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Karo metu, įvairių ekonomi- palikdami tik pakankamą (gal

Jucevičiaus tautos sąvoka 
ir nenaudėliai 

lietuviai
KĘSTUTIS GIRNIUS

nių stagnacijų, politinių pirme
nybių, įvairių priešų savitarpy 
ieškojimo ir kitų “užsidegimų” 
periodais kultūra visuomet nu
kenčia. Ir ne tik mūsų spauda ir 
kultūrinis judėjimas tada su
skystėja, aukų dėmesiai silps'a, 
fondų raiščiai tai prisiverža, 
tai kitur nusikreipia, ir tuomet 
atrodo, kad kultūra yra nustu
miama antraeilėm, gal net tre
čiaeilėm pozicijom Skaitome 
šiandien apie tai ir ne vien lie
tuviškoj spaudoj. Visa šitai ke
lia rūpestį, kad susiploninam 
jau net mokytojų skaičiumi, 
bibliotekos ir mokyklos žada 
“persitvtrakyti”, simfoniniams or
kestrams trūksta finansinio dė
mesio, meno galerijos uždaro 
laikinai vis vieną kitą paveiks
lų salę, įvairiai ekonomizuoja- 
ma, balansuojama; randamos 
tam net realistiškesnės pažiū
ros, kai tuo tarpu žmonių - pub
likos dėmesys kultūrai ne tik 
kad nemažėja, bet dar didėja, o 
tie kultūriniai vienetai — įstai
gos planavo ir dar tebeplanuo- 
ja kultūrinę plėto'ę, bet ne jos 
apkirpimą.

Retas dėl šio fenomeno jau
dinasi, nes, pirmenybę užėmus 
svabesniem reikalam, kultūros 
“avinėlis” kažkodėl pirmuoju 
būna paaukotas, kaip nelabai 
jau taip svarbus elementas žmo
gaus gyvenimui, lyg priedas, 
kurį, reikalui esant, galima 
lengvai apkirpti.

Kad ir negalime per daug 
skųstis mūsų išeiviškom sinteti
nėm sąlygom, bet ir mūsuose 
kažkas panašaus dedasi, ar dė
sis. Kokius spaudos, žurnalų 
puslapius, gal net knygas, fon
dų kryptį užveržiame dabar, ar 
užveršime ateityje, jei ne kul
tūros, žmogaus dvasinio polėkio, 
to polėkio stilizavimo sąskaitom 

ir svarbiausią) areną "kasdie
ninei duonai”? Ir net paprastoji 
spauda, reali pranešėja visko, 
kas dėjosi, dedasi, dėsis — spė- 
liotoja gyvenimo kreivių — tom 
nuotaikom persiėmusi, jom pa
tarnaudama ar įsitarnaudama, 
irgi įsirikiuoja ar bus {rikiuoja
ma, ar gal net pati, daužyda
mas! krūtinėn, perkrato savo 
sąžinę dabar (ar ateity) dėl 
taip reikiamos pagarbos draus
mei, susitramdymui, savotiškam 
“self-discipline” (kad ir labai 
reikalingam, bet dar vis dėlto 
diskutuotinam).

Tokiame savotiškame “sting- 
telėjime” (gal ir kitaip galėtu
me jį apibūdinti) ir kyla min
tis, ar jis ilgai gali tęstis, ar tai 
privalo laikinai paralyžiuoti gal 
net ir mūsų kūrybinį žmogaus - 
kūrėjo dvasinį polėkį, laukiant 
nekantriai vėl tų gerųjų “pe- 
riklinių”, augustininių, suleima- 
niškių, Liudviko Keturiolikto
jo ar kitų panašių, dvidešimtojo 
amžiaus kultūrai dėkingų laikų, 
kada kultūra buvo svarbi ir 
kuomet tie kiti kasdieniniai ar 
la:ko pakišti dalykai buvo stu
miami antraeilėn pozicijon, iš
keliant kul ūrą, kaip nepapras
tai svarbų, žmogaus dvasios ir 
jo sąžinės, bei tiesos tylų, ne- 
rėksmingą šnibždėjimą.

Aišku, ne visada ir ne visur 
geriausi muzikos, dailės ir raš
to kūriniai buvo sukurti “rie
biaisiais”, aukštaisiais kultūros 
gerbimo ir rėmimo laikais. Jos 
sukirpimo šalininkams tai būtų 
patogus išsisukinėjimo šaltinis. 
Bet mums lie uviams ir dar išei
viams jis netinka. Nes gal daug 
gerų darbų mūsų mieloj istori
joj net ir ginrmo teisės negavo 
po tais laikinais "stinigtelėjimo” 
— kultūros apkirpimo debesi
mis? P- Min.

Feliksas Jucev'čius, TAUTA TIK
ROVĖS IR MITO ŽAISME. Spaude 
immaculata spaustuvė Putnam, Co- 
nnecticut, 1970 m. Leidėjas nepa
žymėtas. Knyga 175 psl., kaina 
$3 00, gaunama ir "Drauge”.

*

Su džiaugsmu paėmiau ir pra
dėjau skaityti kunigo Felikso Ju
cevičiaus knygą "Tauta, tikrovės 
ir mito žaisme”. Dar daugiau 
pradžiugau, kai autorius lyg ir 
prižadėjo pažvelgti į. tautą “nau
jomis akimis” (p. 12-16), kaip Ga
lileo ir Einstein, išvydę naujai fi
zikos pasaulį. Bet džiaugsmas 
greitai pradėjo slūgti, nes pa
čioje pradžioje Jucevičius teigia, 
kad “kai kurie Galileo bendralai- 
kiai atsisakė griežtai žiūrėti per 
jo padarytą teleskopą, nes jiems 
buvo savaime aišku, kad per jį 
nieko naujo negalima pamatyti. 
Galileo negali matyti tai, ko ne
matė Aristotelis ir Platonas.” (p. 
11-13).

Visas Vakarų pasaulis merdėjo 
iki šešiolikto šimtmečio, kai atsi
rado Galileo, Kepler ir kiti as
tronomai. Šitokius teigimus ran
dame silpnose mokslo istorijose, 
bei pradiniuose fizikos vadovė
liuose. Bet jie neteisingi, arba 
bent klaidingi, be kvalifikacijų, 
nes, Duhem paskatinti, mokslo 
ir filosofijos istorikai dabar ma
žiau ar daugiau sutinka, kad Bu- 
ridan, Oresme ir kiti panašūs, 
taip pat kritikavę Aristote
lį, turėjo “impetus” teoriją, ku
rią fizikai laiko Galileo svarbiau
siu įnašu; taip pat daugybė Ko
perniko ir Galileo argumentų 
daugiau remiasi aristoteliškais ar
gumentais negu pats Aristotelis.*) 
Šie komentarai pridėti, norint pa
rodyti, kad ir “mitų” demaskuo
tojai gali taip pat įsivelti į “mi
tus”.

Tiesa ir tikrovė

Tęsdamas savo įvadą, Jucevi
čius teigia, kad “Tiesa yra tikro
vė. Kai kalbu apie tiesą, tai tu
riu mintyje ne tik loginę ar es
tetinę, ar matematinę, bet visas 
šias tiesas kartu, t.y. yra tikrovės 
tiesą”. “Mes turime save ir pasau
lį matyti ne iliuzinėje, o realioje 
perspektyvoje. Man realus yra tas 
pats kaip racionalus, kritiškas, re
liatyvus”. “Tauta yra laiko pasta
tytas klausimas, ir todėl neverta 
ieškoti galutinų atsakymų į tau
tinius klausimus, nes laikais nie
kad nepasisako galutinai”.

Šitie pasisakymai gan gra
žiai skamba, bet ką jie reiškia, 
ar jie teisingi? Pažvelkime į pir
mutinį. Pirmiausia, teigimas yra

*) Pažiūrėkite — E. J. Dtjkster- 
huis. The Mechanizution of the 
World Picture, Oxford Universi- 
ty Press, 1961, ir Ernan McMul- 
len (ed.), Galileo: Man oį Scien
ce, Basic Books, New York and 
London, 1967. 

klaidingas, nes tikrovės tiesa ne
išsemia loginių, matematinių, ir 
estetinių tiesų. O estetinės tie
sos priklauso vertybių sferai, ir 
jų statusas yra ypatingas. Jucevi
čius turėjo teigti “ir visas kitas 
tiesas kartu” vietoj “bet visas šias 
tiesas kartu”. Jei šito nenorėjo 
pareikšti, tai jo sakinys lieka be
viltiškai neaiškus. Bet ką gali 
reikšti “tiesa yra tikrovė”? Kitaip 
sakant, tiesos ir tikrovės sutapati
nimas. Žmogžudystės, karai, žmo
nių nejautrumas kitiems, žmo
nių tikėjimas į “mitus” yra ne
paneigiamos tikrovės dalys. Bet 
jeigu jie yra, tai nepadaro juos 
dar tiesa. Jucevičius neturi at
sisakyti moralinės tiesos sąvokos, 
nes, šitai padaręs, jis logiškai pri
verstas priimti viską, kas atsitin
ka, atsitiko, ir todėl visa kritika 
pasidaro beprasmiška. Apskritai 
kalbant, tiesos ir tikrovės sąvokų 
vartojimas be jokių apribojimų 
dažniausiai reiškia, kad jų varto
tojas nėra problemos apgalvojęs 
ir savo nesusipratimą stengiasi ši
taip paslėpti.

Tarp tiesos, istorijos ir filosofijos

Antri du pasisakymai šiek tiek 
išryškina Jucevičiaus hegelinę 
tiesos ir istorijos sąvoką, tai yra 
galvojimą, kad sąvokos supran
tamos tik istorinėj plotmėj ir kad 
jos nesuprantamos, jei istorinė 
perspektyva užmiršta. Čia nėra 
vietos plačiau padiskutuoti hege- 
lizmui, bet praverstų duoti bent 
keletą pastabų. “Kritikų” yra vi
sokiausių, nuo New Left iki Spi
ra Agnew, nuo komunistų iki ka
pitalistų, visi kritiški, bet kurie 
teisingi, tai sunku nuspręsti. Taip 
pat su racionalumu. Tad Juce
vičiaus “realumas” lieka neaiš
kus.

Po šių pastabų, reikia pažiū

Kosmopolitinė Amerika, Kuris iš tij veidų yra lietuvio? Nuotrauka Jono Dovydėno

Dangoraižinė XX amžiaus romantika... Nuotrauka Jono Dovydėno

rėti platesnes Jucevičiaus teori
jas. Trumpoj Recenzijoj nėra vie
tos jų visų paanalizuoti, tad ri- 
bosiuos, iškeldamas Jucevičiaus 
pagrindinius istorinius ir filo
sofinius teigimus, Filosofijoje 
stengsiuosi ribotis tautos sąvoka, 
o istorijoj liesiu vien pasisakymus 
apie lietuvių elgesį vienu ar ki
tu istoriniu atveju. Tikiu, kad 
suprantame, jog šių pagrindinių 
sąvokų išryškinimas parodys, kad 
Jucevičius jas vartoja klaidingai, 
tad ir kiti jo teigimai yra taip 
pat nepateisinami. O namas, pa
statytas ant silpnų pamatų, su
griūva.

Sąvokos ir jų interpretacijos
Tad keletas mjįnčių apie Ju

cevičiaus naudojamą tautos są
voką. Jis teigia, kad dažnai tau- \ ; J juos iškreipia, žmones žudydami
tos meilė pagrįsta kitų tautų ne- jo vardu. Aišku, Jucevičius šito

apykanta, kad romantinis nacio
nalizmas nuvedė tautas į impe
rializmą, šovinizmą ir kitų tautų 
naikinimą. Romantinio naciona
lizmo tautos sąvokos esminiai 
bruožai yra — “priklausyti ku
riai nors tautai reiškia gyventi 
tam tikroj vietoj, kalbėti tam tik
rą kalbą, turėti tam tikrus rasi
nius bruožus” (p.20). Bet teisin
gai atmesdamas šią tautos sam
pratą, Jucevičius per toli nužen
gia, klaidingai tikėdamas, kad 
šios sąvokos atmetimas reikalau
ja visų šių bruožų neigimo, ir jis 
neatskiria pačios minties nuo to, 
kaip jos šalininkai stengiasi ją į- 
gyvendinti. Jei Jucevičius be re
zervų priimtų šitokį argumentą, 
tai ir Kristaus pamokymai būtų 
klaidingi, nes religiniai fanatikai 

negali priimti. Todėl reikia pri
pažinti, kad turėtų daryti skirtumą 
tarp sąvokų bei teigimų ir skir
tingų žmonių interpretacijų. Vėl 
reikia priminti, kad net ir kil
niausios mintys gali būti išprie
vartaujamose

Teigimai ir mįslės

Dabar pažiūrėkime į vieną iš 
svarbiausių Jucevičiaus teigimų. 
“Kraujas, kalba ir žemė yra są
lygojantys, o ne apsprendžian- 
tys veiksniai. Aišku, jie labiau są
lygoja primityvias tautas, kurios 
yra vos išėjusios iš urvų ir miš
kų. Kai jos pasiekia aukštesnį ci
vilizacijos laipsnį, tai šių veiks
nių įtaka sumažėja” (p. 27-28). 
Pirmiausia, reikia pastebėti, kad 
teigimas apie istorinių tautų išsi- 
vystimą prieštarauja paties Juce
vičiaus pavyzdžiams. Teigiama, 
kad romėnai ir graikai neturėjo 
tautos sąvokos, kaip kad ją vo
kiečiai ir dabartiniai rusai turi. 
Čia tai jau aiški klaida. Bet, gal 
būt, Jucevičiui ką nors naujo 
reiškia “civilizacija”? Jei taip bū
tų, tai turėtų knygoje pasisakyti, 
o ne laukti, kad mes jo mįsles 
vėliau spręstume.

Toliau Jucevičius teigia, kad 
ne teritorija, bet sugyvenimas už
tikrina vieningumą. Čia — tie
sa. Bet su kuo sugyvenama? Pir
miausia su tais, su kuriais susi
tinkame. Net šiame amžiuje tai 
tiesa. O prieš šimtą metų su kuo 
galėjo žmonės sugyventi? Absur
das būtų tikėti, kad Lietuvos ir 
Ispanijos mužikai būtų sugyvenę. 
Savo teorijai paremti Jucevičius 
pamini, kad žmonės nekenčia tų, 
kurie kitaip galvoja. Čia vėl yra 
tiesa. Bet reikia taipgi pastebėti, 
jog, kada iškyla bendras klausi
mas, ka' yra aiškus tautinis rei
kalas (kaip Simo Kudirkos įvy
kis), tai vis tiek lietuvių gretos 
susivienija. Būtų tikrai keista, 
kad kritiškumo ir objektyvumo

(Nukelta j 2 psl.)
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Jucevičiaus tautos sąvoką 
ir nenaudėliai lietuviai

(Atkelta iš 1 psl.) 
atstovas norėtų, jog visi apie vis
ką būtų tos pačios nuomonės. 
Čia tai tikrai būtų įrodymas, kad 
tauta tikrai nusigyvenusi, o ne 
atvirkščiai. Reikia prisipažinti vis 
dėlto, kad mūsuose yra gal ir per 
daug ginčų. Bet Jucevičius, kaip 
istorijos ir sociologijos gerbėjas, 
turėtų prisiminti, kad ginčai yra 
didžiausi daugiausia tarp politi
kos žmonių, kai anie pajunta, jog 
jų veiksniai, tur būt, visiškai ne
paveiks realios politinės padėties. 
Kai nėra praktiškų problemų, tai 
ideologiniai bei principiniai gin
čai dar padidėja, nes kaip kitaip 
gali žmogus išreikšti savo tautos 
meilę. Reikia tik atsiminti pana
šius rusų egzilų ginčus po 1905 
metų sukilimo.

Lietuviškai kalbantieji ir 
‘ lietuviškki įjalvojantieji

Jucevičius kalbos svarba pana
šiai atsikrato, teigdamas, kad “ne
svarbu ar kas kalba lietuviškai 
ar ne, ar kas gimęS-iS lietuvių tė
vų ar ne, lietuviu laikykime kiek
vieną, kuris nori ir save laiko lie
tuviu... Lietuvių tautą sudaro ne 
tiek lietuviškai kalbaiftieji, kiek 
lietuviškai galvojanfieji” (p.30). 
Čia jau iškyla dar daugiau prob
lemų. Pirmiausia, žinome, kas 
yra lietuviškai kalbantieji. Bet 
kas yra tie lietuviškai galvojan- 
tieji? Be abejo, cituotu pasisaky
mu Jucevičius nenori tvirtinti, 
kad taip kaip žmonės logiškai ar 
nelogiškai galvoja, tai jie lygiai ir 
lietuviškai ar nelietuviškai galvo
ja, nes autorius nesiūlo naujos 
galvojimo ajr mąstymo kategori
jos, tai turi reikšti minties turinį. 
Išeitų, kad lietuvis yra tas, kuris 
galvoja apie Trakų pilį, Anykščių 
Šilelį, tautinius rūbus, Dainų 
šventes ir Balzeko muziejų. Toks 
atsakymas nepriimtinas. O gal čia 
praverstų Chicagos miesto poli
tikieriai, kurie Marųuette Parką 
pavadino Lithuanian Plaza arba 
ateina į Vasario 16-sios minėjimą 
pasakyti “esu lie-tu-vys”? Ne. Ši 
sąvoka lieka nesuprantama ne 
vien tik todėl, kad Jucevičius ne
aiškus, bet dar svarbiau, kad ji 
aplamai neišaiškinama.

