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fragmentas.
Elenos Kepalaitės ir 
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bus vertingesni Solženicino žo
džiai, išreiškiantys pasigėrėji
mą jo sutiktų, laisvoje Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje išug
dytų žmonių iškilumu ir mora
liniu tvirtumu. Jiems didelės 
simbolinės reikšmės turės Sol
ženicino prisipažinimas, kad jo 
galvosenos pasikeitime svarbų 
vaidmenį turėjo Pabaltijo pa
vyzdys. Jis aprašo, kaip pirmo
siomis kalėjimo dienomis jo aki
ratis dar buvo siaurai ir paklus
niai marksistinis - leninistinis. 
Tada jis sutiko estą, vardu Su- 
zi:

“Jis man žavėdamasis pasa
kojo apie viską, kas kadais pri
klausė jam. Apie Estiją ir de
mokratiją. Nors anksčiau man 
niekad nebuvo atėję į galvą min
tis domėtis Estija, ar buržuazi
ne demokratija, aš ilgai klau
siausi jo meilės kupinų pasako
jimų apie tą... nedidelę, darbščią 
tautą, susidedančią iš didelių 
asmenybių... Aš klausiausi apie 
Estijos konstitucijos principus 
paimtus iš Europos rinktinės 
patirties... Tada man nebuvo aiš
ku kodėl, bet man visa tai pra
dėjo patikti ir aš visa tai pradė
jau įjungti savo patirtin".

Solženicinas toliau aprašo 
Estijos okupaciją ir estų inte-

Solženicino dokumentinis e- 
pas “Gulago salynas”, tebeai- 
dintis po visą pasaulį, intymiai 
siejasi ir su Lietuva. Apie Šią 
knygą ir jos autorių Šiandien 
tėvynėje daug kalbama ir gal
vojama.

Dar prleS “Gulago” išleidimą 
Solženicino vardas Lietuvoje, 
ypač tarp kultūrininkų, buvo 
virtęs tam tikru drąsos, rizikos 
ir etinio pakilumo mastu. “Kas 
tu, manai, jog esi Solženici
nas"? “Solženicinas tik vienas”, 
atsargesnieji perspėdavo ne- 
rimstančiuosius. “O Solženici
nas vis dėlto išdrįso”, atšauda
vo nekantrieji. Dabartinėje 
santvarkoje daugelis norinčių
jų ištausoti lietuvių kultūrą no
romis - nenoromis įsivelia į 
kompromisus, nutylėjimus stra
tegiškus melus, nes kitaip jie 
būtų nutildyti ir jų įnašas iš
trintas. Bet ypač jiems, tokiame 
brūzgyne įsipainiojusiems ir 
kartais kelio galo nebematan- 
tiems, itin svarbus didelis ir 
šviesus pavyzdys. Jis jiems su
teikia naujos vilties, kad ir jie 
kada nors galės prabilti savo 
balsu.

“Gulago salyno” pasirodymas 
vėl priminė Lietuvos rašto žmo
nėms, kokia plati tebėra jiems 
uždraustoji teritorija. Visa tai, j lektualų uždarymą Lubiankos 
kas susiję su sovietine “kon-. kalėjime. “Jie buvo apkaltinti 
centracine visata”, tūkstančių I pagal 58-2 skyrių”, jis ironiš- 
lietuvių tragiški pergyvenimai kai paaiškina, “nusikaltėlišku 
oficialiai neegzistuoja. Kaip ir tautinio apsisprendimo geidi- 
Rusijoje esminė nesenos istori
jos dalis nugrūsta “atminties 
skylėn” ir paslėpta nuo pasaulio 
akių, nuo jaunosios kartos Lie
tuvoje klausiančio žvilgsnio. Ir 
prieš tą slepiamąją, dabar Sol
ženicino atveriamą tikrovę, ko
kie menki Lietuvos kultūrinių 
viršininkų paklusnūs vedamieji 
ir šūkiai, kokios trapios statis
tikos ir premijinės šventės.

Kai tėvynėje dabar visais bū
dais klastojamas ir niekinamas 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis — kai Mykolas Sluckis 
jį Berlyne sulygina su hitlerine 
sistema — mūsų tautiečiams

mu”.
Lietuvoje Solženicino knyga 

ir asmenybė sukels ir kitų min
čių. Savo mąstysena jis rusų 
nacionalistas, kai kuriais požiū
riais artimas slavofilams. Ta
čiau — ir tai svarbiausia! — jis 
ne imperialistas. Savo raštais 
ir veiksmais jis mažesniųjų 
tautų draugas ir sąjungininkas. 
Kaip ir rusų Demokratinio ar 
Žmogaus teisių sąjūdžio nariai 
jisai drauge kovoja už ujamų 
tautų, pažiūrų, religijų teises. 
O tai reiškia, kad lietuviai so
vietiniame tautų kalėjime nėra 
visai vieni, nėra aklinai užda
ryti. K. N.

Rašau verkdamas. Formaliai 
verkdamas. Tokia nelaimė, tokia 
nesėkmė!

Esu nemigęs, nesiskutęs, nuo 
ryto geriu Bromo Seltzerį...

šis rašinys, brangūs skaity
tojai turėjo būti mano korespon
dencijų viršūnė. Juo tikėjausi lai
mėti “žum.” vardą. Nuo to laiko 
baigtųsi: “Hermi, šen, Hermi,
ten!” Prasidėtų kita šneka: “Da
lyvauti sutiko žum. Hermis... 
diskusijas pravedė žum. Hermis.” 
Kol eventualiai, vieną gražią 
dieną viską apvainikuotų šitoks 
deimantas: “Atsilankė žum. Her
mis su Ponia.”

Vieną naktį aš net sapnavau, 
kad... Na, turiu papasakoti!

RAŠYTOJOS IR HERMIO VAKARONE
Pašnekesys su Birute Pūkelevičiūte, dvidešimt trečiojo 
Draugo romano konkurso laimėtoja

ti visų laikraštininkų garbės. Lai
kas tą merginą pamokyti. Ji vis 
šokinėdavo mums į akis: esą, mes 
netikslūs! Stenografuoti, esą, ne
mokat, o, prisėdę prie korespon
dencijų, pamirštat, ką esat girdė
ję. Savais žodžiais, esą, nupasa- 
kojat tai, ko patys nesat net su
pratę. Dabar tu jai galėsi trenk
ti prieš akis citatą! O citata mū
suose retas paukštis, retas paukš
tis..,

— “Rara avis, rara avis”... — 
paremiu jį lotyniškai.

— Iš kur tos “avys”? — pa
mokančiai nusišypso jis ir paplo
ja man per petį. — Eik, Hermi, 
eik, vaikine, su visų mūsų palai
minimu. “Draugo” tau duotas 
uždavinys tapo šventa žurnalisti
ne misija! Eik, ir tegu tave lydi 
Vanduoliai, Žvaigždžiai, Aušri- 
kiai, Upeningiai, visos šventosios 
Gemalės bei kiti, mano nesumi
nėti, Viešpačiai!

Supratau, kad mano kolega 
yra neseniai perskaitęs Česlovo 
Gedgaudo knygą. Ir kai ką įsidė
jęs dabon.

— Al — paglostau kiaulės 
odos įmautą, kurioje guli mano 
pasididžiavimas. —Čia reporte
rio rekorderis. Ant vieno ratuko 
galiu užrašyti keturias valandas. 
Laikraštis man įtaisė!... O taviš
kis — ar įstengtų?

Nesisakau, kad aparatą esu 
pats nusipirkęs. Tegu mano kole
gą pabado pavydo adatėlės.

— Štai kaipl — sako jis, ner
vingai kaišiodamas šakaliuką į 
priekinius dantis. — Štai kaip!

— A, žalty! — pagalvoju, 
mintyse , nusišypsojęs.' — Nagi 
pabandyk dabar rungtyniauti su 
manim ir su mano laikraščiu!

Po valandėlės mano kolega at
gauna pusiausvyrą. Faktinai, nu
laužia šakaliuką... Tada ryžtin
gai jį nusviedžia šalin ir man ši
taip taria:

— Suk devynios mudviejų 
laikraščius ir jų varžybas! Tu, 
Hermi, pažvelk į visą reikalą pla
čiau. Šį kartą sveikutis eini gin-

mas į giedrą dangų. Gėriuosi virš 
parko plevenančiais saulėlydžio 
gaisais. Jau ima žybčioti pirmo
sios žvaigždės.

Kartais sustoju, užkeliu galvą į 
viršų, desperatiškai ieškodamas 
išreklamuotos “šimtmečio kome
tos”, kuri savo uodega turėjo 
šluoti šeštadalį dangaus. Pa
švilpk! Lietuviškai “Kohoutekas” 
būtų, manding, “gaidžiukas”. Ne 
gaidžiukas, mieli skaitytojai, bet 
paprasčiausia spaudos antis.

Prie “Tulpės” sutinku vieną 
kolegą, kito laikraščio korespon
dentą. Išėjęs į lauką po gerų pie
tų, jis krapšto šakaliuku dantis, 
tarpais irgi žvilgčiodamas į dan
gų.

Žodis po žodžio, pasisakau, kur 
ir ko einąs. Bet jo sieloj profe
sinių varžybų ugnelė nesuvirpa.

— Tai nieko, — saka Jis, 
kramtydamas šakaliuką. — Mes 
persispausdinsim iš “Draugo”. 
Tu jaunesnis, tu ir pabėgiok. O 
ką čia sveikutis nešiesi?

garbus žurnalistai itin ganiai 
kvatojasi:

— Mes patyi esam recenzen
tai! Kas mus gali recenzuoti? 
Vienas mūsų net ruošia straipsnį 
apie tai, kaip reikia rašyti recen
zijas!

Žvalgausi, ieškodamas akimis 
to recenzijų mokovo... Ir nubun
du!

Ant stalo guli atverstas mano 
kišeninis Juvenalis: “Sėd quis cus- 
todiet ipsos custodes?”

Taigi. Ar atsiras, kas pasergės 
sargus?

HERMIO SAPNAS
Taigi, sapnuoju: ateina 

gatvės viduriu, lyg procesija, visa 
žurnalistų sąjungos valdyba (su 
tėvu Vaišniu priešaky ir su “pa- 
žamykais” užpakaly) manęs 
kviesti į žurnalistikos vadovėlio 
bendradarbius. Taip! Kad prisi
dėčiau straipsniu “Kaip reikia 
pravesti interview”. Aš ir sapnuo
damas suprantu, kokia didi gar
bė man suteikta. Nardau 
džiaugsmo debesyje, bet vis tiek 
kuklauju:

— Esu paprastas, eilinis Her
mis. Mano plunksna menkutė.

Čia visa valdyba (kaip minė
ta, su tėvu Vaišniu priešaky) ima 
mane raginti. Ne tik valdyba, 
aukščiausias žurnalistikos orga
nas išeivijoje, bet ir jos svita:

— Nesimuistyk, Hermi. Mes 
visi svariais straipsniais vadovėlį 
praturtinsim. Gali ir tu. Reikia 
ką nors pozityvaus palikti atei
nančioms kartoms.

— Vyručiai! — šaukiu, — kas 
gi aš, menkas vabalas, prieš jus? 
Vienas jūsų sprausminiu lėktuvu 
net iki Clevelando buvo nuskri
dęs, kitas (irgi sprausminiu!) pa
siekė patį Torontą. O aš vos-vos 
dvimotoriu lėktuvėliu nuburz- 
giau iki Aliaskos:pasižiūrėti Kat
inai ugniakalnio ir Dešimties 
Tūkstančių Dūmų slėnio. Ką reiš
kia mano varganos kelionės, kai 
jūs, lyg arai, raižot erdvę spraus- 
miniais?

— Žinoma, tavo kelionės nie
ko ypatingo, — sutinka vienas 
orus žurnalistas. —Be to, mes 
turim, kas apie keliones parašo.

— Aišku, aišku! —entuzias
tingai pritariu. —Ir sugestyviai 
parašo, kad jį perkūnėlis! įdo
miau už Blasco Ibanez. Bet 
jums, vyručiai, bepigu: jūs turit 
apie ką rašyti. O mano akiračiai 
siauri. Esmi ribotas. Esmi labai 
ribotas.

Visa valdyba, o drauge ir jos 
svita, palankiai pažvelgia į šitokį 
nusikuklinimą ir mane drąsina: 
ar šventi, esą, puodus lipdo?

Imu lyg... linkti į straipsnio 
parašymą (meldžiu nepamiršti, 
kad aš tik sapnuoju). Vienok vie
no dalyko net ir sapne — baimi
nuosi:

— Ar vadovėlis nebus preteks
tas mus visus pakedenti? Kol ty
liai darbavomės, tyliai ir pra- 
smukdavom.Laikraštį žmogus per
skaito ir išmeta. O vadovėlis, vy
ručiai, nemenka pretenzija. Kai 
mus pačiups recenzentai...

Bet nespėju baigti. Pakyla di- tis. Komisija sausio 12 d. savo posčdy Brooklyne, N. Y., netars skirti premiją Sidabro slapyvardžiu pasirašytam rank- 
delis alasas. Šaukia valdyba, šau- 
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kia drauge ir jos svita, o vienas Dd to laiko romanas “Naujųjų Metų istorija” jau bus aispausdlntas ir pateiktas skaitytojam*.

pačiu

TYKUS BUVO VAKARĖLIS
Sapnas vis dėlto mane dvasio

je pastiprino.
Taigi, kitą vakarą, per petį 

persimetęs savo naująjį UHER, 
žengiu šešiasdešimt devintąja pas 
Birutę Pūkelevičiūtę .— vykdyti 
uždavinio, kurį man pavedė go
dotinas kultūrinio priedo redak
torius. Žengiu lėtai, pasižvalgyda-

j BirutS Pūkelevičiūtė, Draugo dvidešimt trečiojo romano konkurso laimėtoja. Jury komisijai šiemet pirmininkavo 
! prof. Juozas Brazaitis, sekretoriavo Paulius Jurkus, nariai: Leonardas Andriekus, Nelė Mazalaltė It Pranas Naujokai-

raščiui “Naujųjų Metų istorija”. O tai ir buvo Birutės Pūkelevlčiūtėa kūryba. Konkurso mecenatai Marija ir Anta
nas Rudžiai rašytojai tūkstaninę {teiks tradicinėje Draugo literatūros šventėje — koncerte balandžio 7 d. Chicagoje.

. Nuotr. V. Noreikos

APIE LEIDĖJUS
Sėdžiu pas Birutę Pūkelevičiū- 

I tę. Mano “Uhėrukas” jau sma
giai sukasi ir viską registruoja: ne 
tik mūsų pašnekesį, bet ir prige
sintą radijo muziką, atbanguo
jančią iš kito kambario. I stikliu
kus švelniai liejasi žalsva “Char- 
treuse” srovelė... Oi, tie išdykėliai' 
kartūzai!

Mano akys sustoja ant virvėm 
apraišiotos dėžės, pastatytos prie 
durų.

— Ten, Hermi, — pagauna 
mano žvilgsnį Birutė, — sudėta 
trisdešimt peliukų, kurie rytoj iš
skrenda į Kanadą. Žinai, peliu
kai neramus elementas. Juos rei
kia gerai surišti: ko gero, pra- 
grauš skylę ir visi išbėgs.

— “Peliukai ir plaštakės”! — 
nušvintu, supratęs apie ką eina 
kalba. — Tiesa, kaip sekasi tavo 
knygutėms?

— Pasakiškai. Per kelis mėne
sius pasaulin iškeliavo daugiau 
pusantro tūkstančio egzemplio
rių. Tai prašoko visas mano vil
tis.

— Wowl — iš entuziazmo su
šunku angliškai.

— Taigi, “wow”l Vedu kiek
vienos statistiką. “Kalėdų dova- 

i na”, kuri yra pati jauniausia, ne
tikėtai prisivijo pirmąsias dvi, 
prieš pat šventes. Šiais metais tu
rėtų išeiti dar trys: “Skraidantis 
paršiukas”, “Klementina ir Va
lentina” ir “Rimas pas Kęstutį”.

— Matai! O visi leidėjai sako, 
kad... — sriūbteliu žaliojo kartū
zų gėrimėlio ir man net užima 
kvapą.

— Aš, Hermi, žinau tik kelis 
leidėjus. Ne kiekvienas tipas, iš
leidęs knygą, automatiškai tam
po “leidėju” ir jau turi teisių apie 
knygas su aplombu išsitarti. Tik
ras leidėjas ne tik nujaučia pro
jektuojamos knygos paklausą, 
bet ir puikiai nusimano apie li
teratūrą Jis yra, kaip seismogra-

(Nukelta į 2 psl.)
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RAŠYTOJOS IR HERMIO VAKARONĖ
Atkelta iš 1 psl.

fo adata: gerai pažįsta skaitytoją 
ir todėl nuvokia knygos patrauk
lumo laipsnį. Negana to — jis 
yra pirmasis knygos kritikas. To
dėl dažnai leidėjas tampa rašyto
jo draugu, patarėju ir skatintojų, 
Dabar tu supranti, kas yra tik
ras leidėjas.

— Kur tokį žmogų rasi? Ypač 
išeivijoj.

— Yra išmintingų žmonių ir 
išeivijoj. Bet duosiu tau vieną to
bulą pavyzdį iš senesnių laikų. 
Toks žmogus buvo “Sakalo” 
bendrovės direktorius, Antanas 
Kniukšta.

Mudviejų tylos valandėlė yra 
skirta Antanui Kniukštai.

KNYGOS IR MERGINOS

Prieblanda tirštėja, ir Birutė 
užžiebia šviesą, sklindančią pro 
totemo pavidalo lempą. Tur būt, 
tai jos suvenyras iš Kanados lai
kų...

Vis tiek, —■ grįžtu prie ne
atbaigto pokalbio. — Knygai iš
eivijoje sunku.

— Nelaimei, kažkam atėjo į 
galvą pragaištinga mintis: lietu
višką knygą paversti elgetą. Ma
tyt, tikėtasi, kad gailingai išties- 
ton skardinėlėn sukris daugiau 
skatikų. Štai, klausykis, kokia 
reklama jai nukaldintą: “Pirkit 
mane, nes manęs niekas neper
ka; skaitykit mane, nes manęs 
niekas neskaito!” Gal bus aiškiau, 
jei duosiu gyvenimišką palygini
mą. Kur, sakyk, atsirastų mergi
na, kuri vaikiną šitaip viliotų: 
“Mylėk mane, nes manęs niekas 
nemyli!”

Cha-cha! — nusijuokiu. — 
Vargiai tokią merginą pamilčiau.

