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SAVOS LITERATŪROS PAŽINIMO DARBAS 
PR. VISVYDAS 

Kertine parašte 
Mokslo ir kūrybos išeivija 

Pesimistas, paskaitęs antras- šviesuolių būrio, naujos ir paki
tę, gal tik truktels pečiais: ar ir 
tokia gali būti? Ir atsakytume : 
ne tik gali būti, bet jau ir yra! B 
kur tad anas abejojimas? Sakytu
me, iš įsikalbėtos, bet ne visai pa
grįstos tradicijos. Mat, žmonių 
sąmonėn įsismelkęs galvojimas, 
kad išeivija aplamai yra kažkas 
menkesnio, kad tai yra daugiau
sia vien fizinį darbą dirbančių 
masė su maža dalimi smulkių 
verslininkų ir tik su pirštais su
skaičiuojama vieno kito šviesuo
lio išimtimi. 

Visai nenuvertinant senosios 
mūsų išeivijos, pagal savo išgales 
nuveikusios milžiniškus darbus, 
gal ir buvo tenai kas nors pana
šaus. Nors ji ir atliko tautos ke
lyje i nepriklausomybę be galo 
reikšmingus dalykus, tač'au 
mokslo ir kūrybo; išaivija jinai 
netapo. Tada atvažiavusių karto
je ji tokia tapti ir negalėjo. Jau 
čia gimusiame senosios išeivijos 
jaunime sąmoningo šviesuolio 
gausa mokslo ir kūrybos klode 
taipgi nesusikristalizavo. Nesusi
formavo bent tokiu skaičiumi, 
kad būtų galima kalbėti apie, a n t širdies uždėję tvirtinti, kad 
mokslo ir kūrybos išeiviją gry- nepriklausomybės metais jauni

mas universitetuose mokslinosi, 
turėdamas galvoje vien tik tautos 
labą. Buvo apsčiai ir tokių, ku
riems mokslas reiškė vien iššokime 

nai lietuviškoje plotmėje. 
Tačiau šiandieninė situacija 

jau yra kitokia. Ir tai pirmą kar
tą tautos ir išeivijos istorijoje. Iš
eivijoje pirmą kartą turime tiek 
šviesios ir kūrybingos inteligenti
jos, kad drąsiai galime dėti ant
raštę "Mokslo ir kūrybos išeivi-
ja . 

Visa mūsoji išeivija šia krypti
mi atsišviežino pirmajame poka-
kario penkmetyje, kada į Vakarų 
kraštus plūstelėjo politinių pabė
gėlių banga. Sių skaičiuje labai 
didelę dalį sudarė nepriklausomy
bės atstatymo veteranai ir su
brendimo amžių pasiekusi nepri-
klauzomos Lietuvos augintinių 
karta, praėjusi Lietuvos lietuvišką
sias gimnazijas ir universitetus. 

Pokario dešimtmečiais, ilstant 
ir pasitraukiant amžinybėn seno
sios Servijos veteranams, o jų vai
kais V"r -f^'^s-ar.t .̂ a*,i-
s*.us ir 

Jonas Grisias, VEIDAI m PRO-
BLEMOS lietimo literatūroje, n 
tomas. Redagavo A. Luima, S. J . 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1977 metais. 
Leidinys didelio formato, 500 psl., 
kaina 20 dol., gaunamas ir ' 'Drau
ge" 

* 

Trys bruožai — moksliškumas, 
tyrinėjimų apimtis ir pasaulėžiū
ros stangrumas — iškelia Jono j 
Griniaus "Veidų ir problemų" i 
knygas į olimpinę aukštumą. J 
Todėl tinkamai jas įvertinti gali 
tik tvirta akademine nuovoka 
pakaustytas literatas. Eiliniam 
recenzentui įmanoma tik viena 
kita mintimi bei citata iš veika
lo pasidalinti su "Draugo" kul
tūrinio priedo skaitytojais. Ir, ži
noma, retu atveju išreikšti skir
tingą nuomonę. 

Su pagrindu Ateitininkų Fede
racija Stasio Šalkauskio kūrybinę 
premiją paskyrė J. Griniui už 
mokslinį ir literatūrinį darbą. 
Abu tomai tapo realizuoti per še
šerius metus. Pirmoje knygoje 
(jau anksčiau trumpai aptartoje 
š.'o laikraščio puslapiuose), au
torius mūsų kūrybinės raštijos pa
noramą pradėjo Donelaičiu, įsi
gilino į Maironį, Vinco Krėvės 
dramas, V. Mykolaitį - Putiną, B. 
Brazdžionį ir baigė aktualiomis 
problemomis dabarties literatū
roje. Gana taikliai sukritikavo 
bolševikų pastangas ant marksis
tinio kurpalio tempti lietuvių ra
šytojų ir poetų krikščionišką ide
alizmą. 

Antrame "Veidų ir problemų" 
tome J. Grinius mūsų literatūros 
netolimą praeitį irgi sujungia su 
dabartimi. Nuo J. Tumo-Vaiž
ganto ir M. Pečkauskaitės, nuo 
B. Sruogos pereina prie žymiųjų 
nepriklausomybės poetų J. Aisčio 
ir S. Nėries, skirdamas jiems liū
to dalį, ir užbaigia išeivijos poetų 
aptarimu. Maždaug visos antraš
tės byloja, kokia prasme kritikas 
žada nagrinėti pasirinktą auto
rių. Štai: Juozas Tumas-Vaižgan
tas —integralinis realistas; Mari
ja Pečkauskaitė — romantikė 
krikščionė; Balys Sruoga — dra
mų rašytojas Jonas Aistis — nu
skriausto žmogaus dainius: Sa
lomėja Nėris kryžkelėse; Vincas 
Ramonas — impresionistinis ro
manistas: Keli tremties poe
tai arba bežemiai. Čia irgi anali
zuojami Juozo Paukštelio ir An
tano Vaičiulaičio romanai "Kai
mynai" ir "Valentina", dėmesį 
kreipiant į pirmosios meilės pa
vaizdavimą. 

Kai kuriems skaitytojams gali 
kilti žingeidus klausimas: kokio gi 
žanro analizėje autorius jaučiasi 
tvirčiausiai? Dramoje, poezijoje, 

nimui, kuris dirba įvairiausiose j prozoje? Žinant, kad jis pats ra-
mokslo šakose, bet kuris tuo pa- j šė dramas, sceninės kūrybos ty
čių nėra atšokęs nuo savo lietu
viškojo kamieno kultūros. Ir ne-
atšoke? ne d^l jokios karjeros, o 
grynai dėl taurinio savo sąmo
ningume-, taip būtino mums išei
vijos inteligentijoje. 

Tokios mintys ateina galvon, 
keldamos pasididžiavimą visais 
tais jaunais veidais, kuriuos ma-
%~u±. ^ r j i ^ n : .reco-.o :roi^.o 

mingos energijos išeivijon įliejo 
laisvosios Lietuvos gyvenimui pa
ruoštieji. Kultūrinis gyvenimas 
su savaisiais rašytojais, muzikais, 
su teatrų spektakliais, dainų ir 
šokių šventėmis, kultūros kon
gresais, dailės parodomis, litu
anistikos mokyklomis, institutą s 
bei mokslo akademijomis užvirė 
kaip niekada. 

Tačiau šiandien anas moksli
nio ir kūrybinio polėkio bruzdėji
mas po trisdešimt metų būtų vėl 
blėsimo stadijoje, jeigu nebūtų 
įvykęs kone stebuklas aplamai iš
eivių istorijoje: pokario lietuvių 
išeivija svetimose žemėse išaugi
no jau čia mokslus baigusių ir 
čia gimusių tokią didelę ir gi
liai tautine prasme sąmo
ningą Šviesuolių kartą, jog be jo
kio pagražinimo galima ir toliau 
kalbėti apie mokslą ir kūrybą iš
eivijoje. Ir turint galvoj ne tik 
šiandieną, bet ir netrumpą ateitį. 

Skeptikas čia vėl gali atsiliep
ti, jog ne visas tas čionykštis jau
nimas jau toks idealus. Irgi tiesa. 
Bet ar galėtų vyresnieji, ranką 

is klump'ų į poniškas pušnis. Pa
galiau tėvynėje ir su lituanistika 
šviesuolis galėjo pelnyti duoną, 
net su gera tautine intencija pri
klausymas tai ar kitai profesinei 
draugijai ar visuomeniniam sam
būriui galėjo duoti apčiuopiamus 
kreditus pasirinktoje profesijoje. 
Viso to nėra išeivijoje tam jau-

K. Zoromskis 
B Pabaltletfų dailės parodos spalio 

Erdvls plazma. 1975 (N'uotr. O. E. Neboti) 
29-39 d. Kultūros židiny, New Yorke 

mokyti. Autorius nušviečia dra-: 
matinį veiksmą, veikėjus, jų psi
chinę įvairovę. Ypač sklandžiai 
apibūdina Sruogos dramų cha
rakterių dvejopą dramatizmą: 
vieni veikia išviršiniu arba ant
ruoju laipsniu, antri veda kovą 
savo sieloje ir yra dramatiški pir
muoju laipsniu. Charakterio vi
dinė kova tuo būdu sudramatina 
ir išaukština paĄ veikėją. Jis 

tampa prasmingas žiūrovui ar 
skaitytojui. Toks giliai drama
tiškas yra "Milžino paunksmės" 
Jogaila. Nors "juda lėtai, daug 

Tereikia jam tik poleminio aks
tino, ir jis bematant lietuvių pra
eities rašytojų kūryboje atsklei
džia įdomių, Šviežių aspektų. Im-

tyli, neatlieka jokio įspūdingo I kime Mariją Pečkauskaitę. Ta-
gesto, tačiau sudaro šios dramos I rybiniai autoriai nesiteikė dera-
centrą, į kurį sudūžta dažnai ki
tų per staigūs užmojai ir darbai". 

Nepasakyčiau, jog prozos na
grinėjimuose J. Grimus jaustųsi, 
.silpnesnis. 

mai įvertinti Pečkauskaitės ta
lento. Savo išleistoje lietuvių li
teratūros istorijoje, II tome, jai 
tepaskyrė vos 8 puslapius, o Že
maitei net 581 J. Grinius suskan-
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rinėjimai turėtų būti artimiausi. 
Pavyzdžiui, B. Sruogos dramų 
studija parašyta su pavydėtinu 
meistriškumu. Galima tik pasi-

ir kūrybos simpoziumo progra
mos leidinį. Tai bene vertingiau
sia išeivitos dovana tautai jos 
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ta atitaisyti šią klaidą ir su jaut
riu įsigilinimu rašo apie Peč
kauskaitės "Senojo dvaro" temas, 
veikėjus, vaizdavimo būdą. Sua
bejoja V. Mykolaičio teigimu, 
kad Pečkauskaitės kūryba bu
vo tik didaktinio pobūdžio, 
ar kad nykstančios bajorijos te
ma "Sename dvare" būtų esmi
nė. Anaiptol. "Savo kūriniu M. 
Pečkauskaitė pastatė literatūrinį 
paminklą savo sugriautam šei
mos lizdui su mamate centre." 
Jos veikalas atremtas į jos pačios 
asmeninę tragediją ir užgulusią 
vienatvę. Ji norėjo "išreikšti sa
vo gilų įsitikinimą, kad viskas čia 
žemėje praeina, kad skaidriausio
ji žmogiška laimė vaikystėje — 
tik akimirka: Alles Vergaengli-
che is nur Gleichnis, kaip ji už
rašė šiuos Goethęs žodžius savo 
apysakos pradžioje." 

Laiko perspektyva įgalina kri
tiką paaštrinti savo žvilgsnį: i 
talką ateina patirtis, nauji faktai, 
kitų nuomonės. Pastarąsias gali
ma atmesti, arba panaudoti savo 
tezei. Štai kodėl J. Grinius studi
jos apie M. Pečkauskaitę ir Vaiž
gantą atliktos blaiviau ir taik
liau, negu tos, liečiančios kai ku
rių išeivijos "bežemių" poetų kū
rybą. Kritiko sakiniuose byloja ne 
tik Vaižganto raštų idėjos ir te
mos, bet ir žmogaus, patrioto, vi
suomenininko dorybės. Jis "pir
miausia žiūrėjo ne kas mus ski
ria, bet kas jungia". 

Romantinių bruožų gausa dar 
nereiškia, kad Vaižgantas yra ro
mantikas. Jo prozoje viršija rea
listinė pasaulėjauta. Biologini 
gamta žlugdo žmogaus dvasin
gumą, — tai aiškiai regėjo Vaiž
gantas ir mėgo vaizduoti "biolo
gines ir daiktines aistras su jų ka-
tastrofmėmis pasekmėmis." J. 
Grinius Vaižganto grožinę prozą 
suskirsto į šviesiuosius, aptemu
sius ir tamsiuosius kūrinius. Jei 
"Dėdės ir dėdienės" yra aptemu
sio pobūdžio apysaka, tai "Ne-
bilys" jau tamsiojo, netgi tamses
nio už "Žemaičių Robinzoną". 
Vaižganto "kuriamoji vaizduotė 
buvo perdaug daiktinė, pririšta 
prie žemiškų didesnių ar smul
kesnių konkretybių". Tačiau "ta 
pati apkarpytų spamų vaizduotė 
padėjo Vaižgantui kurti kasdieni
nės tikrovės spalvingus, lengvai 
šaržuotus vaizdus". 