Pažvelkime, kas apie Lietuvą 
arba apie lietuvius galvoja. Iš es
mės čia yra dvi grupės: lietuviš
kai kalbantieji arba senieji lietu
viai ir tie, kurie kalbą jau už
miršę. Senieji lietuviai apie Lie
tuvą galvoja, nes ten įleidusi šak
nis jų tėvų tautybė, nes jų tėvai 
kilę iš Lietuvos. Jie turi, jei taip 
galima sakyti, lietuvišką kraują. 
Kalbantieji lietuviškai savaime 
apie lietuvius galvoja. Tad tie, 
kurie išpildo Jucevičiaus katego
riją, tai daro arba dėl kalbos ar
ba dėl kraujo ryšio. O iš dvie
jų grupių, tai lietuviškai kalban
tieji vis dėlto daugiau domisi Lie
tuvos reikalais. Tad atrodo, kad 
Jucevičius nori atmesti kaip tik 
tas dvi priežastis, kurios tebejun
gia lietuviškai galvojančius. Mi- 
rabile dictuml

Asmenybė ir tautinis “ghetto”

Pagaliau prieiname Juce
vičiaus teigimus, tai yra jo išve
džiojimus apie asmenybę, bend
ruomenę ir tautą. Anot Jucevi
čiaus, tauta yra bendruomenė, 
kiekvienas žmogus priklauso nuo 
bendruomenės, tautos yra tik vie
nas pavyzdys bendruomenės. 
Pripažindamas žmogaus pri
klausomumą bendruomenei, Ju
cevičius vis tiek teigia, kad “kiek
vienas žmogus savo prigimtimi 
yra savarankiška ir nepriklauso
mą būtybė. Štai kodėl ne tauta 
yra asmens pagrindas, bet asmuo 
yra tautos pagrindas” (p. 34). 
Čia įdomus teigimas. Ir jame yra 
šiek tiek tiesos. Bet mažai. Pir
miausia, santykiavimas tarp 
bendruomenės ir asmens nėra 
toks vienpusiškas. Pagal Marksą 
— žmogaus materialinė padėtis 

paveikia jo galvojimą, o pagal 
Max Weber — žmogaus religinė 
ir kultūrinė aplinka apibrėžia jo 
mąstymą. Aplamai, čia klausi
mas yra problematiškas ir vien
pusiškas asmenybės pabrėžimas, 
tur būt, yra klaidingas.

Toliau, anot Jucevičiaus, “tau
ta yra savo rūšies ghetto, kuria
me susikuria tam tikras žmogaus 
tipas. Ir užsidaryti ghette reiškia 
tautai dvasinę savižudybę” (p. 
34). Žmogus turėtų tapti univer
saliu žmogumi, nes pilnutinėmis 
asmenybėmis sunku žydėti tautos 
rėmuose. Tad Jucevičius sutinka, 
kad tauta smarkiai žmogaus as
menybę paveikia (tad žmogus 
nėra visiškai savarankiškas), kad 
žmogus tūri iš tautos išsilaisvin
ti. Atrodo, jog Jucevičius nori ap
lamai tautas sunaikinti. Arba 
bent tiki, kad pilnutinės asmeny
bės iš tokių primityvių rėmų tu
ri pasitraukti. Jei teigimai teisin
gi, tai kur gali žmogus pasitrauk
ti? Atsakymas aiškus — reikia pa
sidaryti kosmopolitu. Bet dabar 
iškyla vertybių klausimas, ir iš 
Jucevičiaus laukiame įrodymų, 
kad kosmopolitai mažiau riboti 
už tuos, kurie jaučia priklauso
mybę tautai. Kai pavyzdžių au
torius neduoda, tai patys jų pa
ieškokime. Ar tiktų čia Habsburgų 
kunigaikščiai ir karaliai, ar da
bartiniai “beautiful people”? Tur
būt, ne. Mat, Jucevičius katego
riškai pasitiki, kad, pasitraukus iš 
vienos grupės, žmogus pasilieka 
visiškai savarankiškas. Bet deja, 
taip neatsitinka. Ne vien tik tau
ta žmogų riboja, bet dar daugiau 
tėvai ir šeima. Manau, kad Ju
cevičius dar nesiūlo šeimų panai
kinimo, ir “commune” įkūrimo. 
Vis vien tos pačios problemos 
iškiltų ir “commune”. Taip pat 
žmogų riboja profesija, dar
bas, bei kitos įtakos. Nes žmogus 
turi gyventi bendruomenėje, tai 
jis turi būti ribotas. Todėl tikra
sis klausimas yra kaip. Daugiau
sia išsilaisvinę iš tautos yra kaip 
tik tie, kurie yra daugiau prisiri
šę prie kokios nors kitos grupės. 
Nėra tikro universalaus žmogaus, 
kuris vienaip ar kitaip būtų ne
ribotas. Tad gyvenimo vertybių 
klausimas lieka atviras. Ir, blo
giausiu atveju, priklausymas tau
tai yra moraline prasme neutra
lus, taip pat kaip ir priklausy
mas kitoms grupėms. Jucevičiaus 
pasiūlymą galima palyginti su 
paskatinimu šoktisiš audroje skęs
tančio laivo į jūrą.

Argumentai be rimtesnių 
įrodymų

•
Čia vertėtų paminėti vieną ti

pišką Jucevičius argumento būdą 
— argumentą prieš šiaudinį žmo
gų. Tai yra, argumentacija prieš 
pozicijas, kurių niekas rimtomis

Paliktoji sodyba... Nuotr. Jono Dovydėno

Svaiginantis greitkeVs ateitin... Nuotrauka Jono Dovydėno

nelaiko. Jis ištisai sutapatina fa- 
natinį nacionalizmą su tautišku
mu ir tiki, jog įrodydamas, kad 
fanatizmas yra nevykęs, įro
do, kad toks yra ir tautiškumas. 
Tad visi jo argumentai ven
gia rimtesnių tautinių klausimų, 
nieko svarbesnio neįrodydami. 
Pavyzdžiui, “žmogus yra pašauk
tas pirmiausia būti žmogumi, o 
tik tos ar kitos nariu paskui” (p. 
35). Ką reiškia žmogui būti žmo
gumi, sunku suprasti. Bet vis tiek, 
joks rimtas žmogus nereikalautų, 
kad reikia remti tokią tautą, ku
ri reikalauja žmogiškumo panei
gimo. ’

Jucevičius teisingai sako, kad 
kraujas, kalba ir žemė yra tau
tas sąlygojantys veiksniai. Betgi 
klysta, kai teigia, kad tai veiks
niai, žmogų neapsprendžiantys. 
Toks teigimas implikuoja mintį, 
kad turi būti kas nors kito, kas 
padaro tautą, kad yra kokia nors 
tautos esmė. Tokios esmės nebū
tinai reikia, ir jos nėra. Tad yra 
klaidinga, jos nesuradus, teigti, 
kad tauta negalima principiškai 
pagrįsti. Nors ir negalima tautą 
apibrėžti krauju, kalba, žeme bei 
kultūra, tai nereiškia, kad tautos 
sąvoka aplamai yra neapibrėžia
ma. Vienose tautose svarbiau 
kalba, kitose žemė, tačiau tautos 
gali egzistuoti ir be žemės; yra 
tautiečių ir be bendro kraujo, bet 
tai nereiškia, kad kraujas ir šei
myniniai santykiai nieko bendro 
su tauta neturi. Tad būtų teisin
giau sakyti, kad nors nėra vieno 
bendro apibrėžiančio veiksnio, jų 
kombinacija gali padėti, aiški
nantis tautos sąvoką. Kitaip sa
kant, Jucevičius klaidingai ieško 
kokio nors labiausiai apspren
džiančio, kuris, tur būt, visai ir 
neegzistuoja.

Klaidžiojimai po istoriją
Dabar pravartu pažiūrėti ir į 

Jucevičiaus istorinius teigimus. Ir 
jie dažnai yra neteisingi. Jau pa
minėta nevykęs Galileo pavyz
dys. Taip pat klaidingas jo pa-

Svetur atsidūrus
SutrumpSntas dr. Pr. Skar

džiaus žodiB, pasakytas JAV LB 
Washingtono apylinkės suruoštame 
jo akademiniame minėjime 1971 m. 
kovo 25 d.

Kalbininko lituanisto (darbas 
iš viso nėr per daug įdomus pla
tesnei visuomenei, o dar mažiau 
tuo domimasi svetur, kur ir pa
ti lietuvių kalba ilgainiui vis 
daugiau netenka 'savo reikšmin
gumo, nors apie ją, ypač ryšium 
su lietuvybe, kartais ir parašo
ma spaudoje ar pašnekama su
sirinkimuose ir kitur. Kita ver
tus, kalbininkas li'uanistas, sve
tur atsidūręs, dažnai yra lyg1 
paukštis su pakirptais sparnais: 
čia dėl egzistencijos jis daugiau
sia turi dirbti ne savo tiesiogi
nį, bet pašalinį darbą, kuris be- 

sisakymas apie tautų istorinį išsi
vystymą. Jis teigia, kad nei grai
kai, nei romėnai neturėjo tautos 
sąvokos. “Atėniečių bei spartie- 
čių kovos aiškiai rodo, jog jie sto
kojo tautinės sąmonės ir tautinio 
solidarumo, nors buvo tos pačios 
rasės, kultūros ir kalbėjo ta pa
čia kalba” (p. 25).
Bet Jucevičius užmiršta, kad grai

kai vis dėlto susijungė kovoti 
prieš persus, makedoniečius ir 
vėliau prieš romėnus. Taip pat 
jie turėjo bendrą žodį visiems ki
tataučiams — barbare. Panašiai 
buvo ir su romėnais. Nors ir tu
rėjo plačią imperiją, bet tik labai 
mažam skaičiui leido būti Romos 
piliečiais. Tad, nors nebuvo tau
tos, kaip mes ją dabar supranta
me, vis tiek buvo labai didelis 
skirtumas tarp graikų, tarp ro
mėnų ir kitataučių.

Jucevičiaus teigimuose išlenda 
gana dažnokai menkavertystės 
kompleksas. Iš esmės Jucevičius 
peikia lietuvius, kad jie nesukū
rė amžinai galingos valstybės bei, 
gal būt, pasaulinės kultūros. Pa
vyzdžiui, jis pamini, kad lietu
viai ir žemaičiai negynė žiemga
lių bei prūsų, tuo įrodydami, kad 
jiems trūko tautinės sąmonės. Bet 
tuo laiku lietuviai taipgi neišsi
skyrė iš kitų anuometinių “kil
nesnių” kraštų bei kultūrų. Ju
cevičius teigia, kad lietuviams 
nepavyko jo norimo pobūdžio 
valstybės sukurti, nes jiem trūko 
vertybių pajutimo, stipraus cha
rakterio ir organizacijos. Bet vėl 
reikia atsiminti ir sąlygas, atsi
minti kad lietuvių skaičius buvo 
labai mažas ir kad geografinė pa
dėtis prasta. Taipgi klaidinga yra 
teigti, kad lietuviams trūko orga
nizacijos. Bet kaip be tos orga
nizacijos Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštija galėjo gyvuoti ištisus 
šimtmečius? Jucevičius tvirtina, 
kad lietuviams trūko vertybių pa

veik nieko arba maža ką bendro 
turi su lietuvių kalba, bet kuris 
įs'aigoj ar pn. atima daug laiko, 
energijos, ir nebdaug kada be
lieka .dirbti savo mėgstamą, kal
binį, darbą. Prie šios padėties 
dar prisideda čia didelė tiesio
ginių lituanistinių šaltinių stoka 
ir kitos aplinkybės. Todėl visai 
suprantama, kodėl kalbininkas 
lituanistas, savo kraštą palikęs, 
lig šiol neperdaug’iausia ir galė
jo pasireikš'i kokiais žymes
niais moksliniais darbais.

Šituo atveju ir aš nesudarau 
išimties. Atvykęs į šį kraštą, aš 
savo darbą pradėjau kiaulių žu
dymo įstaigoj, paskui dirbau 
grąžtų bei trakų fabrikuose ir 
paguliau, 1956 m., patekau į! 
Washir.<gtono Kongrėso bibliote
ką, kur daugiausia dirbau de- 
skriptyviniame katalogizacinia- 
me skyriuje. Čia aš turėjau vien 
reikalo su knygomis, iš dalies 

jutimo bei stipraus charakterio. 
Bet kokio? Gal, laimėję Žalgirio 
mūšį, jie turėjo išžudyti visus Prū
sijos vokiečius, kaip kryžiuočiai 
išnaikino lietuvius Prūsuose?

♦

Nenorėdamas daugiau skaity
tojo gaišinti, noriu tik trumpai 
keletą dalykų priminti. Pir
miausia, glaustai rašydamas, ne
paaiškinau Jucevičius knygos vi
sų minčių. Jas iškėlė ar dar iš
kels spaudoje kiti recenzentai. 
Antra, paryškinau tik tai, kad 
autorius nėra giliau pergalvojęs 
savo filosofinių argumentų. Tre
čia, ir aš nemanau, kad lietuviai 
visur ir visada esame tobuli ir 
kad mūsų istorija ypač yra pa
vyzdinga. Klaidų ir kalčių yra 
daug. Ir reikiar jas iškelti. Bet 
tik protingai pergalvojus, o ne 
tik jausmu'užsidegus.

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LTGOS
PRITAIKO AKINTUS 

285S VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai., ir 7—9 v 
vak. ŠeStadleniais 10—1 vai Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitartu 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. \VAIbrook 5-5076

Rezid. Telef. 236-4683

DR. K, G. BALUKAS
4KUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6441 
Priima ligonius pagal susitartma 
lel neatsiliepia skambuti 374-801?

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest nSrd Street
Kampas 63-Šios lr Gailiomis

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakar, 
šeštadieniais 2—4 vai.

rrečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4OI2

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

SKELBKITES “DRAUGE”. 

lietuviškomis bei latviškomis; 
bet pats darbas, kad ir žymiai 
pastovesnis ir mažiau priklausė 
nuo ekonominių svyravimų, vis 
dėlto buvo įstaiginis, daugiausia 
techniškas, ir jis man negalėjo 
būti prie širdies, juo labiau, kad 
po astuonių valandų darbo daž
niausiai nebedaug ką norėdavau 
arba galėdavau dar ir apie kal
bos dalykus galvoti. Visas pliu
sas man buvo, kad aš laisvai 
galėdavau kartais pasižvalgyti 
knygų lentynose ir kiek pasi
rinkti reikiamos medžiagos vie
nam kitam darbui, nors toje di
džiulėje bibliotekoje savo reika
lui ir nedaugiausia ką gagėda
vau rasti; be to, tai daugiausia

DR. C. K. BOBELIS
TNKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgin

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, lllinois

Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pinu., ketv., 1 Iki 7 popiet, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perBmfi

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. C.R, 6-2400

Vai.: pagal susitarimą: Plrmad. lr 
<etv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10-4; šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6660

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt.
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49 th Court, Cicero 
Vai kasden 10-12 Ir 4-7. Trečlad ii 
■eėtad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikia 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-181Į
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VV. 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG® 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
trmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
tuo 11 vai. iki 1 vai p p lr n-o

4—8 vai. vakare. Trečlad, nuo
1 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Oflao telef. BE 7-1168

Rez. tel. 236-2818

rel ofiso ir bato OLympic 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien — 8 vai. lr 6—8 vai. vak
, išskyrus trečiadienius 

šeštadieniai. 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Tel. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 

stnndn* nata' 

tekdavo daryti tik pertraukų, 
atostogų metu arba po įstaigi- 
nio darbo.

Taigi, vašingtcninės aplinky
bės nėra buvusios gana palan
kios mano kalbiniam darbui, 
bet, šiaip ar taip, kiek geresnės, 
negu klyvlendinės, kur ir at
spėjamo laiko (atostogų) ma
žiau turėjau, ir darbas buvo 
sunkesnis, ir, be to, dar baigėsi 
žiauria šeimos tragedija. Pasto
viau įsikūręs Washingtone, jau 
daugiau galėjau ši tą rašinėti; 
bet tai tebuvo įmanoma daryti 
tik priešokiais, nugriebiant savo 
poilsio laiką.

Tuo būdu aš čia, Washingto- 
(Nukelta j 6 psl. i

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS IJC.OS 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Cnmpbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie atl- 

darymą bus pranešta vėliau.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact linses”
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 625-7661

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrmad., antrad., ketvirtad. it 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet 

! DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

, (By appolntment)

i DR. LEONAS SEIBUT’S
Inkstų, Pūslės ir Prostatą 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VVest 63rd St. 

į Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
, ketvirtad nuo 5-7 vakare 
| Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-55-15

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617

Valandos: pirm, lr ket. nuo 13 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v»k 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7tst Street 

Telefonas 825-8286
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—13 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr Sekmad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-8060.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.; Pirm., antr.. treč 1> 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai lr nuo 8 Iki a 
v. v šeštad. 2-4 vai. popiet lr kl’-u 
laiku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6108

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA VR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
rak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street 
Vai : 2 Iki 4 v. p lr 7 Iki 8 v. v 
Treč tr šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaskl Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4856
Vai.: pirm., antr.. ketv. 2—S ir 6—8; 
oenlrt »—S šešt na.—-I susitarime
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AŠ NORIU IŠ IMPRESIONIZMO PADARYTI 
KA NORS MASYVAUS IRTVIRTO

Paul Cezanne parodos Chicagos Meno institute proga

Šiuo metu iki gegužės 16 d. 
Chicagos Meno institute vyksta 
didžiojo prancūzų dailininko 
Paul Cezanne meno kūrinių pa
roda. Šioje parodoje yra išstatyta 
31 aliejus ir 46 akvarelės iš įvai
rių dailininko gyvenimo laiko
tarpių.

Pau Cezanne, (1839-1906) gi
męs pietų Prancūzijoje Aix-en- 
Provence, bankininko sūnus, su 
savo geriausiu jaunystės draugu, 
rašytoju Emile Zola, išvyko į Pa
ryžių. Cezanne, neišlaikęs įstoja
mųjų egzaminų į Ecole dės Be- 
aux-Arts, įstojo į Ecole Suisse. 
Draugas Zola pralenkė jį, garsė- 
damas savo knygomis, kai tuo 
tarpu Cezanne piešė niekieno ne
pastebėtas, neišgarsintas. Jo drau
gas Zola parašė romaną “L'Oeuv- 
re”, kuriame vaizduoja dailinin
ką, tapantį prieš tų laikų popu
liarų žmonių meno skonį bei to 
meno supratimą. Romano hero
jus buvo atpažintas kaip tik Ceza 
nne, kuris, dėl to labai įsižeidęs, 
parašė autoriui Zola mandagų 
laišką, padėkodamas už atsiųstą 
knygą, bet daugiau su juo Ceza
nne nebekalbėjo, baigdamas drau
gystę visam gyvenimui.