— Visai teisingai. Todėl ir 
knyga turėtų skaitytojui kitaip 
pirštis: “Mylėk, pirk, skaityk ma
ne, nes aš esu gera, graži, įdomi...

— Nes aš lietuviška! — pride
du svarbiausią motyvą.

— Taip, ir lietuviška... — sa
ko Birutė, bet kažko delsia.

— Matai, Hermi, — tęsia ji 
po valandėlės. — Šis paskatas 
tinka skaitytojui, bet pačiai kny
gai jis pavojingas. Aš vėl duosiu 
tau palyginimą. Mergina prieš 
vyruką visados pasipuošia, pasi
dabina, pasistengia. Ar ne? Bū
tų klaidinga jai galvoti: “Et, nėr 
čia ko! Jonas vis tiek mane my
lės, nes mudu kilę iš vienos pa 
rapijos” Šitaip nutarusi, ji leng
vai gali apsileisti: rečiau dabin- 
sis, rečiau pažvelgs į veidrodį ir 
visai pamirš kitas merginas, ku
rios sukasi aplink Joną.

— Būtų labai neišmintinga,— 
sutinku. — Jonas vieną dieną 
sutiktų gudresnę merginą iš kitos 
patapijos ir paiką savo parapietę 
paliktų.

— Taip, Jonas ją paliktų... O 
skaitytojo ir knygos santykis yra 
panašus į meilę, su visais jos niu
ansais. Knyga, kuri meilės reika
laują vien dėl to, kad ji lietu
viška, netrukus skaitytoją pra
laimės. Antra vertus, po lietuviš
kumo skraiste bando prasmukti 
daugybė menkaverčių knygų. Ir 
paskui, dūlėdamos lentynose, 
striūbauja: “Ai, ai! Aš neperka
ma, aš nemylimai O juk esu lie
tuviška!” Gi tų knygelių leidėjai 
šaukia dar garsiau: “Nuostolis, 
ponai, nuostolis! Visos lietuviš
kos knygos neperkamos!” Šau
kia, pamiršę tas knygas, kurių 
laidos ne tik išpirktos, bet stačiai 
išgrobstytos.

— Suprantu, — atsikandu 
Moccos sausainio. — Tu norėjai 
pasakyti: yra perkamų ir yra ne
perkamų knygų.

— Žinoma, Kaip ir viso pa
saulio knygų rinkose. Bet lietu
vis, nutaręs leisti knygą, tuojau 

po kaklu pasikabina “nuostolio” 
svambalą. Vienas leidėjas su 
manim derybas šitaip pradėjo: 
“Mes žinom, kad jūsų knygos bus 
nuostolingos, bet, nežiūrint to...”

— Aš spėju, kas buvo tas lei
dėjas, — šypteliu. — Faktinai, 
net žinau.

—• Žinai? Tad, nėra reikalo 
pasakoti. Juoba nėra reikalo atsi
liepti į “Vienybės” man pateik
tus penkis klausimus. Yra dabar 
kas kalba ir atsako už mane: pa
čios knygutės. Galėčiau nebent 
sustoti ties pirmuoju klausimu: 
“Kiek honoraro Birutė iš Švieti
mo tarybos užsiprašė?” Taigi, 
“Draugo” skaitytojų informaci
jai: “užsiprašiau” po šimtą dole
rių už pasakėlę. Matyt, “Vieny
bė” būtų man pasiūliusi po do
lerį... Bet aš esu ne turguj ir par
davinėju ne vištas.

— Prisimenu, Tąsyk “Vieny
bė” ketino tave atiduoti karo ko
mendantui už tai, kad tu... kirši
ni visuomenę.

— Už tai, kad spaudoje viešai 
pareiškiau: pusantrų metų Švieti
mo tarybos karantino man bus 
gana — neapsikentusi, leisiu sa
vo knygas pati. Laimei, gyvenu 
laisvame krašte ir galiu tai pada
ryti. Laimei, man nereikia nei 
cenzūros leidimo, nei okupanto 
aprobavimo — “na litovskom ja- 
zykie”...

— įdomus dalykas, — persi
lenkiu iper stalą.—‘“Vienybė” sto
jo ginti Švietimo tarybos! Lyg 
rimta išeivijos institucija būtų 
prašiusi, lyg jai reikėtų šitokio 
“advokato”!

KAVOS INTERLIUDAS

Kavinukas ima burbsėti, ir Bi
rutė išplisto kavą.

— Neseniai buvai Wash- 
ingtone? — klausiu, atsiskaičia
vęs cukraus gabaliukus. — Ką 
ten veikei?

— O! —Birutė atsilošia. — 
Ten praleidau labai malonų sa
vaitgalį. Šeštadieni buvo vakaras, 
kuriame skaičiau ištraukas tik iš 
savo knygų, o sekmadienį, daug 
privatesniame rate, arčiau pa
bendravome su Krėve, Aisčiu ir 
Milašium.

— Vadinas, tai buvo tavo ak
toriškas rečitalis?

— Ne rečitalis. Tik pasidali
nimas su dailiojo žodžio mėgėjais 
tais mūsų literatūros fragmentais, 
kuriuos nuo seno mėgstu. Buvo 
smagu. Juoba, kad Čia pat sėdėjo 
Antanas Vaičiulaitis, kurio pui
kių vertimų dėka galime žavėtis 
Oskaru Milašium. Antraip jis 
daugeliui mūsų liktų toks efeme
riškas, kaip ir jo apdainuota ša
lis, “kur balzgana šviesa... pa
skandina tylią saulės jėgą”, kur 
dvelkiant saldžiai-karčiam ru
deniui, tarp pelėjančio miško ga
rų, miega ir mūsų prarasti sap
nai — “les illusions perdues”...

— Grįžtant prie tavo knyge
lių, — pakeičiu temą. — Tu pati 
iliustravai “Daržovių gegužinę”. 
Mūsuose retai pasitaikanti auto
riaus “ekstravagancija”.

— Norėdavau kada nors nu
piešti savo vaizduotės pavidalus. 
Be jokios pretenzijos — tik pa
pasakoti, kaip būtent jie mano 
galvoje šmėkščioja. Tau bus įdo
mu: savo šokančias morkas ir 
pupas piešiau ilgiau, negu rašiau 
“Rugsėjo šeštadienį”...

— Per šias Kalėdas tikrai už
derėjo knygų mažiesiems skaity
tojams. Miela buvo pasižiūrėti: 
“Gabriuko užrašai”, “Kiškio py
ragai”...

— Beje, — staigiai mane nu
traukia Birutė, — paminėjai 
“Kiškio pyragus”. Pasakyk savo 
kolegai, Vladui Būtėnui, kad jis

Kur nuvedS šios pėdos? { meilę, ar j mirtį? Tolumoj rymo kalnai, paskendę 
sniege ir susimąstę. Lygiai tokie buvo jie tą vakarą, kai juose prasidėjo Biru
tės Pūkelevičiūės premijuotoji “Naujųjų Metų istorija”. Nuotr. V. Maželio

būtų atsargesnis, vartodamas žo
dį “visada”.

— Kaip tai? — nustembu. — 
Kokiame kontekste?

— Rašydamas apie Jono Mi
nelgos knygą ir gailestaudamas, 
kad tik dalis tiražo bus įrišta į 
kietus viršelius, jis pamini oku
puotą Lietuvą, kur, esą “... kny
gos vaikams visada būna įriša
mos ir daro gan monumentalų 
išviršinį įspūdį.” Kategoriški žo
džiai (visada, niekada, visi, nei 
vienas) yra pavojingi, ypač, kai 
žurnalistas bando teigti ar neigti 
tai, ko nežino. Vladui Būtėnui 
būtų galima paskleisti prieš akis 

daugybę “gan nemonumentalių” 
knygų vaikams, išleistų okupuo
toje Lietuvoje ir įsegtų į minkš
tus viršelius. Nepatikrinta in
formacija vadinama “poor jour- 
nalism”. Nenorėčiau tikėti, kad 
faktas buvo iškreiptas sąmonin
gai, nes tai būtų jau laikraščio 
piktnaudojimas ir panašiam 
“žumalizmui” tektų prisegti dar 
sūresnį epitetą. Taigi, patark 
Būtėnui atidžiau apsidairyti, nes 
antraip jam teks padažninti savo 
“atšaukimus”, kurių, manyčiau, 
jau ir dabar... apstu.

PUIKYBĖ IR ŽIEDINIS 
KOPŪSTAS

— Pameni, Birute, — sakau 
po valandėlės. — Mudu šnekė
jomės prieš metus, kai tu gavai 
premiją už “Paskutinį birželį”. 
Tąsyk į mūsų pokalbį kiek ilgė
lesniu rašiniu atsiliepė Bronys 
Raila. Gal turėtum noro apie tai 
išsitarti?

— Teisybė. Rašinys buvo 
netrumpas. Eilučių nesu suskai
čiavusi. Bet jį išmatavau. Per ke
turis jardus Bronys Raila mane 
tada įtikinėjo, kad jo esama lite
ratūros kritiko. Valia, aišku, jam 
taip galvoti. Lygiai, kaip valia 
man, pavyzdžiui, galvoti, kad esu 
graži. Valia, pagaliau, net ir de
šimt jardų nudriekti, jei turima 
dėmesio vertų minčių.

— Ar tavęs tie keturi jardai 
neįtikino?

— Lukterėk, — Birutė pakyla 
ir atsineša iškarpų knygą. — Na
gi, pasižiūrėkim, kaip Raila ap
sakė tąsyk mano “Birželį”: “Ne
blogi ir kiti keturi posmai, bet 
jau ne be to, kad vienas kitas ri
mas, vlanas kitas žodis, antra me

tafora ar trečias palyginimas ne
galėtų būti dar geresni.” Aš, Her
mi, laukiu, kaip gervė giedros, 
rimto kritiko! Bet, prieš jam pa
tikėdama; noriu pamatyti jo kva
lifikacijas. Kol operuojama bend
rybėm, man kylą įvairių... abe
jonių. Pri leiskim, kad aš didžiai 
tikiu Raila, o dar didžiau trokš
tu tobulėti, sekdama jo pastabom. 
Ką man šiuo atveju tektų taisyti? 
Vieną kitą žodį... Kurį? Vieną ki
tą rimą... Kurį? Antrą metaforą... 
Nuo pradžios ar nuo galo? Išsi
tark, vyre, aiškiai,'tąsyk iš karto 
matysiu: išmanai tu ką nors, ar 
ne.

— A, panele! Tu turi atspėti, 
tu turi nujausti, kas taisytina, — 
imu Birutę erzinti. — Pasakyta: 
kai kurie dalykai galėjo būti dar 
geresni. Taigi į darbą!

— Aš ir be kritikų žinau, kad 
kai kurie dalykai visados galėtų 
būti geresni.

— Tąsyk Railai susidarė įspū
dis, kad tu pakilai į puikybę: 
“Kas už 18 eilučių eilėraštį laimi 
500 dolerių premiją, tas jau gali 
išdidžiai papūsti uodegą.” Gali ar 
ne?

— Gali. Raila gal ir būtų pa
pūtęs. Kitas papučia, ir nieko ne
gavęs. Ar tai svarbu? Vienas mie
godamas knarkia, kitas nuo kati
nų čiaudi, trečias kasosi, užval
gęs braškių. Yra visokių žmonių. 
Man atrodo, kad, kalbėdama 
apie Fratemitas Lithuanica kon
kursą, aš buvau ganėtinai kukli. 
Štai, kaip tada išsitariau: “Cit, 
Hermi, man nejauku šia tema 
plačiau kalbėti. Žmonės yra ga
vę penkias šimtines už puikiau
sias knygas, ne sykį tai būdavo jų 
viso literatūrinio darbo atžymėji- 
mas”. Kas kaltas, kad tavo kole
ga Raila neskaito laikraščių?

— Cha-cha-cha! — neištvėręs 
imu juoktis.

— Hermi, tu esi šelmis! Ir ne
mirkčiok savo gudriom, hermiš- 
kom akutėm! Taip sakiau ir taip 
tu užrašei. Bet ne Raila mane 
nustebino, o dr. Juozas Girnius. 
Apriorinę Railos prielaidą pasi
ėmęs už tikrą pinigą (lyg tokia 
būtų mokslinio darbo metodika), 
ji savo žinių> šaltinio nebandė 
net kvestionuoti... Analitiškam 
protui, sakyčiau, nebūdinga. 
Be sąlygų pripažinęs Railos 
autoritetingumą ir jo žodžius iš

tikimai pacitavęs, dr. J. Girnius 
pridūrė kuklutį komentarą: “Bet 
ir pro ‘papūstą uodegą’ matyti, 
kad ir už gerą ‘kainą’ sunku su
laukti geros patriotinės poezijos”. 
Na, ponai, ponai! Vienas nu
sprendė, o kitas, veiziu, tą jo nuo
sprendį jau bekomentuojąs! Her
mi, kodėl tu nieko nesakai?

— Aš galvoju...
— Žinau, tau gėda už vyrišką 

giminę. Tad, aš papasakosiu is
toriją Gyveno kartą dvi moteri, 
dvi *seri: Marcelė ir Agota. Vie
ną dieną jų piemenukas Petrelis 
išsiskobė šaukštą. Ėjo pro šalį 
daržus ravėjusi Marcelė ir pama
tė: “Tai dabar, šaukštą išsiskobęs, 
bene užriesi nosį?” Nugirdo jos 
žodžius Agota. Ir skėstelėjo ran
kom: “Anava, piemuo užrietė 
nosį! Koks tas jo šaukštas! Kokia 
ta jo nosis!” O Petrelis, strazda
notas, nusmurgęs piemenukas, 
sėdi ir žiūri, laikydamas rankoj 
šaukštą... Kad jo bent tuodvi mo
teri paklaustų: “Užriętei tu nosį, 
ar ne?” Kur tau! Netrukus visas 
kaimas ėmė vaiką vadinti “Už- 
riestanosiu”... Na, Hermi, ar pri
mena tau ką nors ši istorija?

— Ir mane kartais nustebina 
patys šviesiausi žmonės... Bet juk 
prisimeni Mark Twaino posakį: 
“Cauliflower is nothing būt 
cabbage with a college educa- 
tnon.”

NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA
Radijas dabar groja Debussy 

“Pavasarį”. Man atrodo, jo mu
zika yra pasteliniai melsva. Ne, 
gal perpinta sidabruotu švytėji
mu...

Debussy buvo kompozitorius, 
kuris mylėjo verkiančius vaikus, 
negražius žmones ir kates.

— Tolimesniam mūsų pašne
kesiui, — pertraukiu tylą, — im
presionistas tiks. Man rodos, kad 
ir tu rašai impresionistinėj tra
dicijoj.

— Kažin, — Birutė paremia 
veidą ranka. — Mes esam per
nelyg dogmatiški, idant galėtu
mėm pilnai atsiduoti impresijai.

— Na, dogmatiška tu tikrai 
nesi! Papasakok apie savo nau
ją knygą.

— Gerai, Hermi. Ką tau pa
pasakoti?

— Kai perskaičiau laikrašty 
jury komisijos sąstatą, sau pagal
vojau: šiais metais kontestantams 
bus sunku prasmukti pro profe
sorių Brazaitį!

— Iš tiesų, jury komisija bu
vo rimta, kompetentinga. Sunku 
sudaryti geresnę. Visi —literatū
ros žmonės. Jeigu ir nebūčiau ga
vusi jų balsų, mano širdis būtų 
rami: žinočiau, kad jie buvo ati
duoti už rašytoją, pelnytai ma
ne nurungusį.

— Apie ką tu šį sykį rašai?
— Apie žmones. Apie kadaise 

mano sutiktus žmones. Knygos 
eigoje jie, aišku, pasikeitė, nutolo 
nuo savo tikrųjų prototipų ir tapo 
literatūriniais personažais. Veiks
mas vyksta Colorado kalnų deko
racijoj. Dvi čikagiečių poros at-

0R. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 West 63rd Street 
Kampas 63-čioe lr California 

Pirmad., antrad., ketvirtad., nuo 
C iki 7:30 vai. vakaro 

SeStad. nuo 2 iki 1:30 vaL 
Trečiad. tr penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 470-4042 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048.

TeL 925-3388
DR. S. GEŠTAUTAS

Nervų, emocinės, šeimos problemos
2624 W. 71 Street

Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3380

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAB 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, III 
Pirmad., Antrad., Ketv. lr Penktad 
3 vaL ryto iki 12 vaL dieną lr nuo

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro
Šeštadieniais 8:30 - 13 vai. dieną 

Emergency tel. — 788 - 8081 

vyksta į Aspeną paslidinėti, ir 
Naujųjų Metų vakaras netikėtai 
tampa fonu meilei, kurios pėdsa
kai buvo seniai užpustyti. Du 
žmonės vėl atsiduria lemtingoj 
kryžkelėj. Skyriuje, vardu “Kara
lius Strazdabarzdis”, prasideda...

GRAUDI PABAIGA
Deja, čionai mano juosta nu

trūksta. Nežinau, kas įvyko, bet 
toliau girdisi tik šlamėjimas.

Ai, mieli skaitytojai! Nutrūko 
tuo metu, kai Birutės ir mano va
karonė tikrai pasidarė įdomi.

Tai tau, Hermi, tau tau!
Tai tau pečiais traukyti, skai

tant apie prezidento Nixono iš
trintas juostas...

PR 8-8228

DR. ANNA BALIUNAS
2858 West 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ih 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą

DR, K. G? BALUKAS
DR. FANG C. LU

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Orawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, D., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 874.8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Summit Street

Route 58 — Elgin IUlnols

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt., 1-5 treč. lr šešt. tik 
susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą ner*mj

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West Slst Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—»; antrad. Ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybė — Nervą ir 
Emocinės Ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6443 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Rezid. TeL — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRITRBIJA

8132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos
8907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIAIUS

j o k a A
VAIKŲ LIG08 
2856 Weet 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 5 Iki 3 

vai. vak., Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VaL: kasrlen nuo 1—4 p. p. lr 
« tkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue

TeL 763-3310 266-8668
Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

VaL kasrlen 10-12 lr 4-7 Trečiad. lr 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. (Oth Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vaL vak 
Išskyrus trečiadieniu, 

fleštadtsnlais 11 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767.2141; rauną 636-48*0
Vol.: pirm. antr. ketv 2—B ir B—1. 
penktad. 2—5 Ae*t pairai susitarlma

Pasinaudokite Draiko "(lassifM” tkvrinmi

Tai tau juoktis iš savo kolegos 
žurnalisto (pavardės neminėsiu), 
kuris svarbų pokalbį užrašė — 
“ant tuščio”. O paskui, vargšas, 
parymo ties šlamančia juosta, ly
giai, kaip esu parymęs aš, šį rūš
kaną šeštadienį.