J. Griniaus idealizmo stangru
mas itin ryškus jo komentaruo
se apie meilę. Pradėdamas rašyti 
straipsni apie J. Paukštelio ir A. 
Vaičiulaičio romanus, jis pabrė
žia, jog "Kaimynuose" ir "Valen
tinoje" jaunystės meilės tema lie
čiama "rimtai ir be ideologinių 
iškraipymų". Todėl ir verta abu 
kūrinius išryškinti "atsvarai 
prieš nesveikas svetimas įtakas, 
kurios nebepakenčia vienos gra
žiausių ir problematiškiau
sios žmogiškos būsenos — mei
lės". Žinoma, graži yra intencija 
išlaikyti "skaistumą" literatūro
je. Tačiau bandymas erotikos ar 
seksualinių instinktų tikrovę su
siaurinti iki meilės, alsuojančios 
vien "tautinių dainų tradicijo
mis", yra pernelyg archaiškas. 
Pirmosios meilės pavaizdavimas 
visose literatūrose ir mūsų am
žiuje turi savo išskirtinę vietą. 
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Literatūros pažinimo 
(Atkel ta i š l p s l . ) 

šioje srityje ttci, Paukštelis, nei 
Vaičiulaitis nieko naujo neišrado. 
Teisingai sakoniaį. kad bolševi
kai bijo »laisvesnio įžvalgumo 
meilės tematikoje, bet ir "Veidų 
i r problemų'' tonas , atrodo, yra 
griežtai priešiškas prozai, kuri 
su menišku ai*irumu aprašo 
seksualinių instinktų sukeltas 
painiavas. m s i 

Maždaug mon»**&finio dydžio 
studijomis aptariami žymieji po- į 
etai J. Aistis ir S. Nėris. Kritikas į 
pritaiko psichologinį metodą. 
Būtent, įsigilina pirmiausia j Jo
no Aisčio asmenybės išsivys
tymą: kilmę, ąrpftnką, psichines 
įtakas, draugystes, reikšmingus 
pergyvenimus. Prisiskaitymas 
darė didelę Įtaką ankstyvai Ais
čio poezijai. Ilgainiui emocinio 
pobūdžio veiksniai atsvėrė kultū
rini, racionalų bagažą. '*Vienas 
tų veiksnių buvo Lietuvos 
garuiA." JCitas^ svarbus dirgik
l i s — merginų trauka. Svarbūs ir 
su tėvyne susiję veiksniai: Nemu
nas, gamtovaizdis, pasakos, pap
ročiai, dainos, istorinių įvykių 
viršūnės... 

Bent sąvokų brūkšniais pra
vartu užsiminti apie J. Griniaus 
pastebėtus Aisčio eleginius lyrikos 
bruožus: egotizmą, familiarumą, 
pilkumą, ankstyvesnį daugžo-
džiavimą, muzikalumo stoką... 
Su Aisčio poezija apsipratusi skai
tytoją neramina . kai . kurių 
Aisčio eilėraščių nuverti
nimas, ypač. tų^ kurie išliko at
mintyje kaip Aiscio lyrikos šedev-

. rai. Toks .yrą ."Tąsyk vėjas", ar
ba nostalgiškai "erdvus "Karava
nas." P i rmame J. Griniui kliūva 
netinkamai parįnktas. ritmas — 
čhorėįas."". Antrame, "jo nuomone, 
lyrini sklandumą sumenkina per 
gausiai pavartotf pakartojimai. 
"Šitaip beverk mechaniškai susi
darė ištęstas ir monotoniškas ei
lėraštis." Man* regis, abie
juose eilėraščiuose yra puikiai 
pademonstruota^ Aisčio talentas 
— \ neilgą poezijos-kūrini sutelk-

. ti visą tragiško įvykio esmę ir iš
laikyt? ritmines intonacijas. "Ka
ravane" liūdnos baladės gai
domis akcentuojama įvykusi ka
tastrofa (su Edgar Allan Poe at
skambiais). N e monotonija, bet 
likimo smūg :ai suriša eilėrašti, 
įspūdis išlieka skaitytojo atmin
tyje per visą gyvenimą. Deja, kri
tiko nuomonė yra skirtinga. 

"Salomėja Nėris kryžkelėse" — 
tai tu rbū t aktualiausias "Veidų 
ir problemų" straipsnis. Jis bus 
atidžiai skaitomas ir pavergtoje 
Lietuvoje. J. Grinius poetę arti
mai pažinojo jos "gražiausiais 
metais (1924-1926), kada jauno-

~ jf poetė, tik baigusi Žiburio gim
naziją Vilkaviškyje, buvo atvy
kusi studijuoti literatūrą į Kauno 
universitetą". Si pažintis ir vėles
nis Nėries vidinės kaitos stebėji
mas suteikia konkretų pagrindą 
patraukliam rašymui. J. Grinius 
griežtai atsiriboja ' nuo kraštuti
nių vertinimų: k<?rrtunistinio, ke
liančio poetę į herojiškas aukš
tumas, ir ultrapatriotinio, apkal
tinančio ją tautos išdavimu. Po
etei suprasti labiau pasitarnauja 
blaivus žvilgsnis. J. Grinius rašo 
apie ją su tam, tikru globėjišku
mu. Bando paaiškinti, kodėl poe
te elgėsi taip, o ne kitaip. Eroti
niai jausmai buvo "tokie stiprūs, 
kad jų potvynyje pradeda nebe
tekti galios jos katalikiškas auk
lėjimas ir jos maraliniai princi
pai". Subtiliai emocingai poetei 
nelengva buvo "suderinti poetinę 
vaizduotę su rupia gyvenimo tik
rove. 

Akivaizdi permaina S. Nėries 
elgsenoje įvyko, .pasirodžius Ber
nardui Bucui, būsimam vyrui. 
Reiškia, tokio vadovo, supran
tančio vyro, jai stigo kurį laika. 
"Sis realistas (kai kas sako opor-
tunistas) poetės i ingsnius kore
gavo maloniu šypsniu, bet ap
galvotai i r sį>tert8&ai.T . 

Salomėjos draugystė su socia
listais prasidėjo ne 1931 m., kai 

darbas nrifij 
l • 
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ji pradėjo bendradarbiauti su 
Trečiu Frontu (taip teigia sovie
tiniai literatai), bet 1929 metais, 
kai ji. lankydama Europą, susi- i 
pažino su studentais socialistais: į 
K. Boruta, V.L. Serbentą, B. Zu- j 
brickiu. Iškalbingas Serbentą į 
švietė poetę teoriniais, antibur-
žuaziniais klausimais, o gražuo- i 
lis Zubrickas savon pusėn palen-; 
kė jos širdužę. Apie tai liudija dr. į 
G. Valančius, kuris tuo metu stu- j 
diiavo Vienoje. J. Grinius ironi- j 
zuodamas rašo: 'Taigi Vienoiei 
krito ir Salomėja su visa jos į I 
kraštutinumus linkusia prigimti-! 
mi". 

S. Nėries oportunizmo priežas-i 
tys glūdi ne vien jos emocingo j 
būdo silpnybėse. Didelį vaidme- į 
nį gyvenimo sprendimuose ture- j 
jo troškimas "būti tik poete, sau j 
pragyvenimą užsidirbti savo ly-j 
riks bei kitokiu literatūriniu dar-j 
bu". Tai puikiai žinojo sovietai, į 
traukdami savon pusėn meninin-j 
kus pastoviomis algomis, riebiais į 
honorarais. Taip S. Nėris ir pa-į 
sišovė pardavinėti savo talentą' 
Lietuvos pavergėjui. Dėl to J. 
Grinius padaro poetei skaudų 
priekaištą: "Juodžiausia dėmė S. 
Nėries gyvenime". Čia pat ją i r | « a i pasiliko mėginimai techni-
užsistoja: "Greta jos buvo ir stip-| kos priemonėmis išprovokuoti 
resnių vyrų, kurie (...) panašiai | kažin ką gilesnio, neužangažuo-
elgėsi". Sunku sutikti su kritiko j jant paties autoriaus egzistenci-
mintimi. jog kūrybinio talento I jos." 
pardavinėjimas ar pastangos ras- į Dar griežčiau vertinamas Alf. 

hm r Vienas bolševikmetis eina užmarštin 
VINCENTAS LIULEVIČIUS 

Alfonsas Dargis 

c'žiais, "Sonatų ir fugų" eilėraš-

Mėnesienoje (medžio raižinys) 

tais pelnyti duoną yra išimtinai 
rriūsų laikmečio bruožas. Juk vi
sais amž :ais, ypač despotų valdo
mose imperiiose, net patys di
džiausi kūrėjai priklausė nuo ga-

Nykos-Niliūno polinkis į metafi
zinį uždarumą. Dėl to J. Grinius 
susiaurina ir šiaip jau kiekiu san
tūrų Niliūno įnašą. Aptaria poe
tą, remdamsis tik vienu "Prara-

Trngųju malonės ir kiekviena pro-įdimo simfonijų" rinkiniu. Anali 
ga jiems pataikavo. 

. Ar tikslu išeiviios poetus va
dinti bežem:ais? Ši sąvoka klai
dina, nes poeto prigimčiai arti
mesnė pasaulio visuma negu api
brėžtas žemės gabalas. Tėvynės 

zėje nestinga akademiško sam
protavimo apie prasmes, idėjas, 
Nuliūno tragizmą, pesimizmą, 
maištingą santykį su žeme, mir
ties sampratą," solidarumą kovor 
jantiems dėl tiesos it kūrybos. Ni-

netekimas dar nereiškia ž e m ė s ! l u n a s poetinę tikrovę kuria "ne 
netekimo. Be to, įpratome "Že- i ^ek naujais žodžiais ir. ne_ žodine 
mes" antologijos dalyvius vadin-1 muzika, bet daugiau idėjomis ir 
ti. žemin :nkais. Vis dėlto antras-!Jas simblizuojančiais įvaizdžiais", 
tė "Keli tremties poetai arba fee- $M« isvadofe, kad ir teisingai 
žemiai" nepagadina išsamaus j pabrėžtas idėjų gausumas, muzi-
straipsnio. Čia pateikta gan reikli l kalumo apribojimas kelia abejo-
egzilinės poezijos apžvalga su j nę- Ar vien tik fonetiniai sąskam-
dvejopa intencija: teigti lanks-ibiai (asonansai, aliteracijos, pa
čią ir skambią, simboliškai pras-j kartojimai, rimai) reiškia muzi-
mingą. logiką ir natūraliu mąsty- j kaiumą poezijoje? Man regis, tai 
mu pagrista poeziją, tačiau neig- i tik paviršutiniškas melodingu-
ti kiekvieną poslinkį, net ir au- j mas. Modernioje poezijoje "mu-
tent'šką, į poetinį uždarumą, į zika" geriausiais atvejais pasie-
metaforų sudėtingumą, erudici- kiama ne akivaizdžia garsų or-
nj lobį. Trumpai, kritikas nepa
kenčia hermetizmo poezijoje. 

Autorius sveikina Bradūno 
ankstyvesnę poeziją dėl jos gilia
prasmio paprastumo, trumpakal-
biškumo. tautos mitologinių mįs
lių atskleidimo. "Kokių puikių re-
zulatatų jis šitaip pasiekia", sako 
T. Grinius, pacitavęs įspūdingą 
trumpą "Elegiją". Deja, nuomo
nė visiškai pasikeičia, pažvelgus 
į ciklinį Čiurlion :o paveikslų 
prasmėmis sukurtą "Sonatų ir fu
gų" rinkinį. Čia jau surandamos 
pamaiviškos metaforos, miglota 
sintaksė, įmantrumas. Kritiko žo-

kestruote, bet savita, paslaptin
ga simbolių, įvaizdžių ir minčių 
sąveika. Tokio ypatingo muzika
lumo randame greta "Praradimo 
simfonijų" ir "Orfėjaus. medyje" 
ir "Balandž'o vigilijoje", ir "Vy
no stebukle". Pavyzdžiui, 'Vyno 
stebuklo" eilėraštis "Mergaitės 
daina" yra tikrai įtaigus ir skam
bumu, ir jaudinančiais klausi
mais. Tuo tarpu J. Grinius jį mi-
rv kaip nepoetišką Niliūno kny
ginio estetizmo pavyzdį. 

Knyginį estetizmą Niliūnui 
prikiša ne vien J. Grinius. Apie 
tai savo straipsnyje "Lietuvių po

ezija abipus Atlanto" užsiminė ir 
Tomas Venclova, turbūt dar ne
suspėjęs atskiesti Niliūno "kny-
giškumo" gelmių. Aplamai, siau
rinti, neigti, o kartais ir pašiepti 
i uždarumą linkstančių poetų kū
rybą šiais laikais yra madinga. 
Vienas kitas uolus kritikas ir R. 
M. Rilkei bandė nubraukti "Du-
ino elegijas" ir "Sonetus Orfėjui" 
užtai, kad šias eiles skaityti be 
pageibinių komentarų yra sunku. 
Žinoma, kad nelengva. Dvaš'ne 
patirtimi bei erudicija pagilintos 
poezijos /įsisavinimas iš skaityto
jo reikalauja pastangų. Polinkis į 
dvasinį sudėtingumą,^ siurrealiz
mą, į kalbos staigmenų išjudini
mą nėra praeinanti mada. Kaip 
J. Grinius pažymi, šio poetinio 
stiliaus tėvas yra 19 amžiaus "St. 
Mallarmė. Vadinasi, susidarė 
šrmtmetinė tradicija. Jos pripaži
nimas tęsiasi.- Tūkstančiai jau-" 
nuolių hermetišką poeziją ir 
ska'to, ir studijuoja universite
tuose. Tolerancijos jie nusipelno 
ne mažiau už kitų pomėgių žmo
nes. Kažkaip netikslu vadinti juos 
nihilistais, "siekiančiai neigia
mųjų įspūdžių savo beprasmybės 
polinkiams patenkinti ir slap
tam protestui reikšti". Nors, tie
są pasakius, protesto nuotaikos 
daugeliu atvejų turi pagrindą. 
Mūsų epochos patirtis (kai kas 
teigia: skaistaus platonizmo pa
gimdyta katastrofų virtinė) vers
te verčia poetus trauktis htib "lo
ginės vaizduotes •' rr natūralaus 
mąstymo". 