Paryžiuje Cezanne, susipažinęs 
su impresionistais dailininkais 
Monet, Renoir ir Pissarro, daly
vavo su jais bendrinėse parodo
se, bet susilaukęs iš žiūrovų ir 
kritikų vien pajuokos už savo ori
ginalius kūrinius, dailininkas vi
siškai pasitraukė iš viešojo gyveni
mo, sugrįždamas į savo gimtinę 
pietų Prancūzijoje.

SAULĖ JAUTOKAITĖ

spalvas, valdo savo kūrinių turį 
ir gilumos perspektyvą. Pasinau
dodamas viena spalva, su įvai
riais jai charakeringais atspal
viais, dailininkas išgauna savo 
piešiamojo daikto norimą apvalią 
ir pilną formą, visai atmesdamas 
įprastinį šviesos ir šešėlio princi
pą. Cezanne, naudodamas savo 
susirastą charakteringą piešimo 
techniką, suteikia savo kūri
niams, ypač gamtovaizdžiams, 
nenatūralų, iškraipytą vaizdą ir 
stiprų atskirų formų įspūdį. Šitas 
atrodantis iškraipymas paskatino 
tuometinius žiūrovus manyti, kad 
Cezanne nemoka nė piešti, o iš- 
tikrųjų tai buvo jo savotiškas ta
pymo būdas.

Kai dauguma impresionistų 
dailininkų keliavo po kitus kraš
tus, Cezanne niekad neišvažiavo 
iš Prancūzijos. Nors jis pinigais 
buvo aprūpintas savo tėvo, bet 
dailininkas pasitenkino tik savo 
gimtine, sakydamas, kad jokia ki
ta vieta nepakeis tos, kurioje aš 
esu gimęs. Kaip ir dabartinėje 
Chicagos parodoje matyti, Ceza
nne temos labai kasdieniškos: 
gamtos vaizdai, natiurmortai ir 
portretai. Gamtos vaizdai yra pa
imti beveik visi iš jo gyvenamo
sios apylinkės — pietų Prancūzi
joje. Net tą patį vaizdą jis nu
piešia iš įvairių pusių. Vėlesnius 
savo gamtovaizdžius dailininkas

nuotaikas, bet juos piešia su mei
le ir pagarba, suteikdamas jiems 
kilnumą. Visuose Cezanne me
no kūriniuose, nevarbu, ką jis 
piešia — gamtos vaizdą, ar na- 
turmortą ar žmogų, visur jaučia
ma pagarba, kilnumas, ramumas, 
rimtumas ir kartu didelis papras
tumas.

Dailininkas Cezanne, nedaly
vavęs meno parodose daugiau 
kaip 20 m., gyvenimo gale su
ruošė savo parodą. Kaip ir anks
čiau, taip ir šioje parodoje, jo 
kūriniai sukėlė didelę audrą žiū
rovų tarpe. Bet buvę jo impres- 
sionistai dailininkai draugai pa
žino Cezanne genialumą ir mei
striškumą. pamažu jo kūriniai 
pradėjo atsirasti pas privačius me
no rinkėjus. Cezanne, sulaukęs 
67 m., betapant laukuose, užė
jus dideliai audrai, sukrito ir mi
rė.

Cezanne paliko savo kūryba 
atrastus pradmenis 20-tojo am
žiaus menui. Jis, suprastindamas 
gamtą į geometrines formas, da-

Paul Cezanne (prancūzas, 1839-1908) Autoportretas

TETOS IR DĖDĖS
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

1.

Taip, taip — 
mes mylėjome jus, 
Alano tetos ir dėdės.

vė naujas idėjas 20-tojo amžiaus 
dailininkams, kurių pirmtakūnai 
buvo Picasso ir Braųue, pradėję 
kubizmą.

Dailininkas Cezanne buvo ir

pasiliks muziejaus meininku, nes 
jis pats sakė: “Aš noriu iš im
presionizmo padaryti ką nors ma
syvaus ir tvirto kaip muziejaus 
menas”.

Bičiulio prisiminimas

Juodakis laikrodisPaul Cezaųne

Dailininkas Cezanne, pasitrau
kęs nuošalumon, kritikų netruk
domas, ramiai savo studijoje ieš
kojo teorijų savo menui išreikšti. 
Cezanne nesutiko su impresionis
tais, kurie piešė gamtą, pagauda
mi patį pirmą jos įspūdį. Jam ne
patiko jų spalvos, kurios mirgėte 
mirgėjo įvairių spalvų stiprume, 
nustelbdamos net žmogaus vaiz
duojamą figūrą. Nors impresio
nistų paveikslai žavingai blizgė
jo, tačiau Sezanne’ui jie buvo ne
tvarkingi ir neaiškūs savo kom
pozicija. Cezanne netikėjo į im
presionistų to momento, praei
nančią, krentančią ant piešiamo
jo daikto šviesą. Jam nebuvo pil
kų, debesuotų dienų, nebuvo se
zoniniai pasikeičiančio oro. Jis 
tikėjo į vienodą, nuolatinę, stip
rią, aiškią, statišką, belaikę švie
są, nekylančią tik tą momentą 
iš vieno kokio šaltinio. Cezanne ti
kėjo, kad paveikslas gali būti nu
pieštas tiktai linijos, plokštumos 
ir spalvos santykiavimu. Kiekvie
na linija yra reikšminga, plokš
tuma galima išgauti gilumą, ir 
spalvos jėga galima kaitalioti li
nijos ir plokštumos kryptį. Jis, 
naudodamas nutolstančias šaltas 
spalvas (žalia,mėlyna) ir artėjan
čias

vis daugiau ir daugiau abstrakti- 
na. Gamtovaizdyje matome lau
kus kaip spalvotas plokštumas, 
namus kaip kubus, akmenis kaip 
kūgius, medžius kaip apskritimus. 
Kadangi autorius nenaudoja še
šėlių, šiems atskiriems elemen
tams atskirti jis apvedžioja juos 
juoda linija.

Natiurmortus dailininkas Ce
zanne piešia taip, kad viso pa
veikslo dėmesys sueitų į centrinį 
tašką. Jam nesvarbu, jeigu padė
tas daiktas bus iškreiptas iš jo re
guliarios arba natūralios formos. 
Jeigu reikia užpildyti atlikusią 
tuštumą, Cezanne nebijo iškreip
ti obuolio, bonkos arba indo su 
vaisiais formos, kad užtušuotų 
tuštumą. Kadangi Cezanne tikėjo 
į tvarką paveiksle, todėl jis atsi
sakė natūralumo tai tvarkai pa
laikyti. Kadangi1 spalva yra jojo 
perspektyva, todėl vaisiai neatro
do tikroviškai, kuriuos galėtu
mėm atskirti jų paviršiaus išvaiz
da, bet dailininkas viena spalva 
jiems duoda apvalią formą, ku
riuos mes atskiriame abstraktinta 
forma.

Cezanne portretai yra daugiau 
pozuojantys modeliai, kuriuose 

iu(geltona, raudona) šiltas dailininkas randa ne tiktai

Rašytojui ryšys su tėvyne yra 
labai svarbus dalykas. Man, nors 
svetur pragyvenusiam jau dides
nę amžiaus dalį, netarpiškas ry
šys su gimtuoju kraštu, o ypač 
su jo kultūriniu gyvenimu buvo 
ir bus gyvybinis reikalas. Ilgą 
laiką tokio ryšio neturėjau, bet 
vieną kartą, jau nikitochruščio- 
viniais laikais, į susirašinėjimą 
su viena moterim įsiterpė mano 
senas bičiulis Vytautas Sirijos 
Gira, ir štai jau bus bene sep
tyniolika metų, kai mudu inten
syviai susirašinėjava. Ta mūsų 
korespondencija yra truputį keis
toka. Yra mūsų tarpe daug daly
kų, dėl kurių nesutinkava. Kar
tais net aštriai apsikapojava, bet 
dėl to nei aš, nei jis neturiva 
nė mažiausio noro koresponden
ciją nutraukti. Šių metų pradžioje 
jis man atsiuntė savo naujausią 
apsakymų apysakų rinkinį su 
tokiu įrašu: “Mano nuošir
džiam ideologiniam priešui ir 
širdingam asmeniškam draugui 
— Vytautas Sirijos Gira, 17.11. 
1971, Vilnius”. Iš tikrųjų, šis į- 
rašas yra labai būdingas visai 
mūsų korespondencijai. Ne su 
visa kuo sutinkame, tačiau ran
dame formą, kuri mūsų neužgau
na ir neveda į konfliktą.

Nors Vytautas Sirijos Gira net 
septyneriais metais už manė jau
nesnis, bet rašytojiška karjera 
jis yra mane pralenkęs: pirmasis 
jojo eilių rinkinys “Gulas į atei
tį” pasirodė metais anksčiau už 
mano pirmąją eilių knygą “Ei
lėraščiai”. Pradžioje buvo tiktai 
kepurinė pažintis, bet tolydžio 
ta pažintis vystėsi į tikrą drau
gystę: mums buvo malonu susi
tikti, pasikalbėt, dalintis įspū
džiais apie literatūrines naujie
nas. Politinių pažiūrų jis, man
ding, labai aiškių tada gal ir ne
turėjęs, tai buvo teigiamas tipin
gas miesčioniukas. Jis pats sako
si, kad jojo politinės pažiūros iš- 
ryškėjusios tiktai ispanų pilieti
nio karo metais, noriu pasakyti, 
kad tada jis simpatizavo ispanų 
respublikos gynėjams. Dabar yra 
nepartinis, tačiau esamos tvarkos 
nuosaikus simpatikas. Už savo 
nepartiškumą, manding, moka 
duoklę, partija savuosius ypatin
gai kelia ir vertina, ir dažnai 
man tenka pajusti, kad jis verti
namas ne pagal savo nuopelnus...

JONAS AISTIS

Vytautas Sirijos Gira yra dvie
jų profesijų žmogus: medicinos 
gydytojas ir rašytojas. Kaip rašy
tojas jis yra lygia dalia labai ša
kotas: pradėjo eilėmis, rašė 
eiliuotas knygeles vaikams, kūrė 
pjeses teatrui, kino scenarijus, 
nuo 1949 metų metėsi beletristi- 
kon ir yra sukūręs tris aukštos 
kokybės romanus, be to, atidavė 
duoklę ir laikraštininkystei.

Ta jo dviejų profesijų padėtis 
jį padarė gal kiek savarankiškes
ni, daugiau savo jėgomis pasiti
kintį. Tik taip jis galėjo grumtis

Vytautas Sirijos Gira

su leidykla dėl romano “Vora
tinkliai draikės be vėjo” visą de
šimtmetį. Ne be ironijos romano 
aplanke autorius rašo: “Jeigu au
torius būtų iš naujo perrašęs šį 
senokai gimusį romaną, gal būt, 
be didelio vargo, keliais plunks
nos brūkštelėjimais, būtų pasta
tydinęs Vilniuje Žirmūnus ir nu- 
tiesęs troleibusų linijas. Tai jam 
kainuotų žymiai pigiau, negu 
miesto merui. Ir Palangoje ne
sunku būtų įrengti restoraną iš 
stiklo ir plieno, nes tokio resto
rano romane taip pat nėra. Ir 
vis dėlto knygos puslapiuose pa- 
palikta beveik taip, kaip buvo 
prieš dešimtį metų, kai nebuvo 
nei Gintaro, nei mini sijonukų, 
kai ligoninėse grindis plaudavo 
ne tik chloramino, bet ir karbo-

plio skiediniu, kai nebuvo net 
tiesioginio susisiekimo Vilnius — 
Talinas... Nes romano esmę suda
ro ne urbanistinės ar buitinės de
talės, o žmogaus jausmų lūžiai. 
Miestai keičiasi žymiai greičiau 
negu žmonių charakteriai. Ir 
mano personažai dabartiniame 
Vilniuje, tur būt, nesielgtų pro
tingiau, kaip anuomet”.

Tasai romanas susilaukė, man
ding, neužtarnautų komplikaci
jų. Berods 1958 m. buvo paskelb
tas “Pergalės” žurnale. Leidykla 
nesutiko jo skelbti žurnale pasi
rodžiusioje versijoje ir reikalavo 
įnešti pataisų, bet autorius su 
tuo nesutiko. Reikalas leidykloje 
užtruko iki tol, kol romanas pa
sirodė rusiškame vertime Mask
voje. “Vagos” leidyklai nieko ne
liko kito daryti kaip tiktai roma
ną paskelbti 1968 m. Prie to rei
kia dar pridėti ir tai, kad kana- 
diškė “Nepriklausomoji Lietuva” 
paskelbė romano parafrazę pa
vadintą “Voratinkliai nesidraikė 
be vėjo...” Tai bene bus vieninte
lis autoriaus kūrinys, sudaręs jam 
tiek nemalonumų...

Bene pats stipriausias Vytauto 
Sirijos Giros romanas yra “Tai 
ir viskas”, kuriame vaizduojama 
grįžusio tėvynėn lietuvio svetim
šalių legiono kario agonija. Ro- 
-manas išverstas į rusų ir į latvių 
kalbas. Su tuo romanu beletris
tas užgožė poetą. Vytautas Siri
jos Gira paskutiniaisiais laikais 
sų poezija jau beveik nesirodo. 
Prozoje jis yra daug svaresnis. 
Turi lengvą ir laisvą pasakojimo 
ritmą, gerai supintą fabulą, ir 
beletristikoje yra daug svaresnis 
negu poezijoje, kur nevengė po
zos ir net kalambūrų.

Bet man jis buvo ir liko išti
kimas draugas. Toks pat, kaip 
buvo prieš trisdešimtį metų. Ar
timesni, ar tai iš tingėjimo, ar 
negalėjimo, mane, sakyčiau, pri
miršo, o jis man dažnai į vieną 
laišką du parašo... Dėl to šian
dien aš noriu jį iš savo draugų 
išskirti, ir pasveikinti šiuo kuk
liu rašteliu jo šešių dešimtų me
tų sukakties (1971 balandžio 12) 
proga. Laiške jam linkėjau para
šyti lietuvišką romaną upę, tu
rintį bent tiek puslapių, kiek tu
ri Nemunas kilometrų nuo savo 
ištakų iki žiočių, ir tą linkėjimą 
taipgi čia pakartoju...

Diena susidurdavo su diena, 
kai jūs atvažiuodavote pas mus:

nuo Biržų krašto,
(nuo Vilniaus) 
ir nuo Sūduvos.

2.

O vėjo Medi!
O lietaus Medi!
O Medi saulės —
ir Medi debesių ....

Staltiesė bolavo tada, kaip salos.
Ir jūsų meilė buvo man tokia 

apčiuopiama,
Kaip numesti rūbai
ant upės kranto.
(Arba deganti lempa tamsiam kambary.)

3.

Mes apkabindavome jlus
ir pabueiuodavom.

(Teta Matilda, Teta Elizabieta.)

ir pats žaliausias 
iš žalių laukų tada 
Priklausė mums.

Ir upė bėgo 
anapus sodo,

Kaip greitas, 
kaip juodas labai 
triukšmingas 
Garvežys.

Ir vėjas dainavo,
(keikėsi!) — 

tarytum senas girtuoklis, Vaivada; žmogus 
iš anos pusės kaimo-------

4.

(Teta Matilda,
Teta Elizabieta!)

Mes žaidėme su žeme, 
kaip su iškimštu paukščiu —- —

Ir lietus,
praskubėdavo pro šalį —

(Tas pilkas ir senas — ir labai mylimas tarnas ... )

5.

Taip, taip mes mylėjome jus, mano 
Tetos ir Dėdės.

Per Sekmines —
aukšti balsai, pasigirsdavo medžiuose — — 
Dangus kvepėjo, kaip ievos žiedus.

6.

Kai jūs atvažiuodavote pas mus;

nuo Biržų krašto, 
(nuo Vilniaus) 
ir nuo Sūduvos,

Teta Matilda!
Teta Elizabieta !

7.

Gėlė grojo garsiau, negu miesto orkestras. 
(Vienas obuolys perpildydavo sodų!)

Ir medis,
ak, medis —

tapo tučtuojau 
pakeltas 
į riterius.

8.

Taip, taip — 
mes mylėjome jus:

Teta Gertrūda, 
Teta Elizabieta.

Ir joks judesys vėjo medžiuose, 
Neprilygdavo judesiui 

jūsų rankų . . .

Diena susidurdavo 
su diena.
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Kovos su lenkais prieš 50 metų 
Želigovskio puolimas

Trumpa istorinė 1920 metų karo veiksmų apžvalga

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Vidaus ir užsienio politikos 
srityje

Patyloms vykdomas rugsėjo 22 
d. katastrofos kaltininkų ieškoji
mas greitai nurimo, kaltininkų 
nesuradus. Tiesų pasakius, jų bu
vo ieškoma ten, kur nejmanoma- 
buvo surasti. Ieškojo tie, kurie ir 
patys buvo kalti. Tačiau Lietuvai 
grėsė naujas pavojus, tad ir kalti
ninkų ieškojimas turėjo pritilti.

