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Meno pasaulyje jau gana pla- vau prie Senos upės, kur po vie- beviltiškumo nė nejaučiau, 
ėiai žinomas ir Paryžiuje gyve
nantis mūsų dailininkas Vytau
tas Kasiulis lapkričio 13 d., ka
da Čiurlionio galerijoje atidaro
ma jo darbų paroda, patsai as
meniškai bus Chicagoje. Tai bus 
neeilinis čionykščio mūsų dailės 
gyvenimo įvykis. Parodą rengia 
ir jon patį dailininką atvykti 
kviečia Chicagos Lietuvių dak
tarų sąjungos pagalbinis moterų 
vienetas. Parodos ir paties daili
ninko viešnagės proga užkalbi
name Vytautą Kasiulį devyniais 
klausimais, liečiančiais jį patį ir 
aplamai šiandieninę meno situa
ciją, kurioje tiek įvairių įvai
riausių dailės krypčių, kad tarp 
jų susirasti tikrai savąjį kelią, 
kaip jį rado Kasiulis, nėra leng
va.

nu tiltu bėgo šaltinio vanduo, j buvau pergyvenęs daug vargo, 
Tenai susirinkdavo ir daugiau 
panašaus žanro žmonių, ten mie
godavo visokie valkatos “klioša- 
rai”. Kai jie pastebėjo, kad aš 
kiekvieną dieną ateinu atsigerti 
tik vandens, tai po kiek laiko 
vienas iš jų padavė pagerti iš 
savo bonkos raudono vyno. Tai 
buvo pirmas prayžietiškas 
“džiaugsmas”, jei tai galima 
džiaugsimu pavadinti.

— Kodėl, pasitraukę iš Lietu- 
vos> savo nuolatine buveine pasi-1 
rinkote Paryžių ir kokie pirmieji 
čia kūrimosi džiaugsmai ir var
gai Jums dar ir šiandien yra la
biausiai atmintini?

kaip ir visi lietuviai Nors ir po 
tiltu vandenį gėriau, bet visą lai
ką galvojau, kad gyvenu Pary
žiuje, kad bus viskas kada nors 
geriau. Taip ir atsitiko — vieną 
dieną gavau net ir vyno! Be to, 
mintys visada buvo muziejuose, 
kur kabojo tokie gražūs paveiks
lai. Gyvenime dažnai yra taip, 
kad ne visi komikai yra linksmi 
ir ne visi tragikai liūdni. Kar
tais iš blogų tragikų juokiamasi, 
o dėl gerų komikų einama iki 
ašarų. Gyvenimo slinktyje ne 

! kartą žmogus, nors būna viduje 
- linksmas, išorėje liūdnas. Būna 
I ir priešingai.

— Net ir amerikiečių žinoma
sis žurnalas “Time”, kadaise ra
šydamas apie Jus ir Jūsų kūry
bą, stebėjosi, kad pokario metu 
suvargusioje ir dar košmaru 
dvelkiančioje Europoje savo pa
veiksluose galėjote vaizduoti gy
venimo džiaugsmą, kasdieniškos 
akimirkos branginimą, net švie- 
sų-humoristinį jo aspektą. Visa 
tai anais pokario metais žurna
lui atrodė ypač pabrėžtina, kai 
kontrastu aplink buvo visur ma
dingai pilna egzistencialistinės 
tamsos ir beviltiškumo. Tai la
bai įdomi mįslė. Gal Jūs Patys 
palengvinsit ją atspėti. Sakykit, 
iš kur tas temų ir žmonių veidų 
giedrumas ir šypsena Jūsų kū
ryboje tada, kai aplinka ir nuo
taikos buvo visai priešingos?

— Ir dar kita mįslė: kodėl ne
pasidarėte abstraktistu, op-art, 
pop-art ir kitu kitokiu buvusių 
ir esamų meno krypčių atstovu ? 
Ar nesutapimas su šiomis mo
derniausiomis kryptimis reiškia 
Jūsų nepalankią nuomonę anų 
adresu? Iš kur buvo ta drąsa pa
silikti vienam ir laimėti?

New Y orką, jeigu jis ir būtų pa
saulinis meno raidos centras ir 
inspiratorius?

tuvoje būdamas, galvojau, kad, 
kai pateksiu j Paryžių, tai iš to 
padarysiu “savo stilių”. Keistis 
negaliu,nes gyvenimas per trum
pas, kad ir šitą techniką, nors 
ją jau vartoju seniai, galėčiau 
privesti ligi tobulumo. Man atro
do, kad gyvenime nėra blogos 
krypties, tik kartais ji būna blo
gai, be jausmo ar nenuoširdžiai 
atlikta. Taigi matome, kad iš 
mano pusės nebuvo jokios drą
sos, o tik būtinumas. Apie lai
mėjimą kol kas dar neatėjo lai
kas kalbėti.

—Gal būt, kad Amerika yra 
ar bus meno centras. Reikėtų 
tik džiaugtis, kad Amerika paki
lo mene aukščiau už Paryžių. Iš 
savo pusės aš galvoju, kad tokių 
gilių tradicijų kaip Europa 
Amerika niekada neturės, nes 
pirmieji imigrantai dar ne taip 
seniai Ameriką atrado. Ekono
miškai stipri Amerika daug su
pirko Europoje meno turtų. Yra 
daug, daug didelių muziejų, bet 
visur didžiausi vardai yra ne 
amerikiečių. Amerikiečiai dar ir 
dabar daug perka meno turtų 
Paryžiuje, bet dar neteko girdė
ti,, kad Paryžiaus galerijos 
pirktų ką nors Amerikoje taip 
masiškai, kaip amerikonai perka 
Paryžiuje. Net jeigu Amerika ir 
yra meno centru, tai man vis 
tiek jau per vėlu būtų pakeisti 
kraštą, nes, kaip anksčiau sa
kiau, Paryžius buvo mano jau
nystės svajonių centras. Jei kar
tais likimas ir nuvestų į Ameri
ką, tai apie Paryžių galvočiau 
panašiai, kaip mes visi svajoja
me apie savo paliktą Tėvynę. .

duojant kažkokiais kenkėjais, pa
juokos vertais objektais. Jie tačiau 
užmiršta, kad laisvė yra kiekvie
nos kūrybos pagrindinė sąlyga. 
Laisvėje gyvenantieji rašytojai ne
reikalingi vergijos,, bet vergijoje 
gyvenantieji reikalingi 
Todėl ne mūsų akys, paprastai 
kalbant, yra nukreiptos į paverg
tą tautą, bet pavergtos tautos a- 
kys yra nukreiptos į laisvėje gy
venančius brolius ir seseris, lau
kiant jų darbų laisvei atgauti. Ne 
jie mums privalo duoti, bet mes 
jiems. Nėra didesnio melo kaip 
to, kuris skelbia išeivijos kūrybą 
mirusią ar išsekusią, lygindamas 
ją su “džiūstančios šakos” ateiti
mi. Tautos kultūra yra viena ir 
nedaloma, nesvarbu kas, kada ir 
kur ją kurs. Pvz. A. Mickevičius 
“Poną Tadą” parašė gyvendamas 
tremtyje, bet nei lenkų, nei lietu
vių literatūra nelaiko šio kūrinio 
“išeiviška kūryba”.

Iš atvykstančiųjų žinome, ko
kiu įtemptu dėmesiu tauta seka 
laisvėje gyvenančių rašytojų kū
rybinę veiklą. Įvairiu keliu pate
kusi ten knyga, eina iš rankų į 
rankas, kol susidėvi neišskaito
mai; eilėraščiai nusirašomi į 
sąsiuvinius ar atmintinai išmok
ti kursuoja tautoje kaip jos nuo
savybė ir t. t. Jei išeivijos rašy
tojas, kaip perša mūsų “pažan
gieji”, pradėtų imti “maistą” iš 
pavergėjo “rankų”, tai, norint ne
norint, pasidarytų jų koloboran- 
tas.

Antra vertus, pavergtai tėvynei 
galima sąžiningai tarnauti, ir ne- būdamas mylimosios glėby? Tik 
gyvenant joje, nes kiekviena kū- nužmoginimas neša beprasmišku- 
ryba yra pirmoj eilėj vidinių išgy- mą. Mūsų rašytojas ir apskritai 
venimų rezultatas. Kultūros isto- kultūrininkas mirs tuomet, kai 
rija duoda daug pavyzdžių, kada nebebus skirtumo tarp laisvėje ir 
tremtis, tautos nelaimės, ar mir- vergijoje gyvenančių — visi bus 
tis ypač literatūrai buvo nepapras- vienodai pavergti. Tokiu atveju 
tai vaisingi atvejai. Gražiausi ei- įvyktų antroji tautos išdavystė, 
lėraščiai sukurti mylimajai ar jos kultūrinė išdavystė, daug baises- 
simbolyje tėvynei tada, kai jos nė už pirmąją — pasišalinimą iš 
visam ar laikinai buvo nustota,' kovojančios savo tautos.

laisvės.

F
Laisvėje gyvenančio rašytojo 

okupantas negali suimti, įkalin
ti, apšaukti bepročiu, badu ma
rinti ar kitaip priversti jį tarnauti 
savo užgaidoms. Todėl lieka be
veik vienintelė priemonė — su
niekinti jo darbus, jo kūrybą, dis
kredituoti jį visuomenės akyse, 
atbaidyti skaitančius, ypač jau
nąją ir dar nepatyrusią kartą, 
nuo tokio rašytojo knygų, ap
šaukti jį atsilikusiu, nepažangiu, 
tiesiog grafomanu,
tikrajai, suprask, jų, kūrybai etc.

Amerikos ir Vakarų Europos 
tariamieji radikalai ir kitų ki

tokie, tokiu keliu eidami, pa
siekė netikėtai gerų rezultatų, ko
dėl tad mūsiškiai turėtų atsisaky
ti šio metodo? Vakarų rausva- 
plaukiams liberalams pavyko ne 
tik nutildyti, bet ir užverbuoti 
daug kultūrininkų, įvairių moks
lo šakų profesorių, net teologų, 
tačiau rašytojas, pasirodo, yra kie
tas riešutas net “pažangiųjų” 
dantims. Vakarų ružavieji akty
vistai, o juos sąmoningai ar nesą
moningai sekdamas ir vienas ki
tas mūsiškių, ėmėsi veik paskuti
nės priemonės — rašytojo nužmo
ginimo akcijos.

Viena tokių priemonių nužmo
ginimo akcijoje yra baimės sklei
dimas: mes išsisemsime, kultūriš
kai išblėsime, be savo krašto, sa
vo tautos, be ryšio su laimėji
mais tėvynėje mes nebūsime ge
rais poetais, gerais dramaturgais, 
gerais romanistais ir t. t. Esą, iš
eivijos rašytojai yra jau dabar 
merdėjimo stadijoje, pasmerkti 
numirti be atgarsio, tautoj neat- I 
likę savo misijos.. Ergo, bendra
darbiaukite su pavergėju, gaivin- ’ 
kitės tik pavergtos tautos kultūri- 1 
niais laimėjimais, ir būsit ne da- 1 
lis, o visuma. Ne kurie jau čia sa- ’ 
vo spaudoj, begėdiškai niekinda- 1 
mi mūsų visuomeninio, politinio 
ir kultūrinio judėjimo vadovus, 
stengiasi juos nužmoginti, vaiz- bet kas sukūrė meilės eilėraštį,

— Paryžius jau nuo seniai 
buvo žinomas kaip meno ir ypa
čiai tapybos ir skulptūros cent
ras. Visus vilioja Paryžiaus mu
ziejai, kuriuose yra sukrauti me
no turtai nuo pirmųjų urvinių 
žmonių piešinių ligi renesanso ir 
baigiant tokiais vardais kaip In- 
gre, Corot, Delacroix, Monet, 
Manėt, Renoir, Van Gogh, Tou- 
louse Latrec, Pissaro ir dar vė
lyvesnį kaip Gauguin, Matisse, 
Rouault, Picasso ir daugybė ki
tų.

Menininkai iš visų kraštų sten
gėsi gyventi ir dirbti Paryžiuje. 
Čia jie užsikrėsdavo darbo ir iš
tvermės karštlige, ir tokios kū
rybos ir' konkurencijos nebuvo 
jokiame kitame krašte. Man bu
vo sunku pradėti, nes atsidūriau 
vienas, be pinigų ir be kalbos. 
Laimingai susiradau naktinio 
sargo vietą vienoje radijo par
duotuvėje. Čia galėjau prabūti 
per naktį nuo 10 vai. ligi 9 vai. 
ryto. Visą dieną reikėjo vaikšti
nėti po gražųjį Paryžių. Už nak
tį mokėjo 1 franką, maždaug 
20 amerikoniškų centų. Už tuos 
pinigus galėjau nusipirkti ke
lias sūdytas silkutes ir gabalą 
duonos. Atsigerti visada eida-

— Prancūzų mokykla, apie 
kurią aš buvau daug girdėjęs 
dar Lietuvoje, pasižymėjo spal
vų skaidrumu, kompozicijos ir 
piešinio laisvumu, virtuoziškai 
laisva tapybos technika. Ji darė 
įtakos visiems kraštams. Kai
riūkštis, Galdikas, Vizgirda, jie 
darė įtakos mums, jauniesiems. 
Todėl to laikino pesimizmo ir

— Kiekvienas žmogus gyve
nime turi savo kelią, kurį pasi
renka pagal savo prigimtį, tem
peramentą ar išgyvenimus. Aš, 
kaip tapytojas, pasirinkau tokią 
techniką, kuria, mano manymu, 
aš geriausiai ir laisviausiai ga
lėčiau išreikšti spalvų ir formų i 
kompoziciją. Atvirai kalbant, tą 
techniką aš ir Jūs visi turėjome 
dar mokyklos suole sėdėdami. 
Kiekvienas iš mūsų yra bandęs 
kita puse pieštuko “atspausti” 
litą ar centą, pakištą po popie
riumi. Vytis išeidavo juoda, o 
tarpai spalvoti. Visą laiką, Lie-

— Amerikoje čia tenka nu
girsti balsų, kad pasaulinio me
no centru šiuo metu jau yra 
Neva Y orkas, o ne ilgai juo bu
vęs Paryžius? Sakykit, ar yra, 
ir kiek yra, tiesos šiame tvirti
nime? Ir ar nesutiktumėte savo 
buveinę — Paryžių iškeisti į

' * "■ • ę . y. * J|

Atk Vytautas Kasiulis Dailininkas ir mūza (tapyba)

—, Sekant Jūsų parodų žemė
lapį, krenta į akis jų gausa 
Skandinavijoje — Švedijoj. Įdo
mu, tkodėl, sakysim, ne Ispani
joj? Ar čia lėmė kokia atsitikti
nė aplinkybė, ar aplamai šiau
rietiškam žmogui Jūsų kūryba 
yra artimesnė ?

— Šito aš negaliu paaiškinti. 
Tai įvyko, gal būt, atsitiktinai. 
Todėl, kad teko susipažinti su 
keliais švedais, kurie susidomė
jo mano darbais.

— Kaip apibūdintumėte šian
dieninę dailės situaciją? Ar yrą 
kokia labiau dominuojanti kryp
tis bei tendencija ir kokių nau
jienų galima tikėtis artimiau
sioje ateityje?

— Šios dienos dailės situaci-

(Nukelta j 2 psl.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ
ISTORIJA

Žvilgsnis į dr. Antano Kučo redaguotąjį veikalą

VINCAS TRUMPA

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORI
JA. Redagavo dr. Antanas Kučas. 
Išleido Juozas Kapočius 1971 m. 
Kalbą tikrino A. Vaičiulaitis ir V. 
Kulbokas. Spaudė Lietuvių Encik
lopedijos spaustuvė Bostone. Libra- 
ry of Congress Catalog card Num- 
ber: 77-146255. Veikalas didelio 
formato, kietais viršeliais, 639 psl., 
kaina $10.60, gaunama3 "Drauge".

•

ar į šiuos reikalavimus visur pa
kankamai atsižvelgta šičia nag
rinėjamame veikale.

Galima bandyti atsekt vieną 
kitą iš Lietuvos žmogų, atkly
dusį į Naująjį pasaulį pačiais 
seniausiais laikais. XVI amžiaus 
lenkų istorininkas Martynas 
Bielskis rašė net, kad jau bib
linis karalius Saliamonas ga.be- 
nęsis auksą iš Amerikos. Graži 
buvo ir tokia legenda, kad lie
tuviai ir olandai ilgai gipčŲęsi 
pirmieji norėdami New Yorką 
pavadinti Aušra, antrieji — 
Naujuoju Amsterdamu. Tik at

sa/o pro o išmones aukojo. Kat-dolerių kainavo karvės išlaiky- 
ra išeivija daugiau nusipelnė sa-mas žiemos mėnesiais, kaip ur
vo paliktai tėvynei, gal būtų irganizavosi pirmosios lietuvių 
ne taip lengva atsakyti, bet kat- pai apijos, kaip kūrėsi įvairios 
ra išeivąija davė daugiau Ameri-draugijos ir klubai, kurių ligi 
kai, negali būti jokios abejonės. XIX a. pabaigos buvo priskai- 
Tik pač’iu paskučiausiu laiku lie- tomą ligi 500 štukų, imtinai su 
tuvių įnašas Amerikoje prade-tokiomis organizacijomis, kaip 
damas jausti ,ypač mokslo sri-Lietuvių vagių ir mušeikų kuo- 
tyje. Deja, iš šios knygos to ne- pa, arba Neisiančių į lietuvių 
matyti. saliūnus draugija. Kai kurias tų

meilė šios knygos autorius pri- 
Būdinga šiai knygai detalės vedė ir prie to, kad jie maždaug 

' meilė. Ir ko tik čia nerasi! Ir tiek pat vietos skiria kokiai var- 
ka;p žiedėsi pirmosios lietuvių 
kolonijos Pensilvanijoje, 'kiek

Nuotr. V? NoreikoAmerikos lietuvių dienraščio “Draugo” redakcijos priemenė Chicagoje

(Nukelta i 4 pusi.)