Autorius kur kas įžvalgiau, ap
taria poetą Leonardą Andriekų 
Iškela jo susižavėjimą Būtimi ir 
santykį su Dievu. Tiksliai api
būdina Vlado Šlaito konkretų at
virumą. Nuoširdžiai įsigilina į 
Antano Jasmanto "Gruodo" te
matiką, pavadindamas poetą lie
tuvių lyrikos Mocartu. Jei pridė-

I Pasaulinio karo pabaigoje 
Lietuvai pasiskelbus nepriklauso-

j'mybę, nedraugiškai nusiteikusios 
I valstybės norėjo šį jos ryžtą su-
! kliudyti. Viena tokių valstybių 
Į buvo Sov.Rusija.nusprendusi Lie-
' tuvą okupuoti ir ją paversti sovie

tine valstybe. To siekdami, 1918 
I — 1919 metais bolševikai įsiver-
i žė į Lietuvą. Tačiau netrukus bu
vo išvyti iš Lietuvos, ir lietuvių 

' tauta gyveno daugiau kaip dvi-
. dešimtį metų nepriklausomą gy-
• venimą. 

Sovietų Rusija, nors ir pripa-
• žinusi Lietuvos nepriklausomybę, 
j vis tiek tykojo paglemžti Lietuvą. 
' vr progai pasitaikius (1939 m. su 
• Vokietija pasidalinus sferomis), 
į 1940 m. Lietuvą okupavo. Ta-
i čiau ta okupacija taip pat neil
gai tetvėrė. Vokiečių pradėtas ka-

i ras įgalino bolševikus išvyti iš 
I Lietuvos. Bet vokiečiams karą 
į pralaimėjus, 1944 m. bolševikai 

vėl užliejo Lietuvą. Taigi Lietu
va dabar išgyvena jau trečiąjį 
bolševikmetį. 

Pirmoji PabaJttetiu dailės paroda Kultūros židinv. New "> .-(.-«• Paroda vpafio 2<> i, Mtk 
Stovi i5 kaires į dešinę: dr. lngelevičius, jo dukra Kuzmins kienc daiL. Ir^elcMiieut. kalbi 
iinuui — daiL &. Zoromsldy 

Hali. Romas Viesulą*. 
^ .. Romas \ iesulas.. de 
N . O t r . S N d l l v t i . U n U . c ' : 

1. Dėl bolševikmečių 
skaičiaus 

Prisimenant 1918 — 1919 
į metų, 1940 — 1941 metų rr 
| 1944 metų bolševikų okupacijas, 

reikia skaičiuoti tris bolševikme-
čius. Tačiau reikia konstatuoti, 
kad šiuo metu tik retas suskai
čiuoja iki trijų boKevikmečių. 
Nors seniai tuo klausimu do
miuosi, bet pastebėti tik keli tei
singi pavyzdžiai. Štai jie. 

ProL Simas Sužiedėlis, rašyda
mas apie Latvijos bolševikmečius 
(Lietuvių Enciklopedija, XIV, 
236 psl.), sako: "...pirmosios oku
pacijos trumpame laikotarpyje 
(1919. 1. 3 — 1919. V. 22)..." 
Toliau rašo: "Antroji žiauri bol
ševikų okupacija..." Ir dar to
liau: '*.„ trečioji rusų (suprask: 
bolševikų. V. L ) okupacija tokia 
pat žiauri kaip ir pirmosios dvi;". 

Taigi prof. Simas Sužiedėlis 
skaičiuoja visus tris bolševikme
čius. Atrodo, taip pat galvoja ir 
Pranas Čepėnas. Jis savo straips
nyje "Informacija svetimomis 
kalbomis" (Sėja, 1972, 4 nr.) , 
kalbėdamas apie Encyklopedia 
Britanica, piktinasi lietuvės au
torės padarytomis klaidomis. Jų 
tarpe nurodo: "... betgi labiau
siai klaidingai ir sujauktai infor
muojama apie pirmąją 1919 m. 
rusu bolševikų okupaciją" (23 
psl-)-

Kun. J. Vaišnoros, MIC, straips
nio (Arkivyskupas J. Matulevi
čius Vilniuje), įdėto Arkiv. J. Ma
tulaičio - Matulevičiaus Užra
šuose, ketvirtasis skyrius pava
dintas "Pirmoji bolševikų oku
pacija" (96 psl.), kuriame apra
šomi arkiv. J. Matulaičio vargai 
1918 — 1919 m. bolševikmetyje. 

Pr. N. Savenas "Neužrašyti 
susitarimai" (Tėviškės Žiburiai, 
1971, 39 nr.) naudoja: "Per pir
mąjį bolševikmetį (1919) ...", 
"Antros bolševikinės okupacijos 
metu..." 

Tai ir viskas, kur pastebėjau 
i teisingai numeruojančius bolše
vikmečius. Jei kurio būčiau nepa
stebėjęs, labai atsiprašau. Sumi-

j nėti pavyzdžiai rodo, kad labai 
į mažas skaičius pripažįsta tris 
į bolševikmečius ir juos iš eilės nu

meruoja. Tačiau yra autorių, ku
rie pasakoja apie visus bolševik
mečius, bet numeracijoje klaidi-

sime puslapius, skirtus išeivijos 
poetėms ir humoristams, J. Gri
niaus įnašas į savos literatūros 
pažinimą yra tikrai imponuojan
tis. Kadangi dabarties Lietuvoje 
literatūros analizė turi derintis 
prie partijos nutarimų, "Veidų ir 
problemų" laisvas balsas juo la-

na skaitytoją. Kaip pavyzdžius ga
lima nurodyti šiuos faktus. 

Tiesa, dr. K. Gečys apie 1918 
— 1919 m. bolševikmetį visai 
nieko savo knygoje (Katali
kiškoji Lietuva, Chicago, 1946) 
nerašo. Pradeda tik apie 1940. 
VI. 15 okupaciją (332 psl.) 
ir toliau rašo apie 1944 m. 
okupaciją, pavadindamas ją 
"Antroji bolševikų okupacija 
Lietuvoje" (432 psl.). 

Prof. dr. K. Pakštas anglų 
kalba parašytame veikale (Lithu-
nia and World W a r II, Chicago, 
1947) rašo apie bolševikų įsi

veržimą į Lietuvą i r kovos eigą 
su jais (13 — 14 psl .) , bet toliau 
t ame pačiame veikale,tarsi užmir
šęs ankstyvesnį bolševikmetį, jau 
numeruoja ' T h e First Russian 
Ocupat ion (1940 — 4 1 ) " (28 
psl.) ir " T h e Second Russian 
Ocupat ion of Li thuania" (44 
psl . ) . 

D r . V. Sruogienė (Lietuvos is
torija, Lietuva amžių sūkury, 
Chicago, 1956) apie 1918—1919 
m. bolševikmetį papasakoja vaiz
džiai ir jautriai (892 — 894 p s l ) , 
o apie kitus bolševikmečius tik 
konstatuoja faktą, jų nenumeruo
jan t : "... pradėjo eilę skaudžių 
nelaimių — nelemtos bolševikų 
(1940 _ 41 m . ) , vokiečių (1941 
— 44 m.) ir vėl bolševikų oku

pacijos..." (939 psl.). Tokį nusa
kymo būdą laikau teisingu, nors 

(Nukel ta J 4 pusi.) 

TeL Pr 8-3229 

DR. AUNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 Weat 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akašcrtja tr moterų Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

M48 80. Pnlaald Bead (Crawford 
Medleal Building). TeL LU S-C44I 
Priima ligoniu* pagal sualtarUna. 

M neateUtepia, skambinti 874-80*4. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Hargnette Medleal Cente* 
6133 S a Kedzta Arcaac 

Vai.: ptrmad., antrad. Ir kctvlrtad. 
e iki 7:80 vaL rakaro. 

ieštad. nuo 1 iki S vaL 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef WA 5-2870 
Rezld. teL WAJbrook *-S048 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-41SI 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IMS So. fiOtt Avew Cicero 
Kasdien l-» Tai. Ir 6-* vai T » Z . 

išskyrus tre£ia.dieni»iH. 
Sefitadleolaia 12 iki 4 vai. pop<<t 

TeL ofiso HE 4-584JL rez. 888-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VAL.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:00-5:00 vai. popiet, txed ir Sa l t 
tik susitarus. 

Df. Ant Rudoko kabinetą 

DR. EDMUND L GIARA 
CPTOMETRISTAS 

M* Wert 81st Street 
TeL — OB ft-Zie© 

VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir 
«etv. 1.4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 

• -4 : ieStad. 10-1 r a i 

OCa, teL TJM4T7; Res. 244-28S9 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
Specialybe — Nervą tr 

Emocine* ligos 
ORAWFORD MEDICAL BCTU>IXG 

•44S So. Pnlaakl Boad 

valandos pagal snaltarima. 

Besid. tsL — GI8467S 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

«1» So. Kedzle Ave. WA 5-M70 
Valandos pagal snattariasa. M Be

skambinti: m 2-O901. 

TeL BEBaiioe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(LietcviE gydyto.1as) 
S82S West 58th Street 

Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 5-8 
vai. vak. Trec. ir aedtad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 
KCDIKIC LR VAIKV LIGOS 

SPECIALISTO 
MEDICAL BULTiDEKG 

71SS South Westem Avesme. 
Valandos: Kaadien moo 10 vaL ryto 

iki 1 vaL popiet 
Q«ao tel. R E 7-11«S; rezld. 2SS-2S12 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-98tl 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West Tlst Street 

(71-os tr Campbell A v e kampas) 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrad. tr 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITt 

7051 So. Wasntenaw — TeL 778-S7M 
Pritaikomi akiniai pa«al STdytoJv 

receptus. 
Didelis akinio rSma pasirinkimas 

VaL: pirm., antr., p e n k t 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 T. p. p 

Trečiadieniais uSdaryta. 

TeteL — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

• J U T LIGOS — OBffirjBGUA 
Oftaal: 

l t f Ho. WABASH AVK. 
43O0 SO. CENTRAL AVK. 

Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba Betnvtttad) 
OPTOMETRIST.\8 

akla. Pritaiko 

2818 W. 71st St. — TeL 737-5149 
VaL pagal susl^artmv USdaryta tra* 

DR. L B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE S-5898 
Specialybė Akli} ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2228 
DR, JANINA JAKSEVI6IUS 

J O K f A 
V A I K Ų L I G O S 

3868 West 8Srd Street 
Ptrmad.. antrad., ketvtrtad. tr penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki t vai 
vak. fiefttad. nuo l iki 4 vrl. 

PO 7-8008, Bes. GA 8-7X78 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 8Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

.•-- Jrr.ccaus r.^grrnė'irr.a, 
.vi.;r 'erie Griniau: "cikaluosc. 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGUA -

CHIRURGIJA 
014 No. Wee*eni Avesa 
1882 No. Weetera Ai 
Tai ataakama 12 ralandų 

4884441 — 1814885 

fstalKoe tr boto teL 8S2-1S81 
DR, FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1487 8. 4848 OoaCb, Oeare 

10-11 Ir 4-7 
MMB 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfis IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2888 W. 8Srd Street 

Vsl. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 778-2889, resid. 4484549 

DR. J. J. SIMONAITIS 
OYD T i o a s 

Adresas 4255 W. 8Srd Street 
Ofiso tdef . B E a-4410 

BesMenctJoa tdef. GB S-OSlf 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGA8 
Bendra praktika tr moterų figos 
Ofisas tr ree. SSSS w . sėsk m. 

TeL PRoapeet S-IISS 
Ofise vaL: pirm., antr.. tree S 

penkt. nuo 2-4 vaL tr 8-8 v. vak 
aaH. 2-4 p. p. tr kttn laiku 

Ofiso ttsL B E 4-S1SS, namų GI S-Stp) 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A 8 

2454 West 71st Street 
VaL: pirai., antrad.. ketv. tr peaktad 
t - l tr 8-7 — «• anksto 

TeL 
DR. P. € . WINSKUNAS 

GYDYTOJAS Ik CHIRURGĄ* 
8107 Weat 71st Street 

Valandos 
TTefi. tr 

1-4 vai. popiet, 
susitarimą 

Ofiso teL 8984188: aamn 898-48M 
BR. PETRAS fUOBA 

aYDYTOJAS IR CHTRUROA" 
8284 So. NarragasMett Aecsiss 

Vai pirm., antr. tr penkt.: t-T 



( > 

šeštadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 26 d, DfiAUUAfl- MENAS, UTBTRATCRA Ifr. m <%T) - į S S 

Ant Dievo delno... 
Pokalbis su rašytoja Ale Rūta 

— Jau apsčiai metu Lietuvių, šiems skaitytojams; gal pagyvin-
Fronto bičiuliai organizuoja lite- > tų ir bendrą susidomėjimą kny-
ratūros vakarus Los Angeles j gomis. 
mieste. A* ši tradicija tęstiną, 
nors literatūra domisi ne tiek 
jau daug žmonių? 

— Kiekviena gera tradicija 
tęstiną ir palaikytina. Tiesa, kad 
mes daugiau patraukiami koncer
tų, vaidinimų ar tik pasižmonėji-
mų, šokių ir balių. Bet yra daug 
ir literatūros "girtuoklių". Litera
tūrinės programos — koks 
džiaugsmas tiems, kurie lietuvių 
literatūrą mėgsta ir brangina. 
Los Angeles Lietuvių Fronto bi
čiuliai, manau, jau vien dėl kas
metinių literatūros vakarų ruoši
mo yra nusipelnę pripažinimo ir 
pagarbos iš visų tautiečių. 

— Lyginant su kitų sričių me
nininkais, ar visuomenes domė
jimasis rašytojais ir jų kūryba 
yra patenkinamas? 

— Kurie iš buvusių Los Ange
les mieste literatūros vakarų la
biausiai palietė jūsų širdį? Ku
rių rašytojų pasirodymas ilgiau
siai išliko atmintyje? 