Užsienyje, ypatingai santarvės 
valstybių sostinėse ir Tautų Są
jungoje, lenkų diplomatija iš
vystė stiprią akciją prieš Lietu
vą. Kaltino Lietuvą susidėjimu su 
bolševikais, veikimu drauge su 
jais prieš Lenkiją, neutraliteto 
nesilaikymu ir t. t. Reikėjo gin
tis ir įtikinti pasaulį, kad ne vien 
tik lenkų tiesa ir teisė, bet yra ir 
lietuvių tiesa ir teisė. J darbą už- 
sięnio politikos srityje buvo pa
imti visi tinkami asmenys, ku
riuos tik lietuviai turėjo tuo me
tu. Užsienio reikalų ministeriu 
buvo J. Purickis. Tautų Sąjungo
je Lietuvos reikalus vykusiai gy
nė prof. A. Voldemaras. Stipriai 
supintuose, apgaulinguose bei 
suktuose Lietuvos ir Lenkijos gin
čo klausimuose, sprendžiant juos 
derybose, lietuviai niekad nepra
laimėdavo. Lietuvos atstovai-dip- 
lofnatai visuomet buvo gerai pa
siruošę (žiūr. Lossovvski, Stosun- 
ki polsko-litevvskie v latach 1918 
-1920) . ■

Lietuvoje visų pakraipų spau
da ir pavieniai asmenys, išvystė 
stiprią akciją, organizuotis, teik
ti pagalbą kariubmenei ir gintis 
nuo priešo. Pavojui gresiant, vis 
dėlto lietuviai sugeba vieningai ir 
darniai veikti.

Netikėtas gen. L. Želigovskio 
puolimas

Sąlygos avantiūrai buvo pa
lankios. Lenkų frontas slinko 
vis tolyn nuo Vilniaus į rytus. 
Derybos lenkų su bolševikais 
Rygoje vyko sėkmingai. Sovietų 
Rusijos padėtis buvo sunki ir ji 
nuolatos dar sunkėjo. Išseko 
visi karo reikmenys; ginklai, 
šaudmenys, medžiagos, maistas, 
rūbai ir t. t., krašte vyko nuo
latiniai sukilimai. Vėliau, karui 
pasibaigus, paskelbtomis žinio
mis paaiškėjo, kad rusams - bol
ševikams buvo tebeūkę tik men
ki išteklių trupiniai karui, tęsti 
vieną ar du mėnesius. (Žiūr. Ka- 
kurin i Mielikov, Vojna s bielo- 
poliakami, 1925.). Rusijos pie
tuose dar veikė Sovietų Rusijos 
mirtinas priešas generolas Vran 
gelis. Tad Rygos derybose So
vietųRusija darė nuolaidas, 
troško taikos.

Lėnkijos vidaus padėtis buvo 
nepalyginamai geresnė. Po per
galės prie Vyslos, I .enki jos ka
rių ir gyventojų nuotaika buvo 
gera. Paramą karo reikmenimis 
teikdavo santarvės valstybės: 
ginklus, rūbus ir net maistą. 
Tačiau per veik 2 metų inten
syvų karą su rusais - bolševi
kais, Lenkija turėjo apie 100,- 
000 vyrų vien žuvusiais. Jaunai 
valstybei tai buvo dideli nuosto
liai. Santarvės valstybės ragino 
Lenkiją derėtis ir taikintis. Pre
liminarinė lenkų su bolševikais 
taikos sutartis buvo pasirašyta 
Rygoje spalio 12 d.

Laisvų jėgų J. Pilsudskis tu
rėjo pakankamai daug, tad ri
zikavo pasinaudoti proga. Rug
sėjo 29—31 d. J. Pilsudsiks su 
gen. L. Zeligovskiu buvo aptarę 
“sukilimo” ir žygio j Vilnių met
menis. Spalio 1 d. prasidėjo len
kų kariuomenės dalių žygiui į 
Vilnių telkimas. Spalio 2 d. J. 
Pilsudskis apžiūrėjo lietuvių - 
gudų diviziją, stovinčią į šiaurę

KAZYS ALIŠAUSKAS

nuo Lydos, skirtą žygiui į Vil
nių. Joje buvo apie 6,000 dur
tuvų (reiškia rikiuotės karių - 
kovotojų). Apie žygį į Vilnių 
niekam nebuvo sakoma, viskas 
buvo laikoma griežtoje paslap
tyje net ir nuo savo dalių vadų 
iki pat paskutinės dienos. Gen. 
L. Želigovskis iš jam skirtų da
lių sudarė: dvi pėstininkų bri
gadas Varanavas - Benekainys 
apylinkėje ir vieną mišrią majo
ro Koscialkovskio rinktinę Ei
šiškių apylinkėje. Viso žygio 
pradžioje gen. L. Želigovskis 
savo valdžioje turėjo: 16 pėsti
ninkų batalionų, 5 kavalerijos 
eskadronus, 36 lauko patran
kas, 8 sunkias patrankas, 139 
kulkosvaidžius ir keletą šarvuo
čių (žiūr. Kpt Waligora, Mūsų 
Žinynas Nr. 79, Kaip Želigovs
kis užėmė Vilnių, vertimas). Vė
liau, Vilniaus miestą užėmus, 
Želigovskio armija buvo sustip
rinta, kavalerija ir pėstininkais, 
bet daugiausia kavalerija, jos 
suorganizuota net dvi brigados.

Spalio 6 d. lenkai didelėmis 
jėgomis puolė mūsų sargybas, 
esančias j rytus nuo Eišiškių ir 
tarp geležinkelių linijų, Vilnius - 
Lyda ir Vilnius - Maladečina.

Ladigos stojo gen. ,S. Žukaus
kas.

Spalio 7 d. gen. L. Želigovskis 
išleido cperatvvinį įsakymą žy
giui Vilnių užimti; viskas turi 
būti paruošta iki spalio 8 d. 6 
vai. ryto. Sužinoję apie žygį, kai 
kurie karininkai, ypatingai arti
leristai, pareiškė nepasitenkini
mą. jog jie nenori būti “maišti
ninkais”. Nepasitenkinimas bu
vo stiprus, ir Želigovskis turėjo 
apie tai tuoj praneš'i J. Pilsuds
kiui. J. Pilsudskis į šį reikalą 
tiesiogiai kištis nenorėjo. Reika
lą sutvarkyti pavedė generolui 
Sikorskiui. Naktį iš 7 į 8 d. gen. 
Sikorskis atvyko į Varanavą ir 
paaiškino, kad tai yra politinis 
manevras, daromas su vyriau
sio karo vado žinia ir kad “tai 
reikia atlikti”. Karininkai nuri
mo, ir gen. L. Želigovskis įsakė 
operatyvinį įsakymą vykdyti. 
Kareiviams tačiau nieko nebuvo 
aiškinama ir sakoma. Tokias ži
nias suteikė kpt. Waligora (žiūr. 
Mūsų Žinynas Nr. 79, “Kaip Že
ligovskis užėmė Vilnių”, verti
mas). Tačiau vargiai tuo kpt. 
Waligoros aiškinimu galima pil
nai tikėti, kad tai buvo vien 
garbės (nenoras būti "maišti
ninkais”) reikalas. Yra seniai 
visiems žinoma, kad daugelis 
lenkų inteligentų simpatizavo

Mūsų kariai 1920 metais Vilniaus krašto miškuose pasirengę sutikti puolančius lenkus.

Mūsų sargybos pasitraukė. Len
kai kai kuriose vietose perėjo 
Šalčios upelį ir užėmė vietoves: 
Butrimonys (Eišiškių apskr.), 
Gerviškės, Benekainys ir Kau- 
lėliškės. Pasitraukusios lietuvių 
sargybos užėmė Stasylos gelž- 
kelio stotį ir eilę kaimų prie Šal
čininkėlių ir Toboriškės.

Šiuo mažu puolimu gen. L. Že
ligovskis pasistengė užimti išei
ties ribą tikrajam puolimui, t. 
y. prieiti kiek galima arčiau prie 
Vilniaus, kad paskui, puolant 
vienu šuoliu, būtų galima grei
tai užimti patį miestą. Tad Že
ligovskio karo veiksmų pradžią 
reikia laikyti spalio 6 d., bet ne 
spalio 8 dieną.

Kaip kad liudija 1920 m. Ge
neralinio štabo pranešimai (žiūr. 
Karys Nr. 40—41, 1930 m. psl.' 
786), kariuomenės vadovybė ži
nojo, kad lenkai yra sutelkę 
gan dideles jėgas Varanavas - 
Benekainys apylinkėje, tačiau 
nieko nedariai" šio baro, kuris 
buvo silpnai pridengtas, nesu-į 
stiprino. Manau, nesustiprino 
dėl to, kad jėgų turėta mažai. 
Antra vertus, tikėtasi, kad de
rybos Suvalkuose baigsis pasto
via taika; armijos vadai tuo lai
ku pasikeitė, vietoje pik. ltn. K.

lietuviams, draugavo su lietu
viais, nors politinės pažiūros 
Lietuvos reikalais buvo it skir
tingos. Tad tenka manyti, kad 
buvo tokių, kurie nenorėjo galu
tinai lenkų ir lietuvių santykius 
pagadinti.

Žygį Želigovskis pradėjo, kaip 
buvo savo įsakyme nurodęs. 
Prasidėjus žygiui, spalio 8 d. Že
ligovskis išleido įsakymą “Vidu
riniosios Lietuvos kareiviams ir 
gyventojams”. Paskelbė, kad 
sudaroma “Vidurinioji Lietuva” 
ir pasiskelbė “Viduriniosios Lie
tuvos vyriausiu karo vadu.”

Priekinės saugos lietuvių sar
gybų liniją lengvai perėjo, bet 
prie Merkio upės, kur buvo lie
tuvių pagrindinę pozicija, lenkai 
sutiko stiprų lietuvių pasiprie
šinimą.

Vilniaus miesto gynimas, pa
sitraukimas ir Želigovskio puo
limas buvo didžiulė staigmena 
lie'uviams. Gen. S. Žukauskas, 
perėmęs vado pareigas, rado 
Lietuvos kariuomenės išdėsty
mą tokį, kad trumpu laiku ne
galėjo sutelkti didesnių jėgų 
Vilniaus miesto gynimui. Pa
naudojo tik Vilniaus apylinkėje 
esančius 4, 7 ir 6 pėst. pulkus, 
kurie buvo toli gražu nepilnos
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| jų sudėties. Viso ten tuo metu 
buvo: 7 pėst. batalionai, 2 lau
ko artilerijos baterijos ir 3 ka- 
va'erijos eskadronai.

Spalio 8 d. anks i rytą gen. 
S. Žukauskas tuoj gavo žinią, 
kad lenkai pradėjo puolimą į 
vakarus ir į rytus nuo geležin- 
eilo linijos Vilnius - Lyda. Jis 
nusprendė ginti Vilnių ir davė 
atatinkamą įsakymą.

Pozicija prie Rūdninkų, Ja
šiūnų ir Turgelių, pagal Merkio 
upę — 25 kilometrai į pietus 
nuo Vilniaus mies o, buvo užim
ta mažomis jėgomis. Lenkų 
puolimui prasidėjus, gen. S. Žu
kauskas įsakė karn. J. Variako- 
jui paskubomis geležinkeliu pa
siųsti dar vieną batalioną. Tad 
prie Merkio upės pozicijoje Vil
nių gynė; du pėstininkų batalio
nai 4 pėst. pulko, vienas batalio
nas 9 pėst. pulko, 1 raitininkų 
eskadronas ir 1 lauko baterija.

Gen. S. Žukauskas nesitikėjo, 
kad pavyks lenkus sulaikyti 
prie Merkio, tad sudarė ir ant
rą gynimosi liniją pag'al Vokės 
upelį; Baltoji Vokė - Barkiškės - 
Dusinėliai - Daržininkai - Gri
gaičiai. ši pozicija yra 10—12 
kilometrų nuo Vilniaus miesto. 
I divizijos vadui gen. St. Nas
topkai įsakė tuojau šią poziciją 
užimti (žiūr. J. Petraitis, Lais
vę ginant, psl. 186).

Vidudienyje, tą pat dieną, t. 
y. spalio 8 d. gen. S. Žukauskas 
gavo daugiau žinių iš fronto 
apie priešo jėgas ir puolimo 
kryptis. Tuoj suprato, kad len-

(Iš Br. Kviklio archyvo) 

kai vykdo didelį puolimai, jų už
simojimai yra dideli, ne vien tik 
Vilniaus miestas. Todėl jis dali
nai pakeitė sprendimą ginti Vil
nių, nepakartojo rugsėjo 22 d. 
klaidos, nepririšo dalių ir dali
nių prie vietos ir nesuvaržė va
dų iniciatyvos. Leido dalių va
dams spręsti ir veikti savaran- 
kiškiai. Tą pat dieną 14 vai. jis 
įsakė:

I divizijos vadui gen. St. Nas
topkai (4, 7 ir 9 pėst. pulkai), 
gavus įsakymą trauktis į šiaurę 
per Nerį ir užimti poziciją; Rie
šė - Papiškės riboje (10—12 km. 
į šiaurę nuo Vilniaus).

III divizijos vadui mjr. Ignui 
Musteikiui (1, 3 ir 6 pėst pul
kai). užimti ir gintis; Valkinin
kai - Jurgelionys - Ligainės - Vo
kė riboje.

Jeigu priešas toliau pultų, ir 
negalima būtų laikytis, gen. St. 
Nastopkai trauktis keliu Mai- 
šiogala - Širvintos ir mjr. Ig. 
Musteikiui tarp geležinkelių Vil
nius - Kaunas ir Varėna - Aly
tus (žiūr. J. Petraitis, Laisvę 
ginant, psl. 187).

Generaliniam štabui įsakė iš 
Vilniaus persikelti į Kauną.

II divizijai (2, 5 ir 8 pėst. pul
kai), nebuvo duotas uždavinys,

«

šeštadienis, 1971 m. gegužės mėn. 8' d.

Lenkų generolo' Želigovskio 1920 m. spalio mėn. 8 ir 9 d. puolimo schema

nes ji stovėjo Suvalkuose, kur 
frontas buvo ramus.

Šiuo antruoju operatyviu įsa
kymu gen. S. Žukauskas tiksliai 
pramatė priešo tikslus ir įvykių 
eigą ateityje, tad nebuvo dau
giau jokių didesnių netikėtumų.

Prasidėjo Vilniaus miesto 
evakuacija. Nuotaika visų lietu
vių buvo nejauki. Visi suprato, 
kad grėsmė yra reali ir didelė. 
Jokio niurnėjimo bei priekaištų 
vyriausybei ir gen. S. Žukaus
kui neteko girdėti, jų nebuvo.

Lenkai puolė keleriopai dides
nėmis už mūsiškes jėgomis Ja
šiūnai - Rūdninkai' riboje. Želi
govskio armijos sparnus sau
gojo lenkų reguliari kariuęme- 
nė (nepriklausanti “maištinin
kams”), tad Jo jėgos galėjo 
puolimą vykdyti sutelktomis jė
gomis — koncentriškai.

Spalio 8 d. apie 16 vai. lenkai 
perėjo Merkio upę, tebeliko ne
užimti tik Jašiūnai, kur karn. 
J. Vidugiris ir karn. J. Andra-

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ

IR VISAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Tel. 581-6590; 581-7729

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

BROOKLYN. N Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEMARU. N. J.
SOUTH RIVER. N. J. 
UTICA, N Y.
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
AI.LENTOVVN, PA.
LOS ANGELES 4. CAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, MU. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
I1AHWAY. N. J. 

šūnas (4 pėst. pulko batalionų 
vadai) stipriai priešinosi. Va
karop jie pasitraukė. Lenkai 
nakvojo Parudaminys - Papiš
kės riboje. Lietuviai pasitraukė 
į antrąją gynimosi ribą, ruošėsi 
čia gintis.

Spalio 9 d. vyko kautynės jau 
šioje riboje. Lenkai, turėdami 
jėgų persvarą, apėjo mūsų po
zicijų sparnus ir privertė pasi
traukti. Vidudienyje lietuviai 
paliko Vilniaus miestą. Kai ku

F I R M O S

(LICENSED by Vnešposyltorg)

153(1 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE

378 MARKET STREET
48 \VHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEIVOOD ACRES
631 W. GIRARD AVENUE
126 TTLGHMAN STREET
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHEAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HTULSTDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCEI.LŪS STREET 
1028 KENIIAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 XV. BROADWAY
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVENUE 

T

rios kariuomenės dalys pasi
traukė, miestą aplenkdamos. 
Mieste kautynių nebuvo. Apie 
15—16 vai. lenkų priekinės da
lys priėjb prie miesto ir netru
kus miestą užėmė.

Išvykstant iš Vilniaus, miesto 
valdymas buvo patikėtas pran
cūzų karinės misijos viršininkui 
Lietuvoje, pik. Reboul. Jo žinio
je buvo palikta ir viena nedide
lė kuopa kareivių. Prie prancū- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Kovos su 
lenkais

‘Atkelta iš 4 psl.)

zų karinės misijos buvo priko
mandiruotas krašto apsaugos 
minis erijos atstovas karin. R. 
Liormanas. Po kelerių dienų jie 
visi parvyko j Kauną.

Užėmęs Vilnių, Želigovskis pa 
skelbė spaudoje ir per radiją, 
kad sudarąs “Vidurinę Lietu
vą”; kad yra sudaryta vykdo
moji komisija “Vidurinėm Lietu
vos” teritorijai valdyti; kad 
vykdomoji komisija nepripažs- 
ta Lietuvos (Kauno) vyriausy
bės ir kad bus sušauktas Vil
niuje seimas. Želigovskis pasili
ko vyriausiu karo vadu. Tą pa
čią dieną lenkų generalinis šta
bas Varšuvoje paskelbė žinią:

“Gen. Želigovskis, nepaisyda
mas sutarties dėl demarkaci
jos linijos savo atsakomybe 
paėmė Vilnių” (žiūr. J. Pe'- 
ruitis, Laisvę ginant, psl. 193 
ir Kpt. VValigora).
Nors Lenkija tuoj paskelbė, 

kad Želigovskis esąs maištinin
kas, tačiau laikė jį savo globoje 
ir teikė jam medžiaginę, teisinę 
ir politinę paramą.

Želigovskio žygis buvo netikė
tas ne tik lie'uviams, bet ir Va
karų Europos politikams, kurie 
stengusi stabilizuoti Lietuvos - 
Lenkijos santykius. Visi jie pa
smerkė Želigovskio avantiūrą, 
stengėsi ją likviduoti, tačiau ne
pavyko — jėga dominavo.