Jau buvo keletas bandymų 
rašyti Amerikos lietuvių istori
ją. Tačiau ligi šio paskutinio 
bandymo, apie kurį šiandien no
rime pašnekėti, berods tik vie
nas bandymas buvo atliktas is
toriko. Turime galvoje Juozo vykęs Yorko kunigaištis iš Ang- 
Jakšto studiją penkioliktajame pjog nuvalęs abiem nosis ir lie Į 
mūsų bostoniškės Lietuvių en- pęs vadinti miestą New Yorku. 
cik’opedijos tome (p. 414-429). Galima bandyti rišti emigra-' 
Tarp kita ko, šią studiją gero- cjją gu tautų kraustymusi, kri- Sų tautos problemų. Juozapas 
kai pakedeno tas pat dr. Anta- .......... ................. * , 1 i. ■ y — — -  - — £-- - —— į X1O L4VAk?J\X*Jj 41141 -Lt—XXX. k IAVk4UAPVAXXVWUO UV4V4U7V 414HV4 411144
nas Kučas, čia recenzuojamos -ajs trėmimais arba naujų že- žęs iš Sibiro, kiek laiko gyveno maždaug 25% savo gyventojų, A •vi.cvaalIrrK* lira'ttnvrLe Iru o I . J! ' t~» j. X. • “ • • ...... • •miij apgyvendinimu. Bet tai bu- žemai įjoję, netoli Prūsijos pa- daugiausia jaunimo, viso apie 

tų per daug išplėsta eorigrac’- sienio, savo atsiminimuose, gal 
jos arba išeivijos samprata. Tik- kiek ir perdėdamas, rašė, kad 
roji emigracija yra XIX am
žiaus kūrinys, kapitalizmo ir im-Į veik nieko nežinojo apie Vilnių, 
perializmo pa’ydcvas. Tikroji Kaurą ir net apie savo apskri- 
emigracija iš Lietuvos į Ameri-1 ties miestą Raseinius, bet gra- 
ką prasidėjo tik antroje XIX žiai mokėjo nupasakoti apie 
a. pusėje, 
nrieš šimtą metų. Ir laibai grei j u'onę jūromis ir apie darbo są- 
tai ji tapo viena svarbiausių mū- j lygas fabrikuose ir kasyklose, i

pęs vadinti miestą New Yorku. 
Galima bandyti rišti emigra-

kai pakedeno tas pat dr. Anta- . _ . Tauta, kuri per tris keturis
minaliniais, renginiais ir politi- Pilsudskis, kuris, 1892 m. grį- dešimtmečius atidavė Amerikai

Amerikos lietuvių istorijos re- 
daguotojas ir daugumoje auto-j 
rius. Ją išleido Juozas Kapočius,' 
ir anos enciklopedijos leidėjas. 
Tai bene pats stambiausias lie
tuvių išeivijos klausimu rašinys, 
už;mąs 639 puslapius. Maždaug 
prieš dešimtmetį pasirodžiusi 
Stasio Michelsono Lietuvių išei
vija Amerikoje teturėjo tik 
499 psl.

Tačiau ne puslapių skaičiuje 
esmė. S. Michelsonas nei nepre
tendavo į istoriją, kaip Leonar
das šimutis nepretenduoja į 
Amerikos lietuvių tarybos isto
riją, nei kun. J. žilius - Žilins
kas, nei A. Milukas, nei K. Gi
neitis, rašę bendresnio pobūdžio 
darbus apie lietuvių išeiviją. Iš 
mėgėjų, atrodo, geriausiai pasi
sekė Vytautui Sirvydui, kurio 
biografinis veikalas Juozas O. 
Sirvydas (1941) tikrai talentin
gai parašytas.

Kęstutinės Lietuvos tyrinėto
jas Antanas Kučas nėra naujo
kas Amerikos lietuvių istorijos 
dirvonuose. Jo plunksnai pri
klauso Lietuvių R. K. susivieni
jimo Amerikoje, šv. Petro lie-, 
tuvių parapijos S. Bostone, Kun. 
A. Staniukyno ir Shenandoah 
lietuvių Šv. Jurgio parapijos is
torijos. Į talką jis dar pasikvie
tė Praną Pauliukoni, gaila — 
per anksti mirusį, kuris, anot 
redaktoriaus, “paruošė plačius 
skyrius apie centrines organiza
cijas, XX a. spaudą, švietimą, 
muziką ir teatrą ir meną." Be 
to, iš vėlesnių laikų jis dar spė
jo užbaigti skyrius apie ALTą, 
BALFą, Bendruomenę ir VLI- 
Ką. Red. A. Kučas pasinaudojo 
dar K. Jurgėlos studija apie se
niausius lietuvių išeivijos į Ame
riką pėdsakus ir V. Liu'ejčiaųs 
darbu apie ekonominę išeivių 
veiklą. Taig'i veikalas kolektyvi
nis, tačiau, be abejo, didžiausią 
darbo naštą nešė pats redakto
rius. Jis, leidėjas Kapočius ir 
mecenatai (ypač prel. J. K. Ka
ralius) turi dalintis nuopelnu už 
šio veikalo pasirodymą. Ant re
daktoriaus pečių beveik išimti
nai krenta atsakomybė už to 
veikalo kokybę.

Noblesse oblige
Dr. Antanas Kučas savo dar

bą vadina istorija. Tai yra la
bai daug sakantis ir smarkiai 
įpareigojantis žodis. Jis ir re
cenzentą pastato į gan keblią 
padėtį. Pirmasis ir svarbiausias 
klausimas, prieš kurį atsistoja 
recenzentas, ar tą veikalą gali
ma pavadinti istorija. Iš istori
ko paprastai reikalaujama 3 pa
grindinių dalykų: platesnio žvilg 
snio į nagrinėjamą klausimą, 
šaltinių kritikos ir ieškojimo ob
jektyvesnės arba aukštesnės tei
sybės. Bandysimo pasižiūrėti.

žemaičiai valstiečiai kartais be-

vadinas, maždaug New Yorką ir Chicagą, apie ke- 
Hohę jūromis ir apie darbo są-

©50,000, negalėjo lengvomis žiū
rėti į išeivijos problemą. Juk 
Lie’uvą šiuo atžvilgiu pralenkė 
tik Airija, kuri procento pras
me daugiau žmonių atidavė 
Amerikai negu L;etuva. Bet 
koks begalinis skirtumas tarp 
a’riij išeivijos ir Lietu-vos išeivi
jos! Pirmoji metėsi į patį Ame
rikos gyvenimo sūkurį, lindo į savo sunkiai uždirbtą dolerį ir

visas bažnytines, ekonomines ir 
politines vietas ir gerokai tero
rizavo kitus a'eivius, tarp jų ir 
lietuvius, kaip matytis ir iš čia 
recenzuojamos knygos. Ir jie 
privertė amerikiečius Šv Patri
ką laikyti pačiu didžiausiu Ame
rikos šventuoju, nors jis gal ne
buvo nei kiek didesnis už mū- 
s’ški iš v. Kazimierą. Mūsiškė iš
eivija, lyg anoji bib'inė Loto 
žmona, negalėjo savo akių ati
traukti nuo paliktos tėvynės, jai

I

VYTAUTO KASIULIO PARODOS CHICAGOJE BELAUKIANT
(Atkelta iš 1 ps1.)

ja, mano galva, yra tokia.Spren
džiant pagal šnekas, yra, gal 
būt, varžybos tarp Europos ir 
Amerikos. Gal būt, labiau domi
nuojanti šio laiko kryptis yra 
abstrakcija. Kokių naujienų ga
lima būtų sulaukti, aš negaliu 
pasakyti, nes abstrakcijos nega
lima konkrečiai vertinti. Daugu
mas abstraktistų sako, kad jie 
įkvėpimo semiasi iš gamtos. Gal 

‘ dėl to ir galima būtų spėti, kad 
i nauja kryptis bei tendencija bus 
i abstraktus realizmas. Bet aš ne
žinau. ar tie du žodžiai derinasi. 

I Man vis atrodo, lyg sakytume: 
karštas šaltis, šviesi tamsuma 
ar gudrus beprotis.

— Ar dar galima ir kaip ilgai 
bus galima kalbėti apie atskirų 
tautų bei žemynų veidą mene? 
Ar ir meno srity, kaip ir tech
nikoje, neina viskas bendra susi- 
niveliavimo ' apsijungimo

kryptimi? Ar dar toli ir iš viso 
ar bus kada nors tas laikas, kai 
galėsime kalbėti apie vieną — 
pasaulio meną?

— Apie vieną bendrą pasau
linį meną bus galima kalbėti tik
tai tada, kai pasaulį valdys vie
na partija ir kai bus panaikin
tos visos tikybos ir kai visi žmo
nės bus vienos spalvos.

.— Kaip vertinate ankstesnės 
užuominos rėmuose mūsų vis dėl 
to dar lietuviškoji meną, kurio 
lietuviškam veidui esame linkę 
daug dėmesio skirti išeivijoje, o 
dar daugiau pačioje Lietuvoje? 
Ar įžiūrite kokius nors specifi
niai lietuviškuosius jo bruožus 
čia ir Lietuvoje?

— Kiekvienam žmogui bran
giausias pasaulyje dalykas yra 
jo tėvai, jo tikyba, jo tėvynė, jo 
kalba ir visa, kas rišasi su jo 
kraštu.

Lietuvišką meną apibūdinti 
yra labai sunku. Vien tik iš pri
juostės rašto ar iš Smūtkelio 
dar sunku pasakyti, kas yra 
daugiau ar mažiau lietuviška. 
Lietuva taip dažnai buvo kitų 
tautų įtakose, todėl daug sveti
mų įtakų galime rasti ir mene. 
Lietuvišką kalbą švarinti yra 
didelis ir sunkus darbas, o dar 
didesnis darbas išskirti lietuviš
ką meną. Čia ne tik mokslas, bet 
ir jausmas turi daug svarbos. 
Didelį darbą dirba Lietuvoje tie, 
kurie renka liaudies meną, lei
džia knygas ir rašo mokslinius 
darbus apie lietuvišką liaudies 
meną. Kalbėti apie specifinius 
lietuviškuosius bruožus mene 
dar yra per anksti ir čia, ir Lie
tuvoje. Yra daug mėginimų, bet 
mums sunku, nes mes patys ki
lę iš liaudies ir mažai kuris nė
ra kaime gyvulių ganęs arba 
bent “kiaulytę mušęs”. Per grei-

tai “ponais” tapę ir per vėlai su
pratę, kad liaudies menas yra 
brangus, mes vienas ar kitas 
kažką bandome, bet net ir pri
lygti negalime mūsų liaudies 
menui. Gal būt, ii' liksime kaip 
tie negrai, kurie patys liko liau
dies meno stadijoje, o kitų tautų 
žmonės pasinaudojo jų šalies 
meno turtais.

— Kokio pobūdžio ir kiek Jū
sų darbo rezultatų išvysime 
rengiamojoje dabar parodoje 
Chicagoje? Ar Jūsų asmeniškos 
viešnagės Amerikoje proga su
rengsite savo darbų parodas ir \ 
kituose Amerikos miestuose? Iš 
tolo žiūrint, kas Jus labiausiai 
traukia paviešėti Amerikoje, kur 
ir ką norėtumėte joje pamatyti 
ir ko iš anksto tikitės?

Vytautas Kasiulis Pragare (tapyba)

Aš, kaip ir tas vargšas negras, 
stengiuosi sujungti savo sugebė
jimus su savo kraštu, bet...

Parodoje bus apie 40 paveiks
lų. Noriu aplankyti Ameriką, su
sitikti pažįstamus, pamatyti mu
ziejus ir parodas. O galimumai 
kitoms pagodoms paaiškės po 
parodos Chicagoje.

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITHM

INKSTU TR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

l’ON VALLEY MEDICAL CENTER 
8H0 Summit Street

Route 58 — Eigin, Illinois

Tel. ofiso I1E 4-58IB. rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
^al.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet, 
antr.. penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
.usltarus

Dr Ant. Rudoko kabinetą perBmF

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 5Ist Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad Ii 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk 
•ad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

•fs. 735-4477 Rez. PR 8-6V60

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
:rawford medical ruildino 

6440 So. Pulaski Road
Valandos l»agal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN * EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Varną — rezid. — PRospect 8-908'

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest OSrd Street

’lrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 Iki b vai ir nuo 5 Iki 8 
vai vak šeštad nuo 1 iki < vai

Ofs. PO 7-6000' Rez. GA 3-7271
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo l—4 p p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad tr šeštad uždaryti

Ofiso ir buto tel OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IW7 So I9th Court Clcert
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad tr 
Šeštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikia 24 vai

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA tr moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6 3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandofl dhkoI susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Re*. PR R-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOr 

2454 VVest 71st Street 
(7lst Ir Campbell Avė. kampas)

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penki, 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.

Ketvlrtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryti 
Iki 11 vai. ryto — tik susltarua

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

rel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijosI

i Priima ligoniui tiktai susitarus — 
(B y appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai antrad nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez GRovehill 6 0617
alandoe: pirm Ir ket nuo 12 vai 

ki 2 vai p p Ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
>ntr tr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p r 
r vakarais pagal susitarlma

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cliirurĮrtte 
Ofisas 2750 W 7 UI Mtreet 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak šeštad. 1 iki 
4 vai vak. Treč. Ir sekmad uždarr'^a 

Rezid tel. VVA 5-3099

v.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 IVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3329 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5070

Itezid. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crautorif 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal Busltarlmą 
lei neatsiliepia skambinti 874-8014

OR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS Ldl.o 

2*01 «'esl 113 rd Street 
Kampas (13-čloe Ir C'antornl* 

Valandos pasai susitarlma 
’rmad., antrad . ketvirtad. nu. 

6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad nuo 2 Iki 2:30 vai 

rrečlad tr penktad uždarvt*
Ofiso telef. 47S-4O42 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4I5B

DiR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Irt RF.Itancr 6-IHH

OR WAITER J. KIRSTU*
(Lietuvis gydytoja-)

YDYTOJAS IR CHIRURGA>■ 
8925 VVest 5»tb street

*1 plrmad. antrad.. ketvirtad
i enk tad r.-o 12 4 vai o p 6

• aj vak šeštad 12 2 vai P P I: 
rečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ir CHIRURGE 
KTDIKK IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. r. p. tr uu« 
6—8 vai vakare Trečiad. nu< 

i vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštao 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p 

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2010

Perskaitė "Draugą", duo 
kitę jį kitiems pasiskaityti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas Ir rez.. 2652 W. 59tli St

Tel. PRospecl 8 1223
Ofiso va).: Ptrm., antr., treč Ii 

penkt nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 6 Iki F 
v. v Šeštad 2-4 vai popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6I9S

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priimlnčja ligoniu- tik susltarua
Vai 2—4 p p Ir 6—8 vai vak 

Trečlad tr šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8648 Soutb Albany Avenue

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą

Tei ofiso PR 6-6446

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

8167 Wes< 71«»t Street
Valandos 1 vai popiet

Treč Ir šeštad pagal snsitartma

DR. PETRAS ZLIOBA~
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 797-2141 Namų 939-4859

Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—S 
peulcc. 2—fi. MK. ©an** w«taclin»,
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HERMANN HESSE
RAVENNOS MOTERYS

Ravennos moterys,
Giliais žvilgsniais Ir meiliais mostais,
Su savim nešioja senojo miesto
Ir jo šventiškų dienų pažinimą.

Ravennos moterys
Verkia kaip tylūs vaikai: giliai, ramiai.
Ir kai jos juokiasi, spindinti daina 
Iškyla iš purvino teksto.

Ravennos moterys meldžiasi
Kaip vaikai: švelniai ir visai patenkintos.
Jos gali sakyti meilės žodžius netgi nežinodamos, 
Kad jos meluoja.

Ravennos moterys bučiuoja 
Retai ir stipriai ir atsiduodamai. 
Ir visa, ką jos lino apie gyvenimą. 
Kad visi me® turime mirti.

PAVASARIO DIENA

Vėjas krūmuose ir paukščio čiulbėjimas, 
Ir aukštų aukščiausiam maloniam mėlyje 
Ramus, išdidus deinsds — laivas...

Aš svajoju apie savo jaunystę,
Aukštas, žydras ir išsiskleidęs dangus
Yra mano troškimų lopšys, 
Jame aš noriu gulėti ramus 
Ir palaimintai šiltas, 
Tyliai niūniuodamas, 
Panašiai kaip vaikas laikomas 
Motinos rankose.

BLOGAS LAIKAS
Dabar mes tylime
Ir daugiau nebedaiuuojame dainų,
Mūsų žingsnis bus sunkus;
Tai naktis, kurt tuoj ateis.

Duok man ranką,
Gal mūsų kelias dar bus ilgas.
Sninga, sninga!
Svetimoje žemėje sunkiai pakeliama žiema.

Kur tas laikas,
Kai šviesa, kai židinys mum degė? 
Duok man ranką!
Gal mūsų kelias dar bus ilgas.

VAIKAI

(1914 m. gale)

Jūs nieko nežinote apie laiką, 
Jūs tik žinote, kad kažkur toli 
Kariaujamas karas,
Jūs droži nėjate medi, darydami kardą, skydą ir strėlę, 
Ir palaimingai žaidžiate savo -žaidimą sode, 
Statote palapines.

Nešiojate raiščius, atžvmėtus raudonu kryžium.
Ir jeigu mano širdingas linkėjimas jum turi prasmę. 
Tad karas jum paliks 
Visad tamsia legenda.