— Poetai! Jie visada labiau 
paliečia širdį. Bet neprisimenu 
nė vieno iš jų vienuolikos Sv. 
Kazimiero parapijos salėje įvyku
sių literatūros vakarų, kuris ne
būtų sudominęs, ar kuris būtų 
apvylęs. Priešingai, — visais 
džiaugiausi! Kiekvienas autorius 
kuo nors nušvito! Mintim, išsi
sakymo forma, humoru, skulp
tūriškai išdailintu sakiniu... Jau 
vien girdėti pasiilgtą dailų lietu
višką žodį buvo miela. 

— Pasitaiko nuomonių, kad 
menininkas lyg ir esąs už visuo-

, , -w . .. meninės — politinės kritikos ri-—Aš manau, kad įseivnos I, „.^ . „r. . . . . . 
_,»^ - - •-. ». . . . . ' \bų. Kitaip išsireiškiant, memnin-
rasytojai neturėtu skųstis visuo-', .. -Tz, ' ., „,. 

. .. -SJ c . . i kas galis naudotis ne tik licen-
menes ]iems neatidumu. Skina- L . & ;. „ , t . „. . 
mos premijos, rašytojai kviečia- £ * ? * ? ? ' . * * * ' * « ? ? . P°-
m i | vakarų programas, ^ ^ ^ o . . Taigx, ^meno kurm, o 
pristatomos naujos knvgos... G * \ ^ * * l rūsyt°ią f l l hfnd-
* mažoka recenzijų. 'Nebūtinai i r o s ?moSlskos ™>™°?? °9* ™-kritikai ir literatūros specialistai, 
o ir skaitytojai galėtų vieną, 

'nininkas tremty turi net specia-
; lių pareigų savai tautai? 

antrą įdomesnį naujų knygų as- Į — Gyvendami laisvame kraš-
pektą iškelti ir viešai spaudoje 
pasvarstyti. Tai būtų ir au
toriams naudinga, ir įdomu vi-

te, kūrėjai turi absoliučią laisvę. 
Temų pasirinkimas, turinys, for
mų jieškojimas, pasaulėžiūrinė 

ar politinė spalva^. Visa tai kū
riny disciplinuoja tik estetinės, 
meninės normos. Bet., "licentia 
poetica" kūriny parodys, kiek au
torius yra savo pasaukimui ir dar
bui pasiruošęs; o "licentia politi-
caM —išreikš, koks esmėje žmo- | 
gus yra. Galima naudotis viso- j 
mis laisvėmis, bet žinant, kad 
visuomenės akys dažnai yra nu- j 
kreiptos ii kūrėją, reiktų laikytis! 
ribų . Rašytojui, man atrodo,! 
ypač tai svarbu. Negali žmogus j 
šokiruoti savo esme; negali ne
tekti pusiausvyros, jeigu šventai 
tiki kuriuo tikslu. "Licentia po-
etica" leidžia jieškoti naujumų, 
leidžia ir nukrypti; tačiau ilgai
niui kiekvienas vis tiek susiran
da savąjį kūrybini veidą ir jį iš
reiškia. "Licentia politica**... Kū
rėjas gali toleruoti kitus, bet juk 
turi kiekvienas savus įsitikinimus 
ir, žinoma, jie neišvengiamai at
sispindės bet kuriame kūriny. 

Taip, bendros žmogiškos nor
mos saisto ir rašytoją. Ir ypač 
rašytojas negali būti nei hipo-
kritu, nei pataikautoju, nei vie
ną dieną m&."*>onos, kitą Dievo 
garbintoju; tiesi, teisinga ir prin
cipinga asmenybė, —tokių vi
sada laukčiau talentinguose ra
šytojuose. 

Egzilas menininkas, be abejo, 
turi ir specalių pareigų savai 
tautai. Juk, atrodo, tik dėl to ir 
iš tėvynės pasitraukė, kad liudy
tų pasauly (savomis meno for

momis) Lietuvai padarytas 
skriaudas. 

— Kasmetinis Lietuvių rašyto
jų draugijos premijų mecenatas 
yra Lietuvių fondas, o premijas 
paskiria LRD-jos parinktos jury 
komisijos, šių premijų skyrimai ir 
įteikimai turėtų būti reikšmin
giausi įvykiai išeivijos literatū
riniame gyvenime. Dažnai gi jie 
tampa rutina ir visuomenės ne
labai pastebimu Kaip galima bū
tų šį svarbų įvykį išpopuliarin
ti, visuomenę daugiau sudomin
ti? 

— Lietuvių fondas (reiškia, 
— pati aukojusi visuomenė) yra 
reikšmingiausias visų mūsų kul
tūrinių apraiškų rėmėjas ir me
cenatas. Puiku! Bet kartais ten
ka suabejoti, ar Fondo vadovybė 
žino, kam subsidijas skiria, ko
kias antologijas finansuoja, ką 
premijuoja... Premijų paskyrimas 
—Jury komisijos kompetencijoj. 

Užtat Jury komisiją turėtų suda
ryti ne vien rašytojai, o bent pu
sę (tos komisijos) — meniškai 
šviesūs Fondo žmonės. įtraukti 
ir visuomenę i mūsų literatūros 
vertinimai Visuomenė dažnai pa-

0 jam — Moskva, strana moja rodnajal 
Prie Nemuno dainuoja Lietuva, 
Kvatojasi armonika smagi, 
Kai patvory gyvenimą baigi. 
Ir — lyg regi: 

Kaip arime suklupęs tėvas rauda 
Kolūkiu piauti vedamos ožkos, 
O sūnus gieda didžią liaudies naudą, 
Sutarę balsą visuose taškuos, 
Kol sudrėkina ašaros grumstus, 
Tarytumei lietus. 

Kaip molio stabą, ant akmens užkeltą, 
Mūs giminė apvilko rudine, 
Kad būtų jam speige stovėt nešalta, 
Kai lenkiasi apnuogusi minia. 
Maldaudama jį himnais pagarbos 
Naujos tarbos. 

Ir supranti, jog tujen dainius mažas: 
Vien meilę, džiaugsmą, sielvartą suoki, 
O jo posme — krauju padangės dabos, 
Buržujus brolis šautuvo aky, 
Perkūno trenksmas, 
Kruvina vaga, 
Ir pabaiga-. 

• 

• 

Gustaitis Nuotrauka Vytauto Maželio 
Saro linksmai! poeziją ir feljetoną rašytojas skaitys Chicagojie s. m. gruodžio 
3 d. (ateinant} šeštadienį) jaanhno centre rengiamam Lietuvių Bendruomenes 
25-terių uunų joatUejiniam vakare — 

Antanas Gustaitis 
• 

PROZIŠKI APMĄSTYMAI 
PRIE SENO DRAUGO POEZIJOS 

Skaitai. Knyga — poeto, seno draugo. 
Seniai ir jo pieštukas po žeme. 
Seniai kitus ir talentu praaugo 
Ir mirė su pašlovinto žyme, 
Pakilęs ligi didvyrio pradžios, 
Palaimintas valdžios. 

Skaitai. Stebies, kaip žodžiai iodį veja: 
Tu — vien banditas, buožė ir Šuva, 

SUNKU VADAM-. 

Sunku sunku vadam. Pasaulyje — per tiršta. 
Žmonių — tarsi šunų, sakytai mandagiau. 
Ir jie, tave veikloj apskaliję, nemiršta, 
O gimsta dar tokių eretikų daugiau. 

Kadaise griaustiniu surikdavai: Į kairę f 
O iš kairės — pirmyn, į dešinę greta! 
Dabar — vien pats iengi, iškėlę* vaiko gairę, 
O už tavęs toli užustalėj tauta.. 

Staliau tu įsakei, kas gera, bloga, dora, — 
/ vnukį, piemenie, jei žodžio neklausai! 
Dabar kalboj pačiam — į nosį pomidorą, 
Ir kiūtini namo, nužemintas visais. 

Kai būdavai valdžioj — sargai kepurę kėlė, 
Jei tavo sukaktis — Ilgiausių sugiedos, 
O šiandien — ir draugai ui priešo Jdelikėli 
Tave viešai seime vairuoja ui barzdos-. 

Sunku vadam. Sunku net žmoną suvaldyti: 
Vos prabilai garsiau — pakyla lig htbų. 
Girdi, kvaily, lig šiol buvau tava Aldytė, 
O nuo rytoj nakties ai — Misis Chou Wang-bu!., 

ti moka atskirti pelus nuo grū
dų, — ir be kritikų pagalbos. 

Lietuvių rašytojų draugijos 
metinę premiją gauti yra didelė 
garbė; tai mūsų "nobelinė" pre
mija. Autoriai, šią premiją gavę, 
turėtų būti daugiau spaudos ir 
visuomenės dėmesy; išskirtinis, 
iškilmingas premijos įteikimas, 
vakaras vien to autoriaus kūry
bai, premijuoto veikalo specia
lios laidos išleidimas...2odžiu,-i-
daugiau pagarbos tikrai vertin
gam, išskirtam kūriniui 

—"Tremtis —tai mirtis", — 
yra pasakęs Ovidijus. Ar mano
te, kad nuo rusų okupacijos iš 
tėvynės į tremtį pasitraukę lietu
viai rašytojai mūsų literatūrą bū
tų praturtinę didesniu kūrybos 
lobiu, jeigu jiems būtų lemta gy
venti laisvoje Lietuvoje? 

—Tremtis praturtino patirtį ir; 
išugdė nostalgiją. Taigi, rašyto-; 
ją labiau subrandino. Deja, dau
geliui rašytojų fizinės sąlygos ir 
stoka laiko sutrukdė išvesti į 
šviesą daugiau savo kūrybos 
brandžių vaisių. Pavergtoje tėvy
nėje kančios ir priespauda, be 
abejonės, pagimdė didžių rašyto
jų, bet jų kūryba dažnai režimo 
iškreipiama, nutildoma ar tebė
ra slaptose agonijose... Ta'gi, tik 
laisvoje Lietuvoje rašytojas galėjo 
būti bent laimingas. Ar jo kūry
ba būtų buvusi brandesnė (be 
išgyventų kančių pavergime ir 
tremty), — sunku pasakyti. Ta
lentas, laikas ir laisvė pagimdo 
didelius dalykus. 

— ]ūsų romanai, ypač "D'džio-
sios meilės" serija, skiriasi nuo 

daugelio kitų autorių kūrinių 
tuo, kad juose pagrindiniai vei
kėjai daugiaus'a teigiami Yra iš
plitęs įsitikinimas, kad be neigia
mų charakterių romanų kūrėjui 
neįmanoma išsiversti. Ar jūs tei
giamus charakterius imate są
moninga^ ar juos parenka kūry
binė intuicija? 

— Nemanau, kad mano roma
nų veikėjai daugiausia teigiami 
Jei taip yra, tai aš jų sąmonin
gai nesutaurinau. Galbūt rašyto
jo slaptas troškimas ne t'k at
kurti, bet ir perkurti pasaulį pra
siveržia veikėjų charakteriuose 
Pagaliau, ar tik neigiami veikė
jai sudaro knygos įdomumą? Jūs 
pats kartą prasitarėt, kad, Jūsų 
nuomone, sunkiau teigiamą cha
rakterį nubrėžti ir padaryti įdo
mų, negu neigiamą. 

"Kaip kas išmano, taip save 
gano", — liaudies posakis tinka 
ir kūryboj. Kiekvienas rašytojas 
taip rašo, kaip išmano. 

— Los Angeles 12-tas tradici
nis literatūros vakaras sk'riamas 
Jūsų kūrybai. Vakaro uždanga 
prasiskleis gruodžio 10 d. vakare, 
ar tą uždangą dalinai galėtumėt 
praskleisti tš anksto? Ko vakaro 
dalyvis galėtų tikėtis? 

—Visi rengėjai vakarus rek
lamuoja, programų dalyviai Šyp
sos', kad patiktą, kad patrauktu. 
Neduodu didelių pažadų; noriu 
tik ištesėt —kukliuosius. 

Visada šių vakarų rengėjai su
gebėjo pa si teikt gabius muzikos 
ir žodžio interpretatorius. 8J kar
tą taip p a t Piano muz'ka, dai-

(Nukelta į 5 psL) 

Priekvaiša 
Aloyzas Baronas 

Per vasarvietės miestelį nubėgo lietaus ir 
vėjo širmulys. Nestipriai, bet vėjuotai nuli
jo, ir lietus staiga visus sugrūdo j gausybę 
krautuvėlių, valgyklėlių ir barų. Buvo jau 
popietė, nebeatrodė, kad bus šilta, tačiau nie
kas per daug nesijaudino, čia buvo įvairių 
pramogų ir galimumų praleisti laiką ne tik 
prie ežero. 

Kazys Medinis stovėjo krautuvėlės prie
angyje ir laukė, kada nustos lyti. Jis rengėsi 
eiti į savo vasarnamį, kuris buvo miestelio 
pakrašty už poros mylių, bet tuo pačiu me
tu, nepaisydami lietaus, pro šalį praėjo Me
dinio pažįstamas jaunas chemikas su vyres
niu vasarotoju, kepinių išvežiotoju. 

— Saugais nuo lietaus, — nusijuokė iš
vežioto jas. 

— Tuoi nustos, — šyptelėjo Medinis, — 

bet kadangi aš medinis, tai man lietus ne
kenkia. 

— Niekam nekenkia, —šypsojosi che
mikas, —visi išdžiūna, bet šiaip a r taip, to
kia diena tik gerti arba kortomis lošti. Vyks
tam pas mus. ten rasim mano uošvį, seną 
karininką, mėgstanti lošti kortom, tai visi 
ir palauksim, kol pragiedrės. 