Kariuomenės didinimas

Dar rugpiūčio ir rugsėjo mėn. 
1920 melais buvo pašaukta j 
kariuomenę nežymus kiekis vy
rų. Kariuomenė, nors ir pavė
luotai, buvo didinama. Naujos 
kariuomenės dalys pebuvo stei
giamos, pašauktieji buvo pa
siųsti į jau esamas kariuomenės 
dalis papildymui.

šaukiant naujokus į kariuo
menę, įvyko ir nesusipratimų. 
Vyriausybė ir, berods, Steigia
masis Seimas gavo skundų, kad 
gydytojai atleidžia nuo karo 
tarnybos sveikus vyrus. Nors 
tai buvo melas, bet kai kurie 
vyriausybės pareigūnai tuo pa
tikėjo. Tai labai supykino gydy
tojus patriotus, ir jie pradėjo 
imti į kariuomenę visus, kurie 
tik buvo pašaukti. Kariuomenės 
dalys gavo apsčiai nesveikų vy
rų ir nežinojo, ką su jais daryti. 
Ligoti vyrai tik apsunkindavo 
kariuomenės dalis, ypač žygio 
metu, šis reikalas buvo sutvar
kytas, tik kovoms su lenkais pa
sibaigus. Nesveiki vyrai buvo 
atleisti.

Tik spalio mėn. buvo pradėta 
steigti ir naujos kariuomenės 
dalys. Kavalerijos turėjome la
bai mažai, vos tik vieną pulką. 
Spalio mėn. 1 d. buvo įsteigtas 
3 dragūnų Geležinio Vilko pul
kas, tačiau privačia Steigiamojo 
Seimo atstovo kpt. L. Natkevi
čiaus iniciatyva. Kariuomenės 
vadovybė naujas kariuomenės 
dalis pradėjo steigti vėliau, kai 
Vilnius buvo jau prarastas.

11 pėst. Vilniaus pulkas įsteig
tas spalio 14 d. Vadu paskirtas 
mjr. J. Skorulis. Pulkas organi
zavosi Kaune.

12 Kauno pulkas įsteigtas 
spalio 12 d. Vadu paskirtas mjr. 
V. šaudzis. Pulkas organizavosi 
Kaune, bet tuoj buvo perkeltas 
j Vilkaviškį.

13 pėst. Savanorių pulkas 
įsteigtas spalio 12 d. Organizavo 
kpt. K. Škirpa, pradžioje Kaune, 
vėliau perkeltas į Raudondvarį.

2 ulonų L. Kunig. Birutės pul
kas įsteigtas spalio 30 d. Pulko 
vadu paskirtas pik. Pr. Jackevi
čius. Pulkas organizavosi Kau
ne.

Lygiagrečiai buvo didinama 
ir artilerija, steigiant baterijas. 
Sustiprinta karo aviacija ir ka
ro technikos dalys priemonėmis 
ir žmonėmis.

Naujai įsteigtos kariuomenės

Pašarvoti du jaunai mūsų kartai, žuvę begindami Vilnių nuo atakuojančių lenkų.
(Iš Br. Kviklio archyvo)

dalys sudarė rezervą ir buvo ap- rėjome rezervą, nors ir nepa- 
jungtos į IV diviziją. Divizijos ruoštą pilnai kautynėms, žy- 
vadu buvo paskirtas pik. ltn. K. miai didesnė reikšmė būtų tu- 
T.ad:trn v.nrioviMA Kannp reta, jėigu tai būtų padaryta

pora mėnesių anksčiau. Nebu
vo daroma todėl, nes tai buvo 
surišta su išlaidomis. Baimin
tasi, kad vėl nepakliūtų valsty
bės iždas į finansinius sunku
mus, kaip kad buvo atsitikę 
1919 metais.

Ladiga, vadovietė Kaune.
Visa tai buvo daroma, deja, 

pavėluotai. Pilnai išsivystyti 
naujos kariuomenės dalys iki 
kautynių su lenkas pabaigos 
nesuspėjo. Tač au jų steigimas 
reikšmės turėjo, atsiliepė į ka
rių esančių fronte moralę. Tu-

Rašytojas majoras P. Rusec- 
kas savo knygoje “Savanorių 
žygiai” rašo ir už šį pavėlavimą 
labai pyksta. Kaltina vyriausy
bę ir kariuomenės tuometinę 
vadovybę. Jisai sako, “jeigu trū
ko pinigų, mes (re škia kariai) 
galėjome kelis mėnesius pragy
venti be algų, kaip kad 1919 m. 
buvo”. Iš tikrųjų Lietuvos iždo 
stovis nebuvo blogas. (B. d.)

Spartuoliškai iškepta knyga
Jurgis Glauda SIMAS. Išleido 

“Vities” draugijos leidykla Cieve
lande 1971 m. 
na $3.00.

Knyga 160 psl. Kai-

*

ir širdgėla pergy-Su pykčiu 
venome Simo Kudirkos tragedi
ją. Ypač koktu darėsi, patyrus 
amerikiečių pareigūnų pasimeti
mą. Admirolai ir kapitonai at
rodė lyg kūdikiai, iką tik išsi-

PR. VISVYDAS

blausiai gaila lietuvių kalbos, 
kuri knygoje šaukte šaukia 
S.O.S.

Pietų Kalifornijoje knyga bu
vo reklamuojama, kaip “labai 
populiari ir gausiai perkama”. 
Iš tikrųjų žmonės pirko ne sti
lių, ne kalbą, ne literatūrą, bet

rioglinę iš lopšio ir niekad ne- PaM skardų faktą paženklintą 
girdėję apie žmonių persekioji- iSlmo vardu: tegul jis lentynoje 
mą. Sovietijoje. Užuot gynę pa
bėgėlio teises, jie tik jaukė visą 
įvykį, bijodami nusvilinti savo 
nagus, su kiekvienu telegoni- 
niu pasikalbėjimu kaldami nau
ją nukryžiavimo vinį. Net ir 
šiandien Kudirkos likimą gau
bia migla. Nežinome, ar jis gy
vas, ar laukia teismo. Sovietų 
biurokratai savo ruožtu mela
gingomis spaudos antimis sten
giasi užlyginti šį budelišką dar
belį.

Prie situacijos sujaukimo pri
sidėjo ir neseniai iš spaudos išė
jusi Jurgio Gliaudės knyga “Si
mas”, parašyta su spartuolišku 
užsidegimu. Pasirodo, laureato 
Gliaudos ilgai raginti nereikia. 
Keli balsai spaudoje užsiminė, 
kad vaizdinga knyga, nuodug
niai gvildenanti visą įvykį, yra 
būtina pasauliui, žiūrėk, sau
siui baigiantis, Jurgis Gila ’dg 
ėmė ir paklojo “Simą". A'seit. 
kalti gelož’. kol karkta o kiti 
tegul sau planuoja. Ryžtas pa
girtinas, nors kalimas nelygus 
kalimui. sykį tiesiog norisi 
garsiai sušukti: Kokia gi nauda 
iš tokio sta:hanoviško kalimo?

Gliaudos reportažas yra tik
ras klaidų rinkinys. Jei ate’tv’e 
literatūros mokytojai ieškos pa
vyzdžių studentams parodyti, 
kaip nereikia rašyti, "rimo" 
puslapiai pravers. Jautresnis 
skaity’oias, peršokas viena rti- 
listinę ar kalbinę kliūti, tuoj pat 
susiduria su nauju baubu. Ir 
taip be galo. Kalba jau faip su
darkyta, jau taip pigi. Po lektū
ros pasijunti dvasiškai sudau
žytas : pasidaro gaila nė tik ru
sams išduoto Simo, bet ir sunie
kintos lietuvių literatūros. O la

liudija šių dienų pasaulio smur
tą ir neteisybę. Paskutinėmis 
žiniomis, jau leidžiama antroji 
laida, nes pirmoji išpirkta. Los 
Angeles mieste įvykusiame pri
statyme autorius pasižadėjo, 
žūt būt, išleisti “Simą” ir ang
lų kalba.

Jau ne kartą J. Gliaudą susi
laukė priekaištų dėl savo kata- 
komb’ško stiliaus ir lietuvių kal
bas dėsnių nepaisymo. Daug kas 
ir iš artimesnių žmonių pusbal
siu pasako: *‘Jo kalba medinė, 
o personažai vaškiniai”. Tai tie
sa. Gliaudą yra iš tų rašytojų, 
kuriems tema rūpi labiau, negu 
stilius. Į kalbą jis žiūri ne kaip 
į esminę, integralinę prozos sub- 

, stanciją. bet kaip i šalutinę 
| priemonę savo rašytoiiškam pa- 
1 tosni Preikšu. Todėl jo nersona- 
j žai ir idėioa ne i’ri meniškos gy
vybės. Juk su-ku neiaučiant 
l-n’bcs -vvi’” nb’pn.pp. sukurti 
'i'Tu ’t’ki *”nt’ stilių.

Nesu kalbininkas ir ^uvalki- 
<ranyklose karvių neganiau, 
dėlto galėčiau sudaryti ilgo- 
sąrašą visų kalbinių liapsu- 
kuriuos J. Gliaudą yra įvė- 
skubiai iškepto’e knygoje.

jos 
vis 
ką 
sų. 
les
Fsu tikras, iei koks kalbininkas 
viską paanalizuotu nuo pradž:os 
iki orplo. '.Vitų brošiūra netrum- 

; oe^nė už ‘S'imą”. Skalydamas 
n"'j’npių Jitaš voan ir paraštėse 
•'nAdr'au žymėt: "n 1. v.” (ne
lietuviška vartosena), ir pritrū
kau kantrybės, nes viename 
n’islanvie vis susigrūsdavo pen
ki - šeši “n. 1. v.” su pastabo
mis ir jausmingais: Negerai! 
Blogai! Baisiai!

Tik iš vienintelio 33 p31. at
sitiktinai atrinkau saują frazių, 
kurios, mano miestietiška, lietu-

nio stiliaus puošmena. Daug žo- į lių grupėj, kuri buvo Komerci- j
džių, bet nieko konkretaus ne- jos departamento parinkta pa- ■ 
pasakoma: j sutarimams, buvo Robertas

“Keturi krovimo kranai, lyg ! Biieze...” “Br'.ezė atplaukė Ame- 
šešiolika durtuvų iš visų laivo! r’kon iš Švedijos, kur jis buvo 
pusių, gynė priėjimą prie denių, j atbėgęs...” “čia buvo Hovvardas 
Keturių didžiulių perdengimų Nickersc as...” “Cbclenskis bu- 
veranda ant laivo priekio, avkš- vo vertėjas”. (Tuo’ pat paaiš- 
tėdama virš Vigilanto denio, tel- kinama) ‘"Ocolc nekis buvo Zvb- 
kė sovietų masyvui kę sta miši-, jybos pramonės vertėjas”.

Į nį tarp milžiniškos iachto; iš I
priekio ir ipiego darbinu kro-' Nežiūrint to kad pirmo, i lai 

: vinio iš esmės.” (24 p.) da, kaip skelbiama, jau i'r’’k-
O bėglys Simas, padaręs lem- ta ir leidžiama antroji siūlyčiau 

! tingą-šuelį taip charrk er’~uo- 
jamas: “Jo kairėje rūsčio pri
glaustos alkūne prie feno, buvo, 
keliC3 plonos knygos Jis atro 
dė studentu, užbėgusiu o’n Pasi
tikrinti dėl kokios nors nrabž- 
gimo žrutės. Ir visas jo ’ ū~>c 
stovis reiškė. stiprų vyrą...” (79 
p.) Tekį aprašą skaitant, norisi 
juoktis. J-k 'ai parodi’a.

Veiksmažodis “buvo” kar o 
jamas be sa:ko ir reikalo. Jis ai
di kaip neritmingai daužomas Į 
būgnas. Minėtame puslapyje 
(33) girdime ji net devynis kar- j 
tus. lyg mūsų kalba sirgtų! 
ve ksmažodžių stoka. Siu dun
dančiu “buvo” autorius iš eilės 
pristatinėja v;sus knygos ve’kė- 
jus (15-16):
.“Vyras buvo 

padėjėjas buvo 
“Ki i karininkai

stiprus...” “Jo 
leitenantas...” 

buvo...” “Civi-

au oriui ir leidėjams rucš‘i “Si

vių kalbos nuovoka, skamba 
(var ojant J. Gliaudos mėgiamą 
žodį) kalambūriškai:

...gyvenimas ėjo rusams klus
numo praktikoje.
Laivų vardai prasirasdavo 
gyvenimo stumdesyje.
Jis buvo radistas, ir iš dalies 
tai buvo jo pareiga mokėti 
kelias kalbas.
Čia nebuvo kurios vedamos 
linijos; jeigu dalykas buvo 
įdomus, jis išsikirpdavo tai iš 
spausdinio.
Ją išmesdavo, kada netekda
vo iškarpai dėmesio ir iškar
pa dėlto nusibosdavo.

Kai kur sakiniai apkraunami 
aukštos įtampos abstrakcijo
ms. Pavyzdžiui: “Toliau pasi
kalbėjimas įgijo absoliutų tarp
tautinių sutarčių žinojimo anal
fabetizmą, žiauriai žeisdamas 
žmogiškąsias ir dieviškąsias hu
manizmo atramos taisykles” 
(83). Yra ir trumpesnių galvo
sūkių, sudarytų iš paprasčiausių 
žodžių. Jiems narplioti irgi rei
kia matematiškų pmegenų: 
“Brovvnas buvo žemesnio stogo, 
bet patvaraus sudėjimo, kaip 
buvo ir Ellis”.

Ypač katastrofiškai atrodo 
tie sakiniai ar net ištisi para
grafai, kuriais J. Gliaudą mėgi
na ką nors pava'zduoti. štai 
kaip piešiamas garsinis kuterio 
vaizdas: “Pažįstamas mašinų 
virpesys, parsidavęs laivo kū
nui, paženklino gyvybę kuterio 
masyve” (21 p.). Kita vaizdinė 
pastraipa, skirta sovietiniam 
laivui, yra gryniausia labirin'i-

mo” trečiąją laidą. Tačiau kalba 
turėtų būti nuodugniai ištaisy
ta, sulietuvinta. O tiems skai
tytojams, kurie knygą jau nusi
pirko, reikėtų leisti pirmąjį ne
vykusį erzacą nemokamai pa
keisti į pataisytą versiją. Tik 
tokiu būdu bent dalinai bus ati- 
taisy a žala. Nuostoliai? Žino
ma, jų bus. Juk nereikėjo spaus
dinti tekį sujauktą 158 psl. 
teks ą ir imti iš žmonių po tris 
do’erius.

KELIONES Į LIETUVĄ
IR IS LIETUVOS

V.’®lti rU~l; - Itasči.iusko vadovaujamas kelionių biuras prane- 
kad d..r yra vietų ketur.ose ekskursijose į Lietuvą. Pirmosios 

gegužės mėn. 27 ir birželio mėn. 16 d. — deja, jau už-

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Pirmiausiai 
Jums pranešė, 

dabar jūsų giminės 
tai patvirtins.

Užsakykite tik 
SPECIALIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
SIŲSTI J LIETUVĄ.

Specialūs Rubliai vra verti 
kctu’is kartus daugiau nei 
eguliarūs rub’iai.
Jūsų giminės gali Įsigyti, 

ką jie tik nori, už daleię re
guliarios kainos, tai yra už 
vieną ketvirtadali reguliarios 
kainos arba net ir mažiau. 
Kai kurių daiktų kainos yra 
tokios žemos, kad vertė yra 
10 rublių už kiekvieną do.erj. 
Rašykite mums arba skambin
kite ir mes jums prisiusime 
VISAI NEMOKAMAI mūsų 
naują iliustruotą katalogą. Jūs 
tada Įsitikinsite, kad SPECIA
LŪS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra geriausia dovana. Pris'a- 
toma j namus 3 - 4 savaičių 
laike.

Kaina $2.13 už vieni) 
Specialų Rublį.

VISIŠKAI JOKIŲ KITŲ PRI- 
MOKEJIMŲ. Galite siųsti bet 
kokią sumą.
PILNAI GARANTUOTA 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010 
Tel. — 982-1530

Labai svarbu ! 1
AUTOMOBILIAI j

Tik trumpam laikui I 
moskvitch josie $2,875.00 ( 
MOSKvrrcH 4121E $2,995.00 4
ZAPOROZHETS ZAZ 986

$1,895.00 f
Jų yra labai ribotas skaičius 4 
— dėlto, NELAUKITE

UŽSAKYKITE DABAR. ( 
Mes specialiai ūmame ūžia- t 
kymus kooperatyviniams . 

butams.
Reikalaukite mūsų |

nemokamo katalogo. 4

ARCHIBALD R. LEMIEUX BOYS' CAMP
BROTHERS OF THE SACRED IIEART

P. O. Box 4
Leicester, Mass. 01524

Resident camp for boys, ages 8 throuth 14. Runa June 27 to Au- 
gust 8. Minimum 2 weeks. Large filtered swtaming pool. Qualified 
instructor, Archery, Boating, Arts and Crafs, etc. Horse riding 
available every day.

Real Camp attnosphere 9 miles from Worcester

INQUIRE NOW

ša.
dvi grupės —
pildt . . Norintieji prisijungti prie ekskursijų ir dar šią vasarą ap
lankyti gimines Lietuvoje gali registruotis į sekančias grupes: liepos 
mėn. 6 d. (dar yra kelios laisvos vietos), liepos mėn. 19 d., liepo 
mėn. 26 d., ir rugpiūčio mėn. 9 dieną.

Visos ekskursijos bus Lietuvoje net 11 dienų — Vilniuje, Drus- 
kūnin. uo e ir ekskursijos po vieną dieną j Kauną ir į Trakus.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo organizuoti keliones į Lie
tuvą ir jau nuvežė virš 20 grupių..