Jūs niekad neatsidursite apkasuose
Ir niekad nemirsite,
Ir niekad nebėgsite iš liepsnose griūvančių namų.

Ir vis dėlto, vienądien jūs būsite kariais,
Ir vienądien jūs sužinosite, 
Kad šio gyvenimo malonus alsavimas, 
Kad brangus širdies plakimo turtas 
Tėra tik nuoma, ir kad tai, kas praeityje 
Prarasta, ir įpėdinis, kurio laukiate, 
Ir tolimiausia ateitis, 
Teka jūsų kraujuje. 
Ir kad už kiekvieną jūsų galvoje plauką 
Kas nors iškentėjo kokią kovą, kokį skausmą ar mirtį.

Ir jūs turite žinoti, kad tai, kas tauru 
Jūsų sieloje, visad yra kovotojas, 
Nors jis nenešioja ginklų, 
Kad kiekvieną dieną kova ir likimas budi. 
To neužmirškite!
Galvokite apie kraują, žudymus, naikinimus, 
Kuriais jūsų pačių ateitis remiasi, 
Ir kaip, dar daugiau, mirthni ir pasiaukojimu 
Net ir mažiausia jūsų laimė pagrįsta.

Tada jūsų gyvenimas dar labiau suliepsnos 
Ir vienądien jūs netgi ir mirtį 
Priimsite į savo glėbį.

ŠVENTIŠKA VAKARO MUZIKA

ALLEGRO

Debesys perplyšta; iš žėrinčio dangaus 
Svaiginanti šviesa klaidžioja po apakintus slėnius, 
Perpūstus pietų vėjo audros,
Aš skubu nepavargstančiu žingsniu
Per rūškaną gyvybę.
Ak, jeigu bent akimirką 
Tarp manęs 'ir amžinos šviesos, 
Audra būtų gera klaikų rūką išvaikyti! 
Galinga banga drasko ir varo mane , 
Toli nuo namų aplinkui.
Pietų vėjau, sumedžiok debesis, 
Sudraskyk šydą,
Kati šviesa kristų ant manęs tarp klaidinančių takų!

ANDANTE

Vėl ir visad paguodžiąs
Ir visad naujas amžinos kūrybos atspindžiuose,
Pasaulis juokiasi mano akyse,
Gyvena ir juda tūkstančiuose alsuojančių formų, 
Peteliškės žioruoja saulėtam vėjuje, 
Kregždė buriuoja palaimintam žydryje, 
Jūros bangos daužo uolėtą krantą.
Vėl ir visad, žvaigždė ir medis,
Debesis ir paukštis, mano artimi giminaičiai;
Kaip brolis, mane sveikina akmuo,
Draugiškai mane šaukia nesibaigianti jūra.
Man nesuprantamas kelias mane veda
Į žydrą, prarastą tolį,
Kur niekur nėr prasmės, niekur apibrėžto tikslo —
Ir vis dėlto, kiekvienas miško upelis
Ir kiekviena zvimbianti musė
Kalba į mane iš prasmingo įstatymo, iš šventos santvarkos.

HERMANN HESSE, vokiečių 
rašytojas ir poetas. 1946 m. laimėjęs 
Nobelio literatūros premiją, labiau 
žinomas kaip rašytojas nei poetas. 
Kurj laiką buvo kiek apmirštas, bet 
dabar vėl patraukė skaitytojų dėme
sį, ypač amerikiečių jaunimo.

H. Hesse buvo gimęs 1877 m. Vo
kietijos Wuertenberge. labai religin
gai nusiteikusioje šeimoje, norėjusio
je iš jo padaryti teologą, tačiau jis 
pats tenorėjo būti tik poetu. Negalė
damas išbūti jokioje mokykloje, jis 
galiausiai pabėgo iš tėvų namų. Be
dirbdamas įvairiausius darbus, pats 
mokėsi. Pirmieji jo romanai, kuriuose 
jis kėlė tėvų ir mokytojų palaužto 
jaunimo problemas, plačiai jį išgarsi
no. Kituose savo romanuose ryškino 
Europos žmogaus problemą ir įtaką 
rusų žmogaus (Dostojevskio), kuris 
priima visas gyvenimo apraiškas 
kaip lygiai vertingas. Savo paskuti- ' 
ntlam ir geriausiam romane ‘‘Stiklinių 
perlų žaidimas' vaizduoja dvasios 
aristokratiją, sugebančią priimti dvi-' 
gubą Europos ir Azijos palikimą.

Pats Hesse romane "SteppenwolP‘ 
taip pat išsako savo pažiūras j pa
saulį: ‘‘Laikas ir pasaulis, pinigas ir 
galia priklauso mažiem ir negiliem 
žmonėm. Garbė tėra tik mokytojų 
reikalas. Rimti žmonės rūpinas am
žinybe. Tikintieji tai vadina Dievo 
karalyste. Daugelis iš viso negalėtų

Kur dangaus skliautas gaubia mane,
Kur paslaptingi sąskambiai,
Kaip žvaigždžių plevenime,
Taip pat ritmingai atskamba ir mano širdyje.

ADAGIO

Svajonė duoda tai, ką diena nudėvi; 
Nakčia, kai sąmonė liaujasi budėti, 
Išsivadavusios jėgos iškyla j viršų, 
Jausdamos kažką dieviška sekant. 
Miškai ir upokšniai šniokščia.
Ir judrios sielos naktinėje žydrioje padangėje 
Blykčioja žaibai.
Pasaulis ir aš, visa 
Manyje ir už manęs, yra viena. 
Debesys plaukia pro mano širdį. 
Miškai svajoja mano svajonę. 
Namai ir kriaušė pasakoja man 
Užmirštą bendros vaikystės pasaką.
Upokšniai čiurlena ir prarajos meta šešėlį manyje, 
Mėnulis ir išblyškusios žvaigždės, mano žaidimų draugai. 
Bet maloni naktis,
Su savo lengvais debesimis palinkusi virš manęs, 
Turi mano motinos veidą.
Besišypsodama, bučiuoja mane neišsenkamoje meilėje. 
Svajingai pakrato galva,
Kaip seniau mėgdavo daryti, ir jos plaukai 
Vilnija per pasaulį ir jame
Tūkstančiai žvaigždžių, virpėdamos, pabąla.

KOKIOS SUNKIOS DIENOS...

Kokios sunkios dienos!
Jokioje ugnyje aš negaliu sušilti, 
Jokia saulė jau nuui nebesijuokia. 
Visa tuščia.
Visa šalta ir negailestinga.
Ir netgi mielos, skaisčios
Žvaigždės paguodžiamai žiūri į mane, 
Nuo to laiko, kai širdimi patyriau, 
Kad meilė gali numirti.

TAIP PAT IR GĖLĖS

Taip pat ir gėlės kenčia mirtį,
Nors jos yra be kaltės.
Taip pat ir mūsų esybė yra tyra
Ir kenčia tik skausmą ten,
Kur mes patys nenorime suprasti.
Tai, ką mes vadiname kalte,
Sugeria saulė,
Tai ateina iš tyrų žievių taurelių
Ir mus pasitinka kaip kvaptis ir jaudinąs vaiko žvilgsnis. 
Ir taip, kaip gėlės miršta,
Panašiai ir mes mirštame,
Bet tik išsivadavimo mirtimi,
Tik atgimimo mirtimi.

Išvertė P. Gaučys

ti be to, kurj mes turime, jeigu ne
būtų amžinybės, jeigu nebūtų tiesos 
karalijos. Jai priklauso Mozarto mu
zika ir didžiųjų poetų poezija. Taip 
pat jai priklauso ir šventieji kurie 
darė stebuklus, kentėjo kankinimus 
ir žmonėm paliko didelį pavyzdį" 

Kaip poetas, Hesse dar 1898 m. 
išleido savo poezijos rinkinį ‘‘Roman- 

gyventi, jeigu nebūtų kito oro alsuo-tische Lieder" ir poeziją kūrė ilgus

i

dešimtmečius. Paskutinis jo lyrikos 
rinkinys ‘‘Neue Gedichte" pasirodė 
1937 m. Savo poezijoje Hesse pasi
reiškia kaip lyrinis temperamentas, 
muzikos, tapybos ir romantinių kla
jonių mėgėjas, o aplamai vienatvės 
mėgėjas, linkęs į pesimizmą, abejin
gas socialinėm problemom, tolimas 
politinėm kovom. Mirė 1962 m.

P. G.

Šiapus ir anapus teisybes
Jurgis Jankus

Su tėvu išeiti kur toliau Iš namų man, kai
mo vaikui, būdavo taip, kaip kokiam miesčio
niukui nueiti j kiną, j futbolo rungtynes ar 
net į cirką. Vėliau ir aš, jau išėjęs iš namų, 
turėjau progos pamatyti tas, iš tolo tokias pa
trauklias, miesto prašmatnybes, bet jos praė
jo, pasiliko tolumoje, nuskendo praeity, net 
raibuliukų dabarties vandenyse nepatikusios, 
o pasivaikščiojimai su tėvu vis iškyla pavir
šium ir, kaip nuostabių splavų burbulai, plau
ko, žaižaruoja ir neskęsta. Ir smagu, kad ne
skęsta ar nesprogsta, pavirsdami į nieką, kuris 
sukelia netikrai regėto grožio nusivylimą.

Būdavo cinam takučiu per mišką pasišne
kučiuodami apie riešutus ar baravykus, priei
nam aikštelę su senais, apipuvusiais kelmais, 
apie kuriuos paparčiai (tėvas juos visada va
dindavo papartėm, ir neretai kviesdavo pa
lenktyniauti, kurio kvapas ilgesnis. Paslrink- 
davom, būdavo, po ilgiausią papartlapj, su- 
dėdavom į krūvą, kad būtų vienodo ilgumo, 
paskum gerai jsikvėpdavom ligi pat pilvo galo 
ir garsiai, abu Vienodu greitumu pradėdavom 
skaityti iš apačios j viršų lapų šakeles sakyda
mi: artė-papartė, artė-papartė, artė-papartė. 
Akys iš galvos Ijsdavo, veidai mėlynuodavo, 
bet taip būdavo smagu, kad galiu kartu su 
tėvu išlaikyti ligi pačios viršūnėlės. Taigi su 
tėvu, už kurį niekas kitas kaime negalėdavo 

dainos ilgiau ištęsti, o kai naktigonėn išjoję 
uždainuodavo, ir posmo gale dainos aidas 
miškais eidavo, visų balsai vienas po kito nu
tildavo, tik jo vienas ir toks skaidrus, aukštas, 
lyg sidabru būtų padažytas, dar kurį laiką ei
davo ir iš kelinto gojaus dar atsiliepdavo), — 
taigi, prieinam aikštelę pilną senų patręšusių 
kelmų ir apie juos būriais susibūrusių papar
čių, tėvas apsidairo ir sako: va, tai čia, ant to 
tako eigulio piemuo užtiko gyvačių šeimą.

Žinau tą atsitikimą iš mažens, bet jis čia 
išeina visiškai kitoks, daug tikresnis, beveik toks 
tikras, lyg viskas atsitiktų čia dabar, tuo pat 
laiku, kai mudu čia stovim, dar gerai kvapo 
nuo artės-papartės neatgavę, o ji vėl užima tik 
pagalvojus, kad po kiekvienu kelmu gali bū
ti visas lizdas gyvačių, ir nuo baimės plato
kas takas taip susiaurėja, kad ir eiti nebedaug 
vietos tebelieka. Taku įeinam j Liežuvį, ilgą, 
vienu galu nusmailėjusią aikštę, įlindusią į vi
durį Valaičbalų, po kurias ožiuku pasivertęs 
velnias visą naktį eigulį išvedžiojo, kai tuo 
tarpu namie kairiarankis Barzdukas visą naktį 
iš avilių medų plėšė ir Visus dvidešimt tris avi
lius į nieką pavertė. Kartais ima pagunda 
tuos visokius kitų nuotykius, jaunose dienose 
tėvo pasakojimais vaiko galvon sukrautus, o 
dabar kartas nuo karto su nuostabiu ryšku
mu vėl iškylančius, surankioti ir kitiems per

pasakoti, bet tuo tarpu noriu sustoti prie vie
no iš paprasčiausių, realiausių ir gal mažiau
siai įtikimų.

Išėjus per Valaičbalų viksvynus, aukštyn 
bėga Valaičio laukai, pamiškėmis apjuosti 
drėgnų, bet vešlių pievų lanku. Dirvos nuo
taikios pievų pusėn, o pačioj aukštumoj, prie 
vieškelio, sode ir beržuose paskendusi buvo 
pati sodyba. Valaitukus gerai pažinau, su jais 
rudenį papievėmis ruduokiaudavom, žino
jom, kur ąžuolyne galima rasti baravykų, iš 
anksto apžiūrėdavom, kuriuose lazdynuose 
daugiausia riešutų bus ir tą žinojimą sugebė- 
davom patys sau už liežuvio išlaikyti, kad kiti, 
anksčiau užgulę, dar pusbrandžius neišrašky
tų. Kai vokiečių okupacijos metu žmonės ne
beturėjo kuo apsiauti, kartu eidavom į dvaro 
skynimus vyžomis liepukų plėšti. Atrodė, kad 
savitarpy jokių pasalpčių neturėjom, bet aš 
vis tiek niekada neišdrįsau paklausti, ar tei
sybė, ką mano tėvas pasakojo apie jų sene
lio senelį. Tai, žinoma, turėjo būti labai se
niai, ir jie galėjo to atsitikimo visiškai net 
nežinoti, bet vis tiek klausinėti buvo nepato
gu: atrodė, kad negeras klausimas gali gerą 
draugystę suardyti. Net ir apie tą maišiuką 
neišdrįsau paklausti.

O buvo taip. Dabartinių Valaičiukų sene
lio senelis Soteras Valaitis pasiliko našlaitis, 
vos į pusbernius beišeinąs. Vieną žiemą mirė 
motina gumbo priepuoliu, o kitą, vos atšven
tęs nabašninkės mirties metines ir bepradedąs 
dairytis namams naujos šeimininkės, sukrito 
ir jis pats. Beveždamas naujai trobai rąstus, 
persitampė, upelin įlūžęs kojas peršlapo, tą 
pačią naktį tokin karštin įkrito, kad per kelias 
dienas ir sudegė, kaip perdžiūvusi balana. Nė

felčerio vaikas nebesuspėjo parvežti. Taip ir žadėjo ūkį vieni patys apdirbti, kiti nuominin-
pasiliko Soteriukas vienas. Kai kurie giminės 
pradėjo vienas per kitą vaiką pas save kviesti,

Rašytojas, beletristas ir dramaturgas Jurgis 
Jankus, vienas iškiliųjų mūsų literatūros kūrėjų 
išeivijoje. Skaitytoją ypač patraukusios šios jo 
knygos: premijuotoji “Naktis ant morų", nove
lių rinkinys “Pirmasis rūpestis", romanai "Pa
klydę paukščiai" ir premijuotasis “Namas geroj 
gatvėj". Psichologinės įtampos kupina jojo 
novelė “Velnio bala" išversta į vokiečių, italų ir 
flamų kalbas. Naujausioji jo knyga — partiza
ninės temos trijų veiksmų drama “Peilio ašme
nimis" taipgi yra laimėjusi Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją. Bet užvis labiausiai Jurgis 
Jankus yra puikus pasakotojas. Pasakojimo mei
striškumu ir virpančia psichologine įtampa ypač 
pasižymi ir ši šviežia, šiandien mūsų atkarpoje 
pradėta spausdinti jo novelė "slapus ir anapus 
teisybės".

kus imti ar net pusėn išleisti, bet Soteriukas 
užsispyrė niekur iš namų neiti.

— Dėkui dėde, dėkui tetule, dėkui dėdi-
na, — visiems trumpai atsakinėjo. —Visus
darbus moku, susitvarkysiu.

Giminės išvažinėjo nepatenkinti, o vaikas 
pradėjo gyventi vienas. Sunkesniems darbams 
vienas kitas kaimynas prišokdavo pataikauti, 
bet šiaip viską pasidarė pats. Pirmoji vasaro
jaus sėja neišėjo tokia lygi, vienur buvo reto
kas, kitur krūvomis susimetęs. Kai senasis 
Pempė, žiūrėdamas į nelygiai susėtą vasarojų, 
pasakė:

— Tai tu, Soteriuk, tur būt, šlubuoda
mas miežius sėjai, kad taip išėjo: man žiups
nis. tau rieškučios, man žiupsnis, tau riešku
čios...

Soteras nė mirktelt nemirktelėjęs atvertė:
— O ne, dėduk! Aš susėjau lygiai, tik jie 

subėgo į būrius pasitarti, ką reikės daryti, kai 
pjūtis ateis: laukti, kol užšals, ar patiems pės
čiom į daržinę sueiti.