Neisiu nei į spaudos balių. 
Nors turėjau du bilietus: Birutei 
ir sau.

O būčiau ėjęs! O būčiau siau
tęs! O būčiau su Birute šokęs 
spaudos baliaus valsą.

Būčiau, būčiau... Daug lietu
viškų žygių baigiasi tariamąja 
nuosaka.

Tautos charakteris?..
H.

rel. REIiance 5-1811
OR. VVALTER J. KIRSTUM

(Lietuvia gydytoja*)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad li 
penktad nuo 12-4 vai., p p. 6-8 
vai. vak šeštad. 12-2 vai. p p. o 
trečiad uždaryta

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELION AITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avenne

Tel. WA 5.2670, neatsiliepus akam- 
bintl 4471-0225. Valandoa pagal susi 
tarimą.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1V IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
3 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid. telef. — 233-2010

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-o« ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt.

nuo 8 Iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus.

DR. FRANK PLEŠKĄS ~
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71at St. — TeL 737- 5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tol. 776-2880; rez. 448-5543

DR. J. J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4253 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RE 5-4410 
Rezid. GR 6-0617 

Valandoa: pirm, ir ketv. nuo 1 vaL 
Iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. tr penkt. nuo 1-3 vai. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ilgo* 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th SK. 

TeL PRospect 8-1221 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Htl 3 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso teL HE 4-2123 Namą GI 8-3103

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv., lr penktad.
2-4 tr 6-3. Treč. lr šeštad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-3400

DR. ONA VAŠKEVIBIUS (VAKAR)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. lr šeštad. 3-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalą, 
susitarus.----- --------------------------------------- -------- | 

Tel. Ofiso PR 6-6448

DR. F. C. WINSKONA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street
Valandos: 1—6 vaL popiet 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą
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Manigirdo Motekaičio 
piano rečitalis
VLADAS JAKUBĖNAS

Pianistas Manigirdas Motekai
tis po ilgesnės pertraukos išėjo į 
viešumą su imponuojančios apim
ties rečitaliu. Jaunimo centro 
salėje, Chicagoj, sausio 20 d., sek
madienį, popiet įvykęs koncertas 
pasižymėjo turininga ir rūpestin
gai paruošta programa, apėmu
sią įvairius muzikos laikotarpius 
ir stilius.

Klasikiniam periodui atstova
vo W. A. Mozarto Sonata A-rni- 
nor, kuri išsiskiria kitų tarpe sa
vo ypatingu monumentalumu, 
rimtimi. Pirmoji dalis buvo pa
teikta kiek neskubotu tempu, kas 
išėjo veikalui į naudą, padėjo iš
ryškinti detales. Lėtoji dalis galė
jo žavėti subtiliu frazavimu; fi- 

Bnalas gal galėtų būti kiek gyves
nis. Visuma — imponuojančiai 
stilinga.

L. v. Beethoveno buvo pasi
rinkta viena iš mažiau žinomų, 
“kuklesnių” šio kūrėjo sonatų: 
F-Major, op. 54. įtraukimas pro- 
gramon rpažiau žinomos didžiojo 
klasiko sonatos stato pianistui 
ypatingą užduotį: parodyti, kad 
ir “antraeiliniame” kūrinyje sly
pi, nors ir menkesniame kiekyje, 

' ta pati kūrybinė jėga. M. Mote
kaitis šį uždavinį ištesėjo: L. v. 
Beethoveno “neryškioji” sonata 
praskambėjo kaip įdomus, įvai
raus ir kontrastuojančio turinio, 
vieningai pravestos formos vei
kalas.

Įvairi ir įdomi buvo lietuviško
ji koncerto dalis. Pirmuoju nu
meriu nuotaikingai, vidurinioje 
dalyje gal kiek epiškai neskubo
tai, bet su reljefingomis detalė
mis ir įspūdingu dramatiniu pa- 

, kilimu nuskambėjo VI. Jakubėno 
“Pasaka”. Šis kūrinys buvo su
kurtas Kaune 1943 m. klaikios 
nuotaikos momentu, vokiečiams 

uždarius aukštąsias mokyklas ir 
suiminėjant mūsų šviesuolius. 
“DP” stovyklų laikotarpyje “Pa
saka” būdavo dažnai autoriaus 
skambinama koncertuose; šio 
meto Chicagos publikai ji pra
skambėjo visai naujai. Toliau se
kė G. Gudauskienės “Rondo” iš 
“Sonatinos”, gyvas, santūriai mo
derniškas, liaudiškai impresionis- 
tiškas kūrinėlis. Jeronimo Ka
činsko “Andante grazioso” iš 
“Reflections” galėtume apibū
dinti, kaip romantiškai impresio- 
niatišką, gražaus pianistinio 
skambesio pjesę, kurios išraiškos 
priemonės tačiau yra atonalės, 
net artimos dvylikos tonų siste
mai, nors taip ir neskamba. Kū
rinys nėra lengvas įsigilinti; bu
vo atliktas nuotaikingai, gražio
mis spalvomis, bet, gal būt, ne 
visai užtikrintai. J. Gruodžio 
Variacijos tema “Bernužėli, nevi
liok” parašytos, dar autoriui be
studijuojant Maskvos konservato
rijoje. “Švyturio” bendrovės iš
leistos, jo6 Lietuvoje buvo savo 
laiku išpopuliarintas Balio Dva
riono. Dabar, M. Motekaičiui 
skambiai ir logiškai jas klausyto
jams pristačius, galėjome stebėti, 
kokio gražaus talento būta pas 
mūsų tada dar jauną kūrėją, mo
kėjusį šią lengvą “dainušką” pa
versti įvairiaspalvių variacijų 
sėkme, o gale net gan painios po
lifonijos fuga.

Antroje koncerto dalyje išgir
dome tris įvairių kompozitorių ir 
įvairių stilistinių laikotarpių etiu
dus. Buvo tai II Etiudas, Fr. Lisz- 
to sukurtas, kitų tarpe {kaip pvz. 
garsioji “Campanella) genialaus 
smuikininko Paganini temomis. 
Antruoju ėjo vienas iš prancūzų 
impresionisto Cl. Debussy įvai
riems pianistiškiems uždavi-

ji ir t" t T i . , . . ,

Muzikos pamoka, pavaizduota graikų vazoje 510 metų prieš Kristų

niams (šį kartą “arpeggio” tech
nikai) paskirtų etiudų. Trečiuo
ju ėjo rusų stambaus kūrėjo ir ko
ne genialaus pianisto S. Rachma- 
ninpvo (nuo komunistų revoliu
cijos gyvenusio ir mirusio Ame
rikoje) vienas iš jo aukštai verti
namų “Etudes-Tableaux” — 
niūriai audringo pobūdžio. Idėja 
sugrupuoti tris įvairių autorių 
ryškiai kontrastuojančius etiu
dus buvo įdomi; M. Motekaitis 
čia turėjo progos parodyti viso
keriopos ir užbaigtos technikos.

Beje, gal pravartu priminti: 
“etiudu” normaliai vadinamas 
muzikos kūrinys, kurio užduotis 
yra grynai technikinė,. o ne me
niška. Busimieji virtuozai daž
nai su neapykanta prisimena 
Czerny ar Clementi etiudų kny
gas. Fr. Chopinas čia buvo pio- 
nierium-grioviku, prirašęs nepa
prasto grožio “etiudų”, kurių vis 
dėlto kiekvienas skirtas tam tik
rai piano technikos funkcijai to
bulinti. Suprantama, šiame kon

certe girdėti “etiudai” yra pir- 
mon eilėn meno kūriniai.

Fr. Chopino Noktiurnas E- 
Major op. 62 priklauso prie 
vėlybesnių ir mažiau populiarių 
šio kompozitoriaus kūrinių; jis 
primena lyg senų laikų sakmę, 
kupinas poetingos, susikaupusios 
nuotaikos ir plačiai vestos melo
dikos. Nelengvas suvokti atlikė
jui ir suprasti klausytojui, šis 
noktiurnas gal kiek mažiau pa
siekė publiką; jis buvo pianisto 
pateiktas su įsigilinimu ir nuo
taika; gal būt, norėtųsi didesnės 
tono įtampos melodijos pakili
muose.

Paskutiniuoju numeriu ėjo J. 
Brahmso “Variacijos Paganini 
tema”, I-sis ciklas. Įvairaus po
būdžio variacijų sėkmė čia stato 
pianistui nemažų reikalavimų, 
techniškų ir muzikinių; ilgoko 
veikalo visuma — formalinio už
baigtumo. Visa tai buvo M. Mo
tekaičio sėkmingai, sakytume, 
net briliantiškai nugalėta, “Bi- 
sui” buvo duotos dvi gracingos 

miniatiūros: viena iš ispaniškų 
šokių kubiečio kompozitoriaus 
Lecuona ir N. Cerepkino “Baga- 
tėlė”.

Savo prigimtyje Manigirdas 
Motekaitis, gal būt, nėra apdova
notas gaivalingu, mases iškart 
patraukiančiu polėkiu; jo skam
binimas turi savyje daugiau epiš
ko, objektyvaus elemento. Ta
čiau M. Motekaitis sugeba gau
siai pateikti ir, kas ypač svarbu, 
praturtinti ir vystyti kitas savo 
ypatybes, šiame koncerte ypači 
pražydusias naujomis spalvomis. 
Yra tai subtilus frazavimas bei 
niuansavimas, puiki pedalizaci- 
ja, logiškas kūrinio formos patei
kimas ir —to visko pagrinde — 
aukšto lygio technika, tiek svariai 
dinamiška, tiek ir lengvai ele
gantiška.

Per visą netrumpą, rimtiems, o 
pe blizgančiai efektingiems vei-

IAleksandras R žius

EVOLIUCIJA

1.
Alfa.
Šešios dienos.
Bte aušros, be vakaro ir be nakties, 
šešios dar gyvena žodžio dienos 
nuo tamsos gimimo 
lig šviesos mirties.
Šešios pirmutinės, 
šešios paskutinės, 
nuo pradžios lig galo 
šešios Žodžio dienos.

2.
Gyveno ugnimi, 
žydėjo ugnimi, 
buvo ištisai ugnis, 
gimusi iš nieko.
Ilgai vanduo judėjo, 
ilgai akmuo tylėjo, 
kol pajuto žemė 
šiltą saulės delną, 
žalio kraujo srovę.
O raudonas kraujas 
po aštrios kovos 
kaip rasa užtiško 
ant žalios kalvos.
Tada žmogus
metrikus surašė 
akmeniui ir sau.

3.
Atėjau
per chaosą, ugnį ir sprogimą, 
per akmenį ir žolę, 
per ląstelių audinį 
ir Tavęs išpažinimą.
Atėjau išsivaduoti 
iš trijų dimensijų 
ir būti Tavyje,
Omega.

kalams skirtą koncerto programą 
M. Motekaičio buvo įdomu klau
sytis. Šis rečitalis jį pastato į 
aukštesnę pianizmo klasę negu

jo ankstyvesni pasirodymai. Lin
kėkime, kad jo užkariautas lygis 
nebūtų vienkartiniu reiškiniu, p 
pasiliktų jo pastoviai įsigytu lo
bynu.

=

Žemaites autobiografinis fragmentas
Vincas Maciūnas

Pateko man į rankas senas, smarkiai pagel
tusio ir jau trupančio popieriaus “Naujienų” 
numeris (1922. VILI 3). Jį besklaidant, akis 
užkliuvo už straipsnio antraštės: “Ką sako pa
ti Žemaitė apie save”. Tai buvo Žemaitės 
autobiografinis fragmentas. Vienas kitas da
lykas man pasirodė lyg dar neskaitytas anks
čiau. Atsiverčiau išsamiausią Žemaitės Taštų 
rinkinį, kurio šeši tomai buvo išleisti Vilniu
je 1956 — 1957 metais. Ano “Naujienų” frag
mento ten neradau. Nemini jo ir B. Motu
zienė savo kruopščiai sudarytoje Žemai
tės bibliografijoje, išspausdintoje 6—me raš
tų tardė. Matyt, neturėta pilno “Naujienų” 
komplekto. Antai prie vaizdelio “Amerikos 
lietuvių įgyvenimas” (ižp. 4—me tome pagal 
išlikusį fanlkraštį) redakcijos nurodoma: “Ne
susekta, ar vaizdelis buvo spausdintas kuria
me Amerikos lietuvių laikraštyje”. Tuo tarpu 
šis vaįzdelis -(tiesa, kita antrašte — “Svetur 
tarp savųjų”) jau buvo spausdintas “Naujie
nose” (1917. XH. 7, 8, 10, 11).

Aną Žemaitės autobiografinį fragmen
tą “Naujienoms” atsiuntė J. Sondeckis (da
bartinis “Keleivio” redaktorius Jackus Sonda) 
drauge su paaiškinimu: “Bevartydamas tėviš
kėj savo knygas ir įvairius popierius užtikau 
nei įvairių okupantų nei nelabųjų žiurkių ne
judintą šią trumpą Žemaitės autobiografiją 
[...J. Šitos autobiografijos istorija tokia. 1915 
m. pavasarį Bėjo ‘Aušrinės’ (pažangių
jų moksleivių laikraštis) vieton almanachas 
‘Aušrinės Keliais’. Kitą tokį almanachą ma
noma buvo išleisti 1915 m. rudenį. Kadan
gi tais metais Žemaitei buvo sukakę 70 mė
ty, tai šitoms sukaktuvėms paminėti almana

cho redakcija buvo nutarusi kreiptis į Žemai
tę ir įprašyti jos parašyti almanachui savo 
biografiją,o M. Biržiška buvo prašytas pa
rašyti straipsnį apie Žemaitės kūrybą. Žemai
tė greit minėtą prašymą išpildė. Man, kaip 
redakcijas nariui, buvo šis raštelis įteiktas. 
Kadangi dėl įvairių priežasčių almanacho ne
begalima buvo išleisti, tai šitas Žemaitės raš
telis visą laiką gulėjo pas mane”.

Apie Žemaitės rankraščio likimą J. Sonda 
1932.11.22 rašė šio straipsnio autoriui: “1914 
m. aušriniečių (tada taip vadinosi) konferen
cijoj buvau išrinktas į Aušrinės redakciją. Vė
liau paaiškėjo, kad begalima išleisti tik alma
nachą, kuris buvo pavadintas Aušrinės Ke
liais ir išleistas 1915 m. pavasarį. [...] Že
maitei 1915 m. sukako 70 m. Matyti, norė
ta kitame almanache apie ją parašyti arba 
kad' ji pati apie save parašytų. Ji parašė, ir 
aš tą jos autobiografiją gavau. Ji buvo sura
šyta lapeliuose gal 7 colių ilgio ir 5 pločio 
(taip man dabar atrodo). Kiek tų lapelių bu
vo, dievai žino, bet sakyčiau, kad buvo gal 
pora dešimčių. [...] tas Žemaitės rašinys iš
liko sveikas iper karą mano tėviškėj prie Že
maičių Kalvarijos (dabar Varduvos), vėliau 
aš jį atsivežiau į Šiaulius, kur pastoviai apsi
gyvenau ir nebežinau kuriais metais atidaviau 
Aušros muziejui. Ten jis buvo rodomas tarp 
kitų Žemaitės eksponatų.”

Žemaitė yra parašiusi savo turiniu ir apim
timi panašią autobiografinę apybraižą “Pir
mieji mano žingsniai”, pirmą kartą išsp. Že
maitės raštuose 1914 m. Abi apybraižos pra
dedamos tais ipačiais žodžiais: “Gimusi 1845 
tm gegužio 31 dieną Plungės parapijoj, Bu- 

kontiškės dvarely...”, o baigiamos panašiu P. 
Višinskio reikšmės Žemaitės gyvenime iškė
limu. Betgi tėkšto skirtumai yra per dideli, 
kad tas dvi apybraižas galima būtų laikyti 
tik redakciniais variantais, o ne savarankiš
kais rašiniais.

Čia pasakojama apie mums įdomiausią Že
maitės gyvenimo epizodą, būtent, kaip ji ta
po lietuvių rašytoja. O tai, nežiūrint jos di
delio talento, anaiptol nebuvo toks savaime 
suprantamas dalykas. Reikėjo ne tik tam tik
ro jos apsisprendimo, bet ir .palankiai susi- 
dėsčiusių šiaipjau ne labai jai (palankaus (gy
venimo sąlygų.

Augo Žemaitė aplenkėjusioje smulkių ba
jorėlių šeimoje: “Kalbėti lietuviškai ir drau
gauti su mužikais, nemokančiais lenkiškai, 
draudė ir gyniojo mus, labiausiai motinėlė.” 
Vėliau dvare pas tėvo brolienę, su kurios vai
kais Žemaitė turėjo progos mokytis i(žinoma, 
tik lenkiškai), “apie Lietuvą, atskirą nuo len
kų, niekas nė nesapnavo”. Prisimena dar Že
maitė: “Lenkiškų knygų netrūko man skai
tyti”. Tai ugdė jos polinkį literatūrom, bet 
jos raštai vargu ar būtų buvę mums dabar 
įdomūs ar netgi iš viso žinomi, panašiai kaip 
ir kitų provincijos literatų — mėgėjų, kurių 
veikalai kartais patekdavo į lenkiškos spau
dos skiltis. Pvz. tokia Karolina Praniauskaitė 
(1828 — 1859), savo laiku garsėjusi kaip 
“zuzula žmudzka” (Žemaičių gegulė) ir 
kurios jautri lenkiška poezija buvo spausdina
ma Vilniaus periodikoje ir net atskiromis kny
gelėmis, greičiausiai būtų buvusi visai pamirš
ta, jei viename L Ivinskio kalendoriuje ne
būtų buvęs išspausdintas ir taip išlikęs jos 
nedidelis, “Žalčio motės” (ištraukos iš J. 
Kraševskio “Vitolio raudos”) lietuviškas ver
timas ir jei ji nebūtų pasipažinusi su A. Ba
ranausku, tuo būdu patekdama jo biografi
jom Vėlgi, kas dabar beprisimintų Antaną 
Klementą .(1756 — 1823), jei jis šalia sa
vo gausios (tiesa, ir menkos) lenkiškos poe
zijos nebūtų .palikęs ir lietuviškų (kad ir taip 

pat nedidelės literatūrinės vertės) eilėraščių.
Žemaitę lietuvių literatūrai išgelbėjo tai, 

kad ji, ištekėdama už valstiečio, nors ir ap
lenkėjusio, ir įkrisdama (jos pačios žodžiais 
betariant) “kaip muselė į išrūgas”, drauge iš
krito iš patogiai sočios ir saugios lenkiško 
dvaro aplinkos. Prasidėjo vargingas ir pilnas 
nuolatinio darbo neturtėlių valstiečių įgyveni
mas: “...niekur mums nesisekė, tur būt, nemo
kėjome ūkininkauti. O man sunku ir ilgu bu
vo, kad neturėaju knygų pasiskaityti ir nega
vau žinių iš platesnio svieto”.