Medinis valandėlę galvojo. Namuose žmo
na su dvylikos ir trylikos metų mergaitėmis 
tikriausiai dabar grįžta iš paežerės. Berods, 
žadėjo važiuoti karuselėn. o iš ten, kaip pa
prastai, sustos kur nors valgyti. Kišenėje jis 
turėjo keliasdešimt dolerių, ir, lošiant ma
žomis sumomis pokerį, tokios sumos užteko. 
Pagaliau jis čia atvyko ilsėtis, o ne taupyti, 
todėl pasakė: 

— Gerai. 
Chemikas mažyte mašina nuvežė juos į 

savo vasarnamį. Ten susitiko pliką, nedidelio 
ūgio chemiko uošvį, kurį Medinis taip pat 
neblogai pažino, ir jie suėjo į vieną iš na
mukų. Chemikas sumaišė po stiklinę kažko
kio saldžiarugščio gėrimo, ir jie, pasitraukę 
staliuką į vidurį karr.b?.".^ fra^ido. Lauke 
.1:.- ••"rrtsif iti^ėgdavc basom kojom greitas. 

lietus, kartais švystelėdavo nouga saulė. 
Sakoma, kad laikas greit bėga baliuose ar 

besikalbant su kokia mergina, kurią tu myli 
ar baigi įsimylėti, bet kortininkai teigia, kad 
greičiausiai laikas bėga, lošiant kortomis. 

Buvo šviesu, vėliau temo, atėjo naktis ir 
pagaliau pradėjo švisti. Nuo nemigos ir gė
rimo vyrai buvo apsiblausę. Išsigiedrijo, toli 
už nusitesusio miško turėjo tekėti saulė. 

Medinis pasikėlė. Jis buvo prasilošęs pa
lyginti nedaug, bet beveik visus iš turėtų 
keturiasdešimt septynių dolerių. Jie lošė ma
žomis sumomis, bet Mediniui labai nesisekė. 

— Kadangi aš daugiausia laimėjau, tai 
aš tave parvešiu namo. — pa*akp Karininkas, 
bet cbenukas pridėjo. — ne aš, aš jaunesnis. 

Vasarvietė jau po truputi kėlėsi, fijo iš 
motelių meškeriotojai, važiavo pienininkai ir 
duonininkai. Medinis pagalvojo, kad, štai, 
aną Vartą nedavė dešimt dolerių dukrai kaž
kokio rėksnio dainelių albumui, o dabar tiek 
d:iug pralošė, bet vis *.iek netoli r.arr.4, at
sisveikindamas dv-r:-.\, pasakė: 

— Ačiū, *ad ps>:-".etėt Maloniai pralei
dom laika. |-':c —.?-'•-" '"•9fngų atsiminimas 

— Mea sies tie*, v- e apiplėšėm, bet k?.v> 

kartą atsiloši, — nusijuokė nuvažiuodamas 
chemikas. 

Medinis tyliai įslinko į vasarnamį, kad 
neprikeltų kitų, bet žmona jau laukė ir pik
tai nusijuokė: 

— Nežinau, ką reikėjo daryti, kur ieško
ti, pas graborių, policijoj ar ligoninėj. 

— Nebuvo kaip paskambinti, kortom 
lošti užsikabinom, nieko neatsitiko, — ban
dė taikiai kalbėti Medinis, bet žmona, sto
vėdama vienmarškinė, gana piktai plūdosi, 
neužmiršdama jo ir ankstyvesnių nusikal
timų, o kadangi nusikaltimai buvo maži, tai 
žmona stengėsi juos padidinti. Nuo to Me
dinį ėmė siutas. Jis nusičiupo savo mažą la
gaminėlį, kuriame tebuvo tik knyga ir pora 
baltinių, ir pasakė: 

— Užteks, užteks, jeigu jau taip vasa
roti tenka, tai aš geriau važiuoju namo. 

— Važiuok, važiuok, tik mašiną man pa
liksi, nes ką as be jos su vaikais darysiu, 
— neatsileido žmona. 

— Žiūrėk tu man, pusę pasaulio žmonės 
be mašinos apvažiuoja, galiu palikti, baisus 
čia daiktas. — Medinis pyko, Ugi sekmadie
nio dar buvo pora diena, jia oarvažjuo* tr 

pabus namie. Minutę galvojo nekreipti dėme
sio, atsigulti, bet nemiegota naktis ir nors u* 
negausus alkoholis buvo išaštrinęs nervus ir 
todėl, kai žmona pasakė "keliauk kur nori**, 
Medinis atkirto: 

— Iškeliausiu. Paganau aš nieko nepa
dariau, ko čia rėkti. 

Jis užvėrė duris. Mergaitės miegojo, nes 
jie abu barėsi prislopintais balsais, ir jis da
bar to gailėjosi. Jei mergaitės būtų pabudę, 
gal visas kvailas ginčas butų baigęsis kitaip. 
Dabar jis ėjo, nešinas lagaminėliu, į miesteli. 
Keliuos judėjimas dar vis buvo labai malas. 
Medinis nežinojo, kur eina, jį ėmė nuovar
gis, bet tuo pačiu dar labiau ėmė pyktis. Prie 
ežero kranto pastebėjo meškeriotojus. Ma
žas, šiltai apvilktas berniukas traukė mažas 
žuvytes, ir Mediniui pagailo savo mergaičių, 
kurios atsikėlę klaus, kodėl tėtis išvyko. 
Bet Medinis pyko ant žmonos ir būtinai no
rėjo išvažiuoti. Jis vis ėja Vilkėjo mėlynais 
baltiniais, be švarko, rusvom kelnėm, gels
va barzda buvo gerokai pažėlusi Medinis 
stabtelėjęs suskaitė pinigus. Buvo pustrečio 
dolerio. Baltinių kišenėlėje rado dar doleri 
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bet to negalėjo užtekti jokiam kelionės bi
lietui. 

Miestelis buvo sukilęs. Krautuvės ir užei
gos atsidarinėjo. Medinis jautė troškulį, jis 
užėjo į nemažą alinę, dvokiančią vakarykš
čiais tabako dūmais, ir paprašė alaus. 

Valandėlę jis taip sėdėjo. Kartais užei
davo noras grįžti atgal į vasarnamį, bet su 
kiekvienu nauju gurkšniu ryžosi bet kokia 
kaina parkeliauti namo. Ne, jis nestovės, 
nykštį iškėlęs, ant kelio, kad kas nors jį 
paimtų. Parvažiuos traukiniu. Išėjęs iš alinės 
sutiko jauną liesą poUcininką ir paklausė, 
kur traukinių stotis. Buvo miestelio pakraš
ty, nelabai toli. Medinis iš lėto nuėjo, dabar 
nejuto jokio nuovargio, tik užsispyrimą. Sto
tyje jam pasakė, kad teeina tik vienas trau
kinys, jis yra išėjęs, o kitas eis rytoj rytą. 
Jam nurodė vietą, kur sustoja autobusai. 

Medinis grįžo atgal, jis buvo apšepęs ir 
nemiegojęs, ir, be abejo, vaikštąs su tuo la
gaminėliu galėjo ne vienam kristi į akis, bet 
tai nebuvo svarbu. Jis priėjo vaistinę, ties 
kuria sustoja autobusai. Jauna mergaičiukė 
paslaugiai ant lapuko nurašė visą tvarkaraš
tį. Du autobusai jau buvo išėję, vienas eina 
už pusvalandžio, o kki du po pietų. Perdė
tai mandagiai padėkojęs mergaitei, Medinis 
gatvėj atsisėdo ant suoliuko. Pro šalį grūdo
si žmonės, ūžė mašinos, ėjo pusnuogės pa
auglės ir vyresnio amžiaus moterys, basi. 
trumpakelniai jaunuoliai. Medinis pyko, jis 
dabar būtinai užsispjTė parvažiuoti namo, 
bet bilietas autobusui kainavo septyni do
leriai, pusdolerio reikėjo dar tramvajui par
važiuoti iš stoties namo. Medinis vėl paju
to troškulį įėjo į restoranėlį, lėtai išgėrė 

už paskutinius pinigus tris stiklus alaus 
h* vis galvojo, kaip ištrūkti iš tos prakeik
tos vasarvietės. Dabar būtinai reikėjo tų ke
lių dolerių. Medinis vėl atsisėdo ant suolo, 
saulės atokaitoj jį suėmė miegas, ir valan
dėlę užsnūdo. Žmonės ėjo, jis čia niekam 
nerūpėjo, visi buvo atvykę pailsėti, o ne rū
pintis kitais. Nuo didelio sunkvežimių dun
dėjimo Medinis pabudo, per sekundę jis vis
ką prisiminė, ir nors pyktis buvo praėjęs, 
bet ryžtas išvykti ne. Jis būtinai norėjo at-
sikeršyti žmonai už bereikalingą plūdimąsL 
Jis parvažiuos namo, išsimiegos, pailsės, te
gu ji čia pati, t ą nori, veikia ir pati krauna-
si, vykdama namo. Bet pirmiausia reikėjo 
tų prakeiktų dešimties dolerių. Medinis pa
matė tą patį jauną poUcininką ir paklausė: 

— Pamečiau pinigus, dabar negaliu 
grįžti namo. Ką turėčiau daryti? 

— Gaila, bet nežinau, manau, kad turi
te rasti, kas jums paskolins. 

— Na, ačiū, gal galite pasakyti, kur yra 
policijos stotis. 

Policininkas noriai paaiškino. Stotis bu
vo netoli, mažame, mediniame name. Rašti
nėje sėdėjo pusamžė moteris ir vartė kažko
kius raščiukus. Medinis pasistatė savo laga
minėlį ir paklausė, ar jis čia negalėtų gauti 
dešimties dolerių, kuriuos jis tuojau pat 
parsiųstų. 

Moteris įtartinai žvilgterėjo į apšepusį 
Medinio veidą, apnešiotus baltinius ir apsi
blaususias akis. • 

— Žinote, neturime čia tokiem reikalam 
jokių sumų. Gal jūs galite gauti pas pažįs
tamus? 

— Ne, visa tai aš pats žinau. Ačiū, — jis 
pasiėmė lagaminėlį ir ramiai uždarė duris. 

Taip, jis negali gauti dešimt dolerių jo
kioj krautuvėj, jam neduos, tai aišku, val
katų ir čia apstu, bet banke turi trisdešimt 
tūkstančių. Pagaliau jis gali pasiskolinti 

miestelio taupymo įstaigoj. Už poros blokų 
buvo bankas. Nesmagiai jausdamasis, Me
dinis įėjo į vidį. Prie vieno iš trijų langelių 
stovėjo tarnautojas jaunas vyras. Ir kai jis 
atleido senyvą, puošniai, ne vasarvietiškai, 
apsirengusią ponią, Medinis pasakė: 

— Aš norėčiau pasiskolinti pinigų. 
— Gaila, mes skoliname tik nekilnoja

mom nuosavybėm pirktL 
— Bet man būtinai reikia, a š turiu ban

ke pinigų, jūs galit paskambinti ir įsitikinti, 
— kalbėjo Medinis, —man reikia labai ma
žos sumos. 

— Ne, gaila, — vyras žiūrėjo užjaučia
mai, — gal kartais bosas paskolintų asme
niškai, kartais j is taip padaro, bet dabar 
jis išėjęs priešpiečių. 

— Keista, — beveik pyktelėjo Medinis, 
— turiu trisdešimt tūkstančių ir negaliu gau
ti dešimt dolerių. 

— Taip yra, —mandagiai patvirtino vy
rukas. 

Medinį dabar pagavo tokia nuotaika, kaip 
lošiant kortomis. Būtinai atsilošti, statyti 
dvigubai ir kirsti. Dabar būtinai kur nors 
norėjo gauti dešimt dolerių, pagaliau nors 
aštuonis. 

Lauke buvo gražu, šviesu ir šilta. Gatvė 
ūžė, žmonės ėjo nežinia kur ir ko, valgė, 
kalbėjo, žiūrėjo } langus, pirko nereikalin
gus daiktus. Mieste buvo milijonai dolerių, 
o Medinis nežinojo kur gauti jų autobuso 
bilietui. 

Prie mažos aikštelės jis pastebėjo kelio
nių biurą. Viduje kambario esančiame ap
skritime stovėjo jauna mergaitė, su ja kal
bėjosi vaikinas, tikriausiai ne interesantas. 
Medinis įėjo vidun ir sustojo prie apskritimo. 

— Kuo galiu padėti? — paklausė mer
gaitė. 

— Jūs parūpinate kelionių bilietus? — 
pradėjo Mfldfru*. 

—- Taip. 
— Aš turiu važiuoti ~\ Chicagą. Ar gante 

parūpinti man autobuso bilietą fa* sąskaitą 
pasiųsti mano adresu? Tapatybei įrodyti aš 
turiu vairuotojo liudijimą. 

Mergina sumišo: 
— Mes parūpiname lėktuvui bilietus j ki

tus kraštus ar miestus. Mes rezervuojame. 
Betgi čia pat autobusų stotis, galite nueiti 
ir nusipirkti. 

— Aš dabar neturiu pinigų. Namie tu
riu ir negaliu pasiimti. 

— Labai gaila, — abejojo mergina. 
— Jūs galit pasiskolinti, — pasakė gre

ta stovėjęs vyrukas. 
— Bet kur? 
— Nežinau. Kur nors. 
Valandėlę visi tylėjo. Paskui vyrukas iš

tarė: 
— Jeigu jus ištiko nelaimė, tai eikite į 

policiją. 
— Buvau, jie nieko nepadėjo. 
— Tada eikite J parapiją. Klebonas tik

rai paskolins. Juk čia maži pinigai, — kal
bėjo jaunuolis, — paėjėkite šešetą blokų, 
šios gatvės gale bus bažnyčia. 

Medinis svarstė, j i s puikiai žinojo, kur 
yra bažnyčia, praėjusią vasarą joj klausė 
mišių. 

— Gerai, — iš lėto išėjo. Merginos ir 
jaunuolio užuojautos žvilgsniai jį erzino. 
Tikrai, kam jie buvo tokie malonūs. Bet Me
dinis tuoj vėl viską užmiršo, jį vėl puolė 
įniršis bet kokia kaina parsigauti namo. 