Pempei toks vaiko atsakymas taip patiko, 
kad ir pats ne vieną kartą prišokęs padėjo prie 
skubiųjų darbų, o mergaites tai ir dažnokai 
nusiųsdavo tai parinkti, tai pavolioti, tai pa
grėbti. Liežuvingesnieji ėmė net kalbas leisti, 
kad Pempikės dairosi vietos Valaitynėse liz
dą sukti, nors abi jau buvo ir gerokai Sotero 
amžių prašokusios. IŠ tikrųjų kalboms, tur būt, 
nebuvo nė pagrindo, nes jos spėjo kitur liz
dus susukti gerokai dar prieš Soteriui j vyrus 
išeinant. O jis vertėsi vienas. Kartais pasitelk
damas talkos, kartais pasisamdydamas. Paga
liau, suaugęs į vyrą, per keletą metų susistatė 
naujas trobas, ir visas ūkis švietė, kaip mažas 

(Nukelta į 4 pusi.)
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Šiapus ir anapus teisybes
(Atkelta iš 3 pusi.)

dvariukas. Iš karto visiškai dykai, o vėliau pus
dykiai kasmet iš miestelio žydų susivežiodavo 
po keletą, o kartais ir po keliolika vežimų 
mėšlo, iš eigulio, gavęs leidimą, iššienaudavo 
tą patį Liežuvį ir dar keletą tarpmiškėn įsi
terpusių pievų. Metai po metų ir jo laukai 
ir gyvuliai ėmė išsiskirti iš visos apylinkės. Gal 
kad augo varge, tėvo ūgio nepriaugo, bet iš
siplėtė į pečius ir krūtinę. Kai atvažiuodavo į 
bažnyčią, geltonus ūsus beveik ligi ausų užsu
kęs, motinos kumšnodavo dukteris, kad drą
siau Sotero pusėn akį mestų, nes jis buvo ne 
tik visko pertekęs, bet jau į trisdešimtuosius 
artėjo, o kitų skaičiavimu gal net jau ir per
žengęs buvo. Liežuvį irgi turėjo medum tep
tą ir pipirais pabarstytą. Kiekvieną pašnekin
davo, kartais net ligi ašarų prijuokindavo, bet 
tik kaip kaimynas kaimynes ar kaip pažįsta
mas, ir nė akies mirksnio toliau. Kai kas mė
gino ir rimtai pakalbinti. Girdi, kaip čia vie
nam gyventi visko pilnuose namuose, o jis tik 
baltus dantis pro geltoną ūsį rodo. “Kad į tuš
čius, gal ir reikėtų ko ieškoti, o kai pilni, tai 
nėra kada nė nusibost: tik kilnok ir kilnok vi
sokius daiktus iš vienos vietos į kitą.” į' rim
tas kalbas apie vedybas niekam nepasisekė į- 
traukti, ir visi ėmė galvoti, kad taip vienas sa
vo tarpumiškėje ir susens.

Jeigu mano giminė prie tos visos istorijos 
nebūtų pirštų prikišusi, gal jos ir visiškai ne
pasakočiau, kaip nepasakoju daugybes kitų, 
girdėtų iš nepatikimų lūpų. Žmonės juk taip 
daug ką pramano tik dėl jiems vieniems teži
nomų priežasčių, kurios dažniausiai būna ne 
visai švarios, o visada savanaudiškos. Bet šiuo 
atveju viską esu girdėjęs iš tėvo, o jis iš sene
lio, kuris pats į tą istoriją buvo pirštus į- 
merkęs.

Istorijos pradžiai ir laikas buvo nei šioks, 
nei toks. Tiesa, pavasaris buvo ankstyvas ir 
sausas. I laukus buvo galima išeiti gerą savai
tę anksčiau, o kai Sotero laukai buvo nuo-‘ 
kalnūs, tai jis spėjo javą su'berti net kol kiti 
dar sėklos nebuvo atsiseikėję. Vieną vakarą už
ėjo pas tėvo senelio senelį, šviesaus atminimo 
Ciprijoną, kai kieno Stiprajoniu pravardžiuo
jamą. Nesibaidė senis tos pravardės. Saky
davo: “Argi pykši ant žmogaus, kad jam lie- 
žusis šlubas”. Pagaliau tokia pravardė jam ir 
tiko, nes, iš tikrųjų, buvo stiprus ir, jau aš
tuntą dešimtį varydamas, dar bet kam neužsi- 
leisdavo nei pradalgėj, nei pakėlime.

Taigi vieną vakarą užėjo Soteras ir sako:
— Ką, dėde, sakytum, jeigu mudu kokį 

vakarą nueitumėm pas Kundę?
Vakaras buvo gražus. Ciprijonas po vaka

rienės buvo išėjęs į kiemą ir sėdėjo ant suolo 
po gryčios langais. Priešais obelys barstė pa
skutiniuosius žiedus, o Dačiolišky varlės, vie
nos pakunksėdamos, kitos net ligi kvapo nete
kimo užsikvarkdamos, kėlė erzelį, lyg balose 
vietos būtų ėmę trūkti; toli pamiškėmis pa- 
klykaudamos kažin ką lydėjo pempės, čia pat 
už sodo kelmynėje paleido gerklę turkliukas.

— Tam varliui būtų lyg dar ir per anksti 
parplynę leisti, — lyg Sotero klausimo negir
dėjęs po geros valandėlės prašnęko dėdė.

— Pavasaris buvo ankstyvas, sausas, šil
tas, matyti, ne vienam man galva susimaišė, 
—gyvai atsakė Soteras, norėdamas dėdę įtrauk
ti į pradėtą kalbą.

— Pačiam tai nesusimaišė. Šiandien pat 
važiavau pro šalį, mačiau, kaip gražiai vasaro
jus pilasi. Mes patys jau būsim susivėlinę. Jei
gu pradės merkti, grūdas žemėje taip ir pavirs 
į mieles, o kas nepradėjo, tai kojos į dirvas li
gi Švento Jono nebeįkels. Atsimenu tokus me
tus. Kas nepramigo, derlius iš dirvos virto, 
kas suvėlino — avižos dar ir po šilinių tebežy
dėjo. O lietus taip nepraleis, pamatysi. Kiek 
skirta iškristi, tiek ir iškris, nebojant kada.

Dėdė Ciprijonas vėl nutilo, ir Soteras pa
galvojo, kad be reikalo užėjo ir dar labiau 
be reikalo pravėrė burną. Buvo jau beky
ląs pempes Į namų pusę kvykdinti, kai se
nukas pasuko galvą jo pusėn ir nei pasakė, 
nei paklausė:

— Taigi, sakai, jeigu nueitumėm... — ir 
vėl nutilo.

— Seniai galvojau. Prie bažnyčios kelis 
kartus užšnekinau, nesuko galvos į šalį ir ji. 
Nesikabino į akis, taip kaip kitos, bet ir nebė
go šalin. Jeigu nueitumėm, gal žygis nebūtų 
tuščiom.

— Žinau, gražumas traukia... — nutęsė 
senis ir, kiek pasiklausęs pempių ir varlių er-' 
myderio, pridėjol — Bet pačiam reikėtų darbi
ninkės ir išmanančios, kad savo pusę sužiūrė

tų taip, kaip pats sužiūri savąją.
— Aišku, dėde, kad traukia, kur toks gra

žumas netrauks, bet, man atrodo, kad išma
nymo jai irgi netrūksta. Matyti jau iš to ir 
kaip rengiasi, ir kaip pašneka. Va, praeitą sek
madienį, kai užkalbinau, tai tuoj ir sako: “Tai 
tu, Soteriuk, vėl visą kaimą į kišenę susidė
jai. Tavo vasarojus jau žaliuoja, o mūsų pu
sininko nuo žagrės dar žieminės rūdys nespė
jo nusišveisti. O ir karvutės, mačiau, žieminį 
plauką jau barsto. Galvojau, pasakysiu ma- 
munei, kad nueitų adatoms pasmaigučių susi
velti. Mūsiškės tai mėšlu apskretusios. Kai pra
dės apie šventą Joną šertis, tai luobom nusi
lups.

— Taip ir kvieste kviečia, kad užeitum, — 
nuniurnėjo dėdė pro ūsą.

— Tiesiai kviesti tai nekvietė, bet kalbą 
tai jau taip tempė, lyg norėdama, kad ligi nak
ties nepritrūktų..., Aš paskum ir pagalvojau...

Nepasakė, ką ,pagalvojo, nes tai ir taip a- 
biem buvo aišku. Ir abu tylėjo, lyg norėdami 
geriau įsiklausyti, ką vienos balos varlės, ki
tų bėlų všflėms per laukus šaukia. Pagaliau 
Soteras sumetė, kad ir tylėjimui jau bus galas 
atėjęs,' pakilo nuo suolo ir dar bekildamas pa
sakė:

— Na, rytoj dar ne šventė. Nors didieji 
darbai tuo tarpu ir padaryti, bet mažieji, kaip 
Šimkės tarakonai, iš visų kampų’ūsus krutina. 
Ir arklius reikės namo parvesti. Per naktį lau
ke dar nelaikau.

— Gerai, kad turi ko užmesti: ir gyvuliui 
sveika ir pamėžti bus daugiau ko. O mūsų jau 
kuris laikas laukia nesulaukdami, kad koks 
žolgalis iš velėnos kyštelėtų. Tai užsuk šeštadie
nį pavakariukais. Pirksi, nepirksi, o kodėl ne
apžiūrėti ir riepėderėti, — visiškai, net tono 
nepakeitęs pridūrė Ciprijonas. —

Soteras beveik krūptelėjo: jis buvo visiškai 
įsitikinęs, kad dėdė ne tik ką nemano eiti, bet 
nenpri net kalbos į tą pusę sukti, ir staiga 
tik pokšt, kaip ežero ledas giedriam žie
mos vidurnakty. Valandėlę stovėjo kiemo vi
dury, nesumesdamas, ką reikėtų pasakyti.

— Dėl saldžiosios, dėde, tai nesirūpink — 
aš jau turiu. Nuo praeitų Šilinių tebelaikau. 
Gera, žinai toji, kur periiki auksiniai.

Ir, nelaukdamas, ką pasakys dėdė, nusisu
ko, viena ranką pasirėmęs, liuokterėjo per var
tus ir dingo už tvartų kampo. Jis seniai buvo 
nusprendęs ir jeigu dėdė taip pat nusprendė, 
kad verta derėti, tai nebėra ko stoviniuoti, 
kol pagalvojęs dar ims ir pasakys:

— O antra vertus, Soteriuk...
Smagiais žingsniais pasuko ežutėn, Dačio

lišky suklykino pempių būrį ir nesilėtino, kol 
atsidūrė ties sodo kampu. Čia stabterėjo ir ap
metė akim tamsumon nuskendusius laukus. 
Tamsuma jam nekliudė. Ir patamsy, kaip 
šviesiausią vidurdienį, matė kiekvieną lome
lę, kurią dar reikėtų užlyginti, kiekvieną grio- 
vutį, kurin pavasario poleidžiai dumblo pri
neša, kiekvieną akmenį, kurio dar nespėjo ug
nimi ir vandeniu suskaldyti ir daug kitų 
smulkių darbelių, kuriuos žadėjo padaryti 
laukų darbymečių atkvėpose, bet dabar juos 
šalin nustūmė staiga krūtinę užgulęs sunkus 
griaužulys. Labai panašus į tą, kai po tėvo 
mirties vienas pasiliko namuos. Griaužulys ne
žinios ir baimės, kas atsitiks rytoj, poryt. Ta
da jam ėjo ne tik galvon, bet ir širdin, jog 
daug geriau būtų buvę, jeigu būtų miręs ne 
tėvas, bet jis. Ėmė noras mirti čia pat, išnykti, 
rūko debesėliu pakilti, ir tegu kas nori rūpi
nasi visais reikalais, tegu dėdės ir tetos suka 
galvas ar plėšojasi dėl kiekvienos žemės pėdos 
ir dėl kiekvieno daikto, kurių tiek daug pri
krauta trobose ir pašiūrėse. Bet štai, beveik 
prieš savo valią, išsilaikė. Ne tik pats išsilai
kė, bet ir viską išlaikė, tik kaip išlaikys to
liau...

Kundė akyse jam stovi nebe nuo vakar ar 
užvakar. Visada tokia daili ne tik iš veido, bet 
ir iš viso stoto ir iš kiekvienos drabužių klostės. 
Net ir geltonos kasos buvo ir ilgesnės, ir stores
nės, ir daug dailiau gulėjo ant nugaros, negu 
kitų mergaičių. Ir iš kalbos, ir iš balso, ir iš 
akių visiškai kitokia. Pašneki, pasižiūri, pasi
klausai ir nebegali užmiršti, ir jos balsas, ir 
akys visur eina kartu, bet jeigu ji pati taip 
eitų, rodos, nieko ir nebereikėtų. Bet kai pasi
ryžo mėginti ją parsivesti, nerimas užgulė. Ir 
dar toks stiprus griaužimas, kad, rodėsi, jog 
šimtą kartų geriau būtų padaręs dėdei Cipri- 
jonui galvos nekvaršinęs, net jo pusėn žingsnio 
nežengęs.

(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIŲ
ISTORIJA
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gonininkų sąjungai, Altai, ar j 
socialistams.

Detalės atžvilgiu ši knyga yra' 
tikras žinių ir informacijos 
aruodas. Bet kažin ar verta bu
vo tai daryti ? Ypač kai pasirodė 
visi 36 tomai bostoniškės encik
lopedijos su visais papildymais, 
kur beveik apie visas tas smulk
menas galima rasti kartais dar 
daugiau informacijos. Antra, pa
sirenkant detalės kelią, istorikui

kunigaikštis Galicinas, net ir be 
galo trumpoje angliškoje san
traukoje.

Mūsų išeivija Amerikoje su
daro gana gerai apipavidalintą 
vienetą. Jos pagrindinės prob
lemos, išskyrus labai trumpą 
1922 -1940 metų laikotarpį, bu
vo nepaprastai panašios nuo pat 
jos kūrimosi pirmųjų žingsnių 
ligi šios dienos. Atrodo, ir jos 
pagrindinis rūpestis visą laiką 
buvo vienas ir tas pat: kuo ir

yra pavojaus būti nepakanka- kaiP Padėti dažniausiai labai 
mai detaliu. Užtat ir šioje kny- varganai tėvynei. Tam rūpesčiui 
goję, gana plačiai aprašant te-iPaskirta "
atro ir muzikos gyvenimą, be-' 
veik visiškai liko nepaliesta jd vietoj pagalbos truputį per daug

čia aptariamame veikale, gal tik

Yeratūra. Kodėl? Arba vėl, ap
rašant knygų leidybą, platokai 
aptarta Paukščio, Olšausko. 
Šliūpo, Miluko veikla, Lietuviš- 
kps knygos klubo, Terros, J. Ka
počiaus, Manylando, J. Karve
lio, net londėniškės Nidos(sicl) 
leidyklos, o paskum priduriama 
sakinys: “Chicagoje veikia ir 
daugiau knygų leidyklų: Myko
lo Morkūno, Brolių P. A. šulai- 
čių, Adomo Vilainio - Šidlausko, 
Vlado Vijeikio, Algimanto Mac
kaus fondo, Santaros - šviesos 
ir kt.” (433 p.). Ir labiausia 
gerbiant visus leidėjus A. Mac 
kaus Knygų leidimo fondą pa-, 
statyti už Adomo Vilainio - šid- j 
lausko “leidyklos” ir atskirti jįl 
nuo Santaros - šviesos leidinių 
yra kažkoks nesusipratimas. A. 
Mackaus fondas jau ligi 1968 
m. išleido 17 veikalų ir, be abe
jo, stovi pirmaujančių leidyklų 
gretose. Nęlabai kaip skamba 
ir toks pasakymas, turint gal
voje Santaros - šviesos knygų 
leidybos veidą, kad ji leidžianti 
“liberalų krypties knyg'as.” Ne
žinia, ar Šekspyro Hamletas, 
Liūnės Sutemos ar Nagio po- 
zija priklauso šiai krypčiai.

Tai smulkmenos. Jų galėjo 
istoriniame veikale visiškai ne
būti. Bet, kartą pasirinkus de
talės kelią, reikia juo eiti ligi 
galo. O tai yra sunkus ir slidus 
kelias. Vienb ir net kelių žmo
nių pastangų čia nepakanka. 
Užtat, man atrodo, buvo geriau 
pasirinkti tik pačias didžiąsias 
išeivijos gyvenimo problemas ir 
jas bandyti aptarti, detalę pa-' 
liekant enciklopedijoms, žiny-i 
nams, vardynams ir panašiems 
leidiniams. Dabar gi tarp tų' 
smulkmenų kartais prapuola ar
ba nepakankamai išryškėja pa
grindiniai klausimai.

Penkios dalys
Pagal turinį šį veikalą sudaro 

penkios dalys: 1. XIX a. ateivi- 
jos apžvalga; 2. Centrinės orga
nizacijos; 3. Kova dėl Lietuvos 
laisvės; 4. Kultūrinė, religinė ir 
ekonominė veikla; 5. Glaudžios 
pastangos Lietuvai laisvinti..

Tai kartu yra ir pagrindinis 
veikalo planas. Kažkaip tame 
plane lyg truputį trūktų logikos. 
Trečia ir penktoji dalis aiškiai 
kalba apie vieną ir tą patį daly
ką, ir jas būtinai reikėjo su
jungti. Nesuprantama taip pat, 
kodėl centrinės organizacijos iš
skirtos į atskirą dalį. Juk be 
centrinių organizacijų neįmano
ma nei laisvės kova, nei net kul
tūrinė, religinė ar ekonominė 
veikla. Juk iš tikrųjų penktoje 
dalyje, kuri vadinasi glaudžio
mis pastangomis Lietuvai lais- 
inti, beveik ištisai tekalbama

apie centrines organizacijas: 
Tarybą, Balfą, Bendruomenę, 
Vliką. Atrodo, šio veikalo plano 
sudaryme lėmė taip pat ne pla
tesnis bendras žvilgsnis, bet de
talės viešpatavimas: saugok 
Dieve, nieko nepraleisti.. O pra
leisti praleista. Kur, pavyzdžiui, 
Lietuvos žydų ir kitų tautybių 
įnašas į Amerikos kultūrą? 
Kažkodėl teprimintas tik rusas

akcentuojant kovos momentą. 
Iš tikrųjų, tik organizuojant 
Liuosybės sargus, Amerikos lie
tuvių brigadą ir kelioms dešim
tims jos narių dalyvaujant Lie
tuvos nepriklausomybės kovose, 
galima buvo kalbėti apie kovą. 
Visa kita greičiau buvo pagal
ba “senajai1 šaliai”, kaip rodė ir 
įvairių organizacijų pavadini
mai. Laisvės kovotojo sąvoka 
Lietuvoje atsirado tik H pasau
linio karo metu, ir jos perkėli
mas j senesnius laikus kvepia 
išvirkščiu anachronizmu.