American Travel Service Bureau per ilgą eilę metų organizuoja 
šias keliones — yra patikima ir patyrusi įstaiga, jų grupės suiungm 
keliaujančius Amerikos ir Kanados lietuvius. Jei nesate dar Ameri
kos piliečiai — mes Jums patarsime ir paaiškinsime apie kelionei 
reikalingus dokumentus ir padėsime juos parūpinti.

Patyrę palydovai lydi kiekvieną mūsų grupę ir rūpinasi Visais 
keliaujančių reikalais. Mūsų grupės pakeliui atgal dar sustoja Ro
moje, taigi ta pačiai proga ne tik aplankysite gim'.nes Lietuvoje, bet 
ir turėsite galimybių apžiūrėti gražiausią Europo3 miestą.

Nedelskite registruotis — laisvų vtetų skaičius kas dieną ma
žėja, o dalyvių skaičius yra' ribotas. Visos išvykimo datos garan
tuotos — kainos nustatytos ir yra pigesnės, negu bet kur kitur už 
21-os dienos kelionę.

Visais kelionės reikalais ar iškvietimui giminių 
iš Lietuvos kreipkitės j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 238*9787

Įstaigos darbo vaandos: pirmadieniais ir ketvirtadienia s nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro; kitomis dienomis ir Seštadier/ais nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00
MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 

STATION W A G O N

“Važiuokite su savo vasarnamiu”

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAL1A.YT — G T X 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7 - 1515

%

Duodame paskolas 
namų pirkimui

L

statymui

Darbo Valandos -
Kasdien nuo 9:00 iki 5:00; 
Pirmadieniais nuo 9:00 Iki 
8:00: šeštadieniais nuo 9:00 
iki 1:00: Treeiadienials 
uždaryta.

1447 South 49th Court / Cicero, Illinois 60650 / Phone 656-6330

Juozas F. Gribauikas 
Vedėjas

thony
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SVETUR ATSIDŪRUS

L’ETUVIAMS, 
1971 m. balandžio mėn. Nr. 4. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Vyr. redaktorius — Juo
zas Vaišnys, iŠ. J. Redakcijos ir 
administraūjos adresas: 2345 
W. 56th Str., Chicago, 111. 60636. 
Metinė prenumerata 5 dol.

Naujas žurnalo numeris pra
dedamas labai intriguojančiu 
paties redaktoriaus straipsniu 
apie kunigus ir kunigystę. 
Straipsnis gerokai kritiškas tam 
tikrų savo confratrų adresu, ku
rie kur kas daugiau laiko skiria 
visokiems savo įmėgiams (hob- 
by) ir tik mažą dalį savo tiesio
giniam pašaukimui. Tačiau au
torius vis dėlto gal kiek neat
sargiai yra vienašališkas, kai, 
negeistinų pavyzdžių ieškoda
mas, rodo pirštu į parapijų ku
nigus, lyg ir užmiršdamas, kad 
mes apsčiai turime ir neparapi
nių kunigų, ir kurie vargu, la
biau atsidavę savo tiesioginiam 
pašaukimui, negu parapiniai. 
Gal kartais yra ikaip tik prie
šingai ’

Labai taikliai į šių dienų tau
tines ir universalias problemas 
pataiko A. Paškus savo rašte 
“Pasaulėžiūrinė bazė — krikš
čioniškosios veiklos rodyklė”. 
Feliksas Jucevičius pradeda la
bai praverčiančių straipsnių se
riją “Žvilgsnis į meną”. Skaity
tojo akiračiui šioje srityje pra
plėsti tokie svarstymai, ypač 
dar jeigu jie gyvai parašyti ir 
iliustruoti, labai reikalingi. Duo
damas puslapis meksikiečių po
eto Amado Nervo eilėraščių, lie
tuvių kalbom išverstų P. Gau- 
čio. Apie krikščionybę socialinio 
teisingumo kelyje rašo Juozas 
Prunskis. Apžvalginėje žurnalo 
dalyje recenzuojamos naujos 
knygos, rašoma lietuvių kalbos 
klausimais, aptariami nauji fil
mai ir kt.

i Atkelta iš 2 psl.)

ne, galėjau parašyti visą eilę 
j praktinių straipsnių ir vieną ki- 
| tą brošiūrą, irgi daugiausia 
praktikai skiriamą. 1963 m. pa-j 

j sirodžius Lietuvos TSR upių ir 
eiterų vardynu', aš tuojau pra- 

K********* j dė jau ruošti platesnį darką apie i 
tokius vandenvardžius ..... , .

į Alantas, Salanas, Šlavanta, 
j Viešinta ir kt., ir tas mano dar
bas nusitęsė iki šių dienų; jis 
pasirodys L.'tuaifstikos Darbų 
trečiojoje knygoje. Pedagogi
niam L _____ 2___ _____ _
pažadėjęs, parašiau kitą, vien ' 
praktinį darbą Lietuvių kalbos 
kirčiavimas. Ir pagaliau prieš 
kurį laiką pasirodė mano trečio
ji brošiūra Ankstyvesnė ir da-

1 bartinė lietinių bendrinės kal- 
keturi "numeriai? kurie "šiandien | ,M)S vartosena. Tai yra tam tik-

woithville, N. S. W., 2145, Aus- 
tralia.

Tai labai retas ir įdomus šios 
rūšies leidinys jau ir ta pras
me, kad jis visas, galima sakyti, 
skirtas vien poezijai. Panašiam 
reikalui kadaise nepriklausomoj 
Lie uvoj bene tik vienas Ber
nardas Brazdžionis kurį laiką 
leido vien tk poezijai skirtąjį 
žurnalą "Pradalges”. Jo išėjo

jau yra brangi bibliografinė re
tenybė. Reikia manyti, kad to
kie bus ir šie Australijos lietu
vių leidžiami “Poezijos ir pro
zos lakštai”. Leidinys yra tik 
keturių didelių puslapių, bet ge
ro popieriaus ir Skoningai este
tiškos išvaizdos. Puslapiuose pa
skelbta po kelis naujus eilėraš
čius šių autorių: Juozo Almio 
Jūragio, Broniaus žalio, Aldo
nos Veščiūnaitės, Vinco Kazo
ko, Jurgio Janavičiaus, M. Ma- 
lakūnienės, M. Slavėnienės, An
tano Gasiūno ir Juozo Mikšto. 
Prozos kaip ir nėra, nes Pajau
tos raštas yra labiau poezija 
prozoj, negu grynoji proza. Vie
na sugestija ateičiai; ketvirtą 
puslapį paskirti išėjusių naujų 
poezijos ir prozos knygų trum
pam, kondensuotam, kone afo
ristiniam aptarimui. Aplamai ši
toks Australijos lietuvių rašy
tojų aktyvumas turėtų "susar- 
maty'i” gausius lietuviškosios 
plunksnos kolegas, susispietu
sius Šiaurės Amerikote. O ko
dėl, sakysim, New Yorke, gal ir 
Chicagoje negalėtų atsirasti 
bent 8—16 psl. panašus leidinys, 
kai jokio grynai literatūros žur
nalo jau kuris laikas išeivijoje 
taip ir neturime.

Apskritai imant gyvendamas 
VVashingtone 15 metų, aš nega
lėjau kažko ypatingesnio ir pa- 
grindesnic padaryti kalbos sri- 

1 yje, taip pat net nebuvau 
Įsitraukęs ir į Washingtono 
lietuvių visuomenę, bet Lietu
vių Bendruomenės VVashingtono 

i apylinkės valdyba rado reikalin- 
' rrn c, . 1, „ I-V..—' „ į
amžių, tarp ko kito pensininko 
“inauguraciją” ir mano pasku
tinės knygelės pasirodymą, ir 
tam tikslui ji suruošė tam tikrą 

lie'tianlstikos ‘institotui » k^ atsilakė ke’
liasdesimt vasingtoniečių, ir 
Stasys Barzdukas skaitė apie 
mane palankų pranešimą ir per
davė Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos linkėjimus ta 
proga. Patį pobūvį daugiausia 
organizavo Arvydas Barzdukas, 
jis jam pirmininkavo ir gale 
man ir mano žmonai nuo LB 
VVashingtono apylinkės įteikė 
menišką Reginos Petrutienės 
tautodailinį paveikslą VVashing-1 
tone gyventoms dienoms prisi
minti. Visa tai buvo man tam 
tikra staigmena, ir už tai nuo
širdžiai savo ir mano žmonos 
vardu dėkoju visiems šio pobū
vio ruošėjams, visų pirma jo 
pirmininkui A. Barzdukui ir jo 
tėvui, St. Barzdukui, specialiai 
dėl to net iš Clevelando atvy
kusiam.

Claudel ir Saint-John Perse
Lyginamoji dviejų didžiųjų 

rašytojų studija yra duodama 
naujame veikale: “Paul ClaudeĮ 
and Saint-John Perse: paral- 
lels and Contrasts”. Autorius — 
Ruth N. Horry. Išleido North 
Carolina universitetas. Kaina 7 
dol. 50 et.

^PETE’S ^į’T^ KEPAII^

Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 
Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav., 
6211 - 15 South Damen Avenue — 
TF.L. 737 - 3988.

Joe Wentz Ford, Ine.
Authorized Sales & Service

FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000

Paskutinis Remarąue 
romanas

Prieš pat savo mirtį dar su
skubo užbaigti naują romaną 
vokiečių rašytojas Erichas Re- 
marųue, lietuviams daugiausia 
pažįstamas iš “Vakarų fronte 
nieko naujo”. Velionio našlė 
naujo romano rankraštį įteikė 
spausdinti Muencheno leidyklai 
Demer Verlag.

ANNUAL RUMMAGE SALE
W1NN ETKA CONGREGATIONAL 

CHURCH
Thursdav. Ma> 13. 1971 

7:00 A. M. to 5:00 P. M. 
IV1NNETKA COtMMUNITY HOUSE 

(i20 Lincolu Avenue
Free bus service to Linden L station 

in Wllrnetto from
6:30 AJVI. to 4:30 P.M.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

>ros rūšies darbas. Ilgesnį laiką 
nepriklausomoj Lietuvoj dirbęs 
praktinį ir kalbotyriniį darbą, 
aš sumaniau šioje knygelėje pa
lyginti kai kuriuos prieškarinės 
ir pokarinės lietuvių bendrinės 
kalbos vartosenos dalykus, pa
liesti jų ankstyvesnius bei vėly- 
vesnius svarstymus ir šį tą kri
tiškai įvertinti. Iš dalies į šį dar
bą mane paskatino ir Gimtosios 
Kalbos sustojimas: po jos mir
ties mūsų bendrinės kalbos da
lykų svarstymas yra gerokai 
lyig išblėsęs.

Skambinkite po 6 vai. vakaro 
SAM—LU 5-7791; JOE—686-7628 

Action Company 
Do žeme įmontuojame žolės 

laistymo sistema.
Pritaikoma pagal vietą 

Vandentiekio Aptarnavimas 
(Plumblng service)

Žema .kaina — Greit Įtaisoma — 
Nemokamas apskaičiavimas. Tvers 
visam amžiui — Negali rūdyti — pūti 
— nei ištrupčtl — Atsparūs Saldui.

iiiii
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♦

SPIUNG ACRES GIRLS CAMP 
MT.. MORRIS, ILLINOIS 

A ilidden vaUey. Prlvate laike. 
Rushlng creek. Whispering Pines, 
Htklng & Pony trallB. Prlvate pooi. 
Supervised camp program. 90 mi. 
from Chicago, 30 mi. from Roclcford. 
Brochure:
Mr. & Mrs. H. II. Flick. R. R. 1, 
Bos C., Mt. Morrls, Illinois 61054 

Pilone 815-734-6882
Special youth group plan

SKAMBINTI RE 7-9615

■ N u o
■ 1 9 14 Mėty

Midland Savings aptar
ei nauja taupymo ir namų
■ paskolų reikalus visus mū- 
M sų apylinkes. Dėkojame 
a Jums už mums parodytą 

M pasitikėjimą. Mes norė-
■ tume būti Jums naudingi
■ ir ateityje.
I Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

1 *
I

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUDON Į 

4M AACME> ATOMI
MIMCAOfl, *1 (MI

I 5- 6% 1
Ali accounts eom- 2 Years Savings

į pounded daily — ffyMlk)«| Certificates
g Passbook Savings (MlnImlun $5,ooO) I
■ paid ųuarterly.

"GYVATARO“ APOLOGIJA

• ATEITIS, 1971 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Lietuvių kata
likiškojo jaunimo žurnalas. Lei
džia Moksleivių ateitininkų są
junga. Redakcijos kolektyvas: 
Kęs utis Girnius, Algis Norvilas 
ir Aldona Zailskaitė. Redakcijos 
adresas: 7121 South Francisco 
Avė., Chicago, III. 60629. Tele
fonas 312 925-2733. Metinė pre
numerata 7 dol. Administruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago, III. 
6CS29.

Pirmaeilė šio numerio naujie
na — žurnalas neteko pastarų
jų metų savo vyriausio redak
toriaus Jono šoliūno. Kelerius 
metus, su redakcinio kolektyvo 
talka, šoliūnas, punktualiai ir 
išmoningai redaguodamas “Atei
tį”, padarė ją gyvo turinio ir 
estetiškai apipavidalintos išvaiz
dos jaunimo žurnalu. Tai buvo 
nemažos 'aukos, kantrybės ir 
savęs užsimiršimo darbas. Visi, 
kas “Ateitį” skai'o ir kas toliau 
jos likimu rūpinsis, be abejo, 
Jonui šoliūnui yra ir bus už 
daug ką dėkingi. Vyriausiam 
redaktoriui pasitraukus, buvęs 
redakcinis kolektyvas (Kęstutis 
Girnius, Algis Norvilas ir Aldo
na Zailskaitė) ir toliau pasiliko 
“Ateitį" redaguoti. Tad atrodo, 
kad “Ateitis” ir toliau eis pasta
raisiais metais tvirtai nutiestu 
keliu.

• Jurgis Gimbutas, LIETU
VOJ BAŽNYČIŲ CHRONOLO
GIJA IK STATISTIKA. Atspau
das iš Lie'uvių katalikų mokslo 
akademijos “Metraščio” V tomo 
215—259 psl. Išleido Lietuvių 
katalikų mokslo akademija 1970 
m. Romoj.

• TREJI VARTI 26, 1971 m. 
kovo - balandžio mėn. numeris. 
Tai dvimėnesinis latvių kalba 
žurnalas, skirtas literatūrai, 
mokslui, menui ir aplamai Bal
tijos tautų kultūrai. Redaguoja 
Alberfs Bimbausms, P. O. Box 
61, Three Rivers, Mich. 49093. 
Metinė prenumerata 7 dol. Ad
ministracijos adresas: “Treji 
Varti", P. O. Box 256. Detroit, 
Mich. 48231. šiame numeryje 
spausdinama Zarinių Janio lat
vių kalbon išversta mūsiškio 
Liudo Dovydėno novelė “Šven
tė ir žvirbliai”.

• ŠALTINIS, 1971 m. vasa
rio mėn. Nr. 1. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia 
Šv. Kazimiero sąjunga ir mari-

• POEZIJOS IK PROZOS 
LAKŠTAI, 1970 m. Nr. 2., Syd
ney. Leidžia: J. A. Jūragls, Box 
28, Yagoona, N. S. W„ 2190, 
Australia, ir Jurgis Janavičius, 
104 Old Prospect Rd., Went-

Kultūriniame "Draugo” prie
de (1971. IV. 17) J. Vaičiūnie
nė išspausdino straipsnį “Po 
koncerto”, kuriame tarp kitko 
pasisako ir dėl kai kurių mūsų 
liaudies šokių nelietuviškų pa
vadinimų. Autorei atrodo, kad 
ir žodis “gyvateras” svetimas, 
nes ji sako: “Mįslingas ir Gyva
taro vardas, neatliepiąs mūsų 
kalboje. Neaiški jo nei mintis, 
nei turinys, pats skamba dirbti
nai. Jfeigu manoma, kad žemai
čių netiksliai nuklausytas ir ta
riamas žodis gyvatvorė, tai rei
kėtų gyvatvore ir vadinti.”

Autorė aiškiai klysta, tvirtin
dama, kad “gyvataro” žodis 
"neatliepiąs mūsų ka’boje.” At
siverskime prof. Pr. Skardžiaus 
"L:etuvių kalbos darybą” (psl. 
302) ir pamatysime, kad mūsų 
kalboje yra visa eilė žodžių su

priesaga -ar- ir visi jie grynai 
lietuviški. Paremti šiam tvirti
nimui išrašykime iš minėtos 
knygos keliolika pavyzdžių; kai- 
karas "šlaitas, valkata”, kau
karas "kalno viršūnė”, laidaras 
“diendaržis”, mataras “kuolas, 
nerimtas žmogus, greitakalbis”, 
pleparas “kas daug plepa”, sta
baras “sausas stiebas”, staga
ras “stiebas”, umaras “viesu
las”, žabaras "virbas”, žagaras 
"žabas”, gaimaras “kuris vis 
gaiš a”, gaugaras “kalno vir
šus. Ta'p pat turime ir pavar
džių su priesaga -ar-, pvz.: Dau
baras.

Camp McCormick Intemational
EAGLE RIVER. TOISCONSIN
FOR BOYS AND GIRLS 6-16 

Directors
W. W. Craig and Alice B. Craig

All Sportą — Includlns: Riding & 
VVator Skilng Instructlon. Drama — 
Art — Music & Dance.
Academlc Subjects Taught For Credlt
20 E. Burtos, Chicago, SU 7-1407

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

jonai. Redaguoja S. Matulis, 
MIC. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 16 Hound 4d., 
VVest Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, England. Metinė pre
numerata 3 dol.

• AKIRAČIAI, 1971 m. vasa
rio mėn. Nr. 2. Atviro žodižo 
mėnraštis, šio numerio redak
cija: D. Bielskus, K. Drunga, 
G. Procuta, L. Mcckūnas, dr. T. 
Remeikis, Z. Rekašius. Adresas: 
6821 South Maplewood Avė., 
Chicago, Iii. 60629. Metinė pre
numerata 6 dol., atekiro nume
rio kaina 75 centai.