Dabar jis ėjo klebonijos link. Buvo pa
kankamai šiame miestelyje prisivaikščiojęs, 
nejautė nuovargio, jautė pyktį ir vėl kratė 
kišenes, ieškodamas pinigų, lyg kas nors 
būtų vogčiomis ten pinigus įdėjęs. Bet kiše
nėse tebuvo tik centai. Ant šaligatvio sto
vinčiam kioske nusipirko vaisvandenių, išgė
rė ir vėl ė j a 

Ligi paskutinio autobuso išėjimo buvo 
dar daugiau valandos, bet Medinį jau paga
vo laiko stokos karštligė ir jis paskubino 
žingsnį. 

— Tėtyte, kur tu eini? — užgirdo j i s 
vyriausios dukros balsą ir krūptelėjęs atsi
gręžė. Tikrai, tai buvo ji. 

— Kur tu eini? Mes tave matėm gerian
tį prie kiosko. Mamytė jieško vietos maši
nai pastatyti. Aš atbėgau tavęs pasitikti. 

— Labai malonu, l y g gėdydamasis išta
rė Medinis. 

— Jie dabar ėjo atgaL Priekyje iš būrio 
einančių išskyrė žmoną, ateinančią su jau
nesniąja dukrele. 

Kai susitiko, žmona paklausė: 
— Kur tu dabar vaikštai? 
— Norėjau išvažiuoti namo, bet dar ne

pasisekė. 
— Kinam, užvalgysim restorane. 
— Labai apžėlęs ir nesiprausęs. 
— Tai nieko, dar jaunas esi, gali būti 

ir apžėlęs, —nusijuokė žmona, nebesipy-
kim. 

— Ne, — atsakė Medinis ir pajuto kaž
kokį graudumą, lyg būtų grįžtąs iš tolimos 
kelionės, nors nebuvo praėjusi nė para nuo 
to meto, kai važiavo lošti kortom. 

Kryžkelėje stabtelėjo. Mergaites stebėjo 
pro langą, kaip viduje gražiai išsipuošusios 
merginos gamino saldainius, šviesom pasi
keitus, perėjo gatvę. A n t šaligatvio sėdėjo 
būrys jaunuolių. 

— Jie matė tave ir sakė, kad tu prie-
kvaiša, — nusijuokė žmona. 

— Mamyte, — kas yra priekvaiša, —pa
klausė jaunesnioji dukra. 

Motina norėjo atsakyti, kad tai stupid, 
bet nesuspėjo. 

— O, tai toks žmogus, kuris neturi pi
nigų, — pasiskubino atsakyti Medinis, 

C 

Vienas bolševikmetis 
eina užmarštin 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ir be numeracijos. Ta pati auto
rė istorijos vadovėlyje (Lietuvos \ 
istorija, šeštoji laida, Chicago) 
papasakoja apie 1918 — 1919 m. 
bolševikmetį (317 — 324 psl.), : 

toliau apie 1940 m. bolševikų 
okupacija (380 - 389 psl.) ir vė
liau apie (1944 m.) trečiąjį"bol
ševikmetį, tą skyrių pavadinda
ma "Lietuva antroje bolševikų 
okupacijoje"' (395 psl.), tarsi an
ksčiau tebūtų buvęs tik vienas 
bolševikmetis. 

Lietuvių enciklopedijos XXXIV, 
434 psl. pradžioje kalbama apie 
pirmąją bolševikų okupaciją 1919 
metais. 1940 — 1941 m. vadina 
antrąja okupacija, tačiau toliau 
1944 m. okupaciją vadina ant
ruoju bolševikmečiu. Arba Ai- j reikalų komisariatas prie RSFSR j i; sodinimai į kalėjimus. Buvo 
duose (19177, 2 nr., 94 psl.) vie-Į Tautybių reikalų liaudies komi-Į vykdomi trėmimai ir šaudymai. 

E!e«3 Urbah6 Pasikeitimas (kolata) 
B Liet uvh? dailininkių parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicago} 

noje recenzijoje pasakyta: ''Betgi 
daugiausia vietos skirta borševiki 

šariato. 1918 m. pradžioje (1. 10) 
Sovietų Rusijos liaudies komisarų 

nei okupacijai tiek 1918 — 19, j taryba paskelbė dekretą, kad vi-
tiek 1940 — 41 metais". Pagal I j ^ g Lietuvos 1915 m. evakuo-
datas išeitų, kad čia pasakyta j tos įstaigos būtų perduotos Lietu-
apie pirmąjj bolševikmetį (19181 vos reikalų komisariatui. Ka- j lis Petras, Bolševikų valdžios at-
— 1919) ir antrąjį (1940 —- į dangi Vyriausioji lietuvių tautos j siradimas Lietuvoje 1918—1919 

Ką okupuotoji Lietuvos dalis per
gyveno, puikiai galima sužinoti 
iš vyresniųjų pasakojimų ir pa
rašytų atsiminimų, kurių čia 
keletą siūlome perskaityti: Gude-

1941), tačiau vėliau tenka sulauk- j taryba Rusijoje (suorganizuota 
ti staigmeną, nes rašant apie į Voroneže) buvo didelis kliuvinys 
Rugienių pasakyta: "... pirmojo j bolševikams, tad Tautybių reika-

metais jų pačių dokumentų 
šviesoje, London, 1972; Gudelis 
Petras, Joniškėlio apskrities par-

41) buvo Zarasų NKVD virsi- į ją uždaryti, 1918. XII. 8 sudarė 
ainiu padėjėjas..." Čia tas pats j Lietuvai ( ir Gudijai) Laikinąją 

bolševikmečio metais ( 1 9 4 0 - į Jų liaudies komisariatas nutarė j tizanai, I dalis, Roma, 1975; Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis Matu
levičius, Užrašai, London, 167 — 
195 psl.. Navakas Jonas, Lietuvai 
besikeliant, Kaunas, 1928; Petrui-
tis Jonas, Mūsų žygiai (atsimini
mai), I, 1935, II, 1937; Petraitis 

atsitikimas kaip ankstyvesniame 
pavyzdyje. Pirmasis bolševikme
tis "užmirštamas", tada antrasis 
vadinamas pirmuoju. 

Taigi gerai numeruojančių 
bolševikmečius tėra tik labai ma
žai. Yra dar šiek tiek besipainio-

vyriausybę su Kapsuku priešaky
je, kuri tuoj (1918.XII.16) paskel
bė manifestą apie tarybų val
džios įvedimą Lietuvoje. Nors 
dar nė viena Lietuvos vietovė ne-1 Jonas, Laisvę ginant (atsiminl-
buvo šios vyriausybės valdžioje, 'mai), 1953; Sėlis Petras, Bolševi-
tačiau Sovietų Rusijos Liaudies j kai Suvieko apylinkėse, Draugas, 

jančių, bet daugumas tešneka ! komisarų taryba, Lenino pasira- į 1976. VIII. 5, 6, 7. 
tik apie du bolševikmečius: pir-išyru dekretu (1918. XII. 22) pri-| 
tnuoiu vadina 1940 — 1941 me-i pažino Lietuvos respubliką ir jos j 3. Prasilenkimas su tikrove 
tų ir antruoju - 1944 metų, o | laikinąją (bolševikinę) vyriausy-j p ( ] m _ Q ^ . 

• - 1 9 1 9 metų nustumia i bę. Sonetų Rusija taip pat su-1 ^ ^ . J ^ l f a n l L h_ 
tarsi ,o nebūtų, darė o p c i j a i r ^ d y t . raudono-į ^ ^ ^ r e i k a l a u j a \ . i s u s į f 

šios armijos divizijas ir jas pasmn ,, . .„. . _ . *T_ ., _ ^ . . . . ' • > t~ tus skaičiuoti. Tą bolševikmetį nu-
te ] Lietuvą. , . „ v . 

' . . stumdami j užuomaršų, m&s 
Raudonoji armija įsiveržė i Lie- j ž e i s t u r n e u ž ]a{ s v ę kovojusius ir 

levikmečio nenumeruoja pirmuo-į tuvą iš rytų ir šiaurės. Iš rytuj č i a i d ė l j o s ž u v u s i u $ . Kia i d I n_ 
iu, bet apie jį bevei.< nieko ne-1 įsibrovė bolševikinė Pskovo divi-:' . . ' . , 
L„IV~ 6 . i _: in^n •• • *• - T P x- • tume ateinančias kartas, jiems pa
kalba. Šneka tik apie 1 9 4 0 — zija ir užeme Zarasus, Švenčionis, | *' ^ 
1941 m. ir 1944 m., numeruojant j Uteną ir nužygiavo Vilniaus j lodami tik du bolševikmečius vie-
juospirmuoiu ir antruoju. i kryptimi. O iš šiaurės (Latvijos) j tojo buvusių trijų. Netyčia pri-

Neužginčijamas faktas, kadi - Internacionalinį divizija ^ ^ ^ ^ '- ' 
1918 m. pabaigoje bolševikai jsi-s me Rokiški ir Kitas siaurės Lietu- s 
veržė į Lietuvą. Tas žygis buvo į vos vietoves. | ^ ^ ^ 
Sovietų Rusijos suplanuotas ir Sovietų Rusija okupavo apie jį 
atliktas. Neilgai trukus, po bolše-1: tris ketvirtadalius Lietuvos teri-jt 
vtkų revoliucijos Rusijoje, (1917. | jos. Gyventojai pateko į t eroro! ^ 
XIL 21) buvo sudarytai Lietuve* į valdžią. Prasidėjo suinunėjinu. lumuu^MiiHlilim 

i !*»tene bolševikinei propagan
dai, kuri įrodinėja, kad pati lietu-

j vių tauta karėsi sovietinę sant-
f vark%, o raudonoji armija tik jai 
j pagelbėjo, kad jokios okupacijos 
i nebuvo. Sumenkintume savo tau-
i tos dideles pastangas organizuo-
j ti karine jėgą ir sunkias kovas su 

bolševikais. 

4. Praktiškas patarimas 

Normaliai bolševikmečius reik-
I tų numeruoti, juos vadinant pir-
, muoju (1918—1919), antruoju 
j(J940 — 1941) ir trečiuoju 

(1944). Kadangi dauguma įsi
kando antrąjį bolševikmetį va
dinti pįrmuoj'u, tad praktiškais su
metimais būtų parankiau bolše
vikmečius vadinti tuo tarpu ne 
numeriais, bet datomis : 1918 — 
1919 metų bolševikmetis, 1940 
— 1941 metų bolševikmetis ir 
1944 metų bolševikmetis. 

Kas norėtų naudoti apie bol-
ševftrnečlus Kterat3rą, kad šiuo 
meta įsivyravusios klaidingos bol-
ševftmečių numeracijos nebūtų 
suklaidinti, patartina žiūrėti ne į 
numeraciją, bet j chronologiją 
Tačiau visiems suprantama, kad 
vėliau (istorinėje perspektyvoje) 
bolševikų okupacijos bus nume
ruojamos: pirmoji bolševikų 
okupacija, antroji bolševikų oku
pacija ir trečioji bolševikų oku

pacija. Arba: pirmasis bolševikme
tis, antrasis bolševikmetis ir tre
čiasis bolševikmetis. 

— Nieko nėr, ką taip labai 
nenoromis priimame, kaip pata
rimas. Josepb Addfcsoa 

— Nelaimei atsisukus priei 
tave, net kisielius laužia tavo 
dantį. Pers* patarlė 

— Skęstančio žmogaus lie
tus nekamuoja. 
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RADIO PROGRAMA 
Saniaasia Lietuvio, Rado M H 

• s Naujoj Aaggjoj Ii Stotim 
WBi8R, 1380 fcaaga, veikia, sekma
dieniais am 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių, pa-
•aulinių sumi santrauką n- komen
tarai, muzika, dairos ir Magdutės 
pasaka. &ą programą veda Stepo
ną* ir Valentina Minkai. Biznio 
wttalala kraiptie | Baltfe 

užuomarštin 
buvę. Liūdna, kad ir Lietuvių 
Enciklopedijos XV tomas, skirta
sis Lietuvai, ne tik pirmoje bol-

ari 

TRETO VAINIKAI 
Lietuviu Poezijos Antologija, daly-
«M)a virs 50 autorių, Metais vir-
MMsIKOu. 

K A R O N A 
AaatoRfaus Kairio istorrnS poema, 
trys fctorinfe dramos 9 Mindaugo 
Ma% 316 pusl„ iliustruota, toe-
ta» vtratUais $&ja 

* i knyft* karta $MuM 
UMsakytb 

•BUT. TeMoataa 2B8-0I89. Ten 
pat garniamaa dienraštis "Drsu-

tr i saite dMsjj 
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Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namu paskolų reikalais 
visas nrasų apylinkes. 