Taigi vedybos grąžino Žemaitę lietuviškai 
liaudžiai. Tiesa, “vaikus šnekinome lenkiš
kai, jiems prakutus mokinau skaityti ir rašyti 
lenkiškai, bet kadangi šeimyną, mergai
tes samdėm lietuvaites, tai ir mūsų vaikai 
geriau kalbėjo lietuviškai kaip lenkiškai”.

Ir pati Žemaitė lietuvėjo toje grynai lietu
viškoje kaimo aplinkoje. O kaimo žmonių ji 
ne tik nevengė, 'bet ir visai su jais sutapo. 
Iš senos Užvenčio (to valsčiaus Ušnėnų kai
me ilgainiui aipsi^veno Žymantai) gyvento
jos K. Grėbelytės, kuri pasipažino ir sueidavo 
su Žemaite, yra užrašytas toks prisiminimas: 
“Žemaitė į bajorę nebuvo panaši, nieku ne
siskyrė nuo paprastų kaimo moterų: nešiojo 
tokiais pat drabužiais, dalyvaudavo laido
tuvėse, vestuvėse, krikštynose, buvo daininin
kė ir giesmininkė. Su ja draugauti būdavo 
smagu, malonu” (Literatūra ir Kalba, XII, 
1972, p. 251).

Nenuostabu, kad Žemaitės lietuviškoji kal
ba, dar ir jos įgimto talento bei pastabumo 
dėka, tapo ilgainiui itin turtinga ir graži. Ne 
be reikalo ir pats J. Jablonskis, 1900 m. va
sarodamas ir rašydamas lietuvių kalbos gra
matiką Putvinskių dvare, kur tuo metu ir 
Žemaitė gyveno, godžiai teiravosi iš Žemai
tės įvairių kalbinių dalykui. Rašė A. Smetona, 
tada ten pat viešėjęs: “Žemaitė buvo kaip ir 
gyvasis kalbos šaltinis: kur Jablonskis abejo- 
davo sintaksėje ar etimologijoje, ten ieškoda
vo atsakymo žemaičių tarmėje” (A. Smetona, 

“Atsiminimų (apie Jablonskį] bruožai” — 
Kalba, 1930, Nr. 2, p. 41).

Betgi to puikaus lietuvių kalbos mokėjimo, 
neabejotino literatūrinio talento ir kai
mo gyvenimo gero pažinimo dar nepakako, 
kad Žemaitė taptų plačiai žinoma lietuvių 
rašytoja. Juk ne vieną liaudies talentą nu
stelbdavo, net jam pasireikšti neleisda
mos, nepalankios gyvenimo sąlygos. Taip 
ir Žemaitės pasakotojos talentu pasigėrėtijos 
sąmoju pasidžiaugti, jos gyvenimo patirtimi 
pasinaudoti tebūtų buvę skirta siauram kai
mynų ir giminių būreliui. Prisiminė pirma ci
tuotoji Grėbeiytė: “Žemaitė gerai sugyveno 
su žmonėmis. Ji rašydavo žmonėms laiškus, 
prašymus, skaitydavo jų gautus laiškus”.

Tai štai kuo daugiau mažiau būtų ribo- 
jusis Žemaitės rašto veikla, jei jaunosios susi
pratusių lietuvių kartos veikėjai nebūtų sura
dę tos jau senyvos moters talento, raginę ją 
rašyti, padėję literatūriniais patarimais, ifipi- 
nęsi jos raštų paskelbimu spaudoje, net ir pi- 
nigiškai kartais ją paremdami.

Iš to naujų draugų būrio Žemaitei svar
biausi buvo trys. Visų pirma tai Povilas Vi
šinskis (1875 — 1906), Žymantų kaimynų 
Ušnėnų sūnus, draugavęs su Žemaitės vai
kais, iš Šiauijių (ten mokėsi gimnazijoje) 
parveždavęs Žemaifci lietuviškų ‘knygų, sklei
dęs lietuviško susipratimo dvasią ir ilgainiui 
paraginęs Žemaitę rašyti lietuviškai. Išvykęs 
universitetan studijuoti, dažnai susirašinėjo 
sų Žemaite, stengėsi lavinti jos literatūrinę 
nuovoką, siuntinėjo knygų, davė patarimų, 
atspėjo ir nurodinėjo jos talento realistinę 
kryptį. Prisiminė Žemaitė, kaip ji parašiusi, 
Kraševskiu pasekdama, vieną apysaką, kaip 
Višinskio draugai ją išpeikę ir ji pradėjusi 
tada rašyti “iš galvos, iš atsiminimų”, t. y. 
nepamėgdžiodama skaitytų veikalų, o remda
mos savo pačios patyrimu, stebėjimais, prisi
minimais. Višinskiu ji visai pasitikėjo: “... a- 
tidaviau Višinskiu! taisyti, kaip jis išmano,

(Nukelta į 4 puri.)
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Žemaitės autobiografinis fragmentas
(Atkelta iš 3 puri.)

o kas nepatiks — išmesti”. Višinskį Žemai
tė visada su pagarba ir dėkingumu prisimin
davo, o 1916 m. Bostone paskaita paminėjo 
jo mirties dešimtmetį (išsp. Naujoji Ga
dynė, 1917).

Kitas labai reikšmingas Žemaitės gyvenime 
asmuo buvo Gabrielė Petkevičaitė. Tai jos 
apsakymėliai, “Varpe” Bitės slapyvar
džiu, paskatino Žemaitę pabandyti savo lie
tuvišką plunksną. Vėliau susipažinusi su 
Petkevičaite, Žemaitė drauge su ja Dvie
jų Moterų slapyvardžiu parašė kelias dramas. 
Itin suartėjo su Petkevičaite, gyvendama ke
lerius metus Petkevičių dvare Puziniš
kyje. Idealiste ir visuotmenininkė Petkevičaitė 
labai paveikė Žemaitės visuomeninių pažiūrų 
linkmę, o taip pat ir jos literatūrinę kūry
bą. Prisipažino Žemaitė, kad jos “patari
mais rašydama daug pasinaudojau”.

Su Žemaitės raštais labiausiai susijęs tai 
Jėnas Jablonskis, kuris ilgus metus rūpestin
gai ir kantriai peržiūrėjo ir taisė mažamoks- 
lės rašytojos veikalų kalbą, lygino stilių. Že
maitė pavedė jam suredaguoti ir pirmąjį savo 
taštų leidimą i( 1914).

Dar kelias pavardes mini Žemaitė šiame 
savo rašte: “Pas Višinskį vasarą atsilankyda
vo jo draugų — studentų. Čia pasižinojau su 
Avižoniu, Bukantu, Raliu, Matulaičiu, Siruta- 
vičium ir kt.”. Kitoje vietoje dar rašė, kad 
Višinskis vasarą “su Vincu Kalniečiu po Lie
tuvą vaikščiojo”. Tai buvo — Petras Avižo
nis (1875 —1939), vėlesnysis Lietuvos uni
versiteto rektorius ir medicinos fak. profeso
rius: Domininkas Bukantas (1873 — 1919), 
gydytojas ir veiklus visuomenininkas; Jeroni
mas Ralys (1876 — 1921), gydytojas, Home
ro Odisėjos vertėjas; Stasys Matulaitis (1866 
— 1956), jau tada baigęs medicinos moks
lus (Žemaitė savo laiškuose jį vadindavo 
daktarėliu), varpininkas, vėliau tapęs komu
nistu; Vladas'Sirutavičius (1877 — 1967), 
socialdemokratų veikėjas, inžinierius; Vincas 
Kalnietis (g. apie 1876), nepriklausomojoje 
Lietuvoje ministrų kabineto juriskonsultas, 
vėliau Valstybės Tarybos narys, 1940 m. iš
vežtas Sibiran.

Toliau perspausdiname Žemaitės rašinį.

Telšių, Varnių, Laukuvos, Pavandenės, Už
venčio, bet niekur mums nesisekė; tur būti, 
nemokėjome ūkininkauti. O man sunku ir 
ilgu buvo, kad neturėjau knygų pasiskaityti 
ir negavau žinių iš platesnio svieto. Taip var
gome keliolika metų. Vaikus šnekinome len
kiškai, jiems prakutus, mokinau skaityti ir 
rašyti lenkiškai, bet kadangi šeimyną, mer
gaites samdėme lietuvaites, tai ir mūsų vai
kai geriau kalbėjo lietuviškai kaip lenkiškai.

Paskui patekome pas vyro brolį į sodžių 
(į Ušnėnus Užvenčio valsčiuje], kame gyve
no Višinskis. Tenai gavome nuosavioS žemės 
šmotelį. Višinskis buvo artimiausias mūsų 
kaimynas, kaip sakoma, tvora tarpe; jo ma
žiausias vaikas Poviliukas jau buvo Šiaulių 
gimnazijos prirengiamojoj klasėj; parvežtas 
švenčių ar vasarą, vis su mūsų vaikais drau
gavo, šiokių tokių knygelių atnešdavo. Ėmiau 

■ jo prašyti, bene gautų kame Šiauliuose pa
skolinti ir man knygų paskaityti. Parvažiuo
damas kitą sykį ir parvežė man lenkišką kny
gą (Ožeškienės [Eliza Orzeszkowa, 1841 
— 1910, lenkų rašytoja realistė, gyvenusi 
Gardine ir garsėjusi ypač Lietuvos bajorijos 
gyvenimo apysakomis], kurią reikią paskaity
ti, kol jis grįš, nes turįs atgal nuvežti. Žino
ma, pasistengiau, perskaičiau — nuvežė; ki
tą kartą vėl porą knygų parvežė ir vėl nu
vežė, taip jis dažnai vežiojo man vis lenkiš
kas knygas. Vėliau parvežė jis man lietuviš
ką knygelę — visų metų susiūtus “Aušros” 
numerius. Mano buvo didžiausis nusistebėji
mas, kad jau ir lietuviškų knygų, dargi laik
raščių atsirado. Poviliukas sakė, kad ir dau
giau kitokių yra, jų galima nuo konitraband- 
nešių nusipirkti. Išvažiuojant jam įbrukau 
kiek pinigų, kad nupirktų lietuviškų knygų. 
Vėl parvežė “Apžvalgos” ir “Varpo” po ke
lis numerius. Taip jam tokius raštus beva- 
žiojant, pajuto jo tėvas, ėmė barti, drausti už
sidėti su užgintais raštais, galįs iš gimnazijos iš
lėkti.

Paskui gavau ir čia pat lietuviškų raštų 
nusipirkti, net į namus knygininkai atneš
davo. Laikraščiai visuomet būdavo jau seni 
Vaikai taipgi pamėgo juos skaityti, nes lietu
viškai jiems buvo lengviau skaityti. Vyras 
tik mus baugino ir barė, kad įkišim uodegą 
už draudžiamus raštus.

(M. K. Čiurlionio galerija Chicagoj)

taisyti ir išspausdinti, kurie tiks...
Taip Višinskio raginama variau toliau. Pa

rašiau gan ilgą apysaką pagal Kraševskio 
“Milijon posagu” (Milijonas kraičio), bet 
išėjo niekai. Kai Povilas pradėjo studentams 
balsu skaityti, šie ėmę šaukti: “Gana, ganai 
Mesk šalini” Mėginau versti iš Prūso [Bo- 
leslaw Pruss, 1847 — 1912, žymus lenkų ra
šytojas; tikroji pavardė — Aleksander Glo- 
wacki], taip pat niekai išėjo. Kilo man ap
maudas; Argi, manau, nepataikinsiu pa
rašyti, kas tiktų spausdinti...

Pradėjau rašyti iš galvos, iš atsiminimų, 
vis atidaviau Povilui taisyti, kaip jis išmano, 
o kas nepatiks — išmesti.

Pas Višinskį vasarą atsilankydavo jo drau
gų studentų. Čia pasižinau su Avižoniu, Bu

kantu, Raliu, Matulaičiu, Sirutavičiu(m) ir 
kt. Buvo atsilankęs čia ir Jablonskis, lietuvių 
kalbą tyrinėdamas. Studentai dažnai kalbėjo
si apie raštiją: vienam tas patiko mano raš
tuose, kitam kitas, vienas mėgo trumpus, bet 
tikrus vaizdelius, kitas ilgesnes, smulkiau ap
rašytas apysakaites. Povilas labai mėgo gam
tos aprašymus. ,Aš visa tai girdėdama, tėrni- 
jaus ir savo raštuose mėginau viską pritai
kinti.

Man tik nebuvo laiko prisėdus rašyti: ūkio 
darbai neleido. Vaikai raukėsi, kad aš gaiš
tu, jiems daugiau darbo; vyras ingi barėsi, 
spraudėsi:

— Pasenusi boba, o vėjai galvoj... neim- 
sies verčiau darbo.

Visas pasigavimas rašyti — šventadieniais 

ir vakarais, kaip visi sumigo. Daug popierio 
gadinti nebuvo iš ko, todėl nusipirkau dide
lę marmulinę lentelę. [Tai šiferio, arba ska
lūno, lentelė, kurioje buvo rašoma skalūno 
lazdute — rašikliu, vad. grifeliu, ir kurios 
buvo tada plačiai vartojamos rašyti besimo
kančių vaikų], ant jos rašiau, nepasisekus už- 
tryniau ir vėl rašiau: visą prirašius, perraši- 
nėjau ant popierio. Pradėjo jau kaskart dau
giau mano raštų sunaudoti, vis reikalavo dau
giau. Atsakinėjau neturinti laiko rašyti. Ne
tikėtai kartą gaunu iš pašto 15 rublių iš 
Petrapilio studentų, o Povilas rašo, kad už 
tuos pinigus samdyčiau darbui, o pati 
rašyčiau. Man kaip našta nukrito, nustojo 
visi bambėję už gaišimą, baidė tik papuoli- 
mu į cipę. Kartą atsiunčia man Avižonis 5 
rub. (tai buvo, rodos, 1897 ar 98 m.) “ant 
kelio”, reikią man susipažinti su Bite, aiški
na, kur ir kaip važiuoti. Važiavau pro Šiau
lius, Panevėžį į Pasvalį, iš ten Avižonis ma
ne nuvežė į Joniškėlį; taip susipažinau su 
Gabriele Petkevičaite, kurios patarimais rašy
dama daug pasinaudojau.

1899 m. mirė mano vyras. 1901 m. me
čiau ūkį vaikams, pati išėjau;pas lietuvį dvar
ponį Putvinskį [Vladas Putvinskis — Put- 
vys, 1873 — 1939, neprikl. Lietuvoje vienas 
iš Lietuvos Šaulių sąjungos steigėjų ir pirma
sis jos pirmininkas. Jo Graužikų dvare Že
maitė kelerius metus ėjo šeimininkės parei
gas]. Ten daugiau laiko gavau rašyti.' Gy
venau ten keletą metų, paskui PuziniŠkiuo- 
se [Puziniškyje) pas G. Petkevičaitę. Vėliau 
Vilniuje...

Iš pradžios Višinskis, studentai tempė ma
ne rašyti, paskui kiti geri žmonės ragino, kė
lė ir patarimų davė, kartais pagyrė, o kartais 
ir papeikė mano raštus. Taip įpratau veda
ma, nė šiandien nepasitikiu savim — labai 
mėgstu iš ištikimųjų išgirsti kokį gerą pata
rimą. :.c /

Povilas Višinskis negana mane kėlė, tem
pė, bet ir daug kitų rašytojų prižadino. Kiek 
teko man žinoti, Šatrijos Ragana, Lazdynų 
Pelėda, Jovaras — visi buvome Višinskio su
rasti ir jo raginami priversti rašyti. O kiek 
dar man nežinomų jis surado?

Gimusi 1845 m. gegužio 31 d. Plungės pa
rapijoj, Bukontiškės dvarely (grapo Pliote- 
rio). Tėvai ’— Antanas ir Julijona Beniu- 
ševičiai (klaidingai išsp.: Bemiuševičiai),ba- 
jorai. Namie buvo vartojama lenkų kalba, 
'skaityti tėvas mokino lenkiškai. Iki 10 metų 
išmokau gerai skaityti ir po truputį rašyti. 
Kalbėti lietuviškai ir draugauti su mužikais, 
nemokančiais lenkiškai, draudė ir gyniojo 
mus, labiausia motinėlė.

Paskui (1856 m.) atsiėmė mane dėdina, 
tėvo brolienė, našlė, dvaiponė. Ji savo vai
kams samdė mokytojų ir mane paėmė sykiu 
mokinti. Mokinaus keletą metų, visako, kaip 
.yra sakomaš po truputį palaižiau; lenkiškų 
knygų netrūko man skaityti.

Mokytojos buvo gabenamos iš Vilniaus vie
nuolyno, lietuviškai jos nesuprato nė žodžio. 
Apie Lietuvą, atskirą nuo lenkų, niekas nė 
nesapnavo. “Mes visi lenkai, broliai, vienos 
motinos vaikai, tik mūsų tarnai mužikai lie
tuviškai kalba” — taip buvo mums aiškina
ma. Dėdinos tarnaitės, iš sodžiaus paimtos, 
nė žodžio lenkiškai nesuprato, bet buvo lie
piamos kalbėti lenkiškai.

Netrukus prasidėjo kaži kokie subruzdimai, 
negirdėtos naujienos — atliuosavo žmones 
nuo panų, tuojau išgirdom, kad kilo “pow- 
stanie” (sukilimas), lenkai po miškus su mas
koliais šaudėsi, nori nuo rusų valdžios atsi- 
liuosuoti. Visoms lenkėms moterims ir mer
gaitėms reikią sukilime dalyvautu

Pamišo ir mūsų mokslas, atsirado kiti dar
bai — nešioti, vežioti į miškus kovotojams 
maisto, siūti marškinius, pešioti senus skur
lius žaizdoms tvarstyti, pirštines nerti, kepu
res (konfederatkas) siūti. Mano dėdina tais 
metais visą savo naudą išdalijo sukilėliams į 
mišką, namie net nebeliko ko valgyti.

