žmogui šioj žemelėj — Ado
mui, ko gero, ilgai nebuvo aiš
ku, kas gi yra toji jo Ievutė, kol 
nesugundė jo su tuoju obuoliu?

story”) pati redaktorė D. Ander- 
son. Ji pasakoja apie šešis nere
gius vyrus, kurie, apstoję dramb
lį, sprendė klausimą, kaip gi, iš 
tikrųjų, tas dramblys atrodo, E- 
są, vienas jų, griebęs dramblio 
uodegą, nusprendė, jog dramb- 

lyg virvė. Kitas gi, atsi
mušęs į dramblio šoną, nutarė, 
jog dramblys — siena. Trečias, 
besigraibydamas apie dramblio 
siurblį, priėjo išvados, jog dram

blys — panašusį gyv atę. Ket
virtasis, apkabinęs dramblio ko
ją, mėgino teigti, jog dramblys 
tai, mažų mažiausiai, galįs būti 
panašus į... elektrinį stulpą mies 
to gatvės šone ir t.t. ir t.t. Jie, 
esą, dėl dramblio išvaizdos la
bai tarpusavy ginčijęsi ir netgi 
susipykę...'

Kokios yra amerikietės?

Minėto žurnalo redaktorei, e- 
są, tas aklųjų ginčas primenąs 
dažnas diskusijas spaudoj bei kal
boj, kas yra iš viso moteris, o 
ypač, kas yra Šiaurės Amerikos 
moteris?

Iš tikrųjų gi, anot, jos, gal ne
reikėtų tuo klausimu per daug 
ginčytis, nes savo tarpe turime 
išmintingų vyrų ir tokių pat mo
terų, kurie nęra akli. Tad nerei
kėtų apgraibomis spręsti šio klau 
simo, bet reikėtų jį spręsti ir iš
spręsti iš esmės.

Grįžkime ir vėl prie Chatelai- 
ne redaktorės samprotavimų ir iš
vedžiojimų, kurie daugiausia lie
čia moteris, ypač amerikietes.

Vieni, esą, moteris mato šva
rias, tvarkingas, susivaldančias, 
tikras Viktorijos laikų moteris, 
kurios yra namie tikros savo na
mų sielos.

Namai be moters

Daugelis, girdi, į tai žiūri la
bai nostalgiškai. Ir kaip gi ne
žiūrėti taip, įsivaizduojant na
muose sėdinčią mamą, sekančią 
vaikams pasakas arba triūsiančią 
virtuvėje, tarytum kokiame ro
juje, ir niūniuojančią sau liau
dies dainelę. Jokio aukšto krau
jo ar minčių spaudimo, tuo la
biau jokio psichiatro jai nereikė
jo. O jau apie nervus ar nervin
gumą net ir kalbų nebuvo...

Kiti gi, deja, seniai bematą 
tuos Viktorijos laikų namus ap
leistus. Nebesą ten moters — nei 
motinos, nei namų šeimininkės. 
Atrodytų, esą, kad' ir vadinamo
ji “Laimingos namų šeiminin
kės daina” turėtų būti išėjusi iš 
mados. .

Tokie žmonės, be abejo, be
žiūri ir bematą laimingus, mė
lyno dangaus supamus namus, 
kuriuose nėra jokių piniginių 
problemų, o moteris, nors dar va
dinama šeimininke, yra laisva 
nuo virimo, kepimo, plovimo bei 
laidymo (prosijimo), vaikų prie
žiūros ir t.t.

Pinigai — ne problema
Deja, tokiu atveju, nėra abe

jonės, moterims reikalingas gy
dytojas. Mat, nervai. . dažnais at 
vėjais reikia ir psichiatro. Žo
džiu, kaip matome, apsergama iš 
... gero gyvenimo — neturėjimo 
ko veikti, nes namuose pinigai 
— ne problema...

Zenfa Tenisonaite

INTERMEZZO

Kai skamba saulės spinduliai, kaip kanklių

o vėjas groja, liūdnai gausdamas, 
man s eloje vėl kartus nerimas pakyla 
ir suliepsnojęs, lyg ugninis laužas, 
svajones taip trapias sulaužo.