Dėkojama Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
boti Jom* naudingi ir 
ateityje. 
Sąskaitos apdiaastes 

M $4flu0MJa 
FRANK ZOGAS-

President 

W. 9Uh Street 
Onesgo, DL 69629 

Efese 92S-7400 
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NAUJU METU S U T I K I M A 
KVIEČIAME V K W UETUfTOS B VISŲ LIETUVIŲ KOLONIJŲ 13SSKS 

Gruodžio 31 d., 1977 m.r 8:00 vai. vakare 
BOSTOtf MUK M J U HOHL firand Btllrtom (buvot Stailor Hllttti) 

PROGRAMOJE: fascMsags vakariene, garsas **w ui* asmemt orkestras. 
Bilietą kaina: Jnkaisant vakariene, gėrimus ir Šampaną, $28.00 asmeniui. 
Bilietai įsigyjami fld groodžm te d. Stalai IG-Stai sumenu rezervuojami pas: * 

BIRUTĘ ADOMAVIČIŪTE (817) 7284278 
4 SbeffieM ffest, tlstkealer, MA SIMO 

• 

DAIVA IZBICKArrc f617) 328-7442 
MA 

Vor 
K 

aervariyja korteles su 28% nuolaida Autnmabūh] 
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Kultūrine kronika 
OSKARAS MILAŠIUS LA CO-
MEDIE FRANCAISE SCENOJE 

Minint 100 metu sukakti nuo 
Oskaro Vladislovo Milašiaus gi
mimo, rašytojas šių metų eigoje 
ypač buvo pagerbtas Prancūzijo-I 
je. Daug kur šio krašto kultūri
nio gyvenimo įvykiuose isipynė ir! 
mūsiškio Milašiaus minėjimai, i 
jam skirtos akademijos, literatū
ros vakarai ir pan. Dabar, metus 
užbaigiant, Milašiaus keturių 
veiksmų misterija "Saulius iš 
Taršo (Saul de Tarse) lapkričio 
21,22 ir 30 d. statoma bene gar
siausią teatrinę tradiciją ir aka
demini prestižą turinčiame Pary
žiaus teatre "La Comedie Fran-
eaise". Spektaklyje dalyvauja ak
toriai, kurių pavardės Paryžiaus 
kultūriniame gyvenime daug ką 
sako: Francois Chaumette, Mi-
chel Etcheverry, Rene Arrieu, 
Francois Beaulieu, Nicolas Sil-
berg, Patrice Kerbrat (pagrindinė
je rolėje), Georgės Riąuier, Ri-
chard Berry, Jean-Noel Dalric 
ir Ludmila Mikael. Scenos api
pavidalinimas — Jean — Francois 
Remi. Papildomi "Sauliaus iš 
Taršo" spektakliai dar bus Pary-
iuje gruodžio 1 ir 2 d Juos 
rengia "Amis de la Comedie — 
Francaise ir "Amis de Milosz" 
draugijos. 

DR. M. GIMBUTIENĖS 
ARCHEOLOGINIU 

KASINĖJIMŲ DEŠIMTMETIS 
Amerikos Archeologijos insti

tutas drauge su Los Angeles Ka
lifornijos universiteto (UCLA) 
bičiulių draugija surengė prof. 
Marijos Gimbutienės išskirtinio 
kasinėjimo paminėjimą lapkri-

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

"JULIA" yra plačiai diskutuo
jamas filmas, pagrįstas vienu įvy
kiu iš Lillian Hellman knygos — 
autobiografijos "Pentimento' 

persunktas sąmojum — toks Ham-
mett, miręs 1961 m., mums buvo 
perduotas Jason Rpbards. 

Netgi trumpa Johanno rolė pa
lieka atmintina, sukurta talentin
gojo Maximilian Seneli. 

Būtų nuodėmė nepaminėti 
nuostabių vaizdų iš tikrų vieto
vių. Filmavimo aparatai au-

| | (1973 m.), kurioje ji atpasakoja j džia pirmyn ir atgal tarp Angli 
savo gilią viso gyvenimo draugys- i i06 i! os> 

tę su vaikystės laikų klasės drau-

M. Stankūnienė 
Cabaca seandens (aliejus) 

B Lietuvių dailininkių parodos Čiurlio, 
sio galerijoj, Jaunimo centre, Chkagoi 

vauja 38. Parodą surengė Lietu
vių dailininkių sąjunga. 

PROF. VLADO JAKUBĖNO 
MIRTIES METINĖS 

Ryšium su kompozitoriaus 
prof. Vlado Jakubėno vienerių 
metų mirties sukaktimi Chicago-
je Jaunimo centras gruodžio 11 
d. (sekmadieni) rengia kompozi
toriui skirtą minėjimą — akade
miją. Paskaitą apie prof. Vladą 
Jakubėną ir jo kūrybą skaitys muz. 
Aleksandras Kučiūnas. Progra
moje taipgi dalyvaus solistė Da
na Stankaitytė ir Jonas Vaznelis. 
Bus atliekami prof. Vlado Jaku
bėno kūriniai. 

NAUJI DAIL ADOLFO 
VALESKOS VITRAŽAI 

ge, vardu Julia. Atrodo, kad kiek
vieną sezoną yra koks ypatingas 
filmas, kuris tampa pasikalbėjimo 
objektu. Šį rudenį tai yra "JU
LIA", Hollyvvoodo atsakymas 
tiems, kurie dažnai (ir pateisina
mai) dejuoja, kad niekas nebe-
stato daugiau (gerų!) filmų, 
kaip seniau kad statydavo. 

Lillian Hellman karo laikų 
memuarai yra įkvėpimu "Julijos" 
pasakojimui. Šis pastatymas ir 
yra supintas kaip gyva duoklė 
brangiam atminimui. Mes girdi
me kietos ir įtemptos aktorės 
Jane Fondą balsą, kaip Lillian 
Hellman, pasakojantį mums apie 
savo jaunystės didelę draugę ir 
kaip Julia (ugningai atvaizduota 
britų aktorės Vanessa Redgrave) 
užaugo drąsia, bet pasmerkta tra
gedijai moterimi. 

Didele dalimi pasakojama, su
grįžtant į praeitį. Cape Cod pa
jūrio namely Lillian Hellman 
bando sukurti scenos veikalą 
'The Children's Hour", nuola
tos jai patariant tada (1934 m.) 
jau garsiam kriminalinių knygų 

Chicagos miesto centre, Mar- « f * « M amerikiečiui Dashiell 
c'o Chagall'io mozaikų kaimy-l Hammett (Jason Robards). 
nystėje (Madison ir Dearbom gat
vių sankryžoje), dail. Adolfo Va-
leškos vitražai neseniai įstatyti 
Florsheim krautuvės lubose. 
Dail. Valeška yra padaręs vitra-

čio 14 d. vakare UCLA Rolfe au- žinių lubų Florsheim'o krautu-
ditorijoje 

Humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas dr. P. Levine trum
pame įvade iškėlė M. Gimbutie
nės nuopelnus universitetui, šil
tai apibūdindamas jos mokslinius 
fr asmeninius privalumus. Po to 
profesorė pravedė įdomią paskai
tą apie dešimt metų trukusio ar
cheologinio kasinėjimo naujus 
atradimus priešistoriniuose Bal
kanuose. Vietovės: Archileion. 
Anza, Sitagroi, Obre. Paskaita 
buvo iliustruojama splavotomis 
skaidrėmis. 

Reikia pažymėti, kad tą vaka
rą profesorės gyvenvietės aplin
koje — Los Angeles Topangos 
kanjone — siautė didžiuliai gais
rai. Sausros ir vėjo įsmagintos 
liepsnos sunaikino apsčiai namų, 
išdegino šlaituose ištisus augme
nijos plotus. Kai gaisras prasidėjo, 
M. Gimbutienė buvo universite
te. Apie vykstančią nelaimę suži
nojo prieš paskaitą. Vis dėlto sa
vo užduotį atliko su jai įprasta 
šypsena ir gyvu dalykiškumu. 
Ne gaisro nuotaikos įsiviešpata
vo auditorijoje, bet žmonių, tai
kingai gyvenusių prieš 7000 ar 
net 8000 metų, egzistencijos bū
dai: darbo įrankiai, gyvuliai, pa
statai, ugniavietės, religijos sim
boliai, antspaudai, skoningi kera
mikos bei lipdybos pavidalai... 

DAILININKĖS M.K. 
ČIURLIONIO GALERIJOJE, 

JAUNIMO CENTRE, 
CHICAGOJE 

Prieš savaitę galerijoje atida
ryta paroda tęsis iki gruodžio 4 d. 
Nemačiusiems dar yra proga u-
žeiti ir pamatyti. Parodoje daly
vauja ne tik dailininkės čikagie-
tės, bet ir viešnios iš kitų koloni
jų. Tapybos, grafikos, skulptūros 
keramikos ir kt. darbų išstatyta 
60. Dailininkių parodoje daly-
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vių tinklui įvairiuose miestuose 
ir valstijose. Pačioje Chicagoje, 
šalia bažnyčių, šventyklų, ligo
ninių, restoranų, gydytojų ir ar
chitektų kabinetų, dail. Valeš-
kos sukurti vitražai puošia Mar-
shall Field, Lake Shore Towers, 
Chicago Water Towers, O'Hare 
aerodromo pastatus ir nemažai 
privačių rezidencijų. 

TOMAS VENCLOVA 
SEMIOTIKŲ SUVAŽIAVIME 

Darbui nesisekant, Hellman sie
kia scenos pakeitimo Paryžiuje. 
Europa tuo metu stovi II pasauli
nio karo išvakarėse, o gabioji tur
tuolė Julia studijuoja mediciną 
Vienoje, kur ji įsipainioja į prieš-
nacinį judėjimą. Vėliau, Hellman 
pagarsėjus kaip dramaturgei, Ju
lia prašo slaptai pernešti jos pi
nigus į Berlyną, kad išpirktų 
įkalintus žydus. 

Filmas sekamas gyvai, įtemptai, 
tik tas plūduriavimas tarp Juli
jos — įsivaizduojamo asmens ir 
Lillianos — tikro asmens kenkia 
harmoningai išvadai Mums aiš
ku, kaip Lillian dievina savo ta
lentingą draugę, įkėlusi ją tiesiog 
dievaitės sostan. O ką mano Julia 

Anglijos vaizdai buvo nufilmuo
ti Lake District apylinkėse, kurio
mis žavėjosi Wordsworth, Shel-
ley ir apdainavo kiti anglų po
etai. Vaizdai kartais taip gražūs, 
lyg netikri būtų, kaip iš atviru
tės išimti. Pagautas net ūkano
tas, melancholiškai gražus ežero 
atspindys ir uolingi šlaitai. 

Nors filme Hel'an keliauja 
į Vieną, vėliau į Berlyną, tačiau 
iš tikrųjų visa tai buvo filmuota 
Strasbourge, Prancūzijoje, kuris 
atliko statisto rolę kuo puikiausiai. 
Tiktai keletas mylių nuo Vokie
tijos sienos, filme parodoma 11-to 
šimt. katedra, geležinkelio stotis, 
Strasbourgo universitetas ir dau
giau miesto ir užmiesčio kampų. 

Kai Lillian aplanko Juliją Oą-
fordo universitete, klasiškasis gro
žis atsispindi Šv. Jono kolegijos 
kieme, kitų kolegijų aplinkoje 
ir universiteto bibliotekoje. 

Paryžius filme parodomas kaip 
tikras papuošalas. Ten Lillian ir 
Johann vaikšto Tuileries sodais 
su Luvru (Louvre), kylančiu fo
ne virš gėlėmis nusėtų lysvių. 

Visai šeimai gera pramoga. 

EVESTIJA PRIEŠ BRONSON 
Naujasis Charles Bronson (lie

tuvio imigranto sūnus) krimina
linis filmas "TeIefon*, dar nėra 
visai susuktas rr nebaigtas, o jau 
"Izvestija", Sovietų dienraštis, 
šaukia, rėkia ir spausdina filmą 
peikiančią recenziją. Girdi, filmas 
yra "CIA planas sukurstyti psi
chozę prieš Sovietų sąjungą". 

Pokalbis su Ale Rūta 
(Atkelta iš 3 psl.) 

nos, daili skaityba... O aš pati? 
— Iš keliolikos savo knygų ir 
poros rankraščių esu užsilenkusi 
keletą puslapių, kuriuos nore* 
čiau, vidinio nusiteikimo padik
tuotu tarpiniu žodžiu surišdama, 
kantriam klausytojui paskaityti. 

Ne, apie savo kūrybos užkuli
sius nekalbėsiu. Savo asmenybe 
sudominti reikia specialaus ta» 
lento. Pabandysiu "Neužmig-

Anot laikraščio, tai gali sužlug
dyti detante. O keistas dalykas — 
Juk tas rusų slaptasis agentas, 
kurį Branson vaidina filme, yra Į 
geras vyras. Ką sakytų Izvestija, 
jei jis būtų blogas tipas? 

dytT klausytojo vieno kito savo | salėj atsiras ir mano "Laiškas 
jaunystei", su dukters dail. Ra
sos Arbaitės iliustracijom. Tiki
mės, kad bent draugai šiuo jau-
nystėn grąžinančiu mūsų bendru 
kūrinėliu pasidomės. 

Tolimesni užsimojimai? — Jų 
nemažai! Bet jie, kaip ir mes pa-
tvs, —- ant Dievo delno... 

/• Kj. 

knygų veikėjo kalba. 
— C ai savo kūrybinių užsimo

jimų sceną sutiktumėt praskleis
ti visai "Draugo" skaitytojų šei
mai? 

— Ačiū, kad leidžiate pra
skleisti. Galbūt, jei Pranciškonų 
spaustuvė suskubs, vakaro metu 

r^ 

— Esama žmonių, kurie nori 
iš karto būti visur ir, rodos, 
nepatenka niekur. 

Gari Sandburg 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

MES STENGIAMIS DUOTI UETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ EB EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

Mažas labai patogus 1978 m. 
CHRYSLER 

nuo $ 5,250.00 

•ttaupyMfca, pirkdami fia 
jų redkmeoss. Pasinaudokite pa
togia planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirta*, vakarais !ki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Le Baron Medallion 4-Door Sedan 

Turime jaunuoliams masinę: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmohile 
Ir Utn , taipgi importuotu, {vairių karnų. Pradedant nuo $100. Ma
nų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), 

(Feaders) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virt M 

P5LYMOUTH—VOLARE-CHRYSLER - ARROW r<? 

Tomas Venclova, Šiuo metu į a p i e Ljjjjan? Lillian mums ir pri-
dėstantis semiotiką ir lituanistikąi s t a t y t a gyvenimiškai, o Jane Fon-
UCLA universitete Los Angeles, į d a s u k u r i a įdomų jaunos rašyto-
dalyvavo USA Semiotic Society. -ps portretą, j j išbarškindavo sa-
kongrese Denveryje ir skaitė pra
nešimą apie Pasternako poeziją 
semiotiniu požiūriu. Tomas Venc
lova priimtas į Semiotic Society 
6r America narius. 