Išeivijos vidaus ir “užsienio” 
politika

Gal būt, lengviausia pavaiz
duoti išeivijos gyvenimą, suskal
dant jį į dvi dalis: į jos vidaus 
gyvenimą ir į jos ryšius su se
nąja ir naująja tėvyne ir su ki
tais veiksniais. Trumpai tariant, 
dr. A. Kučo redaguotoje knygo
je geriau atvaizduotas vidaus 
gyvenimas, ypač stiprūs skyriai 
apie parapijų ir parapinių mo
kyklų istoriją, apie visokias 
fraternalines ir socialines orga
nizacijas, apie kai kuriuos kul
tūrinius pasireiškimus. Gal tik 
šiek tiek objektyvumo trūksta 
kalbant apie ideologinę ir poli
tinę mūsų išeivijos diferencia
ciją.

Trečiojo nepriklausomos Lietuvoj prezidento dr. Kazio Griniaus pa
minklinis antkapis Chicagos lietuvių Tautine se kapinėse.

(Iš Br. Kviklio archyvo)

Ideologinis ir politinis išeivijos į tai yra atkreipęs dėmesį dr. J. 
susiskaldymas yra lygiai pavo- Jakštas, recenzuodamas šį vei- 
jingas, kaip ir neišvengiamas kalą. “Tėviškės Žiburiuose”. Kaž 
reiškinys. Dėl to būtų netikslu kodėl dr. A. Kučas mano, kad 
tokiam susiskaldymui suversti i kokio nors daikto surišimas su 
kaltę už įvairius išeivijos nepa-! slavų įtaka jau savaime tą daik- 
sisekimus, kaip kartais daro ir' 
dr. A. Kučas arba jo bendradar
biai. Jie visi ypač nemėgsta lais- 
vamanybės ir socializmo, vis dėl
to dviejų labai gyvu ir gaiia 
gausių mūsų išeivijos ideo
loginių ir politinių srovių. Užuot 
bandęs aiškinti, kodėl laisvama- 
nybė ir socializmas taip smar
kiai paplito mūsų išeivijoje, dr, 
A. Kučas greičiau siekia sukari
katūrinti šias abi sroves, ypač 
kiek jos abi buvo susijusios su 
dr. Jono Šliūpo asmenimi. Jau

tą. pažemina.. Taip laisvamanybę 
per tariamą “valnamislyBtę” su
rišęs su slavų įtaka, jis mano 
ją usukritikavęs. Arba pasakęs, 
kad “lietuvių socializmas išrie
dėjo ne iš kur kitur, kaip iš 
aziatinių rusų fr betvarkių len
kų” (p. 303), manosi apsidirbęs 
su socializmu. Bet ar ne iš tų 
pačių slavų atėjo į Lietuvą 
krikščionybė, Solovjovo filosofi
ja ir daug kitų gerų dalykų? Ir 
jo aukštinamam kunigaikščiui

(Nukelta į 7 pusi.)
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Rašytojas, kritika ir kūrybos vyksmas
I . ' '

Literatūrinis pokalbis šatrijiečių popietėje

Jaukią literatūrinę popietę spa
lio 31 d. Chicagoje surengė me
no draugija Šatrija “Draugo” pa
talpose. Draugijos narės parūpi
no atvykusiems svečiams vaišes, 
kurias tęsiant ir vyko pokalbis.

Pirmininkė poetė Julija Švabai
tė pakvietė pokalbį pravesti Kazį 
Bradūną. Jis apgailestavo, kad 
apskritai mūsų pobūviuose litera
tūrinėmis temomis pokalbiai ne
dažni. Užtat čia ir norėta suda
ryti progą pasidalinti mintimis 
rašytojams su literatūros mėgė
jais, kad kūrėjas nesijaustų vie
nas, užmirštas.

Be kitų, įdomus klausimas — 
kada rašytojas pajunta, kad 
jo gyvenimo kelias turės bū
ti rašytojo kelias. Kas sudaro pir
muosius paskatus ir išugdo pir
mąsias kūrybines pastangas.

Ramonas pasipasakojo, kad ra
šyti pradėjo būdamas VI klasėj, iš piršto išlaušiu? Kas “Kryžiuose’ 
eilėraščius. Tačiau, paskaitęs Pu
tiną ir kt., suvokė, kad eilėraš
čiams neužtenka tik rimo ir rit
mo. Nusprendė savo eilėraščius, 
nors kai kurie buvo išspausdinti, 
sudeginti.

Baigdamas gimnaziją, jau bu
vo perskaitęs visą to laiko lietu
vių dail. literatūrą ir kai ką iš ru- veikėjus turėtum bazuoti 
sų. Pirmame kurse universitete gaiš ir pažįstamais? — paklausė 
jau pradėjo rašyti beletristiką. 
Viena apysaka — “Laukų gėlė” 
buvo išspausdinta “Krivūlėje”, re
daguojamoje K. Puidos. Honora
ro gavo 200 litų. Vieton “Krivū
lės” imta leisti kitas liter. priedas, 
kuriam vardą turėjo parinkti Ra
monas ir jis parinko “Iliustruo
ta Lietuva”. Ir kitoje spaudoje 
ėmė pasirodyti jo apysakos, no
velės. Iš jų susidarė knyga “Dai
lininkas Rauba.”

Ramono brolis daktaras pa
siūlė išeivijoje išleisti “Dailinin
ko Raubos” antrą laidą. Ramo
nas suabejojo — vargu ar pakan
kamai vertingas novelių rinkinys, 
bet brolis pabrėžė, kad ką sukū
rei, tai jau visuomenės nuosavy
bė, ir reikia, kad veikalas nežūtų.

— Jei pradžioje apysakos bu
vo silpnesnės, tai todėl, kad tu
rėjau klaidingą supratimą apie li
teratūrą. Man atrodė, kad jeigu 
geras stilius, tai jau ir viskas, — 
pasakojo Ramonas. — Bet pas
kiau suvokiau, kad beletristikoj 
svarbu sukurti gyvus, tikrus cha
rakterius. Keliolika metų neė
miau plunksnos. Atėjo bolševik
metis, o apie jį beveik niekas ta
da nerašė. Ryžausi pavaizduoti 
pirmąjį bolševikmetį ir sukurti 
gyvus, įtikinamus charakterius. 
Iš čia atsirado “Dulkės raudo
nam saulėleidy”. Vienas žmogus 
prisitaikė aprašomą charakterį — 

'Norkaitis — ir nuėjo pas advoka
tą iškelti bylą rašytojui, bet ad
vokatas atsisakė, nes nerado bū
dų įrodyti, kad čia anas žmogus 
aprašomas.

Faktinai "Dulkių raud. saulė
leidy” pagrinde yra tikras žmo
gus. Ar tai buvo galima padary
ti? Literatūroje tai žinoma. Bal
zakas savo romano tipų yra ė- 
męs iš tikro gyvenimo, apšlifavęs 
panaudojo savo kūriniui.

Dostojevskis savo “Nusikalti
mui ir bausmei” panaudojo tik
rą įvykį — studentas buvo nu
žudęs senutę. Čechovas aprašė stu 
dentus ir karininkus, nuėjusius į 
■viešus namus, kiir vienas kari
ninkas įžeidė “damą”. Studentas 
užstojo, bet buvo sumuštas ir iš
mestas ant sniego. Ir tai yra bu
vę tikrovėje su rašytojo broliu.

Ramonas kalbėdamas suminė
jo, kad jo novelė “Linų žiedai” 
ne iš stipriųjų. Bradūnas primi
nė, kad ta novelė buvo išversta 
į Švedų, latvių, suomių kalbas, 
taigi ji nebuvo taip prasta.

Ramonas skaitė rusų rašy
toją Andrėj Bielyj, kai kuriuos 
kitus vokiečius rašytojus, Ehren- 
burgą — ir pradėjo rašyti pana-

šių stiliumi. Panašiu stiliumi ra
šė ir Savickis.

Klausiamas, kas nulėmė, kad 
jis pradėjo rašyti, V. Ramonas 
suminėjo, jog su juo buvo taip, 
kaip ir su kitais — skaitė poeziją, 
norėjo panašiai padaryti ir ėmė 
rašyt.
Agr. Indreika priminė, kad skai

tytojai grožėjosi Ramono didžiau
siais kūriniais, kaip “Kryžiai”.

Ramonas atsakė, kad jis norė
tų dabar, nuvykęs į Lietuvą, pa
gyventi kolchoze ir tada duoti 
naują kūrinį tokia tema. Būnant 
čia rašyti apie tai, kas darosi ten ■ 
toli galima nuslysti į nesąmones, j

B. Pūkelevičiūtė paklausė, ko-i 
dėl nebūtų įdomu rašyti, kaip čia 
žmonės gyvena. — Aš nepažįstu1 
vietinio gyvenimo, — atsiliepė 
Ramonas. —Gyvenu vienas, tik 
Kūčioj pabūnu vienoj šeimoj. Ar

• A.Tfi V ’ f/.. ... I

— tas imta iš gyvenimo, kurį pa- j 
žinau. Atostogaudamas buvau su
sigyvenęs su jaunimu. Su jais dirb 
davau, vakaruodavau. Ką mergi
nos, jaunimas galvoja — man ži
noma. Tokia — Darata paimta 
iš tikrovės.

— Argi iš tikrųjų savo romano 
drau-

landas besiginčydami. Inkime 
Venclovos atsiminimus — tiek jis 
ten primelavęs. Kai ką mano pa
rašyto — sau pasisavino. Grįžtant 
prie dialogo tai pats sunkiau
sias rašymo būdas. Mano geriau
sias mokytojas buvo Putinas. Kol 
jis rašė: “Altorių šešėly” apie sa
ve — viskas,gyva ir įtikinama, 

j o kai ėmė vaizduoti Auksę — ne 
> pataikė. Atvaizdavo amerikietę, 
kuri protu tegyvena, o visur mo
terys, su pavydu ir jausmais.

Sirutienė: — Ar kūrybos pro
cese keitėsi kas nors? Ar, padėjęs 
paskutinį tašką, galvojote, kad 
parašėte taip, kaip galvojote?

Ramonas: — “Kryžių” idėją tu-
yra rėjau iš pat pradžių. Aiškus kelias.

katrą dėti į seriją “Dūles” ar 
“Kryžius”, ką Ramonas pasaky
tų?

Ramonas: — Sakyčiau — dėkit 
abudu... Visas veikalo svoris, kiek 
idėjoes nešiotojas, charakteris, gy
venimiškas, įtikinantis. Kitas da
lykas — stilius. Jis stipriausias ne 
“Dulkėse” ar “Kryžiuose”, o 
“Miglotame ryte”.

J. Švabaitė: — Klausantis atro
do, kad Jumyse vyko labai inten
syvus kūrybos procesas, o dabar 
sakote toliau nebukursite?

Ramonas: — įsileiskite į savo 
šeimas. Stebėsiu ir kursiu. Bet... 
gal nepasidžiaugtumėt.

Pūkelevičiūtei užsiminus, kad 
Katiliškio, Ramono prozoje
poezijos, Ramonas pastebėjo, kad Važiuok į tikslą. Tik vieną mintį 
kiekvieno žmogaus gyvenime pa-, buvo galima išreikšti vienaip ar 
sitaiko poezijos, kodėl aš turiu jos kitaip. Tik “Dulkes” teko sukū- 
vengt? Reikia skaitytojui protar- rus persvarstyti, pertaisyti, o kar
piais duoti “razinką”. Tą mėgsta1 tais betaisant pajunti, kad kai ką 
ne tik skaitytojai, bet ir rašytojai, ir sugadinęs... 
kartais kai ką pasivagia.

K. Veselka: — Dialogas yra 
aukščiausia forma charakteriui 
parodyti. Hemingway’us sako: 
kam aš turiu žmones aprašinėt,

. leiskime jiems atsiskleisti, patiems 
| kalbant, 
j Ramonas: — Sitai buvo žino
ma dar prieš Hemingway’ų. Ma- 

I no “Dulkės” ir “Kryžiai” parašy- 
,,,,,,, Į ti daugiau dialogais. Jie iškelia

Literatūrinis pokalbi, su rašytoju Vincu Ramonu “Draugo” redakcijos patalpose, C'**1-----
mėn. 31 d. Iš kairės j dešinę r:ėdi: kun: dr: Andrius Baltinis, toliau — rašytojas Povilas GaučylJ, pašne
kesio rengėjų — mano draugijoj ‘‘Šatrijos” pirm, po-etė Julija švabaitė-Gylienė, rašytojas Vincas Ramo
nas, žurnalistas Juozas Šlajus, mokytoja Vanda Sruogienė, priešais juos rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė ir 

kt. Nuotr. Lietuvių foto archyvo

parašė?
Ramonas: — “Dulkes” rašiau j tezę, ar prie jos pasiliktumėte? 

dvejus metus, o “Kryžius” per 
tris mėnesius, nes šis mano sąmo- ! Kreivėną. Pasiėmiau visą žmogų 
nėję jau buvo gatavas. Bereikėjo J su visa idėja, jis tos idėjos nešib- 

reikia turėti idėjų, paskiau kurti | sukomponuoti. Putinas gerai yra 
pasakęs: be kompozicijos negali 
būti ne tik muzikos, bet ir litera
tūros.

K. Veselka: — Koks Ramono 
santykis su kritika? “Kryžiai” iš
vystė dideles diskusijas, kritiką, 

i Antroj “Kryžių” laidoj yra nema-

ar truputį modifikuotumėt savo ku. O beje, kai jau buvo pasira
šyta sutartis spausdinti “Dulkes”,

Chicagoje, spalio mjntjs. veikėjai turi savo stilių ir Imti ilounvfi nuaria- ' J
| tas iškelia jų charakterį ir min
tis.

Hemingway’aus dialogai išplės
ti. Vietomis juos galima susaky
ti keliais sakiniais. Ar Dostojevs
kio veikalai būtų tokie stori, jei 
nuo jų didumo nebūtų parėjęs

Bradūnas: — Turėjome tris va
landas užsitęsusį dialogą, kuris 
buvo įdomus. Būtų gerai, kad Ra
monas mus pradžiugintų nau
ja knyga. “Kryžiai” atsirado, 
kai jis išeivijoje nelabai turėjo ką 
veikt — ilsėjosi ir galvojo. Da
bar jis irgi laisvesnis...

Ramonas: — O aš pasakyčiau, 
ypač poetams, reikia žinot, kada 
nustot rašyt...

Juozas Prunskis

Kairys.
— Kai kas mano, kad pirma

personažus, bet tada jie išeina be 
gyvybės, — aiškino Ramonas.

I K. Bradūnas priminė, kad y- 
ra kritikų, literatūros specialistų, 
kurie sako, jog nebūtinai beletris
tika turi būti atremta į tikrovę. 
Yra literatūros specialistų, kurie 
tvirtina, kad kūryba gali pilnai ža pataisų— ar tai savaime, ar 
remtis fantazija, sukuriant tokį kritikos poveikyje? ■ 
lyg literatūrinį melą, kuris labai 
įtikinantis.

Mūsų publika ilgisi kūrinių iš kiau iš jų įsikarščiavimo. Ateina 
situacijų, kurių autorius neišgy- kartą pas mane Pulgis Andriušis 
veno, pvz. rašyti apie partizanus, ir sako: “Tu suniekinai mūsų pa- 
Landsbergis nebuvo partizanas, o 
parašė visiškai neblogą veikalą ta 
tema. Ramono kūryba atremta į 
tikrovinę patirtį, bet kitas rašyto
jas gali kitaip kurti: rašyti apie 
kolchozus ir partizanus, nors to 
pats neišgyvenęs. Juk ir Romonas 
nedaro romano fotografiniu bū
du.

Ramonas:—Veikėjai iš gyveni
mo, o įvykiai gali būti išgalvoti. 
Kai kuriuos bruožus “Kryžių” 
charakterių ėmiau iš savo moti
nos tėvo, kai ką iš A. Daugirdo 
tėvo, bet vis daug kas atremta i 
tikrovę.

Bradūnas: —Ar rašant savo 
romanus Ramonui buvo atėję į 
galvą, žiūrint į mūsų visuome
nės ideologinį susiskirstymą, at
seikėti vieniems ir kitiems.

Ramonas: To minty neturėjau. 
Aš pats esu liberalas, bet dauge
lis mūsų liberalų yra liberalai 
sau, bet ne kitiems. O kai dėl 
Kreivėno personažo, tai tokių ti
pų Lietuvoje jau buvo gana daug.
J. Prunskis:—Kodėl, Vincai, ne- 

pabandai'sukurti veikalą, atrem
tą į savo viengungišką vienatvę?

Ramonas: — Kam jis bus įdo
mus? Bus kaip Prausto nuobodi 
kūryba ar kaip Dobilo “Blū- 
das”; buvau literatūros mokyto
jas, du kartu bandžiau jį perskai
tyti ir neįstengiau.

Indreika: — Laisvos Lietuvos 
ūkininko tipas įdomus, o jis eina 
praeitin ir užmarštin. Kodėl to 
nepavaizduoti. Juk yra ką atrem
ti į tikrovę, perteikiant tą pažan
gų, galvojantį, filosofinį tipą. Tu
rite medžiagą, puikią vaizduotę. 
Galėtumėt įamžinti tą tipą. Visi 
mes ūkininkų vaikai, įdomu 
mums.

Ramonas: —Man visai neįdo-' 
mu vaizduoti kasdieninį ūkinin
kų gyvenimą. Man svarbu cha
rakterio sukūrimas.

Bradūnas: — Ramonas tėra 
parašęs 4 knygas. Per kiek laiko

Ramonas: — Kai kritikai ėmė 
rašyti apie “Kryžius”, tik pasijuo-

žangią visupmenę... Varai propa
gandą... Bolševikai nieko Lietuvoj 
nenukryžiavo... Rašei netiesą...