Išėjau į kitą dvarą tarnautu Porą metų pa
tarnavusi, putekėjau 1865 m. už vyresniojo 
dvaro miškų sargo [Lauryno Žymanto]. Ma
no vyras mužilkiukas, mažas atimtas į dvarą, 
daug vargo matęs, nebenorėjo ponams betar
nauti. Kibome į ūkį. Savo žemės neturėjova, 
todėl nuomojova didesnius ar mažesnius fi
lius.

Nuomodami perėjome keletą parapijų

Povilas, baigdamas gimnaziją, pradėjo 
mums aiškinti, kad mums lietuviams būti
nai reik mesti lenkų kalbą ir visur ir su vi
sais šnekėti lietuviškai; dejavo, kad lietuvių 
rašytojų labai maža, nėra raštų spausdinti, 
dagi laikraščiams trūksta medžiagos, daugiau 
rašo lenkiškai, lietuvių kalbos nemoka.

— Randasi, sako, jau ir lietuvių rašytojų, 
bet labai maža.

Parodė jis "Varpe” Kudirkos raštus, Bitės 
apysakaites, na ir dar kiek...

— Reik man — sakau, — pamėginti ra
šyti. Kalbos moku, gal pataikyčiau, kaip čia?

— Pamėgink, — sako Poviliukas, — pažiū
rėsim, kaip išeis...

Na, ir ėmiau rašytojus pamėgdžioti. Tai 
buvo, rodos, 1892 ar 1893 metais. Parvažia
vus Povilui iš gimnazijos, mano buvo jau 
didžiausias popieris prirašytas, nė pati neži
nojau, kas do veikalas išėjo — apysaka ar 
kas. Mano rašyba buvo lenkiška, nes kitaip 
nemokėjau. Atidaviau tą rašinį Povilui, pra
šiau tik niekam nerodyti ir nesijuokti. Vasa
rą jis su Vincu Kalniečiu po Lietuvą vaikš
čiojo, sakėsi daug lietuvių atradę ir susipa
žinę. {

’— Tamstos rankraštį, — sako, — palikau 
Bitei. Ji rado daug jai dar nepažįstamų lie
tuviškų žodžių, kuriuos išsirašinėja.

Povilas išvažiavo į universitetą, išėjo visi 
metai, apie savo rankraštį aš jau ir primir
šau. Parvažiavęs Povilas atnešė man kalen
dorių. [Tikrasis Lietuvos ūkininkų kalendo
rius metams 1895. Vilniuje (iš tikrųjų: Til
žėje) 1894] ir sako: “Žiūrėk, čia save 
atrasi.” Vartau, vartau, nieko nepermanau; 
tada jis atskleidęs parodė “Rudens vakarą”. 
Skaitau, pažinau savo, nusidžiaugiau. Skai
tau viena ir visiems balsu; matau, kad mano 
raštas sutrumpintas. Klausiu, kodėl taip?

— Nežinau, — sako, — ar perilgas buvo, 
arba tas pats atkartota, ir išmetė.

— Kad ir sutrumpintas, bet įdėjo, džiau
giuosi; nors tiek prisidėjau prie rašliavos... 
Bėda, kad nemoku gerai rašyti- Mat, reikė
jo daug taisyti...

—- Nesibijok, —- sako Povilas, — bus pa-
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Vidinis žmogaus 
pažinimas

. • • ■ . t

Naujų leidinių srityje gana 
daug aktyvumo rodo tėvai paulis- 
tai. Viena iš jų naujausių knygų: 
“Feelings; Exploring inner space” 
(Paulist Press, Paramus, N.J. 19- 
73 m., 72 psl., 1 dol.25 et).
Knygos autorius Jeffrey Schrank 

čia kalba apie modemų žmogų ir 
jo “su savim nešiojamus įtampos 
spąstus”, apie “piktumo meną”, 
vienatvę ir nuobodulį bei apie 
meilę. Leidinys moderniai ilius
truotas tokių pat nuotaikų ir vei
kalo stilius.

Iškelia ir daug pasakančių 
faktų. Pvz. nustatyta, kad ketvir
ta savo didumu mirties priežastis 
Amerikos keliplikamečių tarpe 
yra savižudybė. Amerikoje tris 
kartus daugiau žmonių miršta nu
sižudydami, negu kitų nužudomi.

Žmogui reikia gilesnės gyveni
mo prasmės pajautimo ir meilės. 
Knygos autorius atkreipia dėmesį 
į reikšmingus tyrimus Didžiojoj 
Britanijoj Antrojo pasaulinio ka
ro metu. Tada buvo daug namų 
Londone sunaikinta ir daug vai
kų buvo priimta į pusiau ligoni
nes, ^pusiau prieglaudas. Buvo 
pravesta studija 240 vaikų, kurie 
tokiose įstaigose išbuvę metus ar 
daugiau nuo savo gimimo. Pusė 
jų buvo globojami motinų, kita 
pusė — slaugių. Iš vaikų, kuriuos 
globojo motinos, nei vienas ne
mirė ir, atrodo, augo sveiki. Kiti, 
kuriuos globojo slaugės, buvo dy
giai taip pat maitinami ir globo
jami, bet net trečdalis jų mirė, 
o ir išlikusieji daugelis buvo ne- 
taip išsivystę. Vienintelis fakto
rius čia turėjęs reikšmės buvo 
motinos meilė, kuria vieni džiau
gėsi, kiti jos neturėjo.

Nors nedidelė knyga, bet, bent 
kai kuriose dalyse, duoda geros 
medžiagos susimąstyti. J. Pr.

Tik pas 
mus 
galite 
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Dividendų 
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financial future 
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and neighbors 
abou t S t. Anthony
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Elena Kepalaitė Trikampiui skulptūra

Elena Kepalaitė ir Dalia Ramanauskaitė 
New Yorko meno galerijose
K.ŽOROMSK1S

džiuiiiuose jų prieangiuose. Sa
vaime suprantama, kad iki dan
gaus debesų erdvė ir gigantiška 
tokios skulptūros išmiera gali 
dangoraižių atmosferoje daryti 
žiūrovui efektą.

I takią slkultpūrą dabar dažnai 
įvedamas dar ir spalvinis elemen
tas, norint sukelti daugiau įspū
džio arba sukapoti esamus pavida
lus į norimus kitokius Aišku, 
daug spalvų į minimalistinį už
manymą neįvesi: daugiausia pa
sitenkinama viena ar dviem spal
vom. Bet yra ir gali būti naudo
jamas ir daugiaspalvis (niuansa- 
vimo) principas.

Šiemetinėje savo parodoje Ele
na Kepalaitė irgi įveda spalvinį 
elementą. Jo pagąlha ji gana sėk
mingai sulaužo esamus pavidalus 
į kitokius: į pageidaujamus.

Žinoma, pagal turimas sąlygas, 
jos skulptūrų išmieras visada bu
vo ir tebėra labai kuklios. Gal 
nuo to kiek nukenčia tam rei
kalingas efektas. Tačiau didieji 
meno teoretikai visada buvo nuo
monės, kad “Efektas” nėra jau 
taip labai svarbus: jis gali net 
kenkti.

Sūduvių praeities tyrinėjimai tęsiami

Lietuvė dailininkė Amerikoje, 
sakytume, eina 'petys į petį su vy
rija. Va, jų jau visa eilė: Aleknie
nė, Kašubienė, Kepalaitė, Mitku
tė, Paškevičienė, Ramanauskaitė. 
Jos, kaip ir kai kurie vyrai, sėk
mingai braunasi į visos Amerikos 
meno lygį. Štai, kad ir dabar! Kol 
mano šie žodžiai pavirs į spaus
dintas raides, ir pasieks “Draugo” 
kultūrinio priedo skaitytojus, Nevv 
Yoilko dviejose pripažintose gale
rijose jau bus buvę atidarytos 
dviejų dailininkių parodos: Ele
nos Kepalaitės — Phoenix galeri
joje ir Dalios Ramanauskaitės — 
Hundred Acres galerijoje.

Elena Kepalaitė — skulptorė, 
Dalia Ramanauskaitė —r piešėja. 
Abi talentingos ir savo profesijoje 
visiškai subrendusios. Kadangi 
Ramanauskaitės paroda prasidėjo 
ir pasibaigs viena savaite anks
čiau, tai apie ją pirma ir kalbė
siu. 0

Tema Ramanauskaitei neturi 
reikšmės. Ji visada labai papras
tutė ir kartojasi dešimtimis va
riantų. Galėtų kitam net atrodyti, 
kad Ramanauskaitė visai atmeta 
idėją. Taip nėra. Jos idėja ir tema 
rafinuota: sakytume, “Smart”. 
Rafinuota ta prasme, kad ji visai 
nesuka galvos apie kalcį nors 
“įkvėpimą” ar dogmatinį pamo
kinimą. Jai pakanka pasiimti .pa
prastą siuntinėlio dėžutę, kartais 
daugiau, kartais mažiau apdras
kytą, ir ją pavartyti. Ir, va, ši
taip ji suranda šimtus galimybių 
savo pastabiai akiai Iš šitokios 
paprastutės idėjos ir temos ji su
kuria savo meną. "Kas čia nau
jo!”, galėtume sakyti: “Daug kas 
pasidėjęs gali nupaišyti kartoninę 
dėžutę!...”

Taigi... Čia ir yra visas Ra
manauskaitės rafinuotumas: ji 
supranta, kad tik geras aktorius 
tegali atlikti "Mažą” rolę... Dide
liam ir preciziškam užbaigime 
Ramanauskaitė suranda savo me
ną! Kiek temos paprastumas mus 
lyg atstumia, .pačioje pradžioje, 
tiek jos didelis išbaigtumas mus 
sužavi ir pritraukia: ir verčia to
kį darbą pamilti. Juo daugiau žiū
ri, juo daugiau randi, čia ir ad
resai, ir antspaudai, ir pašto ženk
lai, net perrišamųjų virvelių įpjo
vos... Tai preciziška foto kamera! 
Bet šiuo atveju ta kamera yra 
žmogaus akis ir neišpasakytos, 
kantrybės ranka. Va, 'kaip tik tai 
mus ir domina: "Kaip žmogus 
gali turėti šitiek užsispyrimo!”

Ogi ir tos priemonės čia tokios 
paprastos: atitinkamo grūdo van
deninis popierius, mažytė, Nr. 
1950 Gillott plieninė plunksnelė 
ir įrairiaspalvis rašalas arba Dr. 
Martins 10 Colors Water Color 
Uųuids. Viskas — ta mažyte, 
plunksnele: ji net nenaudoja rei
kalingam spalviniam tonui iš
gauti spalvinių patepimų. Visas1 
šviesas ir visus šešėlius bei daik
tų reikalingas, tonacijas ji išgau
na išimtinai brūkšniuodama spal
viniais brūkšniais (skersai ir išil
gai) ta mažyte plunksnele. Kol

gaunasi dailininkei preciziškai 
reikalingas efektas.

Ramanauskaitės kompoziciniai 
planai labai koncentruoti ir sta
tiški. Sakytume, konstruktyvieji 
elementai visai nuvalyti nuo bet 
kurios kitokios idėjos, kaip jiem 
nereikalingo balasto. Šviesų, še
šėlių, etikečių ir pačių siuntinėlių 
dėžučių pavidalai Ramanauskai
tei sudaro kaip struktūrinį, taip ir 
spalvinį balansą.

Elena Kepalaitė Phoenix gale
rijoje suruošė jau trečią savo pa
rodą. Jeigu pirmąją jos parodą 
būtų galima pavadinti sunkiųjų 
metalų (bronza) ir įvairia i komp
likuotų formų skulptūra, tai ant
rosios dvi visiškai pasikeitė. Kaip 
medžiagos, taip ir formos atžvil
giais. Sunki bronza buvo pakeista 
lengvu aluminium, o komplikuo
ta forma į pačius minimaliausius 
jos kompleksus. Tos pačios išraiš
kos kartojimas čia jau suvaidino 
vieną iš pagrindinių rolių.

skulptūra. Čia jau pakanka dvi 
ar tris linijas (gali būti ir vie
na) sudėti j pasikartojantį arba 
tvairiapozicinį ritmą taip, kad per 
atitinkamą distancijų išbalansavi
mą susikuria akiai priimtina es-
tetika.

Sis menas, be grynai estetinio 
pasigėrėjimo, kitokių užmačių jau 
nebeturi. Tai visiškas linijų nu
valymas nuo bet kokios idėjinės 
ar daiktinės tematikos. Jo vertė 
priklauso nuo atitinkamo kons
truktyvinio išbalansavimo. Negali 
būti jokios abejonės, kad čia la
bai svarbų vaidmenį vaidina švie
sa, šešėlis ir erdvė Tai trys iš
oriniai elementai (visada buvę ir 
tebėra) taip reikalingi skulptūrai. 
Šiuo atveju dar reikėtų respektuo
ti ir ketvirtąjį išorinį elementą: 
atatinkamas išmieras. Ypač, kai 
šios krypties skulptūros dabar sta
tomos miestų aikštėse ir mažes
niuose skveruose, labai dažnai di-

Tai jau .perdėm minimalistinė džiulių pastatų kiemuose, net di-

KEPENIS PAVADUOJANTI 
MASINA

Dr. Roger Williams, 42 m., iš
rado mažiną, kuri, pavaduoda
ma apnuodytas kepenis, valo 
kraują. Kepenys, kai nuo jų nu
imamas apsunkinimas valyti 
kraują, greičiau atsigauna nuo 
sužalojimų ir žmogui daugiau 
galimybių pasveikti. Išradimas 
padarytas King kolegijoje Lon
done.

J. DAINAUSKAS

Lundo (Švedijoje) universite
to profesorius emeritas dr. Knut 
Olof Fąlkas ir 1974 metais pro
jektuoja atvykti su Lundo uni
versiteto studentais tęsti Suval
kų “trikampio” (ypač Balsto
gės vaivadijos Lietuvos-Lenkijos 
pasienio) vietovėse toponomas- 
tinius tyrinėjimus. Lėšas tiems 
tyrinėjimams paskyrė Balto-sla- 
viškoji draugija, veikianti prie 
Lundo universiteto.

Prof. Falkas Suvalkijos ling
vistinius, o ypač vietovardžių ty
rinėjimus pradėjo 1934 m., tada 
visą vasarą praleidęs Vygrių 
vienuolyno apylinkėse. Tais me
tais Švedijos Humanistinio fon
do (Humanistiska Fonden) lėšo
mis jis perfotografavo labai 
daug buv. Vygrių kamendulų 
vienuolių archyvo dokumentų. 
Tų dokumentų originalai II-jo 
pasaulinio karo metu vokiečių 
buvo sunaikinti, tad jie dabar 
žinomi tik iš fotokopijų, esančių 
Švedijoje, Lunde, Prof. dr. 
Knut Olof Falkas (g. 1906. IV. 
19 d. į šiaurę nuo vieno gražiau
sių Švedijos ežerų Vaettem) 
lingvistiką studijavo Upsalos 
universitete. 1932 m. vadovavo 
švedų kalbos kursui Vytauto D. 
universitete Kaune, o 1935 m. 
pavasario semestre buvo paskir-

Prof. dr. Knut Olof Falk

tas mūsų universiteto švedų kal
bos lektoriumi. Būdamas Kau
ne, Falkas studijavo lituanistiką 
ir tęsė Suvalkijos vietovėse ling
vistinius tyrinėjimus, vasarai 
apsigyvendamas prie Metelio ir 
Dusios ežerų, surinkdamas labai 
daug tos apylinkės hidronimų. 
Daktaro titulą 1941 m. gavo už 
toponomastinę studiją “Vygrių 
ir Hucianų vandenys”. Jo pa
stangomis lietuvių kalba Lundo 
universiteto sąrašuose, kaip pro
graminis dalykas, buvo įvesta 
1943 m. Sekančiais metais tame

universitete buvo lietuvių ir 
prūsų kalbų kursai. Tos studi
jos Lundo universitete nenutrū
ko ir iki dabar.

1958 m. lenkams pradėjus Su
valkijos archeologinius tyrinėji
mus ir sudarius vadinamą 
“Kompleksinę jotvingių ekspedi
ciją”, prof. K. O. Falkas joje va
dovavo lingvistinei sekcijai Tas 
pareigas eina iki šiol, kasmet 
atsigabendamas grupę švedų 
mokslininkų ir studentų, siste
mingai darant vietovardžių tyri
mus.

Pastaruoju metu prof. Falkas 
pasiūlė sudaryti prie Lundo uni
versiteto atskirą jotvingių bib
liografinę komisiją. Tuo klausi
mu specialų pranešimą (1973 m. 
gruodžio mėn.) tokios bibliogra
fijos reikalu turėjo į Lundą at
vykęs prof. dr. Dzierzykray- 
Rogalski, Lenkijos Antropologų 
sąjungos pirmininkas ir “Balsto
gės Metraščių” vyriausias re
daktorius, o jo žmona, irgi pro
fesorė, Lundo universiteto "Bal- 
to-slavų” draugijoje skaitė pa
skaitą apie “Kai kurias jotving- 
gių demografinių duomenų prob
lemas”.

Minėta “Balto-slavų” draugija 
prie Lundo universiteto 1969 m.

(Nukelta J 6 pusi.)
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Nauji leidiniai
• ADOMAS GALDIKAS 

COLOR ODYSSEY by Charlotte 
Willard with an Essay by Wal- 
demar George. October House 
Lnc., New York. Paintings illus- 
trated in monochrame, iphoto- 
graphed by Vytautas Maželis. 
Drau’niny iphotographed by John 
D. Schiff. Book desigined by 
Katherrine Hahin, Printed aind 
bound bv Librex. Milano, Italy. 
Published by By October House 
Ine., 160 Siwt!h Avetnue, New 
York, 'N.Y. 100L3. Copyright @ 
1973 By October House Ine. All 
rights reserved. Lihrary of Con- 
gress Giatalog Cnrd Number 72 - 
93105. SBN 8079 - 0186 - 5.

ši pomirtinė mūsų žymiojo 
dailininko monografija yra vie
nas iš puošniausių ir gerai pa
rengtų tos rūšies meno leidinių 
visoje mūsų dailės istorijoje. 
Knyga gražaus formato, 170 psl. 
Juose didelėse ir ryškiose juoda 
— balta nuotraukose parodyta 
106 A. Galdiko tapybos ir gra
fikos darbai. Be jų. dar duoda
mos daugiausia puslapinio dy
džio 48 spalvotos Galdiko tapy
binių darbų nuotraukos.