Atrodo — danguje užtemo saulė, 
atrodo, lyg naktis, tik be žvaigždžių, 
atrodo, piktas milžinas saujoj suspaudė 
visų pasaulį mano drebančių 
bailių ir neramių minčių.

MALDA

Koplyčioje tylu.
Ir paskutinis spindulys
užgesdamas stiklus nudažo...
O Mot’na, šventoji tu, 
išgelbėki sūnelį mano maža!

Koplyčioje tylu...
Šventoji, gelbėki, skęstu
baisioje nevilty!
Stebuklingoji tu!
Paguoda terandu
apakusioj nakty!
Tavy!!!

styga,

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Uždaros rekolekcijos mote

rims, kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet įvyks lapkričio 7- 
9 d. Cenacle rekolekcijų namuo
se, 11600 So. Longwood Dr. Jom 
vadovaus kun. L. Zaremba, S.J. 
Rekolekcijų organizatorė dr. Jo
nė Meškauskienė kviečia visas 
lietuves moteris ir studentes, dar 
niekados neturėjusias progos pa
našias rekolekcijas atlikti, pasi
naudoti šia puikia proga ir jas at
likti. Taip pat kviečia ir tas, ku
rios kasmet dalyvauja, paskubėti 
registruotis: vakarais tel. PR 6- 
9801, dienomis galima ir “Drau
go” telefonu.

Rekolekcijos pradedamos penk 
tadienio vakare. Renkamasi 6 v. 
v. Užsiregistravimas, vakarienė, 
informacinis susirinkimas ir 8:15 
v. v. šv. Mišios. Negalinčios spė
ti laiku nuvykti, turi tą dieną pra

F. JuSkienč (iš k.), narių verbavimo pirm., Adelė Zunas, I-oji vicepirm., 
ir" Eleonora Zapolienė, sekr., paskutiniame Balzeko muziejaus Moterų 
vieneto susirinkime Irenos Balzekienės rezidencijoje. Jos planavo ru
dens ir žiemos veikimo programą, o taipgi ir naujų narių pritraukimą.

Pas tokias moteris ir kraujo'ko ir t.t. Mat, visa tai — eman- 
spaudimas aukštas, ir nervų pa-Į cipacijos (sakyčiau, “virš eman-
kilimas — taip pat nežemesnis, 
bet jau jos virtuvės išvalymui, 
jei kiek rečiau užsuka ateinanti 
tarnaitė, gali prisireikti gal net... 
buldozerio.

Taigi, ir suprask, tu, žmogau, 
kas yra moteris? Nūdienės mo
terys, dar būdamos jaunomis mer 
gaitėmis, svajoja apie vyrus — 
gražius, turtingus, su gera padė
timi visuomenėje ir tautoje, žo
džiu sakant, kad pinigai gyveni
me — nebūtų jokia problema. 
Deja, tuomet atsiranda kitų pro
blemų, dar baisesnių, sakysime, 
už vidutinį skurdą...

Moterys šiandien, galima sa
kyti, dar tebekovoja su vyrais už 
“lygias teises”. Deja, toji kova ve 
da jas prie vyrų pralenkimo. Jos, 
todėl, ir panoro būti šeimų gal
vomis (įvedant matriarchatą į 
(šeimas), jos nori būti vyriau- 
inžinieriais, architektais ir kt. 
profesonaliniais specialistais fir
mose ir įmonėse, kur joms norė- 
rėtųsi, kad jų pačių vyrai — bū
tų tik jų pavaduotojais ir t.t. Be 
to, nūdienos moteris — lygiai ne
šioja kelnes, kaip ir vyrai, tokius 
pat ilgumo plaukus, kaipjaune- 
pat ilgumo plaukus, kaip jaunes- 
ijį^ji vyrai, ypač hipiai, nema
žiau už juos geria, nemažiau rū-

nešti tiesiai seselėms telefonu 
HI 5-6700.