Kaip galima į tokią kritiką žiū
rėt? Trejetą spaudos puslapių 
antroj laidoj pakeičiau, bet ideo- Į 
logijos nė per pirštą nepakeičiau.' 
Jeigu jausčiau, kad kuri vieta silp
na, kaip a šduočiau spaudai?

Keblys rašydamas apie iševijos 
romanus, pažymėjo, kad romano 
uždavinys — atskleisti žmogų. Į 
Jis iškelia “Kelionę į Atėnus”. Kur 
ten atskleidžiamas žmogus? Taip 
pat reikalavimas, kad veikalas bū
tų modernus. O kiek daug savo 
laiku buvusių modernių' veikalų 
šiandien visai užmiršti.

Kai dėl kritikos, jeigu ji pavir
šutiniška, ji atšoksta nuo rašytojo, 
kaip vanduo nuo žąsies.

Dabar domiuosi istorija, filoso
fija. Kiek tokių kreivėnų buvo 
graikų laikais, viduramžiais, tai 
kaip skelbti, kad Kreivėnas negy
venimiškas.

Drungienė: — Primetimas dėl 
Kreivėno netikroviškumo nebuvo 
pagrindinis priekaištas. Svarbiau- į 
sias buvo, kad personažai — juo
da balta.

Ramonas: — Personažai nebu
vo tik Juodi balti. Ar kiekvienas 
neturi šviesių pusių?

Nuo Kristaus laikų iki dabar y- 
ra žmonių, kurie pripažįsta įsa1- 
kymus ir pagal juos gyvena, kiti 
pripažįsta, bet padaro sau tar
pais išimtis, kiti netiki ir pagal tai 
gyvena. Su Dievu arba be Dievo. 
Kai rašiau Kryžius nežinojau, kad 
Fulton Sheen yra savo raštuose 
išryškinęs, jog ateity bus tik dvi 
sostinės Roma ir Maskva. Chur- 
chilis irgi panašiai yra prasitaręs. 
Nieko aš neišlaužiau iš piršto. 

, Taip yra gyvenime. Mano tikslas 
“Kryžiuose” atvaizduot okupaci
ją ir kaip ją pergyvena tokie, 
kaip Kreivėnas.

Drungienė: Tai jums pavyko. 
Jeigu dabar rašytumėt “Kryžius”,1,

Ramonas: — Aš vaizduoju leidėjas pasiūlė vieną vietelę iš- honoraras? Studentai Dostojevskį
braukti. Sutikau vieną scenukę iš- nušvilpė, kad jis Raskolnikovo ti- 
imti, bet paskiau leidėjas viską iš- pu suteršė studento vardą, o kai 
spausdino. Ir nieko baisaus iš to 
nebuvo.

Į'A. Kairys: — Kiekvienas rašy
tojas tikri savo etiketę. Iš šio po
kalbio atrodo, kad “Kryžiai” Ra- 
rrįbn'o kūrybos' ’ viršūnė. O man 
rtįdos, kad “Dulkės” daug kūry- 
b&igešnės. ui < ■ ' ‘

Ramonas: — Ne Jūs vienas 
taip galvojat. Aistis, kun. Bagda- 
nijvičius tą pat sako.

Bradūnas: —Kiekvienas rašy
tojas turi savo mylimus kūdikius. 
J-aįfu kas leistų seriją geriausių 

ir suvalkietis, nesiskaitau su nie-. romaiių ir paklaustų Ramono,

tojas. AŠ nepasirinkau pirma idė
jos, kad ją apvilkčiaų literatūrine 
forma.

Indreika: —- Jūsų talentas ne
išsemtas. Imkite pavaizduoti Lie
tuvos ūkį. u. U’..

Ramonas: — Bijoti, kad tada 
galėtumėte nesidžiaugti,

Pūkelevičiūtė: — Įdomu Suži
noti, ar jus kaip rašytoją yra var
žę lietuviški “tabū” —dalykai, 
kurie nebūtų priimtini mūsų vi
suomenei? ,

Ramonas: — Aš, kaip rašytojas

I

Dostojevskis mirė — prie jo bu
dėjo, giedojo.

Drungienė: — Beletristinis kū
rinys, parašytas vien dialogais,' 
jau yra drama...

Ramonas: — Taip, bet priklau
so — koks dialogas.

Švabaitė: — Mane sužavėjo Ra
mono dialogai, o mūsų naujieji 
rašytojai dažnai nesugeba megzti 
dialogo.

Ramonas: — Turėjau progos 
bendrauti su Boruta, Venclova. 
Boruta —nuoširdus, Venclova —- 
falšyvas. Praleisdavome ištisas va-
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3>Ą jardo medžiagos vyriš
kam kostiumui, 100% vilno
nė, 3 jardai medžiagos mote
riškai žieminei suknelei, 
100% vilnone, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 užvalka
lai, 6 turkiški rankšluosčiai.

SPECIAL Į . . . $56.00 
10 sv. grynų kiaulinių taukų. 
10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv; cukraus.
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DR. V. JANULAITYTEI - ALSEIKIENEI 
MIRUS

Ilgas gyvenimas, pašvęstas 
tautai, artimui ir profesijai.

Senosios kartos mūsų veikėjų 
eilės greitai retėja. Visai neseniai, 
rugsėjo 26 d. Kaune mirusi akių 
gydytoja, med. dr. Veronika Ja-! 
nulaitytė — Alseikienė, sulauku
si garbingo 88 metų amžiaus, 
buvo viena negausių atstovių, 
tiek metų sulaukusių, ne tik akių 
gydytojų, bet ir — moterų — vi-, 
suomenininkių, aktyvių kovoto
jų už tautos laisvę, už karo ir po
kario meto lietuvių pabėgėlių iš
likimą bei jų sveikatingumą. Dr. 
Alseikienės tautinė veikla buvo 
ypatingai gyva dar prieš pirmąjį 
pasaulini karą, jo metu ir vėliau, 
lenkų okupacijos metais (nuo 19 
18 m.) Vilniuje.

Vienos Janulaičių šeimos 
priešpaskutinė atstovė kapuose
Gimusi 1883 m. Malavėnuose, 

netoli Šiaulių, Veronika buvo 
viena iš devynių Janulaičių — 
šešių brolių ir trijų seserų. Mi
nėtini: prof., teisininkas, istori
kas Augustinas Janulaitis (miręs 
1950 m. Kaune), Betygalos ilga
metis klebonas, kanauninkas 
Pranciškus, Sibiro tremtinys, mi
ręs 1952m., Juozas, Nemakščių, 
vėliau —Eržvilko klebonas, trys 
pavyzdingi, darbštūs, patriotai, 
Šaulių apylinkių pasiturį ūkinin
kai —Kalikstas (miręs tremtyje 
Sibire), Jurgis ir Petras. Visi jie 
jau mirę. Iš trijų seserų Janulai- 
tyčių, gyva tebėra viena —Juli
ja, dantų gydytoja, rašytojo Jo
no Biliūno našlė, vėliau — Mat- 
jošaitienė (žinomo “Sakalėlio” 
autoriaus —"Esmaičio, žmona, 
vėliau —našlė). Ji tebegyvena 
Kaune, sulaukusi beveik 92m. 
amžiaus.

Moksleiviai kovoja prieš rusus 
ir priespaudą

Veronika Janulaitytė, dar Šiau
liuose besimokydama gimnazijo
je, platino raštus prieš caro val
džią. Dėl to ji buvo pašalinta iš 
mokyklos. Vėliau, 1903m. Vero
nika pasiryžo studijuoti medici
ną užsieny (sušelpė brolis —ku
nigas) —ji įsikūrė Berne (Švei
carijoje), mokėsi vieną semestrą 
Vienoje, pagaliau, kelerius metus 
studijavusi Berlyno universitete, 
1908 m. gavo medicinos daktaro 
laipsnį su pagyrimu. Specialybė 
— akių ligos. Kaip akių gydytoja, 
Alseikienė pasižymėjo prieškari
niais metais, pirmojo didžio
jo karo metu ir dar keliais de
šimtmečiais po jo.

Studijų metu ir vėl Veronika 
platino iš Tilžės gautą draudžia
mą spauda, su broliu Augustinu 
ji buvo grįžusi į Lietuvą ir, artė
jant 1905m. revoliucijai, gabeno 
literatūrą ir net dėžę su ginklais.

Tarp Ukmergės, Voronežo, 
Minsko ir Vilniaus

Užsieny, Berlyne, baigusi mok
slus 25 metų amžiaus lietuvaitė 
Petrapily turėjo išlaikyti visus 
egzaminus ir skubėjo Lietuvon. 
Vilniuje dalyvavo Lietuvių 
mokslo draugijos suvažiavime, 
netrukus vyko į Rusijos miestus, 
pakviesta kaip gydytoja, gi nuo 
1910m. pradėjo dirbti Ukmergė
je, ten ištekėjusi už jauno med. 
daktaro, Tartu baigusio mokslus, 
Danieliaus Alseikos.

Po to karo metai Vilniuje, Vo
roneže, Minske — visur tuo me

tu buvo lietuvių ir visur Vero-i 
nika ne tik gydė akis, vykdė su- į 

dėtingas akies, ypač trachomos 
operacijas, bet ir visomis jėgomis 
rūpinosi . pabėgėliais lietuviais. 
Minską pirmojo karo metu bom
barduojant, tuo metu daktarė 
Alseikienė su savo vyru Danie
lium bei kitais lietuviais įsteigė 
Lietuvių sanitarinės pagalbos d- 
ją, rengė koncertus, rinkliavas 
gatvėse, sielojosi pabėgėlių ap-

I rangos reikalais.
Ligoninė, pagarsėjusi visame 

Vilniaus krašte

1918 metais, tūkstančiams lie- i 
tuvių pabėgėlių pajudėjus į Lie-j 
tuvą, Minske įsteigta lietuvių po
liklinika (Lietuvių sanitarinės' 
pagalbos draugijos) buvo perkel
ta į Vilnių. Šios garbingos įstai
gos istorija verta ilgesnio apra
šymo. Ji Vilniuje veikė apie 21 
metus ir visą jos išlaikymo, per 
18 metų, atsakomybę tempė jos 
ilgametis vedėjas dr. D. Alseika 
su žmona Veronika. Lenkų oku
pacinė valdžia persekiojo ligoni
nę ir jos steigėjus bei veikėjus. 
Pati ligoninė —subūrusi gerus 
specialistus —lietuvius, greit pa
garsėjo visame krašte — joje gy
dėsi ne tik lietuviai, bet ir žydai, 
gudai ir net lenkai. Joje mirė ir 
dr. Jonas Basanavičius. Pati Ve
ronika tuo metu, lenkų okupaci
jos metais, kaip specialistė — o- 
kulistė buvo laikoma, neperde
dant, nepamainoma, išskirtina 
akių ligų gydytoja — įžymybe.

Dr. Alseikienė ypatingai rūpi
nosi pabėgėlių gydymu, vėliau, 
be. jokio atlyginimo, gydė naš
laičius, steigė amatų kursus mo
terims. Ji veikė ir lietuvių švieti
mo draugijoje Vilniaus krašte — 
“Ryte”, “Kultūroje” ir kitur.

“Akys skauda? Važiuok pas 
Alseikienę Kaunan”

Dr. V. Alseikienė, nuo 1931m. 
įsikūrusi Kaune (pradžioje Lais
vės Al. 58 nr., vėliau Mickevi
čiaus gt.), vertėsi privačia akių 
ligų praktika, dirbo ir ligonių 
kasose. Jos pirmieji metai laiki
nojoje Lietuvos sostinėje nebuvo 
lengvi. Buvo net ir intrigų iš jos 
specialybės kolegų tarpo.

Vis dėlto, stiprios valios, tau
raus charakterio asmenybė su
gebėjo nugalėti visas kliūtis. Jos 
butas Kaune, Mickevičiaus gat
vėje 11 nr. (vėliau —15), visai 
netoli karininkų Ramovės, virto 
masto asmenybių, jų pasiaukoji- 

ypatingai rūpinosi išsaugoti ar 
tinkamai panaudoti lietuvių kul
tūros dalykus — paveikslus, kny
gas, skulptūras.

Būdingiausia, kad ir gilaus 
amžiaus sulaukusi, Veronika 
kaip akių ligų specialistė, tebe
buvo populiaria gydytoja, apie 
kurią garsas ėjo net ir toliau už 
Kauno ribų. Jai jau buvo 70, vė
liau ir 80 m. amžiaus, bet, žiūrėk, 
kurią savaitę suskamba skambu- 

j tis Mickevičiaus g. ir kolchozi- 
ninkas nuo Prienų ar moteris iš 

1 Kėdainių teiraujasi: gal gydyto
ja mane apžiūrėtų? Su mano a- 
kimis netvarkoje, girdėjau, ji ge
rai išmano...

Profesinis pašaukimas ją ly
dėjo beveik ligi pačios mirties — 
su liga ji kovojo, nepaprastos va
lios pastangom, apie dvejus mer 
tus. Ir tiesiog stebėtina —dar 
kelias savaites prieš mirtį gydy
toja atsikeldavo iš lovos, kiek į-

Dr. V. Janulaitytė-Alseikienė

neregė dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė ir kt.
Kapinėse kalbėjo vienintelis, gy-į' 

vas likęs, garsiosios Vilniaus Po-1 
: liklinikos atstovas, vienas jos.Kueng Japkr. 8 d. 3 v. p. ,p. 
i steigėjų — Antanas Krutulys, 
I pats sulaukęs jau daugiau 80m. 
amžiaus, dr. M. Horodničienė ir 
giminių vardu — dr. Meilė Luk
šienė. Šalia kitų buvo ir vaikų — 
Vytauto ir dr. Marijos (Gimbu
tienės) kalijų bei rožių vainikai.

Amžinam poilsiui palydėta i-1 
dealistė visuomenininke - pro
fesionalė, kurių eilės šių dienų 
Lietuvoje bei išeivijoje jau be- ’ 
veik išnykusios. Prisiminimas to ' 
masto asmenybių, jų pasiaukoji
mo artimui ir Lietuvai, išblėsti 
negalės.

V.A.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

,What Mušt Remain”. Svarsty- 
j bose drauge su juo dalyvaus Šv. 
[Rašto specialistas kun. J. L.

Dr. H. Kueng ir trys
kiti įžymieji

Iš Europos atvykęs dr. Hansl McKenzie, protestantų teologas 
noncr lanlrv R d Q w w 1

kalbės Rosary kolegijoje, Chtf ,r te°10Slj“ prOf'
cagoje, tema: "Ministry — un' J‘ Shea-

NAMŲ SAVININKAMS
4 punktų

APSAUGOS PLANAS
— iki 100 kv. p6dų užlopomas lr 

užtepamas stogas.
— dūmtraukio mūras užcemen

tuojamas ir padaromas atspa
rus vandeniui.

3 — rinos lr nutekamieji vamzdžiai
Išvalomi.

4 — dūmtraukio vidus Išvalomas.
TIK $39.00

‘ Darbas garantuotas 
Skambinkit 528-3144
ILLINOIS OUTDOOR

Building Service

1

2

-----------------------t

LEAKS
FROM BAD ROOFS 

CHIMNEY & GUTTERS

Cause permanent damage to Extcrior 
and interior walls, wallpaper and 
roof supports.

(We Fix Leaks)

ILLINOIS OUTDOOR
Building Service

All work Guaranteed
Call us for FREE Estimates

528-3144

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

I
 SPARTA

J.l.Giedraitl<

10 Borry Drlve
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS! IR 
ELEKTRINES. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

manydama vaizduodavo esant 
save sveiką ir... skubėdavo ap
žiūrėti atkeliavusį iš toli lietuvį 
ūkininką ar miesčionį, kuriem, 
sako, netvarkoje akys...

Tas pareigingumas, noras gel
bėti artimą — lietuvį žmogų, 
troškimas sušelpti vargšus, pa
dėti pabėgėliams, našlaičiams, 
taip pat — ir nuostabiai šiltas 
dėmesys lietuvių kultūrai, lietu
viškumui bei rūpestingas aštrus 
žvilgsnis į lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje — daktarę . Veroniką 
lydėjo per visą jos ilgą amžių. 
Dėl to ji tikrai verta ir jaunesnės 
mūsų kartos žmonių dėmesio.
Vilniečių būrys gafbės sargyboje

Dr. V. Alseikienė, rugsėjo 26d. 
mirusi, buvo įspūdingai pašar
vota jos bute Kaune. Velionė tie
siog skendo gėlėse, buvo apie 20 
vainikų. Laidotuvės vyko rugsėjo 
28 d., nuostabiai gražaus rudens 
popietėje. Lydėti i Petrašiūnų 
kapines, kauniečių pasididžiavi
mą, iš Vilniaus atvyko v-isas au-

tobusas su senaisiais vilniečių 
veikėjais, velionės, jos šeimos bu
vusiais bičiuliais, bendradarbiais 
ar artimais draugais. Jie visi bu
dėjo ties Velionės karstu. Tai — 
velionės auklėtinė profesijoje, a- 
kių gydytoja, dr. Marija Karužai- 
tė — Horodničienė, V. Žilėnas, 
A. Vengris, ilgametis velionės 
bendradarbis A. Krutulys, vil
nietės Šikšnytė, Budrevičiūtės,

------ --------- —-----------  
LIETUVOS GINTARAS 

JAU NEW YORKE!

f ■ J................ ............ ............. ...........
BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS 

KVIEČIA LANKYTIS JŲ RESTORANUOSE:

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telei. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

SHARKO’S Vilią Park, Illinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Western Avė.