Toks leidinys yra jau neeilinis 
mūsų išeivijos kultūrinio gyve
nimo įvykis. Platesnė šios Ado
mo Galdiko monografijos recen
zija, parašyta Stasio Goštauto, 
“Draugo” kultūrinio-priedo pus
lapiuos jau buvo atspausdinta 
š. m. sausio 12 d. Monografija tik
rai yra puošni, vertinga dovana 
kiekvienam. Monografijos kaina 
su persiuntimu $16.00. Kreiptis: 
Sister M. Palmira, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260.

A mokslo bendroji kryptis” (487 - 
495); Aleksandras Dambrauskas 
“Ratilai sferoje ir E. Barthelio po
liarinė geometrija” (496 - 500); 
Pranas Saimulianis “Aleksandras 
Dambrauskas — mokslininkas” 
(503'- 518). Redakcija “Pirmas 
lietuvių katalikų mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavimas”.

• LITUANUS, 1973, Volume 
19, No. 4. The Lithuanian Quar- 
terly. Šio numerio redaktorius J. 
A. Račkauskas. Kiti redaktoriai: 
Antanas Klimas, Tomas Remei
kis, Bronius Vaškelis. Administra
torius Janas Kučėnas. Žurnalo 
metinė prenumerata $8.00. Adre
sas. Lituanus, P. O. Box 9318. 
Žurnalą leidžia Lituanus Founda- 
tian, Ine.

Leidiniu angliškai kalbantis 
pasaulis supažindinamas su įvai
riausia lituanistika, kartais išsi- 
plečiant aplamai į baltistiką. Šia
me naujame žurnalo numeryje 
randame tokius straipsnius: Wil- 
liam L. Winter “The Baltic as a 
Common Frontier of Eastern and 
Westem Europe in The Middle 
Ages”; J. A. Račkauskas The Edu- 
cational Commission of Poland 
and Lithuania 1773 - 1794: 200th 
Anniversaiy of its Establish- 
ment”; Leonardas J. šimutis 
“iProf. Juozas Žilevičius: Lithua- 
niatn Composer, Musicologjst and 
Archivist”; Augustinas Idzelis 
“Locafcional Aspects of The Che- 
mical Industry in Lithuania: 
1960 - 1970”. Žurnalo apžvalgi
niuos puslapiuos: The Lithuanian 
Catholic Academy of Sciences 
(Rome); Second Lithuania Sym- 
posium on Science and Creativity 
(Chicago); ■recenzuojamos, kny
gos: B. Dundulis “Lietuvos už
sienio'politika XVI a.” (J. Jakštas) 
ir Daina Avotina “Nenogaliniiet 
stirnų” (R. Ekmanis); gale pride
damas ir viso Lituanus 19 tomo 
■indeksas.

Adomo Galdiko monografijos aplankas

Sūduvių praeities tyrinėjimai tęsiami

džia dalimi gana lengva, labiau 
laikraštinė, o ne žurnalinė raš
tija. Gi tas lengvumas, liečiant 
aplamai poeziją, ir taip (perdaug 
atbula ranka ir neatsakingai žars
tomas. Štai beveik (paradoksas: Ipo
eto brangakmeniu atkastas žodis 
yra kaip tik visai nebranginamas 
čia rašančio kalbininko, kuriam 
žodis ypač turėtų būti didelis 
turtas. Prof. Algirdas Julius Grei
mas, tur būt, neturėdamas kny
gos po ranka, tiesiog iš po kepurės 
cituoja Bernardo Brazdžionio po
rą eilučių šitaip:

bar dirbančio Lenkų mokslo 
akademijoje ir profesoriaujančio 
Lenkų dvasinėje akademijoje) 
pastangomis tie darbai 1974 me
tais numatomi tęsti. XH-jame 
tome “Balstogės Metraščio” bus 
paskelbta nauja medžiaga, pa
pildomai išanalizavus senesnius 
kasinėjimus.

Paikas niekad nenustojo teigti, 
kad tie darbai gali labai daug 
prisidėti prie išmirusios jotvin
gių kalbos liekanų išaiškinimo ir 
išlikusių tos kalbos žodžių sąra
šo papildymo. Prof. Falko teigi
mu, to krašto vandenys, kalvos, 
pelkės daugiausia turi senus, jot
vingių duotus vardus, pvz. Vyg
riai, Ančia, Seina, Stabgiris ir 
t.t.

(Atkelta iš 5 pusi.)

buvo įsteigta to paties prof. Fal
ko pastangomis. Ji dabar turin
ti apie 50 narių (jų tarpe ir gar
sų švedų politiką Gunnar Jar- 
ring). Jos svarbiausias dėmesys 
skirtas jotvingių praeičiai.

Pastarųjų 12 metų bėgyje sū
duvių (jotvingių) praeities tyri
nėjimo ekspedicijose dalyvavo 
apie 60 švedų mokslininkų bei 
studentų. Paskelbta daugiau I 
kaip 30 disertacijų (daugiausia 
Lundo universitete), paremtų tų 
tyrinėjimų duomenimis. 1973 m. 
lingvistiniai sūduvių gyvenvie
čių tyrinėjimai buvo praplėsti, 
siekiant nustatyti pietines jot
vingių gyvenviečių ribas. Pasta- 

■ riesiems darbams vadovauti pa
skirtas prof. Falko mokinys 
Thor Paulsson. Vis dėlto esminis 
“Jotvingių kompleksinės komisi
jos” ir minėtos draugijos darbas 
ir toliau koncentravosi senosios 
Sūduvos (Jotvingijos) branduo
lyje: Suvalkų, Augustavo ir Sei
nų apskrityse, paliekant Bebros 
upyną tyrinėti Paulssono gru
pei.

Vien tik paties prof. K. O. 
Falko asmeniškai padarytieji 
magnetofoniniai užrašai apie 
Suvalkijos vandenų pavadini
mus, surinkti iš vietos gyventojų 
pasakojimų, apima per 4,500 
puslapių mašinraščio. Tai nepa
prastai vertinga medžiaga ne tik 
kalbininkams, bet ir etnogra
fams bei istorikams. Prieš 40 
metų pradėjęs sūduvių vietovių 
lingvistinius tyrinėjimus, prof.

Sūduvių archeologiniai tyri
nėjimai, “Jotvingių kompleksi
nės komisijos” vykdytieji, ypač 
1970 mirus tos komisijos inicia
toriui prof. J. Antonievvicz (bu
vo gimęs 1919 m.), kiek sustojo, 
bet tos komisijos nario prof. dr. 
T. Dzierzykray-Rogalskio (da-

MIRĖ DAIL. SIQUIEROS

Meksikos dailininkas David 
Alfairo Siųuieros, 77 m. amžiaus, 
mi rė vėžiu. Jis buvo laikomas vie
nu didžiausių dabarties Meksikos 
tapytojų. Savaitę prieš mirtį dar 
jis ipaskyrė savo paskutinį darbą 
valstybiniam muziejui.

SNIP 'N CURL by JO
2756 VVEST «3rd STREET

Specializing in Tinting, Hair Cutting & High Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Alk for JO.
P. Žyigas rašo apie sąvokinį meną, 
Marija Gimbutienė recenzuoja 
Gerhard Bauer disertaciją “Ge- 
sellschaft und Weltbild im balti
sche Traditionsmilieu” ir 'Liūtas 
Modkūnas aptaria Lietuvoje išleis
tą Vytauto Bubnio romaną “Al
kana žemė”. Gale Skirmantė Kon- 
dratienė duoda Santaros - Šviesos 
dvidešimtojo suvažiavimo aprašą. 
Žurnalas iliustruotas K. Lapšio, Ž., 
Mikšio dailės darbais ir H. Vepš-i 
tienės meniškomis nuotraukomis.

• LAIVAS, 1974 m. vasario 
mėn. Nr. 2. 'Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas 
Leidžia Marijonų vienuolija. Ad
resas: 4545 W. 63rd St, Chicago, 
III. 60629. Metam 4 dol. Redak
torius kun. J. Prunskis.

Vasario 16 proga kun. J. Pruns- 
kiš rašo apie Lietuvos meilę. Kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, ryšium 
su prel. M. Krupavičiaus 3 m. 
mirties sukaktimi rašo apie reika
lą domėtis svarbiausiais (gyvenimo 
dalykais. Prof. A. Kučas duoda 
istorinės medžiagos apie ateivių 
lietuvių kūrimąsi ir organizavi- 
mąsi įJA'V-se. St. Yla rašo apie 
arkiv. J. Matulaitį. Kun. dr. K. 
Matulaitis laiške iš 'Londono pa
sakoja apie Anglijos religines nau
jienas. Dr. A. Garimas duoda pa
tarimų sveikatos saugojimui se
natvėje. Ign. Smigelskis nupasa
koja mirtį kankinio M. Kolbės, 
kuris numatomas paskelbti šven
tuoju. Daug žinių iš Lietuvos ir iš 
pasaulio katalikų gyvenimo. Žur
nalas gausiai iliustruotas.
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O tai gerai, kad mano tėvas 
biednas mirė, 

o tai gerai, ikad tu — visas 
turtas mano.

Iš tikrųjų Bern. Brazdžionio 
knygose tos dvi eilutės yra tokios:

Tai (gerai, ikad mano tėvas 
biednas mirė,

Kad tu visas mano turtas, itai 
gerai.

Liūdna ir skaudu, kad šias pui
kias eilutes visiškai sudarko ne 
koks pradžios mokyklos mokinu
kas, deklamuodamas jas Kalėdų 
eglutės programoje, bet garbus, 
net tarptautinio masto mūsų pro
fesorius kultūros žurnalo pusla
piuos. Tad, anot Brazdžionio tų 
eilučių 'pradžios ir pabaigos, no
rėtųsi pasakyti, tik atvirkščiai: 
tai negerai, tai jau labai nege
rai. '

Už visą aistinę medžiagą daug 
labiau suorganizuotas Broniaus 
Vaškelio straipsnis “Jurgio Balt
rušaičio kolizijos kelyje į lietuvių 
literatūrą”. Tai visais atžvilgiais 
■gera pasirinktos temos studija, 
atrandanti ir iškelianti įdomių 
balt rusa iti nių tezių, jas grindžiant1 
realiu žvilgsniu ir šaltiniais. Įdo-j 
mi naujiena čia pat Skelbiami trys I 

. niekur nematyti J. Baltrušaičio ei
lėraščiai, rasti tarp ipoeto rankraš
čių Paryžiuje. Štai vienas jų, ga
na tragiškai šaipokiškas:

Ag, Viešpatie, vaje, vaje, 
Linksmi laikai Lietuvoje! 
Nepažįsta brolis brolio, 
Lipdo Staliną iš molio, 
Laisvės buvusią alėją 
Šluoja jau Maskvos šlavėja — 
Gerbkit, skurdžiai, Staliną, 
Kad laisvę pašalina!

(Paryžius, 1941)
Naujos poezijos «į kartą Met

menyse pateikia Liūne Sutema, 
/ Tomas 'Kuušys, Aldona Veščiūnai- 

tė ir Rimas Vėžys. Živilė Bilaišy- 
tė rašo apie Liūnės Sutemos pa
starąjį (poezijos rinkinį “Badme
tį”. Daugiau ar mažiau moder
nios prozos impresijas spausdina 
Petras Melnikas ir Austė Pečiū- 
raitė. Vytautas Kavolis iškelia mi
tologinius modalius civilizacijų 
analizėje, o Algirdas Landsbergis 
žvelgia į blogio veidus trijose lie
tuvių dramose, užgriebdamas Jus
tino Marcinkevičiaus “Katedrą”, 
Juozo Glinskio “Grasos namus”

5

• SUVAŽIAVIMO DARBAI, I. 
1933 m. Perspausdinta fotome- 
chaniniu būdu. Tiražas 600 egz. 
Perspausdinimo išlaidos apmokė
tos ‘Elenos M.iokeliūnianės. Per
spausdino Pantiificia Universita 
Gregoriana Spaustuvė Romoje. 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos leidinys, didelio formato, 
574 ipsl. 1973 m., kaina $12.00.

Didėlis indėlis šiandieniniam 
išeivijos kultūriniam gyvenimui 
ir jo istorijai yra Lietuvių katali
kų mokslo akademijos leidžiami 
“Suvažiavimo darbai” (jų spaus
dinamas jau aštuntasis tomas) ir 
k&smėtihiai di'cjžiulliai “Metraš
čiai” (iruėšiamas spaudai jau VI 
tomas). Ttirėti pilnus šių leidinių 
komplektus yra kiekvienų namų 
pasididžiavimas. Tačiau dar ne
priklausomoje Lietuvoje išleisti 
“Suvažiavimo Darbai” čia dabar 
niekur negaunami. Tad Akade
mija ir 'nutarė pirmuosius tris 
Darbų tomus čia išeivijoje per
spausdinti. Taip ir padaryta su I, 
II ir III tomai s.

Dabar perspausdintas I tomas 
buvo kadaise suredaguotas prof. 
Juozo Ereto ir išleistas Kaune 
1935 m. Jame randame šias stu
dijas bei straipsnius: Juozas Ere
tas “Katalikai ir mokslas” (1 - 
288 Ipsl.); Jonas Penkauskas 
“Svarbesniosios srovės naujojoj 
psichologijoj (291 - 3j2O); 'Karolis 
Kochas “'Profesinė atranka” (321 
- 329). Juozas Ambrazevičius 
‘'Maironio vieta lietuvių religinėj 
literatūroj” (333 - 348); Kazimie
ras Jasėnas “Estetikos reikšmė eti
niame žmogaus gyvenime (349 - 
356); 'Pranas Penkauskas “Lietu
vos ‘istorijos versmių leidimas” 
(359 - 392); Pranas Žadeikis 
“Kasinėjimai Apuolėje” (393 - 
417); Eduardas Turauskas “Vals
tybės ir bažnyčios suverenumas” 
(403 - 417); Grigas Valančius 
“Idealistinė sociologija” (418 - 
432); Kazimieras Ambrazaitis 
“Asmuo ir visybė Othmaro Span- 
no universalinėj sociologijoj” 
(433 - 451); (Marija Ruginienė 
“Vidurinių amžių moters būklė ir 
moterų emancipacija” (452 - 
466); Juozas Urenanas “Dabarti
nės ūkio sistemos krizis ir nauji 
bandymai” (469 - 484); Pranas vingos užuominos, liečiančios Ais- į*Sajos “Šventežeri”.
B. ŠBroekis ‘Debartmnes 4Moiog*je6 | <Č1G irihrrui lp Ąailjjrįg* „K.

“Metmenų” Nr. 26 viršelis

♦ METMENYS, 1978 m. Nr. 26. 
Jaunosios kartos kultūros žurna
las. Redaguoja: Vytautas Kavolis, 
Diakonsan. .College, Camlisle, Pen-. 
nsylvania. Dailės (priežiūra: Vy
tautas O. Virkau. Technikinė re
daktorė: Henrieta Vepštiemė. Ad-, 
ministracija: Marytė PaSkeviūie- 
nė. 3308 W. 62nd PI. Chicago, 
Ei. 60629. Keturių žurnalo nume
rių prenumerata $10.00, garbės 

I prenumerata $15.00, šio numerio 
kaina $3.00.

(Naujuos žurnalo puslapiuos la
biausiai akysna krintanti medžia
ga yna raštai, liečiantys du (dide-. 
liūs mūsų poetus: neseniai mirusį 
Joną Aistį ir prieš 30 metų mirusį 
Jurgį Baltrušaitį. Dabarties spau
dos nekrologinius raštus apie Joną 
Aistį čia papildo Algirdas Julius 
Greimas “'Jonas Kossu-Aldksand'- 
ravičius. Intymus žmogus ir inty
mumo poezija” jr Vincas Trumpa 
“Janas Aistis, 1904-1973. Šis tas 
apie žmogų ir poetą”, dr Greimo 
ir Trumpos čia paskelbtieji raštai 
nekelitiini į kokių nors akademinių 
studijų plotmę, yra tik gana spal-

WAGMER & SONS

Typewriters, Adding Machinee 
Checkwritera

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Vlrfi 60m. patikimas patams.
6610 South Pulaskl Road 

Phone — 581-4111

a

E
1
E 
E

E
I

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

kohcertines 
YPATINGAS 

GITARAS 
ik 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 VV. Oermak Rd.
CICERO, ILL 60650

TeL — 652 - 3200

FREE PARKING 

6Vt% 
Mokamas už 1 m. 

certifikatus.
Minimum $1,000

PLENTY OF

7%
Mokamas už 4 m.

certifikatus.
Minimum $5,000

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 16 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. = 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. lr PENKTAD. » v. r. Iki 6 v. v. f
VALANDOS: ŠEŠTAD. » v. r. iki 12 v. d. Trečiad: uždaryta. S

PIRMAD. IR KETVIRTAD. » V. r. iki V. v. g

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE

(lllinois valstybės gyventojai prie tų kainų pridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.) 

Užsakymus siųskite: DRAUGAS
4545 W. 83rd Street
Chicago, III. 60629

Plokštelės navadlnimaB Artistai Kaina
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO Dainos į plokštelę įrašytos Lietuvoje

(Stereo)
$6.00 l

AURELIA . .........-..... A. Jūratė Paukštelis $5 00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Čerienė 4.00
GINA CAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras “Perkūnas

Choro vadovas V. Strolia (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATKA-
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI. TOLI. TOLI... Philadelphijos Lietuvių choras "Viltis” (Stereo) 6.00
JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.0G
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONĖJ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ-
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI ■ • 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir piuza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.Q0
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 500
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitt 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
L. T. M. ANSAMBLIS “ČIURLIONIS 30“ . . . JO.OO
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METU MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00
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Kultūrinė kronika
Amerikos universitetas pagamino 
filmą apie Mikalojų Konstantiną 
^Čiurlionį '

Š. m. sausio mėn. 19 d. (pra
ėjusį šeštadienį) Bowling Green, 
Ohio, valstybiniame universite
te, Fine Arts Building patalpo
se įvylko filmo “Čiurlionis: The 
Man and His Art” premjera. 
Filmui atsirasti pirmapradė 
priežastis buvo šiame universi
tete profesoriaujančios lietuvai
tės Liudos Alssen prieš kurį 

Vlaiką studentams ir profesūrai 
skaityta paskaita apie M. K, 
Čiurlionį ir jo kūrybą. Čiurlio
niu universiteto vadovybė taip 
susidomėjo, kad paskaitininkės 
užklausė, ar nebūtų galima pa
gaminti kultūrinio filmo apie 
Čiurlionį, apie jo tapybą bei mu
ziką. Universiteto kultūrinių 
filmų ekspertai taipgi užsidegė 

''"šia idėja. Ir štai Liudos Alssen 
ir Willard Misfeldt rūpesčiu bei 
darbu toks filmas jau pagamin
tas. Šiam reikalui didžiąją dalį 
lėšų skyrė pats universitetas, su 
nemažu įnašu prisidėjo ir mūsiš
kis Lietuvių fondas.