★ Lietuvos Dukterų d-jos val
dyba sugalvojo naują būdą lė
šoms sutelkti, kad galėtų sušelp
ti nesibaigiančias eiles vargšų lie
tuvių. Jos, kaip tikros pionierės, 
griebiasi visokiausių būdų šiame 

j krašte, dažnai lietuviuose visai 
! naujoviškų, kad tik turėtų nuo
latos įplaukų kovai su vargu. 

| Taip vadinamieji “Rummage- 
| sale — Likučių išpardavimai” la- 
! bai madoje amerikiečių gyveni
me. Lapkričio 4 d , 2306 W. 69 
th Street adresu, tarp 4-8 v. v. 
prašom sunešti - suvežti dėvėtus 
rūbus (švarius), apavą, plokšte
les, knygas, žodžiu — viską, ko 
norima perkrautuose namuose 
atsikratyti. Ten pat visi kviečia
mi nusipirkai už labai pigią kai
ną ko norima.

Solistė Janina Šalnienė dainuos L. 
D. Kung. Birutės dr-jos c. Chica- 
gos skyr. tradiciniame koncerte - 
baliuje lapkričio 2t2 d. Jaunimo 
centre

cipacijos”) vardan. Tačiau, iš tik 
rųjų, čia kyla ir klausimas: o 
kaip su jų — moterų — vaikais, 
šeimomis? Juk niekad tiek pak
lydimų jaunime, ypač S. Ameri
koje, nebuvo, kaip nūdien. O 
greičiausiai tai yra todėl, kad 
šeimos nebeturi motinų...

Ir suprask tu, žmogau, šių lai
kų moteris...

Amerikietis muzikas Tex Richardson (iš Lyric operos) sol. Dalios Ku- 
čėnienės paskutiniame rečitaly Chicagoje. Kairėje —.,xnuz. Darius La
pinskas, akomponavęs rečitalyje. A. Viliušio nuotr.

* Inž. ir Areli. sųj. Moterį 
pagalb. vieneto pobūvis įvyks 
šiandien 7 v. v. Jaunimo centre, 
Ghicagoje. Trumpą nuotaikingą 
programą praves vieneto narė Eg 
lė Vilutienė, gabi aktorė ir talen
tinga dailiojo žodžio interpreta- 
torė. Ji taipgi paskaitys parodiją 
“Anykščių Šilelis Chicagoje” ir 
trumputį ‘iš užsienio” felfetoną. 
Žaismingo pobūdžio poezijos iš
trauką duos poetė Ada Karvelytė 
-Dubauskienė, buv. vieneto val
dyboje. Svečiąi bus vaišinami pa
čių narių gamintomis vaišėmis, 
po kurių bus šokiai. Laukiama 
inžinierių ir architektų šeimų at
silankant su savo svečiais. Vaka
ro pasisekimu rūpinasi ir ener
gingai darban įsitraukusi vienin
gai dirbanti valdyba: vicepirm- 
ės Birutė Briedienė ir Elena Va 
rankienė, sekr. Olga Paulikienė, 
ižd. Aldona Slonskienė ir narė 
Halina Žitkienė.

★ Albinai Dumbrienei, Lie
tuvos Dukterų dr-jos iždininkei,

6753 S. Artesian Avė. Chicago, 
III. 60629, galima siųsti aukas 
kovai su, anot dainos “Vargas va
gojo, lapais lapojo...” Kad tą var
gą, kuris “nieko neboja,” lietu- į 
viuose, jei ne sustabdyti, tai 
bent. sumažinti, minimoji dr-ja 
išsirūpino ir jau vieni metai kaip 
ji turi atleidimą nuo taksų (tax 
exempt), atseit, aukos, siunčia
mos dr-jai, gali būti nuimtos, pil 
dant metinį mokesčių lapą.

Ir poligamijoje reikia 
lygybės

Ibrahima Samba, Bathurstu 
miesto meras, Gambijoje, Va
karų Afrikoje, važinėdamas po 
JAV-es, Miami spaudos atsto
vams advokatavo už lygybę...ve
dybose. “Jei praleidi trejetą die
nų su viena žmona, tai būtinai 
turi praleisti kitas tris dienas su 
kita savo žmona,” pasakė jis. 
Samba pasisakė laikąs savo dvi 
žmonas 12 mylių atstume skir
tinguose namuose. “Moterys y- 
ra labai pavydžios”, jis paaiški
no. ■ '
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