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ?" 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Gregorijus Šarkos

VI 7-1515

AUTHORI2E0 OEAIERS rfbcHRYSLER

mūtohs coRPORAriOh

Teiraukitės: ALSA, P.O. Box 172

i

x Great Neck, N. Y. 11023
--------------------------------------------------------------------------------  
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NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus- 
darbus atlieka lietuvis — 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Nuo
1914 M e t ų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

Plymouth
Pnces 

start at

rrank Zogas, Preskient

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid auarterly.

■

■<

★ ■

$1915*
•$1915. Manufacturer's suggested retall price for a Crlcket 

avallable at seleeted Plymouth dealers’. Price excludes stata 
and local taxes, destination charges, and dealer new-car 
preparatlon charges.

J .-t'»

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAIIANT — SATELITE — STATION VVAGONS 

ROADRUNNER - BARKACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4041 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 40Stt 

PHONE: 254-4474

6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000)

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvl-
tų leruricatŲ sunk nitas dendas 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. .... » v. r. iki » V. V.

VALANDOS: antrad. ir penktad. .... 9 v. r. iki 5 v. v. 
AE4TAX>. » v. r. Ud 1B v. d. — Trsėlad. uždaryta.



DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 261 (45) — psL Tšeštadienis, 1971 m. lapkričio mėn. 6 d.

ALOYZO BARONO ROMANO PUSĖN
mano išmihtis nepadidėtų. Tenka

man susirinko šimtinė literatūros 
bičiulių. Apie rašytpją Škėmą kal
bėjo A. Šeikis. Po to buvo skaito
ma rašytojo kūryba ir aktorių su
vaidinta Škėmos draminės legen
dos “Živilė” pirmasis paveikslas. 
Paskaitytas ir poeto Henriko Na
gio paskutinis laiškas Antanui 
Škėmai. Vakaro programa, atro-1

Henriko Radausko kūrybos 
vakaras - koncertas 

Chicagi j ė
; Pernai mirusio žymaus mūsų 
poeto prisiminimas ir jo kūrybos 
yakaras Jaunimo centre, Chica
goje, įvyks lapkričio mėn. 20 d. 
(šeštadienį) 7 vai. 30 min. vak. 
Vakaro-koncerto programoje da- do, publiką sudomino, nes knygų 

' >yvaus pirmą kartą Chicagoje pa- platintojų turimi Škėmos raštai 
sirodanti solistė Violeta Balčiu- čia pat buvo visi išpirkti, 
nienė, aktoriai Laima Lapinskie
nė ir Jonas Kelečius, poetas K. 
Bradūnas ir pianistas M. Mote- 
kaitis. Vakarą rengia ir visus at
silankyti kviečia meno draugija
•f Šatrija”.

Tamošaičių paroda Bostone
Anastazijos Tamošaitienės ir 

Antano Tamošaičio dailės darbų 
paroda nuo lapkričio 1 d. iki 13 
d. vyksta Bostono New City Hali 
meno galerijoje. Lankymo valan
dos savaitės dienomis nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai, popiet, šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 3 vai.
30 min. popiet. Sekmadieniais 
galerija uždaryta.

Parodoje Anastazijos Tamošai
tienės išstatyta 30 sieninių kili
mų. Tai rinktinė šios rūšies jos 
darbų paroda, nes, kaip iš katalo
go matyti, didelė jų dalis jau yra 
anksčiau įsigyta įvairių meno ko
lekcionierių. Parodos kataloge A. 
Tamošaitienės kūrybą aptaria 
Monika Jonynienė.

Antano Tamošaičio išstatyta
31 aliejinės tabybos paveikslas. 
Parodos kataloge, be kita ko, duo
ta ir įvairių meno kritikų atsi
liepimai apie A. Tamošaičio kū
rybą kanadiečių spaudoje.

Rašytojo Antano Škėmos 
mirties dešimtmečio 

minėjimas Australijoje
Minėjimą Melboumo Lietuvių 

Namuose spalio 3 d. surengė 
ALB Lituanistinė biblioteka, dau
giausia dirbant A. Šeikiui, P. Rū
teniui su pagalbininkais. Minėji-

I

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ISTORIJA

((Atkelta iš 4 pusi.)

Galicinui slavišltumo negalima 
paneigti.

Gana plačiai ir tiksliai pavaiz
duotos išeivijos pastangos pa
veikti JAV vyriausybę, kad Lie
tuva būtų pripažinta nepriklau
soma valstybe. Deja, Rusijos 
nedalomumo mitas buvo tiek 

. apsukęs prezidento Wilsono, sek 
retoriaus Lansingo ir kitų gal
vas, kad, kol jie Bėdėjo valdžio
je, beveik nieko nebuvo galima 
padaryti. Galima bu, o dar pri
siminti Wilsonienės meilė lenkų 

•diplomatui ir muzikui virtuozui 
Paderewskiui, kuri tarpais dau
giau lėmė, negu visa mūsų išei
vijos veikla.

Gale veikalo pridėta perdaug 
trumpa (vos 5 puslapių), naivo
kai suredaguoja ir gana primi
tyvia anglu kalba surašyta san
trauka. Veikalas aprūpintas ne
labai rūpestingai parengta bib
liografija ir toli gražu nepilnu 
vardynu.

Neižūrint šių ir kitų trūkumij, 
dr, A. Kučas, jo bendradarbiai, 
leidėjas ir mecenatai verti mūsų 

■ skaitančiosios visuomenės padė
kos už šid veikalo pasirodymą. 
Jeimi dar jo negalima pilna to 
žodžio prasme pavadinti mūsų 
išeiviios Amerikoje istorija, tai 
jis žym’ai palengvins kam nors 
kitam tokią istoriją parašyti.

1961 m. rugsėjo 11 d. JAV greit- 
i kelio avarijoje žuvęs rašytojas šį 
rudenį buvo prisimintas ir sama
riečių suvažiavime Tabor Farmo 
je, Mich. ir Chicagoje, suvaidi
nant vieną iš paskutiniųjų Škė
mos vienaveiksmių “Ataraxia”.

Veikalas apie lietuvių 
literatūros kritiką

Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas Vilniuje parengė, o 
“Vagos” leidykla išleido mokslinį į 
chrestomatinio pobūdžio veikalą 1 
“Lietuvių literatūros kritika” (I 
tomas), kuriame spausdinami at 
rinkti šio žanro pavyzdžiai, prade
dant pirmosiomis jų užuomazgo
mis (1547 m.) ir baigiant 1917 
m. Tomą redagavo K. Korsakas 
ir K. Doveika.

Visa Dantės "Dieviškoji 
komedija" lietuvių kalba
Šiomis dienomis “Vagos” lei

dykla Vilniuje išleido ir paskuti
nį Dantės didžiojo veikalo tomą 
“Rojų”. “Pragaras” ir “Skaistyk
la” buvo jau išleisti anksčiau. Vi
są šį didžiulį veikalą lietuvių kai
bon eiliuotomis tercinomis išver
tė A. Churginas. Vertimas kriti
kos pripažintas labai vykusiu. 
Toks mūsų literatūrinio gyveni
mo faktas, kada lietuvių kaibon1 
įjungiamas vienas iš pagrindinių 
Vakarų kultūros literatūrinių lo
bių, yra neeilinis įvykis.

Be kita ko, šiuo metu Vilniu
je dar išleista Vytauto Rimkevi
čiaus novelių knyga “Girėnai”. 
Aldonos Liobytės penkių dalių 
pasaka apie meilę “Kuršiukas” — 
kūrinys pastatytas ir Vilniaus u- 
niversiteto kiemo teatre; žymaus 
gruzinų poeto Šoto Rustavelio po
ema “Karžygis tigro kailiu” (iš
vertė J. Graičiūnas); antrasis G. 
Jokimaičio eilėr. rinkinys “Su 
naktim kalbėsiu”; Jono Meko kū
rybos rinktinė “Poezija”; Kazio 
Sajos knyga mokyklinio amžiaus 
vaikams “Ei, slėpkitės”.

WAGNER & SONS
Typevvriters — Addlng Machines — 

Check wrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJO8 NAUDOTOS
Virt 60 m. patikimas patarnavimai 

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

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABUZIUS. 

Transmisijas Starterluh. Alternato- 
rlus. Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus PETRAS PUSNYS. sav., 
<1211 - 15 Skuilh Damen Avenue — 
TEI. 737 - 3988.

GĖLĖS 
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms
2443 W. fl3rd Street, Chicago, Illinois

TEL. PR 8-0438 — PR 8-0834

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
— Įvairių atstumu —

823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 5- 1882

Kadangi polemika su rašytoju 
A. Baronu nukrypo į stebuklingų, 
objektyvių faktų neliečiamumą, o 
grožinės literatūros reikalas taip 
ir liko nuošalyje, pasiryžau iš ko
vos lauko “nešdinti kudašių”. Y- 
pač jo sakinys; “...ginu faktus, ku
rių nenorėjau suliteratūrinti” — 
išmušė mane iš vėžių. Man visą 
laiką dingojosi, kad gero rašytojo 
intencija yra kurti literatūrą, o 
faktus naudoti kaip medžiagą, ku
rią, veikalo tobulumui pasiekti, 
galima minkyti, rauginti kaip 
tešlą.

Pasirodo, klydau. Yra tam tikrų 
faktų faktelių, visokių šventų e- 
mocijų, ir jų nevalia nei sulitera
tūrinti, nei minkyti, nei abejoti 
jų egzistencijos tikslumu. Tie fak
tai, net ir nelogiškai išdėstyti kny
goje, turi būti priimami už objek
tyvią tiesą.

Nelaikau savęs ypatingu kri-l^sP™d^^ 
tiku ir nemoku gudriomis svetim
taučių citatomis imponuoti skai- sužeisti, veidais liejasi prakaitas, 
tytojui. Žinoma, reikalui esant,' ----- 
galima būtų erudicijos prisižvejo- j nusilpę, skubėjo...” 
ti iš visokių žurnalų. Bet nuo to objektyvumui! Kareivis, su beveik

nukirsta ranka, bėga, skuba ir yra I 
daugiau kruvinas negu sužeistas!1 
Labai abejoju, ar tokiu realistiniu 
vaizdeliu patikėtų A. Barono ci
tuojamas kritikas Emir Monegal? 

Reta mūsų patriotinės prozos 
knyga, kurią berecenzuojant ten
ka perskaityti, palieka džiuginantį 

......... .................. -r--------- >• ------- : įspūdį. Iškreipti ir nuliteratūrinti 
priminti kai kurių bestselerių H- epizodai gelia kaip nuospaudos, 
kimą — ilgainiui jų literatūrinė Gražu negražu, nusiimu batą ir 

iš skausmo chruščioviškai daužau 
stalą. Tai faktas... Man atrodo, 

"skaitytojai patys turėtų spręsti, 
i kiek romane “Vėjas lekia lyguma” 
yra fikcijos ir kiek nesuliteratūrin
tos tikrovės. Vox populi čia pra
verstų, nes mudviejų žodinė kova, 
bijau, gali pavirsti į A. Mickevi- ( 
čiaus pasakėčios “Golono, stryzo- 
no” kivirčą, kur po savaitės atsi
radusį šuniuką vyras vadina nu
skustu, o žmona — apkirptu, ir nė 
vienas nenusileidžia.

Dėkoju “Draugo” kultūrinio, 
priedo redaktoriui už privilegiją 
laisvai išreikšti savo nuomonę. . 
Prašyčiau redakcijos biuletenių . 
lentoje paskelbti: Recenzentas Pr. 

‘V. po sunkaus susirėmimo su A. 
Baronu pasitraukė iš ringo. Keli 
šonkauliai įlenkti, nykštys išna
rintas, ant kaktos guzas. Daktaro 
Voltaire patarimu, kritikas laiki
nai dėmesį skirs agronomijai, o 
raumeningus ir karingus prozai
kus paliks ramybėje.

Pr. Visvydas

MOLEKULES TARP
ŽVAIGŽDŽIŲ

JAV mokslo akademijos ra
dijo astronomai praneša, kad 
atrandamas vis didesnis kiekis 
ir vis įvairesnių molekulių tarp 

i žvaigždžių — erdvėje, kuri bu-

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnZoMUHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS

vo laikoma tuščia.
MUUZIEJAI TURI 

NUOSTOLIŲ
JAV muziejų sąjungos skel

bia, kad 1970 m. šiame krašte 
buvo 950 muziejų, kurių net 44 
procentai turėjo nuostolių.

vertė išblunka kaip saulėje paka
binti ir užmiršti spalvoti marški
niai. Jei šių laikų knygose vyrau
ja brutali realybė, vis tiek tokia 
reali medžiaga turi prisidėti prie 
romano balanso. Priešingu atveju, 
nuogi faktai pasidaro sunkiu, dir
ginančiu balastu. Juo labiau re
alistiškai sukirptame romane fak
tų logika vaidina svarbų vaidme
nį.

A. Barono romane skaitome fi
ziologiškai absurdišką dviejų su- 

> žeistų rusų kareivių aprašymą. At
rodo, lyg autorius niekad tokių 

Į kovų nebūtų patyręs ir nežinotų, 
| kaip elgiasi sunkiai sužeistas ka- 
| reivis. 14 psl. rašoma; “vieno ran- 
1 ka kabėjo lyg nukirsta, ja tekėjo 
kraujas, kitas abi plaštakas laikė ' - ■ * »>
15 psl. apie tuos pačius vyrus: 
“Jie buvo daugiau kruvini negu

nuo kraujo nutekėjimo ir bėgimo 
Tai tau ir odė

BIG
SAVINGS

NEWS
I

Now earn interest from date of deposit to date 
of withdrawal on regular passbook accounts - 
induding withdrawals made before the end of 
the quarter.

AND • • •
At Standard Federal an interest check mailed 
every month on certificate accounts or, if you 
choose, you can leave the interest in your 
certificate account for withdrawal later.

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL ACCOUNTS

We pay highest rates permitted by law. 
SAVINGS INSURED TO $20,000.00

■ ’t’ uIfi sr<
ASSETS OVER 
$160,000,000 

RESERVES OVER 
$14,500,000

STANDARD FEDERA
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4182 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 * 847-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. lo 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. lo 12 Noon • VVednesday, no business transacted.

Walter Rask-Rasčiauskas, 
j pirmas pradėjęs vežti žmones j 
: Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę- 
i šia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą 
jo vadovaujamas American 
Travel Service Bureau nuvežė 6

i amerikiečių grupes į Lietuvą. 
Į Norėjo daugiau žmonių nuva- 
- žiuioti, bet dėl vėlyvos registra- 
I cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
10 grupių. Ekskursijos bus po 

117 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės

■ pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vė'aau besiregis
truojančiais gali tas pats atsi- 

. tikti, kas atsitiko šiais metais 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU 

9727 South Westem Avė.
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri- 

Į ką. Teikiame informacijas ke- 
I lionių reikalais į visus pasaulio 
| kraštus. Parūpiname bilietus ir 
j reikalingas vizas.
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EUDEIKIS
OOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 h LA 3-9852

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

h

LAIDOTUVIŲ DIREKTOF11A
IJetuvlŲ laidotuvių Direktorių \.io<iaclj<)<> 8artai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAl. HOME

-TĖVAS IR S 0 N U S —
IBYS MODERNIOJ KOPLYČIOS

Ž533 W««l 71 si St. Telef. GRovehlll 6 2345 c
UIO S. SOth Avė., Cicero T0wnhall 3-2108 0

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

STEPONAS C. LA C K HACKAWICZ) IR SONUS
!3U H J8rd Pl^t’l Tel Virvini* 7-667
»4‘?4 W FJ9tb 8TRF.ET Tel RKnnblI. M?l
11028 Southwest flighway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1848 8 CAUf'ORNIA IVK Tel LAfayette 3-857

POVILAS I. RIDIKAS
3354 SO. II AUSTEI! STREET Tel. YArds 7 1911

JURGIS F. RUDMIN
<819 S UTUANICA AVĖ Tel VArds 7-1138-118*

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOth AVĖ., CICERO, ILL. OLymplc 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNŪS
MU Kasi iU2nd Street South Flollaiio 
1182’. S«>otb Hichigan Avenne Chtoago 

TEI. - CO 4-2228

-r
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REDAGUOJA DR. S. ALIDNAS

KILNI LITERATŪROS MISIJA

Mokslininko pastangos
“Visiems, kiaulėms ir ange

lams, Franklis stengiasi paro
dyti, kąd žmogaus gyvenimas 
niekad nepraranda savo pras
mės., Visiems jis nori priminti, 
kad yra galimybės tapti ange
lu ir angelui kiaule.”

Antanas Paškus, 
“Aidai” nr.7

GENERACIJOS IR 
POKALBIS

— Tėte, kai aš užaugsiu, aš 
vesiu mūsų bobutę, — sako ber
niukas.

— Bt kaipgi, ji yra mano ma
ma, — atsako tėvas.

— Tai' nieko, o kaip tu vedei 
mano mamą.

KELIAS IR SAUGUMAS

pasiekti PTSKP XXIV suvažia
vimo iškeltus tikslus”.

Pritaikius tai Amerikoje, sa
kytume, kad kiekvieno rašytojo

žmogų, kad literatūra padėtų 
pasiekti žmogui prez. Nixono iš
keltus tiks‘us, na, jei ne prezi
dento, tai bent Chicagos mero 
Daily, arba kokio gubernato
riaus Ogilvie.

“Literatūra ir Menas” rašo: 
“Mūsų tolesnių pasiekimų lai
das — partinis vadovavimas”.

| Pritaikius tai čia, tektų pa-

Tokio pavadinimo straipsnį 
išspausdino “Literatūra ir Me
nas” rugsėjo 18 d. laidoje. Mus 
labai sužavėjo šis pavadinimas, 
kadangi kilnių dalykų žemėje. pareiga vaizduoti kapitalistinį 
ne tiek jau daug. Na, tai spalio 
revoliucijos proga žavimės tais 
kilniais dalykais, skaitydami: 
“Daugiau dėmesio turėsime 
kreipti ne vien į jaunųjų rašy
tojų kūrybinį literatūrinį balan
są, bet ir į jų visuomeninį ak
tyvumą, potencialų jų indė1} į 
visą mūsų organizacijos kūrybi
nę visuomeninę veiklą”.