Filmas apie Čiurlionį yra dvie
jų dalių. Jis yra ypač pritaikin
tas televizijos reikalui, šitokio

pobūdžio filmai apie rašytojus, 
muzikus, menininkus ir moksli
ninkus kultūrinių televizijos 
stočių Amerikoje yra labai mė
giami. Todėl jų nemažai ir su
kuria įvairių universitetų ati
tinkami skyriai.

Dabar, atrodo, jau pačių lie
tuvių būtų pareiga savo gyve
namuose miestuose kontaktuoti 
tenykščių televizijų kultūrines 
programas ir stotis, prašant fil
mo apie Čiurlionį arba tiesiog 
filmą stotims pasiūlyti. Chica
goje nemažai tokių kultūrinių 
filmų parodo 11 (vienuoliktoji) 
stotus, ir jos mums nereikėtų 
išleisti iš akių.. O televizijos pa
galba supažindinimas pasaulio 
su mūsų Čiurlioniu, ypač dabar, 
artėjant jo 100 metų gimimo 
sukakčiai (1975), yra labai 
prasminga proga.

Reikia tikėtis, kad šiuo filmu 
galės parankiai pasinaudoti ir 
mūsų pačių įvairios kultūrinės 
vakaronės, organizacijų susirin
kimai, jaunimo vasaros stovyk
los ir kt

■ 1 
Išeis Bronio Railos 

"Paguoda”
“Nidos” knygų klubas (Lon

done, Anglijoje) leidžia stambų 
literatūrinės kritikos ir literatū
rinėmis temomis esaay rinkinį, 
kurį iš savo ankstyvesnių ir vė- 
lyvųjų darbų parengė žinomas 
žurnalistas ir kritikas Bronys 
Raila, pastaraisiais laikais kart
kartėmis su savo straipniais pa- 

k^irodąs ir “Draugo” kultūrinia
me priede.

Rinkinys bendru vardu va
dinsis PAGUODA ir susidės iš 
trijų dalių, kurios tilps trijuose 
atskiruose, neplonuose tomuose. 
Didžiuma medžiagos buvo baig
ta redaguoti 1972 metais, o vi
si trys tomai Nidos spaustuvėje 

'baigti rinkti 1973 m. pabaigoje 
ir atliktos jų korektūros. Pir
masis tomas jau yra spausdi
namas, ir neilgai trukus, gal 
jau po poros mėnesių, galės būti 
pradėtas siuntinėti Nidos klubo 
nariams bei platintojams.

Pirmajame tome bus kai ku
rių populiarių užsienio rašytojų 
(Orwellio, Koestlerio ir kt.) vei
kalų platesnės analizės, mark- 

*-sizmo problemos ir pastangos 
bolševikinti lietuvių literatūrą 
ir kultūrą, o taip pat “dvasinių 
santykių su tauta” painiavos. Į 
kaimo ir samanotos bakūžės 
konfrontacija su miestine Lie
tuva ir industriniu kraštu, pa
stabos apie mūsų literatūrinės 
kritikos gaires ir toje plotmėje 

. šimtmečių lietuviškų knygų ver
tinimai bei jų autorių apibūdini
mai.

Antrajame tome eina išsa
mesni nagrinėjimai keturių iš
eivijos moterų kūrybos, taip pat 
Aloyzo Barono “Trečiosios mo
ters” romano, poeto dekadento 
Leono Skabeikos gyvenimo ir 
kūrybos kontroversijos sovieti

nės kritikos spektre ir pabai
gai perredaguota bei papildyta 
“Rauda apie Aistį”, kurios pir
masis rankraštis praėjusiais me
tais buvo pasirodęs “Draugo” 
kult priede.
Trečiąjį tomą sudaro kitos labai 
įvairios (aplamai nepolitinės) 
temos: dar poros visuomeninio 
turinio veikalų aptarimai, sky
riai apie lietuvišką teatrą, dailę, 
dainas ir šokių muziką, filmą ir 
šiek tiek satyriškiausių auto
riaus feljetonų, pavadintų “re
porterio užrašais”.

Visi trys tomai sudarys per 
tūkatguų įMulapių minė-

I

M. K. Čiurlionis H ciklo ‘‘Žiema”

ritas, iš kurios duodama lietu- Sovietų kalintą lietuvį 
viška programa Sibiro lietu
viams, dabar vyskupų nutarimu 
stiprinama ir bus dar geriau 
girdima rytų ir pietų Azijoje.

SPECIALI RELIGINĖ
TARNYBA

Nauja sielovados tarnyba, 
kuriai pavesta rūpintis persi
skyrusiais ir naujai civiliškai 
susituokusiais, įsteigta Bridge- 
porto, Conn. vyskupijoje. Ta 
tarnyba teiks šios rūšies proble
mų teisinius sprendimus ir to
kiems asmenims padės sielova
dos klausimuose.

Žmona yra moteris, kuri pa
deda vyrui pakelti rūpesčius,Besiinteresuojantiems intri

guojančia špionažo veikla knyga kurių jis neturėtų, jei nebūtų 
gali būti įdomi. J. Pr. vedęs.

Maloniai prašau šią klaidą 
“Drauge” atitaisyti.

Su pagarba,
A. Gureckaa

NAUJOS KNYGOS 
SUTIKTUVES

ta, pirmasis tomas bus baigtas 
netrukus, antrasis vėliau šiais 
metais, o gal spės ir tretysis, 
jeigu darbas normaliai seksis ir 
spaustuvė nestokos darbininkų. 
Autorius šiam veikalui reda
guoti ir paskui koreguoti yra 
įdėjęs daug triūso ir visus sa
vo laisvalaikius, todėl kitoje 
spaudoje pastaraisiais metais 
rečiau tepasirodydavo.

Kazio Bradūno knygos “Po
kalbiai su karalium” sutiktuvės 
šį sekmadienį (sausio 27) 4 vai. 
popiet Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoje, rengia ateitininkų 
meno draugija Šatrija. Apie 
naują knygą kalbės dr. Kęstutis 
Keblys, o kūrybą rečituos Leo
nas Barauskas. Visi kviečiami.

mis žiniomis patekti į amerikie
čių laikraščius”.

ATAUGINS ŠIRDĮ PO 
ATAKOS

Chicagos universitete daromi 
sėkmingi eksperimentai paveik
ti atakos sužalotos širdies ląs
teles, kad jos sustiprintų savo 
augimą ir užgydytų sužalojimą.

VOKIETIJOS MOKYKLOSE

Laiškas redakcijai

Juozo Andriaus straipsnyje 
“Kaip gimė naujas Lietuvos že
mėlapis”, š. m. sausio 5 d. 
“Draugo” kultūriniam priede 
pasitaikė mane liečianti klaida, 
kur buvau pavadintas VLIKo 
atstovu — ekspertu sienų reika
lais. VLIKo atstovu nesu, že
mėlapį ruošiant, buvau pakvies-1 
tas talkininkauti kaip asmuo ir 
jokios institucijos neatstovavau.

LIETUVIŠKOS VESTUVES 
CHICAGOS SCENOJE

Šokiais ir daigomis išpintą lie
tuviškų vestuvių spektaklį šį 
sekmadienį (sausio 27) 3 vai. 
popiet Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje čikagiečiams 
pateiks Grandies ansamblis. 
Rengia L. K. Religinė šalpa.

POEZIJA TREMTIES 
PERIODINĖJ SPAUDOJ

Aukščiausias Vakarų Vokieti
jos teismas nusprendė, kad mal
da yra leistina valdinėse mo
kyklose. Mokiniai, kurie nenori 
melstis, gali tuo metu nebūti 
klasėse, bet ir tie, kurie nepri
klauso jokiai tikybai, gali būti 
skatinami rodyti toleranciją, pa
siliekant klasėje maldos metu. 
Toks buvo Aukšč. teismo spren
dimas.

STIPRINA RADIJĄ.
KUR ĮVESTA LIETUVIŲ

PROGRAMA

Filipinų sostinėje Maniloje 
esanti katalikų radijo stotis Ve-

Sovietų šnipai ir Lietuva
Laikraštininkas Carpozi, jr., 

eilės knygų autorius, yra para
šęs keletą veikalų apie raudonų
jų šnipus Jungtinėse Tautose, 
apie Sovietų agentus Washingto- 
ne, o naujausias jo veikalas yra 
“Red Spies in U.S.” (išleido Ar- 
lington House, New Rochelle, 
N. Y. 1973 m. 251 psl. 8 dol. 95 
et).

Autoriui pavyko užmegzti ry
šius su JAV kontržvalgybos 
įstaigomis ir gauti kai kurios 
konfidencialios medžiagos iš jų. 
Šnipų bylos, jų prisipažinimai 
taip pat yra davę daug medžia
gos. Visa knyga intriguojanti, 
atskleidžianti Sovietų pareigūnų 
atstovybėse pastangas įtraukti 
žmones į špionažą, panaudojant 
komunistinius įsitikinimus, pini
gus, moteris, vis siekiant slaptų 
žinių apie JAV statomus naujus • 
lėktuvus, apie laivus, naujus 
ginklavimosi būdus. Kai kurie 
šnipai buvo įsirengę čia net ra
dijo siųstuvus.

Gana plačiai aprašomas špio
nažas, vykdytas Jack Soble, kny
goje pažymint, kad Jo tikras var
das Abraomas Sobolevičius, kad 
jis buvo kilęs iš Vilkaviškio, iš 
Lietuvos, šepečių fabrikanto sū
nus, gyvenęs Kaune, studijavęs 
Leipzigo ir Sorbonos universite
tuose, vėliau šnipinėjęs Prancū
zijoje, Čekoslovakijoje, JAV-se. 
Jau Lietuvoje jis buvo pasmerk
tas už priešvalstybinę veiklą, 
bet vėliau iškeistas su Rusija į

TRAVEL ADVISORS OF AMERICA, INC.
Nauja agentūra su patyrusiu personalu kelionėms į 

U.S.S.R., lietuvė vadovė Loretta Kasis turi:
7 KELIONES Į LIETUVA 1974 METAIS
žemiausiomis kainomis:

1— Gegužės 19 d.
2— Birželio 16 d.
8— Birželio 30 d.
4— Liepos 14
5— Liepos 28
6— Rugpiūčio
7— Rugsėjo 8

d. 
d.
11
d.

d.

sava’tes 
savaites 
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savaites 
savaites 
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Grupė* 1, 3 ir 6 apima 4 naktis Leningrade, 5 naktis Vilniuj (atskren
dama j Vilnių iš ryto ir 1 ekskursija j Kauną), 3 naktis Minske, 1 naktis 
Maskvoje ir 4 naktis Copenhagen (su ekskursija j Malmo, Švediją).

Grupės 2, 4, 5 ir 7 turi viską tą patį, tik po 1 nakties Copenhagen 
grįšime namo.

Visais kelionių reikalais kreiptis į
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 N. Michigan Ava., Chicago, III. 6Ū60I 

Tel. 346*01 0 2
Lorettą Kasienę ten rasite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 7 

vai. vak., ir šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Bet kokiu laikų ga
lima skambinti Lorettai Kasis į namus, kam nepatogu važiuoti j miestą — 
galima bus reikalus atlikti jos namuose pagal susitarimą telef. 776-0180.

Mūsų literatūros klasiko Kristijono 
Donelaičio skulptūra, iškalta granite 
skulptoriaus P. Deltuvos. Sis pamink
linis didžiojo raiytojo biustas buvo 
atidengtas Klaipėdoje 1973 m. gruo
džio 29 d., atžymint K. Donelaičio 260 
metų gimimo sukakies jubiliejų (g. 
1714. I. 1). Skulptūra, laikantis Sovie- 
tijoje įprastų viešųjų paminklų mados, 
milžiniško dydžio. Ryškesniu origina
lumu vis dėlto nepasižymi, savo kom
poziciniu sprendimu primenanti A. 
Hodiiuj "Buizai^”,.

Leonardas Andriekus, Rašy
tojų draugijos pirmininkas, žur
nalistikos vadovėliui parašė iš
samią studiją apie poeziją trem
ties periodinėje spaudoje.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ 

PANAUDOJIMAS IŠEIVIJOS 
SPAUDOJ

Rašytoja Danutė Bindokienė, 
I okupuotos Lietuvos spaudos ap
žvalgas jau ilgą laiką daranti 
“Laiškuose Lietuviams”, parašė 
šia tema straipsnį žurnalistikos 
vadovėliui, šiam leidiniui me
džiagos telkimas jau eina prie 
galo.

MEKSIKOJ MOKYS 
TAUTINIUS ŠOKIUS

Vytautas Beliajus, įvairiuose 
universitetuose dėstąs tautinių 
šokių meną, pakviestas rugpiū
čio 4-14 d. lietuviškų ir Valijos 
tautinių šokių mokyti Meksiko
je.

PAGERBS PIRMĄ JAV 
MOTERĮ GYDYTOJĄ

JAV paštas vasario mėnesį 
išleidžia 18 centų pašto ženklą, 
pagerbdamas pirmą JAV moterį 
gydytoją dr. Elizabeth Black- 
well. Ženklas bus purpurinės 
spalvos, su tos daktarės atvaiz
du. Ji medicinos daktarės laips
nį gavo 1849 metais Genevos 
kolegijoje, New Yorke

KAIP SU LIETUVIŠKOMIS 
ŽINIOMIS PATEKT Į JAV 

SPAUDĄ*
Patyręs laikraštininkas, ilgus 

metus buvęs didžiųjų Amerikos 
dienraščių redakcijos narys Sta
sys Pieža žurnalistikos vadovė
liui, kurį redaguoja kun. J. 
Prunaki*. parašė straipsnį tema; 
“Kaip sėkmingiau su įietuviško-

s'lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiim:

i
I Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me

džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus, ši tiesa ypač 
galioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi 
kasinėjimai, negu žemėje.

. Vytauto Bagdanavičiaus

KULTŪRINIS GELMES PASAKOSE
n knyga

yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 psl. Kaina 
5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. Liet. 
Knygos klubo nariams trečdaliu pigiau.

S
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Nuo ’
1914 Metų 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jam* Jums ui mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

m
MIDLAND
SAVINGS

*

Sąskaitos apdraustos iki 
826,000.00

AND LOAN ASS'N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60032 
Phone 254-4470

1

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO HALSTED STREET TEL CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL
ir. **■.j. r ^^■^frT^lfvrrTw..r

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

PETKUS

KOPLYČIOS
VIETA

REpublic 7*8601

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED

MAŠINOMS

REpublic 7-8600

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovenhlll 6-2345*4
1410 S. SOth Avė*, Cicero T0wnhall 3-2I08-Ū9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių D I r e k t o r I a.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lletavig Laldotavig Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2814 W. 28rd PLACE Tel Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel REpubUc 7-1213
11928 8oathwest Highway, Pato* HUla, HL Tel. 874-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-8572

POVILAS L RIDIKAS
8354 S. HApSTED STREET TeL X Arda 7-1811

JURGIS F. RUDMIN
8818 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-38

VASAITIS — BUTKUS
1446 K SOth AVĖ, CICERO, DLL TeL OLymplc 2-1003
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IŠ MOTERŲ PASAULIO
. I •

• Abiturientų pristatyme va
karo rengimo motinų komitetas 
buvo sudarytas iš pirm. St. Ba
cevičienės, vicepirm. ir spaudos 
reikalams S. Jelionienės, Aid. 
Grinienės, V, Tumasonienės, J. 
Valdienės, J. Lieponienės ir La
banauskienės. Šis komitetas vei
kia kartu su Liet. Mot. Fed. Chi
cagos klubo valdyba. Informa
cijai kreiptis į St. Bacevičienę 
tel. HE 4-7085 ir S. Jelionienę 
tel. RE 7-2560.

• Chicagos Lietuvių moterų 
klubo paskutiniame susirinkime 
įvykusiame sausio 16 d. Shera- 
ton Inn, Oaklawn, keletą metų

BIRUTININKIŲ DVIDEŠIMTMEČIO ALBUMAS
P. JUOZATTYTĖ

rinius lapus ir su džiaugsmu ste- skanėstus, jos Chicagoje per de- 
biesi, kiek daug teigiamo nuošir- šimtmetį įstengė turėti net 
durno yra parodžiusios čia mūsų 25,180 dol. apyvartos, o per dvi- 
birutininkės. Jos daT Lietuvoje dešimtmetį net apie 60,000 dol. 
ruošė koncertus ligoniams, orga-j Per pirmą dešimtmetį išsiųsta 131 
nizavo parauną džiovininkams,' siuntinys į Sibirą ir 50 siuntinių 
įtaisė ligoninėje radiją, biblioteką, į Lietuvą. Žinant, 'kiek daug oku- 
suruošdavo balius Karininkų Ra-Į pantas plėšia muito už siuntinius, 
movėję, kurių vienas atnešė 10,-įgalima suprasti, kiek tie siunti- 
000 litų. Lietuvos sąlygose juk tai niai kainavo.
retai girdėtas dalykas.

Birutininkės buvo įsteigusios
apie 20 vaikų darželių, rengė Tačiau birutininkės rūpinosi 
bendras Kūčias invalidams. Susi- ne vien medžiagine parama. Be
rūpinusios lietuvės moters tauru- sisielodamos lietuviškos kultūros 
mu, surengė moters-motinos teis- rėmimu, jos tapo nariu Lietuvių 
mą, kur buvo progos pasidžiaug- fondo. Ruošė įvairius minėjimus, 
ti gerosiomis pusėmis ir iškelti pvz. 100 metų nuo Maironio gi- 
taisytinus dalykus. Birutininkės, mimo, jas užprenumeravo “En- 
kiek galėdamos, neturtingiesiems cyclclpedia Lituanica” Chicagos 
stengėsi parūpinti mokslapinigių.

“Visada skelbti lietuvišką 
Evangeliją”

Panašų pobūdį birutininkių

Kultūros laukuose

universitetui, jos organizavo Vė
linių minėjimą prie ipaminklo 
žuvusioms už laisvę. Eisena su 
žvakutėmis, ‘^Marija Marija” 
giesme 'perkelia daugelį į tas ne

veikia turėjo ir išeivijoje, kurios , pamirštamas apeigas prie Karo

i

Redakci- 
Marta Babic-

Mintytojas Ch. N. Bovee yra 
pareiškęs: “Po Dievo mes priva
lome būti dėkingi moteriai: visų 
pirma už pačdą gyvybę, o antra 
— 'UŽ padarymą, kad gyvybę ver
ta turėti”.