Mokslų Akademijos Lie
tuvoje išleista didžioji lietuvių 
kalbos giamatika (Vilnius 1965, 
I tomas) taip pat pateikia pa
vyzdžių su priesaga -ar-; kregž- 
daras, kledaras "klegždantis, 
iškleręs daiktas", pleparas “ple
pys”. Taigti priesaga -ar- yra 
grynai lietuviška, kaip rodo 
aukščiau pateikti pavyzdžiai, ir 
todėl “gyvataro’ žodis yra nie
kuo dėtas. Jis sudarytas iš šak
nies “gyv-” ir priesagų -at- bei 
-ar- ir galūnės -as: gyv-at-ar- 
as". Nei šaknis, nei priesagos 
nekelia jokių abejonių dėl savo 
lietuviškumo, štai kodėl “Gy
vataro” vardas visai tinka tau; 
tiniam mūsų šokiui. Atrodo, kad 
šio šokio vardas kilęs iš žodžio 
“gyvatė”; toks vardas jam duo
tas, nusižiūrėjus į šio roplio ju
desių lankstumą bei elastingu
mą. J. Tininis

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

ROOSEVELT PICTURE 
FRfiME COMPANY 

Mannfacturers

ŠIĄ VASARĄ APLANKYKITE 
GIMINES LIETUVOJE

manote šią vasarą aplan- 
savo gimines Lietuvoje, 
bus įdomu žinoti, kad

Pru- 
111.

Jei 
kyti 
jums 
Gordon TraveI Service,
dential Plaza, Chicago, 
60601, ruošia tris grupines eks
kursijas, įšvykstančias šiomis 
dienomis: liepos 6 d., liepos 29 
d. ir rugpiūčio 17 d.

Į programą įeina viso vienuo
lika dienų Lietuvoje — aštuo- 
nios dienos Vilniuje ir trys die
nos Druskininkuose. Viešint Vil
niuje, viena pilnos dienos eks
kursija bus į Kauną ir Trakus.

Gordon kelionių biuras jau 
daugelį metų ruošia ekskursijas, 
tikslu aplankyti šeimas Lietuvo
je. Lietuviai labai gerai atsilie
pia apie jų pirmos klasės patar
navimą bei prieinamas kainas.

Kelionių maršruto ir kainų 
smulkias informacijas gausite, 
tik paskambinę Mr. VViIliam 
Bradt, 644 - 3003, ir pasakę 
jam datą, kada norite ekskursi- 
jo jie dalyvauti; arba atvykę į 
Gordon TraveI biurą Prudential 
Plaza (į “arcade”), Chicagoje. 
Atdara pirmad. iki penkt. (sk.)

WAGNEK & SONS
Typevrriters — Addlng Machines — 

Cheekwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirS 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tek 581-4111

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

Muziejaus retenybė

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI t 
.. . . Dar turime pardavimui baigiančių pranykti UetuvlSkų monetų.
5 litų — J. Basanavičius. 16 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2383 Ontario St., Vancouver, B. O., CANADA

DENGI AME STOGUS

ALUMINIJfiUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubegimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir “stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781
______________________________

trriilllLI IIII nTTUlllte*.

¥

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Sheet Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokama*. už Vienu Me- Naujas aukštas (Kvi
tų Certlllcatų aąakaltaa (lendąs mokamas už

Minimum $5,000.00 Investavimo sąskaitas.

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

. PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Iki 9 v. v. !
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r. Iki 5 v. v. Z

ŠEŠTAD I v r Iki II t d — Trečiad uždaryta. !

Perskaitę Draugą, dnokite kitiems pasiskaityti.
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stituto suvažiavime, be išeivi
jos kultūros politiką svarstan
čio simpoziumo, bus ir visa 
ei'.ė paskaitų, liečiančių įvairias 
lituanistikos temas, štai kad ir 
pora iš tų, kurios žada būti ne 
vien tik giliai akademinės, bet 
ir pat r uklios tiesiog šiandieni
niu aktualumu; William Schal- 
stieg, Pennsylvanijo3 universite
to profesorius, skaitys paskaitą

• Dailininko Viktoro Petravi
čiaus mokinių parodos. Chica- 
gcs miesto Parkų distrikto kul- 
tūr' io švietimo programos ri
bose Marąuette Parko ir Gage 
Parko apylinkėse veikiančios 
dailės s udijos yra vedamos ži
nomo lietuvio grafiko ir tapyto
jo Viktoro Petravičiaus. Abi 
studijas lanko apie 80 mokinių. 
Dėstoma grafika, tapyba ir ke
ramika. Balandžio 25 d. abi šias apie neseniai Lietuvoje okupan- 
Petravičiaus studijas lankančių 
mokinių darbų paroda buvo ati
daryta Washingto.no Parko apy
linkės Chicagoje Parkų distrik
to patalpose. Vien tik grafikos 
darbų paroda balandžio 30 d.' genezę, įdomiai paprieštarauda- 
buvo atidaryta ir Marąuette mas ir “krikščioniškajai” Gri- 
Parko apylinkės Parkų distrik-1 niaus ir “pagoniškajai" Gimbu
to namuose. Išstatytuose darbų tienės tezei, o ieškodamas kop- 
pavyzdžiuose visur jaučiama 
mokanti studentą jo pasirinktu! 
keliu vesti dėstytojo Petravi-1 
čiaus ranka. Tačiau mokytojas i 
niekui' neužgožia paties studen-1 
to individualybės. Tai liudija ir 
visa eilė jau toli pažengusių dar
bų, kuriuos negėda būtų išsta
tyti ir rinktinėse grafikos paro
dose. Džiugu, kad tarp tos 80 
Viktoro Petravičiaus mok:nių 
yra nemaža lietuvių, net labiau
siai akysna krintančių, rinktinių 
mokinių eilėje.

• .Jaunimo kūrybos vakaras 
Jaunimo centre, Chicagoje įvyks 
gegužės 14 d. (penktadienį) 7 
vai. vak. Kūrybos vakarą ren
gia studentų ateitininkų Korp! 
Šatrija. Programą atliks patys 
šatrijiečiai ir jų svečiai. Jauni
mas pristatys savo kūrybą: ei
lėraščius, prozą, muziką ir vie
naveiksmį vaidinimą, parašytą ir 
surežisuotą pačių šatrijiečių. 
Kviečiamas visas Chicagos jau
nimas ir senimas. Įėjimas ne
mokamas.

• Muzikinė popietė, pavadin
ta “Likimo simfonija” ir skirta 
Ludwig van Beethoveno kūry
bai, įvyks gegužės mėn. 9 d. (šį 
sekmadienį) 4 vai. popiet Jauni
mo centre, Chicagoje. giį muzi
kinį spektaklį rengia Dariaus 
Lapinsko muzikos studija. Ji 
kasmet tokią popietę paruošia, 
programą paskirdama vienam; 
kuriam muzikui, jo biografiją 
ir jo muzikos komentarus su- 
rišdama su čia pat atliekamais! 
kūriniais. Pasauliui neseniai mi
nėjus 200 metų sukaktį nuo 
Beethoveno gimimo, šiemet La- — ą
pinsko mokinių toks muzikinis, J ’
spektaklis skiriamas kaip tik 
didžiojo Beethoveno kūrybai.

• Chicagoje veikiantis lie4u- 
vių dailininkų sambūris “Dailė” 
savo tradicinę kasmetinę paro
dą Čiurlionio galerijoje rengia 
gegužės 15 - 23 d.

• Piano muzika laumių temo- 
m's. Giedra Gudauskienė iš Los 
Angeles rašo piano muziką lau
mių temomis. Ji yra pasirinku
si šias temas; laumės gyvena 
vandenyse, laumės gyvena me
džiuose, laumės — auklės, lau
mės audėjos, laumės — skalbė
jos. Jau keturis kūrinius yra 
užbaigusi.

• Algirdo Grigaičio nuotrau
kų paroda Čiurlionio galerijoj, 
Chicagoj bus atidaryta birželio 
mėn. 12 d. ir tęsis iki birželio 
20 d. Parodoje bus išstatyta 120 
nuotraukų. Parodą rengia San
tara - šviesa. Meniškųjų nuo
traukų mūsų fotografų būrelyje 
Algirdas Grigaitis yra vienas 
ryškiųjų šio meno reprezentan
tų, jau suradęs grynai savą pri
ėjimą prie pasirinktos temos ir 
prie fotografuojamo objekto. 
Algirdo Grigaičio nuotraukomis 
ne kartą puošiasi ir mūsų lietu
viškoji spauda, o taipgi ir "Drau 
go” kultūrinis priedas.

• Kai kurios Lituanistikos 
Institu'o suvažiatSmo paskaitų 
temos. Gegužės mėnesio pasku
tiniame savaitgalyje Ch'eagoje 
įvyksiančiame Lituanistikos In-

tų nužudyto žinomo lietuvio kal
bininko prcf. dr. J. Kazlausko 
lingvistinius darbus, o kun. Vy
tautas Bagdanavičius kalbės 
apie lietuviškųjų koplytstulpių

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Dail. Viktoras Petravičių, jo vedatnos Chicagos miesto Parku distrikto dailės stndTjos mokiniu grafikos 
darbu parodoja Marąuette Parko distrikto namuose. (Lietuviu Foto archyvas)

Per pastaruosius penkerius 
metus Lietuvoje plokštelių iš
pirkta ar užsakyta daugiausia:

J k

Ir
F

lytstuipių šaknų bendroje žmo
nijos religijų istorijos gelmėje.

• Persitvarko mūsų gydytojų 
leidžiamas medicinos žurnalas. 
Kaip žinome, jau daugiau kaip 
10 metų jis buvo leidžiamas Chi
cagoje, kukliai besivadindamas 
“Lietuvių gydytojų biuleteniu”. 
Nuo rugpiūčio mėn. šio leidinio 
redagavimas ir administravimas 
planuojamas perkelti į JAV ry
tinį pakraštį. Redaktoriumi pa
kviestas dr. H. Armanas, admi
nistratorium — Jadvyga Vytu- 
vienė, 85 - 29 86 st.,Woodhaven, 
N. Y. 11421. Mainoma ligšiolinį 
“Biuletenio” vardą pakeisti tie
siog “Medicina”, žurnalo metinė 
prenumerata 6 dol

• Dail. V. K. Jonyno kūrinių 
paroda rengiama gegužės mėne
sio paskutinę savaitę Kultūros 
židinio patalpose, New Yorke. 
Paroda bus išskirtinė savo apim 
timi ir jubiliejine proga — paro
da rengiama dail. V. K. Jonyno 
40 metų kūrybinio darbo su
kakčiai paminėti. Ją ruošia 
Skautams remti komitetas.

• Lietuvoje rengiamame fil
me “Herkus Montė”, kaip pa
reiškė režisierius A. Grikevi- 
čius ("Kcmj. Tiesa”, bal. 18) 
pagrindinė tema — “prūsų tau
tos ir Montės asmenybės tra
gedija". Scenarijaus autorius, 
Saulius Šaltenis naudojosi kry
žiuočių metraš ininko Petro Dus 
burgo kronikomis. Montės vaid- 
meny bus Vilniaus dramos te
atro aktorius Antanas Šurna, 
jo žmonos Kotrynos — estų ar
tistė Lio. Daug filmo scenų nu-

įiH - •ne'1 toli buv. Marienburgo miesto. 
Premjera numatyta 1972 m. pa
vasarį.

• Rytų Vokietijoje neseniai; 
išleista Vytautės 
humoreskų knyga 
jonvabalis”.

• Lle uvo.je paskelbtomis žl-Į 
niomis (“Lit. ir Menas”, nr. 3) Į 
plokštei'ų gamyba bei plitimus, 
krašte nėra paprastas. Tiesa, j 
šiuo metu ckup. Lietuvoje kas- i 
met plokštelių išplinta apie 3 
milijonus ir iš jų pusantro mi-! 
Ii jono su Lietuvos a+likėjų bei 
muzikos įrašais. Pirmos ilgai 
grojančios plokštelės Lietuvoje 
pasirodė 1954 m., vėliau plokš- j 
telių gamyba pergyveno įvairius' 
tarpsnius, buvo ir daug nesėk-1 
mės metų. Nuo 1964 m. iki da-1 
bar buvę metai laikomi lietuviš
kos plokštelės “aukso amžiumi”.

Tiesa, Vilniuje veikia plokšte
lių studija, bet jos uždavinys — 
tik parinkti kūrinį ir jį įrašyti 
į magnetofono juostą. Po to kū
rinys siunčiamas j Maskvų, per
vedamas j matricą ir iš Mask
vos siunčiamos į Rygos “Melo
dija" fabriką, šis galutinai pa
gamina ir pradeda plokštelės 
platinimą. Taigi, Vilniuje pada
rytas įrašas, prieš pasiekdamas 
Lietuvos sostinę, atlieka apie 
2,500

Dėl 
srity 
bloga 
stoka

su M. K. Čiurlionio muzika, 
“Lietuvos” ansamblio suvenyri
nė plokštelė, restauruoti Kipro 
Petrausko įrašai, V. Noreikos 
plokštelė, R. Sipariu dainuoja
mas “Senasis jūrininkas”, "Lie
tuvių liaudies dainų antologija”, 
V. Mykolaičio - Putino sonetai, 
rašytojų balsai. Labai domima
si plokštelėmis su kaimo kape
lų ir estradinių kolektyvų jgro- 
jimais. (ELTA)

• VilniuĮje išleistas, mokyk-j 
loms, Putino romanas “Altorių, 
šešėly”, jau penktasis leidimas. 
Tiražas — 45,000 egz.

• Vilniuje balandžio mėn. su
rengta senosios kartos dailinin-' 
ko Vyt. Kairiūkščio (1890— 
1981) darbų paroda.

• Tautinių šokių seni ma ras. 
Šiais metais Kretingoje ir Vil
niuje kviečiamas seminaras apie 
Vidurio Europos tautų šokius. 
Apie juos kalbės čekų moksli
ninkas F. Bonuš.

Pulitzer premijos
Columbijos universitetas ge

gužės 3 d. paskelbė 17 šių metų 
Pulitzer premijų laimėtojų. Už 
reportažus premiją laimėjo Tho- 
mas Powers ir Lucilda Franks, 
UPI reporteriai, kurie penkių 
straipsnių serija aprašė, 
amerikietė virto teroriste:
Story of Diana; The Making of I 
a Terorist”. Tai istorija Dianos^ 
Oughton, augusios turtingoje 
šeimoje, tapusios radikalia ir 
VVeatherman revoliucionierių te
roriste. Ji žuvo 1970 m. kovo 6 
d., įvykus sprogimui radikalų 
gaminamų bombų “fabrike”, |

Žilinskaitė, 
“ŽydrasisI 

(ELTA)!

kilometrų kelionę.
to ir plokštelių gamybos 
skundžiamasi netvarka, 
organizacija, reklamos 

ir pan.

Greenwish Village.
Už pasitarnavimą visuomenei 

Pulitzer premiją laimėjo laik
raštis “Winston-Salem Joumal 
& gentinei”, aprašęs kasyklų 
pavojus ir vandens taršą.

Už vietinius reportažus pre
mija paskirta “Akron Beacon 
Journal” štabui, plačiai apra
šiusiam Kent universitete įvy
kius, kur 1970 m. geg. 4 d. žu
vo keli studentai. Už vietines 
nuotraukas Pulitzer premija pa 
skirta J. p. Filo, Kento universi
teto studentui, 22 m., kuris pa
darė nuotrauką verkiančios mer 
gaitės, atsiklaupusios prie nu
šauto studento.

Pulitzer dramos premija pa
skirta vadinamam ne Brodvvay’- 
aus vaidinimui “The Effects of 
Gamma Rays on Man-in-the- 
Moon Marigolds”. ‘ Tik antras 
atvejis, kad vadinama “off- 
Broadway” drama gauna Puli
tzer premiją.
Istorijos premiją gavo WIL- 

liams kolegijos prof. J. MacGre- 
gor už “Roosevelt: Soldier of 
Friedom”. Pulitzer'premijos: už 
tarptautinius reportažus — J. 
Hoagland iš “Washington Post”, 
už rašinius apie Pietų Afriką;

už editorialus — H. G. Davis 
—- “Gainsville (Fla.) Sun”, Ska
tinęs taikią mokyklų desegre-

cord”, Hackensacke, N. J., rašo 
įvairiais klausimais jau 40 m:;

H. C. Schonberg — už muzi
kines apžvalgas ir kritiką “New 
York Times”;

L. Thompson — už poeto bio
grafiją: “Robert Forst; The 
Years of Triumph";

už poeziją — W. S. Merwin, 
parašęs “The Carriers Lad- 
ders”;

už straipsnius — J. Toland, 
aprašęs H Pasaulinio karo isto
riją Pacifike, žiūrint iš japonų 
taško. (j. p.)

Idėjų pasikeitimas tarp 
Rytų ir Vakarų

Filosofinės minties, meno lai
mėjimų ir atradimų pasikeiti
mas tarp Azijos ir Vakarų pa
saulio aptariamas naujoje Mi- 
chael Edwardes knygoj: “East- 
West Passage: The Travel of 
Ideas, Arts and Inventions Bet- 
ween Asia and the Western 
World”. Išleido Taplinger Pub- 
lisher Co. Kaina 8 dol. 95 et.
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i miro kalėjime. Marija Palchan, 
! gimusi 1927 m., ukrainiečių pa
triotų ryšininkė, areštuota 1958 
'm. ir nuteista 15 metų. Evgeni- 
jja Kisliačuk, apie 65 m., antru 
kartu nuteista 10-čiai metų už 
priklausymą Jahovos liud’inin- į 
kams. Ji turėtų būti 
metais.

išleista 1972

yra dar to- 
Skliarova ir 
nuteistos už

Kas pasidaro, kai moteris tampa ministeriu9

Įtakinga vokietė kovoja prieš 
kosmetiką ir rūkalus

no audinių, nepašalina veido tariaus, kuris skatina kosmetikų 
raukšlių. Gana su visokiais skys- produkciją, būtent, tipiškos mo
čiais, kurie neva vitalizuoja odą, terims iliuzijos — amžinosios 
išryškina ir sužvilgina akis”. To- jaunystės siekimo, kurios jokia 
kių produktų nebus galima rėkia- moteris neišsižadės ir leisis ap- 
muoti, skelbti jų nepaprastas sa- gaudinėjama sąmoningai, kad 
vybes moterų grožiui ir gracijai tik išlaikytų tą iliuziją. Ar ji pa- 
palaikyti, jei jų biologiniai įstaty- jėgs atitraukti Vokietijos mote- 
mai kam pagailėjo.