Taigi, jei tas kilnias mintis sakyti, kad mūsų literatūros lai- 
įgyvendintume čia Amerikoj, tai das respubV.konų ar demokratų 
turėtume sakyti, kad rašytoją partijos vadovavimas, 
vertinsime, kiek jis Balfui su- Suvažiavime, kurį mini “Tie- 
rinks aukų, kiek jis aktyviai sa”, buvo “Užtikrinta, kad 
veiks LB ir Altoj, o iš kitos brangiajai Komunistų Partijai 
pusės, kiek jis nudirbs kokio atiduosim visas jėgas, talentą 
precinkto rinkimų metu.

Toliau rašoma: “TSRS Rašy
tojų sąjungos penktąjį suvažia
vimą lietuvių tarybiniai rašyto
jai pasitiko su naujais kūrybi
niais laimėjimais, su ryškiu po-1 
litiniu idėjiniu pakilimu, kurį 
įkvėpė TSKP XXIV suvažiavi
mas”.

Taigi amerikietiškai sakytu
me, kad po LB tarybos suvažia
vimo visi mūsų rašytojai gavo 
įkvėpimo, kai perskaitė kongre
so rekordus.

Toliau rašoma:
partijos ir liaudies priesakus, 
vadovaudamiesi partiškumo, so
cialistinio realizmo ir komunis
tinio humanizmo principais, lie
tuvių tarybiniai rašytojai nag
rinėja liaudies gyvenimo et- 
pus”.

Kalbėdami apie tuos reikalus 
čia, galime drąsiai teigti, kad 
vykdydami prez. Nixono ar 
atstovų rūmų išleistus įstaty
mus, vadovaudamiesi respubli
konų ar demokratų partijos 
principais, rašytojai panagrinės 
buržujų.

Toliau vėl rašoma: “Kiekvie
no rašytojo pilietinė pareiga — 
vaizduoti savo kūryboje tarybi
nį žmogų, jo istorinį žygį, kad 
literatūra padėtų mūsų liaudžiai

ir įkvėpimą”.
' Taip sakant, koks nors Miller 
atiduotų talentą demokratams, 
o Pearl Buek kokiam respubli
konui.

“Literatūra ir Menas” rugsė
jo 18 d. straipsnį baigia: “Rei
kia ir toliau didinti partinės or
ganizacijos įtaką literatūrinia
me gyvenime”.

Žodžiu, visi rašytojai turi 
veržtis į demokratų ar respubli
konų partijas, tada bus litera
tūros sukilninamas, kuo net, ir

“Vykdydami <New Yorke badu mirštą Mekai 
nesuabejotų. Pacitavę šias kil
nias literatūrines mintis, taria
me su Antanu Gustaičiu:

Čiulba, čiulba lakštingėlė
Pro narvelio vielą,
Kaip ten laisvėj š;rdį gelia, 
Kaip vergijoj miela.

terminologija
Gyvenimas nestovi vietoje. 

Jis įvairuoja vijomis kryptimis. 
Paskutiniu metu dailioji lytis 
mūsų žodyną pripildė naujais 
terminais jų pačioje aprangoje. 
Jos pradėjo nukarpyti savo suk
neles ir sijonėlius ir dėl šių su- 
taupymų susidarė visa eilė nau
jų terminų. Sudėjus visus mo
teriškus aprangos terminus nuo 
18-19 amžiaus, gautume tokią 
gradaciją suknelėms ir sijonams 
pavadinti;

18 -19 amž. buvo vadinamos 
užkulninės, nes siekė kulnis, 20 
amž. — atsirado blauzdinės, 
kiek vėliau — šlauninės ir pas 
kutiniu metu įsivyravo — pas 
turgalinės, nes jos tik tą kūno 
dali tepridengia. Ar ši tenmina- 
logija prigis, pareis nuo aplin
kybių.

I

Išmokytas dėdulės šuo ir granata.

SKIRTINGOS NUOMONĖSŠEIMYNINIAI
Katastrofa

— Ir kas mane sugundė per
nai važiuoti į Floridą. Lėktuve 
susipažinau su ta ragana, kuri 
šiandien — jau mano žmona.

— Dar viena lėktuvo katastro
fos auka, — pasakė draugas.

— Geraii, sūneli, kad sugrįžai, bet ką 
1 dabar daryti su poilsiu, ar tu norėsi 

gulti j švarią lovą?
I
(

1

rj
T*

Kunigas važiuoja keliu ir per 
veidrodėlį mato, kad užpakaly 
atvažiuoja mašina, mėtydamosi 
į šonus. Jis suparto, kad va
žiuoja išgėręs. Bestebėdamas 
mašiną užpakaly, užmiršo kelią 
priekyje ir atsimušė į medį. Pri
važiavęs išgėręs pilietis sustojo 
ir klausia kunigą:

— Ar neužsigavai?
— Ne, — atsakė kunigas, — 

Dievas su manimi.
I — O, tėve, geriau leisk man 
Jį vežti, nes, taip blogai važinė
damas, gali Jj užmušti, — atsa
kė išgėrusis.

ATSARGIAI — ŠUO
Maroko diplomatas Paryžiuje 

sumanė aplankyti savo pažįsta
mus. Ant sodo vartelių jis paste
bėjo lentelę su užrašu: “Atsar-1 
giai, kieme šuo! !sus pinigus ir pabėgo:

Rūpindamasis, kad jam nesu-j _ Tai vistiek pats esi daug 
plėšytų kelnių, diplomatas pa
skambino Šeimininkams ir pra
nešė, kad nofįs pasimatyti.

Prie vartelių namo šeiminin
kas jį sutiko su mažu šunyčiu 
ant rankų. Į svečio klausimą, ar 
tai tas pats (šuo, apie kurį mini
ma perspėjančiame užraše, šei
mininkas atsakė:

— Tikrai1 taip!
— ?!
— Užrašąs iliustruoja tikimy

bės teoriją! Bloga ne tai, kad šuo 
gali pridarytu kam nors nemalo-

DŽIAUGSMAI
laimingesnis už 
niškė paprastai 
dirbtus pinigus 
kur nebėga.

Suprato
Ankstų rytą vyras žmonai:
— Lakštute brangioji! Auk

seli tu mano! Kaip aš tave my- 
' liu!

— Na, gerai jau. gerai, ne-

mane, nes ma- 
visus mano už- 
išleidžia ir nie-

Žmona: O kur manai eiti šį 
vakarą?

Vyras: Išmintinga žmona ne
klausia, kur jos vyras eis.

Žmona: O išmintingas vyras 
ar neklausia kur žmona eis?

Vyras: Išmintingas vyras ne
turi žmonos...

t

P. P.

— Nesiskųsk savo amžiumi, 
jeigu jau nustojai1 senėti, tada 
esi miręs.

“Matyt, mano smegenys dar 
ne visiškai sukalkėjusios, jei, 
net ir gandoskleidžių nuomone, 
pajėgiu galvoti panašiai, kaip 
už mane gerokai jaunesnės kar
tos atstovai.”

I V. Butkienė

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

numų, o tai, kad kas nors 
jj užminti.

gali

Laimė ir skyrybos
— Ar persiskyrei su savo vyru? ( . __ ______ _ ____

Ne, apsigalvojau ir pakei- vaiįjįik! Imk porą dolerių ir at
sinešk pagirioms.

Pamokys patirtis
— Tėveli, kodėl pergalė vaiz

duojama moterim?
— Kaip čia tau paaiškinti?

— suraukė kaktą tėvas. — Da- 
I ligoninę įneša žmogų su pra- bar, vaikeli, tau niekas nepaaiš- 

skelta galva. Sesuo, pildanti ligo- kins... Bet kai užaugsi, vesi — 
nio kortelę klausia:

— Vardas?
— Stevensonas.
— Vedęs. ___ _ ________ _____ _
— Ne. Automobilio katastrofa, bumą

Skirtumas — Mamyte, kas šis garba
nuotas ir lieknas dėdė? 

Draugas draugui' į nusiskun- _  Taį tėvelis.

čiau nuomonę.
— Kodėl?

-— įsitikinau, jog skyrybos jam 
būtų suteikusios nemažai malo
numo.

Kur Ištiko nelaimė

pats sužinosi.
ALBUMAS

Vincukas su mama varto al-

dimą.kad jo žmona čiupo jo vi-^ _ Taip! 0 kas tada toa pli. 
kas ir storas, kuris gyvena su 
mumis?

kaip kelnių pora, pakabinta lau
ke ant virvės. Jos smarkiai ju
da, bet vis pasilieka toj pačioj 
vietoj”.

Los Angeles, Šv. Kazimiero 
parapijos biuletenis

*
“— Skaitau dr. Adomavi

čiaus sveikatos patarimus, ta
riuosi su savais sveikatos pata- 

____________ rėjais,, bet “jausmų 
Draugiškas pasikalbėjimas, rudens la- mas nepalieka 

pams krintant.
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Anot “Valstiečių Laikraščio”, nuo
stabiai skubus buitinis aptarnavi
mas Raseiniuose.

Kėdainių duona
Kadaise buvo saldainiukai — 

loterija. Nusiperki tokį saldainį, 
čiulpi, o jo įsčiose — žiedas ar 
kitas vertingas niekutis.

Tačiau saldainiai loterijai' ne
tikęs objektas dėl savo mažų 
gabaritų. Va, duonos kepalas — 
jau kitas reikalas. Todėl Kėdai-

Sovietinis išradimas, dušas Lietuvo
je, kokio ir niekšai kapitalistai neturi.

Degloji motociklo lopšelyje. 
“Tiesa” rugsėjo 15 d. rašo:

“Žiedinė sankryža Antakalnis 
— Žirmūnai... Ne avarija su
trikdė judėjimą, o motociklinin
kas, sumanęs Lopšyje nuvežti į 
namus kiaulę. Penimė visą ke
lią važiavo ramiai. Tačiau, pa
mačiusi žalią vėją, kriuktelėjo 
ir iššoko iš lopšio. Motociklinin
kas čia pat sustojo ir ėmė gau
dyti lašininę. Bet ši, šnipu pa
arusi žemę, leidosi bėgti lygiu 
asfalto keliu. Į gaudynes įsijun
gė ir daugiau žmonių. Degloji 
vėl buvo įversta į lopšį. Mašinos 
pajudėjo...

Viską žmonės dabar vežasi 
nuosavomis transporto priemo
nėmis. Kas .piktą šunį, kas ka
li’ S Xvėžinus^ad teiP pl-

Eismo taisyklėse nėra pasa
kyta, ką asmeniniu transportu 

I galima ir ko negalima. Tiksliau, 
gali vežti, ką nori, tik kad eis
mas būtų saugus. Gal ir teisin
ga. Bet pavėžink, kad nori, sau
giai kiaulę motociklu.”

— Karvė sode. “Valstiečių 
Laikraštis” rašo apie sodus:

“Prieš septynerius metus Vil
kaviškio rajono Kalinino kolū-|

Karvė Vilkaviškio sode
kio žemdirbiai užveisė sodą. 
Džiaugėsi kolūkiečiai, džiaugėsi 
valdyba.

Tik, va, reikia kažką paskirti 
tą sodą prižiūrėti. Bet ką?

Pirmieji sodą (visuomeniniais

j dirbėjo sąžiningai, daug medelių 
tapo sausuolėmiš malkomis.

| Bet vieni nesusidorojo. Todėl 
šiemet jiems į ta'.ką atėjo... ko
lūkiečių karvės. Ko neįveikė il
gaausių dantys, tą riestaragių 
liežuviai sudorojo. Dabar tokio 

! sodo, kaip Kalinino kolūkyje, 
visame rajone nerasi. Kai kam 

i nors prireikia žabų pakuroms
— į sodą ateina”.

Mintys prakalbų 
pagerinimui

— Pasaulyje būtų daug malo
niau gyventi, jeigu vaikus būtų 
galima išjungti taip pat, kaip 
televizorių arba radiją.

*
— Jeigu vyriškis gatvėje svei- nieji poetai labai žavisi šešė-

kindamasis nusiima skrybėlę, .................................
tai' jis pasirodo, kad turi ne tik 
geras manieras, bet ir plaukus.

♦
— Jei knyga pateko į geriau

siai perkamų knygų sąrašą, 
reiškia — buvo grąžinta net iš 
11 leidyklų.
i j 1

— Dauguma žmonių Dievui 
gali atiduoti garbę, bet ne pi
nigus.

POEZIJA IR ŠEŠĖLIS
J. Darbutas

17 d. numery rašo, kad paverg
toje Lietuvoje išėjusioje 1971 
m. Poezijos pavasario knygoje 
yra per daug šešė'ių. Visi jau-

'Daugumas reformatorių yra nių duonog kombinato kepėjai ir 
pradėjo kepti duoną — loteriją.

Neseniai vienas kolūkietis 
piauna duonos kepalą ir per
pjauti negali.

— Pavyko! — apsidžiaugė.— 
Laimėjimas!

Pasirodo, kepale įkeptas pan
tis. Vertingas daiktas valstiečiui. 
Supančiojo žmogus karvę ir po
rina kaimynams: 
dina kaimynams:

— Valgykite tiktai Kėdainių 
duoną. Gal ir jums pavyks ką 
nors laimėti.

Ir laimi žmonės. Loterija la
bai įvairi. V. Liniausko, direk
toriaus, vadovaujami kepėjai vis 
galvoja, kuo čia pradžiuginti kė
dainiečius. Duonos kombinate 
išdaužyti langai. Žvirbliai pro 
juos įskrenda ir maudosi ce
chuose.

nedarnu-

♦

1

R.

žolės

Medelis

*
— Išbalansuota dieta yra ta

da, kai degtinės stiklą laikai 
kiekvienoj rankoj.

, *
— Senbernis vestų, tik bėda, 

kad paskui akių išrinktąją ko
jos nebesuspėja.

*•
— Idėja gali ne tik augti, bet 

ir storėti.
*

— Vilkas avies kailyje gal
voja ne apie tą avį, kuri jam 
kailinius atidavė, bet apie tą, 
kuri pati dar savo kailiniais šil
dosi.

♦
— Jaunimas yra pasipūtėlis, 

o senimas nuolankus, tačiau dvi
dešimtį metų gali turėti bet kas, 
o turėti 88-rius metus nelabai 
bet kas gali'.

¥
— Galva žmogui duota ne 

tam, kad jis sakytų, ką galvoja, 
o tam, kad jis apsigalvotų prieš 
sakydamas.

liais. Pacituosiu keletą eilučių 
iš jų kūrybos. D. Saukaitytė: 
“Per visą naktį po visą miestą 
— šešėlių žingsniai”, “šešėlių 
žingsniai, vaiduoklių rūkas”. G. 
Cieškaitė: “Nesugauti, boluo
jantys šešėliai”, “pražydo akme
nys, kai lietėsi šešėliai”, “kurio 
šešėlis mano sielai skirtas”. A. 
Verba: “šešėlib virpanti gyvy
bė”. M. Karčiauskas: “Lyg vieš- 

| pačiai rimties šešėliai s'enka”. 
IT. Kuršys: “Kur man dėti di
džiulį savo šešėlį?” Juozas Mar
cinkevičius: “Iš gilios nebūties 
išnyrantis pirmas šešėlis”.

Neseniai paėmiau į rankas O. 
Baliukonytės knygą “Laukinės 
vaivorykštės”. Žiūriu, joje susi
rinkęs gana gausus būrys “še
šėlių”: “Šviesa lietaus ir šešė- 

I liai lengvi, lengvi tokie, kaip 
žolės šešėliai”. V. Vildžiūnaitės 
“Ugniavietėj” dar dauigau šešė
lių: “Naktis mėnulio šešėliu 
migdo tave”, “tai tavo šešėlis 
nuleistom rankom”, “nujuodint 
šešėlių žodžiais” ir t. t.

Ir kas tik neturi šešėlių: sap
nas turi, mėnulis turi, aidai tu-

“Tiesos” spalio ri, teisybė turi, 
kės turi. Daban 
trečios jaunos poetės knygą ir 
bijau ją atversti. O jei pasiro
dys, kad ir šešėlis turi šešėlį?” 

Šiaip jau teisybė, kad šešėlių 
per daug, bet pats didžiausias 
šešėlis yra partija. Vieną čia 
pačiai rimties šešėliai slenka”, 
jos atstovų Kosyginą matome 
apačioj. Tai žmonės, ne tik pate 
kę į didžiojo brolio šešėlį, bet Į 
jie net į kišenes susikišti.

I

Spygliuotinė kronika
— Californijoj sol. Korsakai

tė apkūlė Juozą Andrių už ne
palankų straipsnį, kurio šis nė 
nerašė. Ta proga vienas kalifor- 
niškis atsiuntė užuojautą, ku
rią spaausdiname.

turi, dul- 
laikau rankose

— Palaukite! — garsina 
jiems kepėjai. — Įkepsime kokį 
į duonos kepalą — tai žinosite.

O valgytojai tikrai nežino, ką 
jie dar ras duonoje kasdieninėje. 

A. Burbulis, Kėdainiai 
Sulota”

Kišeniuose ir šešėliuose

Vietinės Sapaudos Plunksnakočiui
JUOZUI ANDRIUI,

honorariškai nukentėjusiam nuo solistės Florencijos Korsakai
tės dramatiškai 
kia

sopraninio kumščio, nuopelningą užuojautą reiš-

Alfonsas Giedraitis,
Liet. Žurnalistų S-gos Los Angeles Skyriaus 
Ex-v. pirmininkas ir garbės bylų likvidatorius
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