Moterys gyvenimą įprasmina 
ne vien šeimoje, o ir visuomeni
niame darbe. Vienu iš tokių gra
žių pavyzdžių yra Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštienės Birutės 
karių šeimų moterų draugija, ku
rios veikimas persunktas gilia 'pa
triotine dvasia, lietuvybės ide
alais ir taurumu, besireiškiančiu 
parama kultūros reikalams ir 
vargo sesėms. Tuo lietuvių pana
šūs sambūriai ir skiriasi nuo kai 
kurių amerikietiškų. Visa eilė 
amerikietiškų klubų veikia pir
moje eilėje jų narių malonumui, 
pramogai, naudai. Tuo tarpu bi- 
putiniinkės neieško sau kokių 
smagumų, o veikia Lietuvos la
bui, tėvynės medės vedamos ir 
besiekiamos savo uždirbtu centu 
nešti paramą ir džiaugsmą lietu
viui savanoriui, invalidui, Sibi
ran ištremtai mūsų brolių šeimai.

Vertingas leidinys
Gerai, kad visas tas idealisti

nis veikimas nepaskendo užmarš
tyje, o išėjo duomenimis doku
mentuotas veikalas “Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštienės Biru
tės Karių šeimų moterų draugijos 
dvidešimtmetis”. Knygą išleido 
Kunigaikštienės Birutės centro 
valdyba 1973 m. 
nė komisija:
kienė ir Zuzana Juškevičienė. 
Veikalas apima birutininkių 
veiklą išeivijoje 1951-1971 me
tais, švariai išleistas, turi 111 psl., 
gausiai iliustruotas, 'kad atrodo 
kaip koks albumas, ir tai bus ge
rą medžiaga mūsų kultūros bei 
organizacinės veiklos istorijai.

Ypač svarbu, kad leidinys pri
mena daug įdomių, įsidėmėtinų 
faktų. IŠ čia sužinome, kad oku
pantai bolševikai tarp daugelio 
■kitų lietuvių ties Červene nužu
dė ir birutininkę Vandą Pranc- 
konienę. Okupantai nusavino 
apie 11,000 litų, 'kurie birutinin
kių buvo surinkti Birutės pa
minklui statyti.

“Kartot kaip maldą vardą 
Lietuvos”

Leidinys praturtintas istorikės 
dr. Vandos Stuogienės pratarme, 
primenančia Kęstučio ir Birutės 
'laikus ir skatinančią “žmonėms į 
širdį viltį sėt, kartot, kaip maldą, 
vardą Lietuvos” (B. Sruoga). 
Prasmingi Lietuvos gen. kensu- 
lės J. Daužvardienės žodžiai, | 
vertinantieji birutininkių pastan
gas atkurti lietuviškas tradicijas 
išeivijoje. Ramcvėnų vardu svei
kindamas prof. gen. St Dirman- 
tas džiaugiasi dideliu birutinin- 
Ikių įnašu į “mūsų bendrąjį kul
tūrinės bei socialinės veiklos lo
byną”.

Iš leidinio sužinome, kad biru- 
tininkių draugija išsivystė iš ka
riams, ligoniams ir invalidams 
(globoti moterų komiteto. Užtat 
joje pasiliko toks ryškus artimo 
meilės bruožas.

Turtinga veikla Lietuvoje 
Sklaidai tuos leidinio isto-

Janlna Marles Audinys

aktyviai jam pirmininkavusi 
Irena Zibienė perdavė vadžias 
naujai valdybai, kurią sudaro 
Silvija Petrošienė — pirm., 
Blanche Kezienė — vicepirm. 
Jean Zayner — koresp. sekr., 
Daina Zibaitė-Wyden — finansų 
sekr., Aldona Torok — ižd. ir 
Aldona Brazienė — klubo isto
rikė. Užbaigiant sėkmingai pra
ėjusių metų veiklą, klubo narės 
padalino savo darbo vaisius, pa- 
remdamos finansiniai visus Chi
cagos liet laikraščius, radijo 
programas, senelių prieglau
das ir stambia auka prisidėju
sios prie Lituanus platinimo uni
versitetų bibliotekose.

* Vyresn. giedrininkės ruošia 
Užgavėnių balių vasario 9 d. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje, 4420 S. Falrfield, 
su menine programa, karšta va
kariene ir šokiais. Yra patogi 
aikštė automobiliams pasistaty
ti. Teirautis tel. LA 3-2315.

• Dail. J. Paukštienės pačios 
sukurtą Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimų kortelę daugelis pa
silaiko atminimui kaip originalų 
kūrinį.

♦ Marija Remienė yra naujai 
išrinkta Putndmo seselių rėmė
jų Chicagoje pirmininkė. Vice
pirmininkės: Ona Gradihskienė, 
Salomėja Endrijonienė, Zuzana 
Pupienė, Ona Venclovienė ir 
Pranė Ivanai 
dentė 
torė — Valerija Čepaitienė, iž-1 giuose kraštuose šis augalas su- 
dininkas — PetraB Pupius ir daro pagrindinį baltymų šaltinį 
ūkio reikalams Antanas Karei- tų tautų mityboje. Tad ne veltui 
va.

Elena Kepalaitd Dviejų sąjunga (Nuotr. V. Maželio. ŽiOr. S psl.)

SOJOS PUPA-VEGETARU MĖSA
STEFANIJA 8TASIENĖ

Sį kartą norėčiau su skaityto
jais pasidalinti mintimis apie 
sojos pupas, kurios mūsų atei
ties mityboje sudarys pagrindi
nį baltyminių medžiagų šaltinį. 
Tai tvirtina 250 pritaikomosios 
chemijos ir mitybos mokslinin
kų, kurie praeitais metais buvo 
suvažiavę į Hamburgą, Vokieti
joje, spręsti šių dienų mitybos 
problemų.

Tad vertėtų arčiau susipažinti 
su šia stebuklinga pupa. Sojos 
pupa kilusi iš vidurinės Azi
jos, t. y. centrinės Kinijos, kur 
ji jau prieš 400 m. buvo augina
ma. Tai ankštinis augalas (lot. 

. Glycine hispida), kaip ir dauge- 
.uskienė. Korespon-, iįa mums gerai žinomų pupų. Ki- 

Danutė Augienė, sekre- j nijoj ir kituose mažai išsivysčiu-

kiniečiai sojos pupas ir vadina 
mėsa, augančia ant virkščių. So- 

i jos pupas vartojančios Azijos ir 
tuščiažodžiavimu, ir tai yra ne-'^ko’ tauAto3 ?ali. aPsieitl vi' 
mažas pliusas. Ypač gausi iliust-f siškai be mėsO8 ir Pieno Produk' 
racinė pusė, net ir su Palangos Nu

riebalais maitinantis būtų gali
ma daugelio šių ligų išvengti. 
Sojos riebalai neturi cholestero
lio ir yra 99% mūsų organizmo 
sunaudojami. Kadangi nepasi
žymi prisotintais riebalais, tad 
biologiniai nepaprastai vertingi 
ir ypač tinka dietiniam maistui.

Puikus maistas diabetikams
Taip pat atkreiptinas dėmesys 
ir į lecitino kiekį sojos pupoj. Po 
kiaušinio su 3.7% soja yra ant
roje vietoje su 2.5% lecitino.

Toliau, sojos angliavandeniai 
neturi krakmolo, kas dietiniai 
taip pat labai svarbu. Tuo tar
pu kiti ankštiniai augalai turi 
iki 50% angliavandenių ir dide
lę dalį jų krakmolo pavidale. 
Sojos pupoj angliavandeniai su
daro tik 26.5% ir susideda iš šių 
cukrinių medžiagų kaip arabi- 
nas, galaktanas ir stachyose. 
Tik 5% angliavandenių sudaro 
cukrų. Taigi sojos produktai 
tinka ir diabetikams.

Mineralų sojos pupoje 7 kar
tus daugiau, negu piene, 5 kar
tus daugiau, negu mėsoj ir kiau
šiny, 3 kart daugiau, negu ja
vuose ir 2 kart daugiau, negu 
kituose ankštiniuose augaluose. 
Daugiausia randama kalciumo 
200 mg%, kalijaus 160 mig%, 
magnezijos 235 mg%, geležies 
12 mg%.

Taip pat ir vitaminų kiekis 
gana žymus. Karotino 1 mg%, 
vitam. E 5 mg%, K 0.2 mg%, 
B, 0.8 mg%, B« 0.2 mg%, B> 2 
mg%.

jos pupų derlius tiesiogiai mums 
teikia 600 svarų baltymų. Todėl 
maždaug 15 kartų daugiau nau
dos turėtume, jas naudodami 
maistui, o ne pašarams. Iš to 
taip pat aiškėja, kad ateities 
mityboje sojos pupa iš dalies 
pakeis mėsą. Jau dabar JAV Že
mės ūkio departamentas pra
našauja, kad 1980 m. nuo 10 iki 
20% soja pakeis mėsą, būtent 
dešrelių, maltinių ir kitokių mė
sos produktų formoje.

du dešimtmečiu Jis leidinys ir 
apima. Ir čia buvo ruošiami kon
certai, baliai, arbatėlės, telkiant 
lėšas invalidų šalpai. Birutmin- 
įkės lietuviškuosius minėjimusjpa- 
radus, eisenas vis stengiasi pa
puošti tautinėmis spalvomis, da
lyvaudamos tautiniais drabužiais 
pasipuošusios. Giliai atjausda- 
mos barbaro bolševiko Sibiran 
nublokštas birutininkės ir jų šei
mas bei lietuvius karius, jos or
ganizuoja siuntinius tiems nelai
mingiesiems. Besistengdamos su
burti labiau suderintai veiklai 
moterų sąjūdžius, jos 1958 m. 
Chicagoje buvo sušaukusios lie
tuvių moterų organizacijų atsto
ves bendram pasitarimui, kad 
būtų 'galima apspręsti, kaip sėk
mingiau dirbti lietuvių tautai. 
Turėdamos minty, kad Chicago
je tuo metu buvo apie 50 įvairių

racinė pusė, net ir su Palangos 
Birutės kalno koplyčios vaizdu, 
su dail. A. Varno pieštu kuni
gaikštienės Birutės paveikslu, su 
Tarptautinės draugystės sodno 
Michiigan City braižiniu, net su 
Lietuvos žemėlapiu. Ofseto spau
doje, iliustracijos laibai ryškios.

Pavyzdys kitiems
Birutininkių iniciatyva bus 

pavyzdys ir kitoms organizaci
joms panašiomis monografijomis 
savo veiklą įamžinti. Būtų dar 
(era takiuose leidiniuose plačiau 
paminėti savos organizacijos iš
tremtuosius, ypač žuvusius Sibi
re. Kol neturime bendro leidinio, 
reikia telikti medžiagą apie savus 
tremtinius įvairiomis kitomis pro
gomis. Tą 'galės birutininkės iš
plėsti, kai leis naują knygą savo 
trijų dešimtmečių veiklai pami
nėti.

au-

moterų organizacijų, pasiūlė su- r* daug kuo pasidžiaugti,
daryti specialią Moterų tarybą, o suriku būtų viską ir išvardyti. 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis susirinkusiaį moterų at
stoves skatino “visada skelbti lie
tuvišką evangeliją, ieškoti Lietu
vai draugų, supažindinti su Lie
tuvos tragedija, savo vaikams 
skiepyti meilę ir pagarbą tėvų že
mei”.

Pačios ruošdamos įvairius pa
rengimus, sunešdamos vaišėms

muziejaus Kaune. Tai vis čika- 
giečių veikla.

Spinduliuojanti veikla 
Clevelande, Detroite, Los 

Angeles, New Yorke
Palaipsniui birutininkių veik

la ėmė toliau spinduliuoti ir su
žibo kituose miestuose. Clevelan
do birutininkės be kitų dalykų or
ganizavo partizanės moters pa
gerbimą, Detroito birutininkės įs
tengė sudalyti mergaičių chorą, 
tuo įtraukdamos ir jaunimą į sa
vo sūkurį. Los Angeles birutinin
kių dešimtmečio finansinė apy-i 
skaita (1960-1970) rodė net I Dabartinis leidinys apima drau- 
30,000 dol. su 75 siuntiniais į gijos įsikūrimą Lietuvoje iki 1940 
Sibirą, 30 siuntinių į Sur/alkų tri- m. Tą laikotarpi apibūdino, kaip 
karnpį, su įnašu Vasario 16 M. Mabickianė savo žody į skai- 
gimn. New Yorko skyrius suruo- tytojus sako, garbės narė Sofija 
šė apylinkės moterų dailininkių Oželienė (jos ir nuotraukos iš Lie- 
parodą. Kiekvienas skyrius vis tu- tuvos). Pirmajam dešimtmečiui 

kad panaudota medžiaga iš Ramovės 
i išleisto “Dešimtmečio”. Antrasis 
dešimtmetis aprašytas M. Babic- 
kienės, pirmininkavusios tuo me
tu.

Skyrių veiklos aprašymus parū-

Leidinys dailus, kaip albumas
Apie tai 'kiekvienas įgalės rasti 

šiame dailiame leidinyje, ikiuris, 
gražus, kaip albumas, vertingas; 
kaip mūsų brangios patriotinės pinęs kiekvienas skyrius pats. Lei- 
draugijos veikimo dokumentas, diny yra nuotrauka Karo muzie- 
neužmirštamas, kaip pašventin- 'jaus Kaune. Jame buvo padėtas 
tas skaidriais ^patriotiniais senti- draugijos archyvas ir vėliava. Že- 
mentais, Knygoje stengiamasi mėlapy dviem brūkšneliais atžy- 
kalbėti faktais, nepraskiedžiant I mėti draugijos skyriai Lietuvoje.

Baltymais maistingoji 
sojos pupa

Pagrindiniai sojos pupų 
gintojai šiandien yrą Kinija ir
JAV. Mažesniais kiekiais soją 
augina Japonija, Indonezija ir 
Sovietų Sąjunga. Tačiau 85% 
viso derliaus yra sunaudojama 
pašarams, 4% industriniams 
reikalams, o tik 1% tiesiogiai 
žmonių mitybai. Tad gaila, kad 
toks svarbus ir naudingas mūsų 
organizmui produktas taip ne
protingai naudojamas. Agrono
mų yra apskaičiuota, kad iš 
1 akro gautų pašarų maitinant 
gyvulius, gaunama tik 43 svarai 
baltymų, tuo tarpu iš 1 akro so-

Sojos riebalai nekenksmingi 
sveikatai

Anksčiau mokslininkai, spręs
dami baltyminių medžiagų trū
kumą, buvo susidomėję kitu 
baltymais turtingu augalu, tai 
būtent — dumbliais arba algė- 
mis (algae).

Tačiau paaiškėjo, kad jų bal
tymai neturi amino rūkščių, to
dėl ir jų vertė žymiai menkesnė. 
Tad dabar visų dėmesys ir nu
krypo į sojos pupas. Maistingu
mo atžvilgiu sojos pupa verti
nama, kaip minėjau, dėl turimo 
didelio kiekio baltymų, nuo 30 
— 40 %. Taip pat joje yra ir 
vertingų riebalų bei lecitino, mi
neralų ir vitaminų.

Sojos baltymai yra pilnuti
niai, t. y. jie turi tos pat rūšies 
baltymus su amino rūkštimi 
kaip ir mėsa, žuvis ar pieno 
produktai. Kaip dietiniai, jie 
net viršija ir žuvies baltymus, 
nes nesukelia kenksmingų rūgš
čių

Mes žinome, kad gyvuliniai 
riebalai, kiaušiniai ir pieno pro
duktai iššaukia daugelį civili
zuotų tautų ligų, kaip pvz. šir
dies atakas, aukštą kraujo spau
dimą, reumatizmą ir t. t. Tuo 
tarpu sojos pupų baltymais ir

Nori išvengti cholesterolio — 
valgyk sojos pupas

Taigi, sojos pupos patenkina 
visus mūsų normalios mitybos 
reikalavimus. Ypač sojos pro
duktai tinka vegetarinei virtu
vei. Reiktų šį augalą vertinti ir 
kaip dietinį su tam tikra gydo
mąją reikšmę. Ypač patartina 
tiems, kuriems cholesterolis su
daro pavojų. Taip pat sergan
tiems mažakraujyste (anemija), 
džiova (tuberkulioze), įvairiom 
infekcinėm ligom bei silpnu 
virškinimu.

Tad šios gerosios sojos ypa
tybės turėtų paskatinti mūsų 
šeimininkes kuo daugiau vartoti 
sojos pupų produktus kasdieni
nėje mūsų mityboje. Prieina
miausi, žinoma, yra sojos miltai, 
kurie ir savo išvaizda ir skoniu 
turėtų visiems patikti.

Taip pat ir sojos pupų aliejus w 
tinka bet kokiam kulinariniam 
tikslui. Svarbiausia, kad šie 
riebalai yra labai turtingi nepri- 
sotintom riebalinėm rakštim.

Trys kartoninės dėžutės (ZlOr. 5 psl)Dalia Ramanauskaitė

Salotoms ir mišrainėms 
paskaninti, 

ir vaikams vietoje riešutų
Sojos pupelių vartojimas yra 

paprastas ir kiekvienam priei
namas, tik reikia truputį noro w 
savo kasdieninę mitybą paįvai
rinti. štai keletas būdų:

Priešpiečiams tinka į salotas, 
mišraines. Išvirtas pupeles at
aušinti ir nusausinus primaišyti 
į salotas ar mišraines. Pupelės 
turi skanų riešutų skonį.

Pasmaguriavimui, o ypač vai
kams pakramtyti, labai lengva w 
paruošti pupeles. Pupeles pabė
rus ant skardos, truputį sulais
tyti aliejum ir pagruzdinti. Jas 
galima laikyti ir ilgesnį laiką 
sandariam inde. Pagruzdintas 
pupeles galima sumalti ir taip 
pat naudoti salotose ar kepant 
sausainius vietoje riešutų.

Taip pat nepaprastai maistin
gos yra ir sudaigintos pupelės. 
Neturint specialaus indo daigi- 
nimui, galima tai padaryti pa
prastu būdu. Pupeles išmirkyti, 
paberti ant rankšluostinės me
džiagos ir ta pačia medžiaga 
pridengti. Karts nuo karto vis 
padrėkinti. Už poros dienų pa
sirodo daigeliai ir pupelės tinka 
vartojimui.

Sojos pupų miltai vartojami 
dažniausiai maišant su kvieti
niais miltais. Puikiai tinka 
sklindžiams, bandelėms, kurių 
receptą anksčiau eBU davusi. 
Naudojant sojos miltus, galima 
puikiai apsieiti be kiaušinių.
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