Vokietijos federalinės respub
likos vyriausybėje yra moteris 
Kate Stroebel, kuriai pavesta rū
pintis Vokietijos tiek vyrų, tiek 
moterų sveikata. Matyt, kad tai 
energinga moteris. Ji neseniai pa
skelbė karą visokiems kremams, 
tepalams, plovimams, kuriuos 
naudoja moterys paūgėjimui, su
mažėjimui, suplonėjimui, su- 
grakštėjimui, pajaunėjimui. Ly
giai kariaujama jos su i ‘ 
cigaretėmis, tabaku tiek rūkomu, 
tiek uostomu ar kramtomu. Tuo 
reikalu higienos, šeimos ir mity
bos ministras Stroebel pateikė a- 
tatinkamai parlamento komisijai 
įstatymo projektą, kuriuo turi bū
ti uždraustos visos tos iki šiol 
vartojamos priemonės, kaip 
kenksmingos sveikatai. Reikia 
laukti, kad po kelių mėnesių po- __ ........... ...._________„
nios Stroebel pateiktasis įstaty- i £jau jj nepastebi pagrindinio fak- kenksmingu sveikatai.

Tame pat lagery 
kios moterys: Lidija 
Bahlina Selivončik, 
bandymą pagrobti lėktuvą ir pa
bėgti užsienin, lietuvė Verutė 
Kodienė uždaryta į psichiatrinę i 
ligoninę. Nad a Hrozena, Ma- j 
rija Varseva (iš Taškento) ir Ma
rija Semenova nuteistos už pri
klausymą stačiatikių bažnyčios 
daliai, kurios nepripažįsta Sovie
tai: Vira Božar už priklausymą 
Jahovos liudininkams; Valentina 
Ma'kova už bandymą su vyru 
pabėgti per sieną į užsienį; Lat
vijos rašytojo duktė Birutė Hei- 
lane; Olena Rohaleva už dalini
mą atsišaukimų; mokytoja Rai
ša Bekdualjeva už laiškus į už
sienį; Natalija Gruenwald — fil
mo “Dveji metai virš prarajos” 
herojė; Vira Voronceva—nuteis
ta mirti apkaltinus bendradar
biavimu su vokiečiais; vėliau ta 
bausmė pakeista 15 m. kalėjimo.

Marcelė Katiliūtė (1912—1937) Motinos Diena (medžio raižinys)

♦

*

■ris nuo veidrodžio? Taigi, būsi
muose rinkimuose Kate Stroebel 

I— socialdemokrate, tikriausiai, 
'sumažins moteriškus balsus savo 
partijai. Bet gal tas nuostolis bus 

| Pati Kate Stroebel yra graži, atstatytas vyriškais balsais? Juk 
ramaus daugelis vyrų bus patenkinti svei- 

veido, nors ir padengto natūra- katos ministere, kad ji sumažina 
liomis raukšlėmis. Į ją tik pasi- išlaidas Stirnos balanse kaip tik 
žiūrėjus, atsiranda pasitikėjimas tiems kosmetikos kremams, kve- 
ir pagarba. Bet šalia to, poniai Palams, mostelėms, dažams ir ki- 
Stroebel trūksta takto ir politinės tokiems reikmenims. Ministerės 
intuicijos Ji, tur būt, nepagalvo-1 akcija atsilieps ir į šeimos santy- 
ja„ kad jos karas su kosmetika la- kius. Vyrai nepakęs ilgesnį laiką 
bai atsilieps būsimuose rinkimuo- savo žmonų apsivylusio žvilgs- 
se. Jos siekinys geras ir šventas: nio ir stengsis jas paguosti, 

į apsaugoti moterų sveikatą. O ta-

Natūralaus grožio moteris 
be politinės intuicijos

cigarais, šviesiai mėlynų akių,

mas bus parlamente priimtas, ži
noma, jei jis gaus balsų daugu
mą. įstatymas palies ir visų tų 
produktų “task-force” — propa
gandą per radiją ir televiziją, 
reklamas spaudoje, siuntinėja
mas paštu ir pan., kurių šian
dien pilni visi Vokietijos kampai.

linksminti kitokiu būdu,
J.

• •

Vokietijoje draudžiama rūkyti 
bendrose salėse

Kova su tabaku jau vyksta iš 
seniau, kai moksliški tyrimai pa
rodė, kad tabako vartojimo pa
sekmės yra baisios ir katastrofiš
kos: chroniškas bronchitas, ast
ma, liežuvio ir plaučių vėžys, 
protinių galių sumažėjimas, at
minties susilpnėjimas ir kt. Moks
linis kryžiaus karas prieš tabaką 
rado atgarsio daugelyje civilizuo
tų valstybių. Net ir JAV neseniai 
buvo įsakyta ant cigarečių dėžu
čių atspausdinti įspėjimą, kad rū
kymas yra pavojingas sveikatai. 
Žinoma, tokios priemonės var
tojamos tik tuose kraštuose, kur 
tabakas nėra valstybės monopo
lis, iš kurio valstybė gauna di
deles pajamas.

Po to, kai Vokietijoje buvo, 
uždrausta rūkyti bendrose salėse 
(o tai jau buvo prieš kelerius 
metus), dabar valdžia ruošia nau
ją smūgį: norima uždrausti rek
lamuoti cigaretes televizijoje. 
Nuo šių metų balandžio mėn. 
pradžios reklamos televizijoje su
mažintos 50 procentų, o nuo 19- 
72 m. jos turės visiškai išnykti 
iš televizijos ekranų. Panašaus 
likimo susilauks ir spaudoje tel
pančios reklamos.

Ministerė šauna j grožio tvirtovę

Tai daugiausia liečia vyrus, 
nes iš 100 rūkančiųjų yra 70 vy
rų. Betgi kosmetikos vartojimas 
beveik išimtinai moterų reikalas 
—90 proc. tenka moterims. Nė

ra jokios abejonės', kad vokietės 
pasijus išduotos jų lyties atsto
vės valdžioje. Ji pasikėsino į svar
biausią moterų grožio tvirtovę. 
Jos įstatymo projektas be pasigai
lėjimo palies kosmetikos vartoto
jas. “Gana,” pasakė ministerė 
Stroebel, su visokiais nereikalin
gais kremais, kurie neatstato kū-

Pa~ 
ne- 
Dr.

Paskutinėmis žiniomis grupė 
ukrainiečių kalinių iš Vladimiro 
kalėjimo buvo perkelta į Mord- 
viją. Tarp jų: Michailo Horyn, 
Michailo Masiuto, KaterinaZarią- 
ka, Halina Didyk, Darija Hus’ak 
Lev Lukjanenko, Ivan Kandyba, 
Ivan Sokulskij, Mykolą Kulčins- 
kij ir Viktor Savčenko iš Dnipro- 
petrovsko; šie pastarieji buvo 19 
70 m. sausio mėnesį nuteisti už 
“Jaunimo laišką iš Dnipropet- 
rovsko”. Laiške atskleista rusifi
kacija mokyklose ir Ukrainos gy
venimo sunkumai. Sviatoslav Ka- 
ravanskij pasilieka Vladimiro ka
lėjime. /. Žvilb.

*

4

Šimtai tūkstančių žmonių dar (Idėja ir Veiksmas) ir buvo 
ir dabar tebėra Sovietų Sąjungos šininkė ukrainiečių patriotų 
darbo vergų lageriuose ir kalėji- ganizacijoje. Dalyvavo ukrainie- 
muose. J ii tarpe yra gana aukš
tas procentas ir moterų. Juk ir 
tremiant iš Lietuvos nekaltus 
žmones, nebuvo daroma skirtu
mo ar tai būtų vyras, ar moteris.

Miunchene leidžiamas žurna
las “ABN Correspondence” 19 
71 m. Nr. 1 įsidėjo pranešimą 
iš Sovietų Sąjungoje slapta sklei
džiamo biuletenio “Dabarties į- 
vykių kronika” pranešimą apie 
ukrainietes moteris Mordvijos po 
litinių kalinių stovyklose.

Ten yra kalinama Kotrina Mi- 
ronivna Zarycka, gimusi 1914 m. 
baigusi Lysenkos muzikos insti
tutą. Už ukrainiečių pogrindžio 
veiklą ji buvo dar lenkų areštuo
ta ir nuteista 4 ir pusę m. ka
lėjimo. 1940 m. kovo mėn. ją 
areštavo NKVD. Iš kalėjimo iš
trūko, užėjus vokiečiams. Iki 
1947 m. ji buvo Ukrainiečių Rau 
donojo kryžiaus direktorė, bend- . 
radarbė laikraščio “Idėja i čyn” m., jau net 19 m. praleido Vladi-

ry- 
or-

čių partizaninėj veikloj. Kauty
nėse buvo sužeista ir, būdama be 
sąmonės, uždaryta į kalėjimą. At
sigavusi ji priėmė cianido am
pulę, bet jos gyvastis buvo išgel
bėta. Nuteista 25 m. kalėjimo, 
laikoma Vladimire. Kalėjime gi
mė ir jos vaikutis. Jos vyras Mi
chailo Michailovič Soroka laiko
mas darbo vergų lageryje ŽCH 
383-17 A.

Mokytoja Halina Didyk, gimu
si 1912 m., buvo sukilėlių ukrai
niečių armijos Raudonojo kry
žiaus vicedirektorė ir jų ryšinin
kė. Areštuota 1950 m. kovo mėn. 
namuose, kur slėpėsi gen. R. Šu- 
chevič. Jis žuvo kovoje. H. Di
dyk nuteista 25 m. ir iki 1969 
m. dar buvo Vladimiro kalėjime.

Daria Husiak, gimusi 1924 m., 
ukrainiečių partizanų ryšininkė, 
areštuota 1950 m. ir, nuteista 25

—;

Naujos krypties opera

Garsiajame Lincolno centre, 
New Yorke, Juilliardo teatre 
pastatyta nauja opera "Pralai
mėtojai” (The Lcsers). Tai pa
gal Barboros Fried tekstą Ha
roldo Farbermano sukurtas mu
zikinis veikalas, duodąs galimy
bes gerai i pasireikš i visoms 
Juilliardo teatro jėgoms: dra
mos, technikos departamen
tams, baletui ir orkestrui. Ope
ros kompozitorius Farbermanas 
yra Oaklando simfoninio orkest
ro dirigentas. Jis teikė direkty
vas ir šiam pasta'ymui, įvyk
dytam vadovaujant Jonui Hou- 
semanui. Tai buvo akademinio 
teatro pastatymas ir jam pavy
ko profesionalumo besiekiančius 
dainininkus ir aktorius sulieti 
į damų muzikinį dialogą, ryš
kų savo realumu. Pastatymas 
buvo galimas dėka New Yorko 
universiteto Juilliardo mokyk
los finansinės paramos. Muziki
nė palyda buvo sudaryta iš dža- 
zo, elektrinės gitaros, fortepi
jono, šešių mušamųjų instru
mentų, nuosaikaus baso, vieno 
pučiamojo, vieno smuiko, vio
los ir violonšelės.

I

I

Galės Motinai N uoto, Vytauto Maželio

ŽYMIOSIOS LIETUVES MOTERYS
■ pirmoji ir vienintelė lietuvė, ku- 
| ri Lietuvos - Lenkijos valstybėje 
j buvo pasiekusi karališko vainiko. 
Rašiny apie Pliateraitę sumini
ma, kiek daug dėmesio jai buvo 
skirta lenkų, prancūzų, vokiečių 
literatūroj ir kaip mažai lietu
viuose.

Kai kur neišvengta ir naivu
mų, pvz. 196 psl. skaoma, kad 
1445 m. buvo 6953 metai po pa
saulio sutvėrimo. Pasitaiko kal
bos riktu, pvz. 66 psl. rašo “po 
šešerių dienų” (turi būti — po še
šių) arba 125 psl. vieton “pusbro
lį Vytautą” išspausdinta “pus- 
prolį Vytautą”. Bet tai vis smulk
menos. Apskritai, knyga įdomi, 
naudinga kiekvienai šeimai.

J. Pr.

fijos vadas, trečias — kad jis 
pirmas naudosios rasės žmogus.^

Kai kurie kiti gydytojai ma
no, kad tų tyritnų rezultatai nė
ra galutini, bet visgi jie reikš
mingi.

Marijuana sukelia psicho
logines problemas

Kultūrinės programos 
miestų bibliotekose

Ture ūme atkreipti dėmesį, 
kad miestų bibliotekose galima 
ne tik gauti gerų knygų, bet ir 
pasinaudoti daugybe kultūrinių 
programų. Pvz. Chicagos mies
to centrinėje bibliotekoje meno 
departamente gegužės mėnesį 
vyks Ch. Strauman vielų kon- 
s rūkei jų paroda ir Ch. Kaplan 
medžio skulptūrų paroda. Gam
tos mokslų skyriuje bus išsta
tyta inkstų pareigas atliekanti * 
mašina ir medžiaga kovai prieš 
širdies ligas. Technologijos sky
riuje — Bell telefonų paroda. 
Vaikų skyriuje — Afrikos me
no ir rankdarbių paroda. Kori
dorių e — negrų šokėjų nuo- 

i traukų ir rinktinių knygų paro-
“Journal of the Amer? an da. Gegužės 10—15 d. — jaunų 

Mcdical Assn.”, pasaulinį garsą ■ filmuotojų fes ivalis popietinė- 
turintis mokslinis period’nis lei-i J
dinys, išspausdino pranešimą 
apie Fhiladelphijos psichiatrų 
dr. H. Kolansky ir dr. W. T.

j mis valandomis.
Be to — vyksta koncertai 

gegužės 1 d. 12 vai. 15 min. -F 
moterų simfoninio orkestro, ge
gužės 5 d. 12 v. 15 min. — Tri- 
ton kolegijos ansamblio, geg. 
6 d. 7 v. v. — Chicagos simfo
nijos orkestro, geg. 8 d. 12 v. 
15 min. — Chicagos simfonetė. 
Visur iėjimas nemokamai.

Marijuana itin pavojinga 
motinoms

Britų mokslininkų grupė, vado
vaujama Oxfordo universiteto far
makologijos profesoriaus W. Pa* 
ton, paskelbė, jog marijuanos rū-

Gyvenant pasaulyje, kur yrą 
nemažas moters degradavimas, 
mūsų lietuviams išeiviams yra y- 
patingai svarbu turėti prieš akis 
idealios, šviesios lietuvės paveiks
lą, kurį, išryškindamas patriotinį 
momentą, sukuria dr. Martynas 
ir Valerija Anysai, autoriai kny
gos: “Žymios lietuvės moterys”. 
Knygą išleido Lietuvos skautų są
jungos Kanados rajonas Toron
te, Ont. 1970 m. Veikalas turi 
287 pusi, iliustruotas J. Batūrai- 
tės paveikslais. Knyga kainuoja 
7.50 dol. gaunama “Drauge”.

Kaip viršelyje pažymima me
džiaga šiam veikalui surinkta iš 
literatūros lietuvių, lenkų, rusų ir 
vokiečių kalbomis ir ji apima mi
tologiją, padavimus ir istorines 
žinias apie eilę šviesių lietuvių 
moterų. Duodama čia legenda 
apie Jūratę ir Kastytį, Kuršių pa
mario padavimas apie Neringą, 
žemaičių pasaka apie Žemaitę, is
torinės apysakos apie Aldoną Ge- 
diminaitę, Birutę, Mirgą, ro
mantiška apysaka apie kun gaikš- 
tienę Agluoną, istorinė apysaka 
apie Did. Lietuvos kunigaikštie
nę Oną, patriotinė apysaka apie
Gražiną, istoriniai pasakojama Moore atliktus tyrimus su 38 
apie Maskvos kunigaikštienę Sofi-1 jaunais vyrais ir moterimis, 
ją Vytautaitę ir apie karalienę tarp 13 ir 24 m. amž aus, kurie 
Barborą Radvilaitę, sulietuvina- rūkė po dvi ar daugiau marijua- 
mas Lermontovo eiliuotas veika- nos cigaretes savaitėje, šių gy
ląs apie Skaistutę, intriguojanti i dytojų 'yrimai parodė, jcg ma- 
biografija kovotojos dėl laisvės E- rijiana buvo priežastimi, kad 
mi

Viskas parašyta su meile Lie- sccialteę nuovoką, sumenkėjusi 
tuvai, su giliu ptriotiniu jaus- dėmesį, baimę, depresiją, apati
niu, lengvu patraukliu stiliumi;| ją, abejiškumą pasyvumą, net: 
veikalas bus įdomus ir moterims, ir kalbos sulėtėjimą bei nea’š-1 
ir vyrams, ir naudingas skaityti kurną. Juose atsirado palinki- 
mūsų jaunimui. Iškelia įvairias į-' mas į seksualini promiskuitetą, kymas įveda į žmogaus organizmą 
domybes, pvz. kad pirmoji sveti- o keturi net bandė nusižudyti, kenksmingų medžiagų, kurios gali 
ma kariuomenė, kuri buvo užval- gi kiti ke'uri įgavo visagalybės sužaloti kepenis ir kurios kūdikio 
džiusi Krymą, l$Jto lietuviai, ar- iliuzijas: vienas jų ėmė manyti, laukiančioms gali būti priežastimi 
ba, kad Barbora Radvilaitė buvo1 kad jis mesijas, kitas, kad Ma-1 prarasti naujagimį.

ogratiia kovotojos 
ilijos Pliaterąitės. jos naudoto ai parodė menką
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