Nauj i leidiniai 
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 

1977 m, lapkričio mėn., Nr. 10. 
Religinės ir tautinės 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Redaguoja: Juozas Vaišnys, S. 
J., ir Antanas Saulaitis, S.J. Ad-
ministuoja A. Likanderienė. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 2345 W. 56th Street, Chica
go, U. 60636. Metinė prenumerata 
6dol. 

Apie dėkingumo dorybę rašo 
Anicetas Tamošaitis, S.J., o apie 
naują Šv. Komunijos priėmimo 
būdą — A. Saulaitis, S.J. Po di
dingiausias pasaulio kapines pa
vaikšto J. Prun^kis. Eilėraščių 

1977-1978 METŲ EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. Western Avt.9 Chicago, Illinois 60643 

pluoštas — Zentos Tenisonai-
tės. Minimas vysk. V. Brizgio ku
nigystės jubiliejus. Apie moteris 
ir vedybas rašo D. Bindokienė. 
Gražiai atrinkta bei sutvarkyta 
taipgi ir visa kita medžiaga. Vir
šelį puošia Eug. Būtėno nuo
trauka, puslapiuose — Romo 
Bartuškos nuotraukos. 

WAGKER and SONS Į 
l l f f N RT1 BBS* i 

ADDCfO MACHIN*BR s 
AK» OBBCXWKRERS, | 

Taiso I 
? H 00 metų patikima* jums 5 

MM 8. 
— 101-4111 

IHlItūC 

vo mintis mašinėle, o joms nesi 
lipdant, net pro langą išsviesda-
vo su visa rašomąja, rūkydavo 
cigaretę po cigaretės, gėrė per 
daug ir gyveno su Hammett 
(irgi per daug išgeriančiu). 

O vis dėlto filme kalbama apie 
Juliją, ką ir antraštė skelbia. Ta
čiau tarp Lillian ir Julijos tėra tik 

kultūro: | dvi gaidos. Viena — vaikystės pri
sirišimas ligi dievinimo. Kita — 
suaugusiųjų draugių bendravi
mas. Julia žygiuoja su tikslu per 
Ocfordą, o vėliau per Europą, 
vaidindama tokią heroję, kaip 
radikalė Vanessa Redgrave kar
tais save įsivaizduoja. Salia jos 
prisiplakusi Lillian tik gali ja ža
vėtis rr pavydėti. Tačiau ji nega
li sujungti. 

Publikai persimeta pasakotojos 
Hellman neišsakytas noras, kad 
ji būtų pažinusi Juliją daug ge
riau. Bet Julija lieka mums mįslė, 
kaip ir jai. Julija palieka tolimu 
simboliu ir geru pavyzdžiu, 
ką moterys galėtų padaryti. 

Savo rolėse Fondą ir Redgrave 
spindi, o jų duetinė vaidyba tik
rai nepamirštama. 

Nešnekus ir reikalaujantis lite
ratūrinių aukštybių ir savo kole
gės, o kiekvienas trumpas sakinys 

A U T O R E P A I R 
C0MPLETE BODY - FENDER 

W0RK, 
TAIKI IR DAŽYMAS 

Tarime patyrimo •fstaaln Ir 4 a w f t w ssstasatMODoatL 

9757 S. Kodzio, Chicago, III. 666*6, Tti 436-3666 
Savininkas ALEX KUNI8KI8 

SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

PRAŠOME ATKREIPTI D&MESJ { ŠIUOS KORINIUS: 
19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmekleno orkestras. 

Viso yra 10 šokių muzika su tipingais žodžiais: čigones akys, fokstrotas. Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango. Su 
armonika į Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eilė kitų. 

26 — Rinkinys. Dainuoja A. sabaniauskas: Septintame rojuje, anglų val
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų Šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 
{vairių Šokių. Australijos muzikai B. Tamošiūnienę laiko viena i i geriausių 
tos rūšies dainininkių 

SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 modemiškų 
šokių, įgrojo vienas 15 geriausių orkestrų Bemie Daggau Australijoje. Kur 
rygios lankos, tango. Amour, Begtrine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus 
berniukas, Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango, ži
buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo. Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam
ba. Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt botero. 

28 — Rinkinys. Įvairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir n dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau
kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, karehrfenai. Karo Mokyklos choras. 
Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineflca atlieka. Sutems tamsi naktu
žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Valdytos malda, 
J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada 
Karvelytė, Dr. A. Sesplaukis-Tyruotis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskiene. 
Anatolijus Kairys ir Juzė Vai«ūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstanti, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus išgirsti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas*, Birutė PūkelevičrOtė, liūne Sutema-Katuiškienė ir Dr. Henrikas Na-
gys. Argi yra daugelis, k*s minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir įsigi
jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių kūryba? ir jų balsus Sių plokštėm} albumą Išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS "VARPAS*'. Virš 80 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kurinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius Tellis. Tiro
liečių daina, Lietuvių komp. A Vanagaičio, Em. Gailevtaeus, Gudavičiaus, 
J. 21evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaas, K, V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji ŽIRGINĖLIAI. Kūrvba Birutės Pūkelevičiūtė. Tai yra val
giams jaunesniems r vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiem-- vaiku 
čiams verta pasiklausyti, įsigyti šį albumą. 

ZUIKIS PUIKIS. 3k> albumo kurijai, leidėjai: Indrė Psdiokaitė-Tijūne-
•ienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai Donatas Tijūne 
iis. Viso yra 39 kūrr.iai. pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. Mišk.-!; lietučiai ir visa *M "--Kokių rvalrenybų. Viri o vi?', tė
veliai šį plokštelių a'bumą turi nupirkti "-r aurumėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras at'okc <avn ir kitų autorių daina* Tai 
yra trisdešimties m"»ų darbo jubiliejinis plokštelių «rfbum*s. Viso yra 28 kū
riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsigyti. Dirigentas A Mikulskis. Kaina tik 
$'2 00 

18 — Rinkine Dainuoja A SabanUuska.* A'.srimantas Mackus per Mar
gučio radiįo sakvdr-.o- Neužmirštamas Sabaniauskas. Tai Jo paskutinio,; 
plokštelė tai vra <*rcumas viso 12 kūrinių Su orkestru ir dainavimu Visus 
kūriniu. ™nku uš- 3-d;rrti, prašome šią pa«*nio»B ptokštela-albunią jsigyu. 

Ttl. — (312) 238-9787 
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTER8) Į VILNIŲ 
AMERICAN LĖKTUVAIS I& NEW YORKO: 

SU PAN 

Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. _ $669.00; kovo rnAn. 
$691.00 ir $746.00; balandžio mėn. $746.00. 
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 sa

vaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00. 
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. — 
$564.06. 
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš Chicagos 

ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų su papildo
ma mokesčiu. 

(Prices are based on double ooeupancy and are subject to cfaange and/or 
govemment. approval). 

Taip p a t parduodame skridimus i š Chicagos j L o s Angeles 
— kelionė į v ieną ga lą $994)0, o j San Diego — $109.06. 

i! 
Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $6-00 

Užsakymus siųs-.. DRAUGAS. 454.5 W 68 St. Chi«*a, OL 60629 
Užsakant pridėti 50 eeatų o2 kMcvtseą 

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVA 
IR KITAS ŠALIS 

KaUdlRls 1977 
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė: 2 m. vilnonės me

džiagos suknelei; 2.75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; 1 
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų storų naHono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 ang
liškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimu "Ali 
wool made in England". 

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis 
IMMt, 

Į š | siuntini dar galima dadeti prekių 8 svarų svorio. Gali bfiti 4 
m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kairio arba kitokios prekes. Že
miau siūlom? keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau su 
Įskaičiuotu muitu. 

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . . ffli.lt 
Jeans "Wrang1er*\ vyriškos arba moteriškos 4t.l» 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas Z?M 
Geresnis nertinis HM 
Nailono kojines, vyriškos arba moteriškos . . . *••• 
Tights *M 
Vimonė medžiaga suknelei MM 
Crimpleno medžiaga suknelei WJ§. 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui . . MM 
Nailono apatinis *•••• 
Nailono marškiniai B J i 
Geresni marškiniai W 
Vilnonė skarelė l l * 
Angliška vimonė medžiaga eilutei »•*» 
Lietsargis teleslopic « 1*«* 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei • • • • 
Dar geresnes rūšies medžiaga eilutei . . . . 75.fi 
Sudarant visai naują siuntini, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimo 

išlaidoms. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia

me pai»iorrus J Lietuvą ir kitas šalis. 
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PIRMOJO LIETUVIU MOTERŲ SUVAŽIAVIMO 
70 METU SUKAKTIS 

MAP.IJA LUŠ1ENĖ 
• 

Dar gilioje senovėje, kai dau- remti ir ją įkvėpti visa savo pri-
gelio tautų mcteas buvo paže-Į gimtimi atėjo ir 1 etuvė moteris, 
minta ir beteisė, lietuvė moteris j ]i ėmėsi pagrindinio darbo — 
Lietuvoje buvo aukštai vert na- priaugančios kartos mokymo bei 
ma, gerbiama ir mylima. Ištekė- švietimo, panaudojant tautosa-
jusi, buvo ne tik motina, savo i ką. Ji mokė vaikus skaityti ir l 'e-
vaikų auklėtoja, šeimos židinio 
š:rdis, bet kartu ir savo vyro išti-
kim'ausia draugė, patarėja ir tal-

tuviškai melstis. Mokė lietuviškų 
dainų, perdavė geruosius papro
čius bei tradicijas. Sekė pasakas. 

kininkė, kaip kunigaikščių, didi- į pasakojo istorines legendas, kėlė 
kų, taip ir valstiečių šeimose. Sa
vo moterišku jautrumu tapo ji 
lietuviškų papročių kūrėja, trad:-
ciių puoselėtoja ir jų skleidėja. 
Tokia ji yra istorikų nusakona, 
dai! ninku piešiama, poetų ap
dainuojama. Po 1795 m. Lietu
vos padalinimo, atėjo Lietuva' 
sunkūs laikai. Caristinė Rusija 
primetė Lietuvai savo įstatymus, 
o moterims beteisiškumą. Ište
kėjusi moteris neturėjo teisės be 
vyro leidimo gaut: paso, valdyti 
turto, o našle tapusi, globoti ir 
auklėti vaikų. Dukterys galėjo 
gauti tėvo palikimo dalį, bet 
daug mažesnę negu sūnūs. Apie 
lygų darbo atlyginimą nebuvo 
jokios kalbos. Mergaitėms skirtose 

susidomėj'mą ir meilę Lietuvai . 
Dalyvavo pavojingame knygne
šių darbe ir Kražių bažnyčios gy
nime. Daug jų nukentėjo, varge 
kalėjimuose, buvo ištremtos į Si
birą. 

Aktyvios tautiniai susipratusios 
moterys 

Rusų primesti l'etuvę moterį 
skriaudžiantieji įstatymai nebu
vo lietuvių visuomenės priimti. 
Aukštajam mokslui eiti mergai
tėms buvo tįkurta fondų, kuriuos 
rėmė ne tik moterys, bet ir vyra: 
ir kunigai. Išsimokslinusių mo- i 

N. Vedegyte-Patabimkiene 
Pasivaikščiojimas 

Iš Lietuvių dailininkių parodos Čiurlio
nio galerijoj, Jaunimo centre, Chkagoj 

Susivienijimas moterų teisėms 
; nti. Tas susivienijimas, tačiau, 
nepasirodė. 

Visos lietuvių politinės grupės 
ir visos srovės pripažino mo

terų skaičius augo, o taut inis su- | e r : ' r a s W " t e i s e s - 1 9 0 5 m - V i I " 
niaus seime lietuvės moterys da-
'yvavo lygiomis te'sėmis su vy
rais. Atstovėmis buvo G. Petkevi-

MOSU VEIKU 
HAMBURGIETĖS PRAŠO 

PAGELBĖTI 

Hamburgo moterų draugija 
(Vokietijoje), kuriai vadovauja 
energinga ir pilna naujų suma
nymų pirm dr. Liucija Pašaitie 
xė, nutarė įsteigt: biblioteką, ku

ria galėtų naudotis ir plačiai-
šiaurės Vokietijoje gyvenantieji 
lietuviai. 

Aktyvioji pirmin'nkė dr. Liv 
cija Pašaitienė rašo šiam sky
riui: "Kaip jau žinote, esame toli 
nuo lietuvių kultūrinių vertybių. 
Asimiliacija nepaprastai didėja. 
Bet ką gi mes darome prieš tai.'' 

Toliau ji prašo visų geros va
lios lietuvių padovanoti lietuvis 
kas knygas. Jos netgi aprimta 
per iuntimą apmokėti. 

Artinantis Kalėdoms, kiekvie
na lietuviška šeima galėtų suras
ti bent vieną knygelę pasiunti
mui į Hamburgą. Juk jos teprsš 
šsiilgto lietuviško žodžio, kuru 

joms brangesnis už bet kokia 
ouošmenas a>- kitokį liuksusą 
Galim siųsti pačios pirm. adresu 

Dr. L. Pascheit, 
Neumuenstens:hestr. 1, 
Hamburg 20, Germany 

— Chicagos Lietuvių moterų 
klubo išrinkta nauja valdyba: 
Leonita (Liu ė) Dargienė — 
pirm., Marija Krauchunienė —Į 
vicepirm., Genovaitė Giedrait'e- Į 
nė — sek r. (protokolų), Kons-į 
tancija Baltutytė - Hofer — sekr. j 
(susirašinėjimo), Gladys Karnie-! 

sipratimas didėjo, ypač AUŠROS 
laikrašč ui pasirodžius. Visame 

gimnazijose mokslas buvo že- į tame tautinio susipratimo kili-
mesnis. tad kel'as į universitetus j me moterys buvo labai aktyvios. 
buvo labai apsunkintas. Jos ga
lėjo toliau lavintis tik pedagogi
niuose institutuose ir tapti 
žemesnės paskirties mokytojomis. 
Taigi, pagal caro įstatymus, vy
rams priklausė v*sa galia. 

Nors jų buvo tada dar nedaug, 
bet jos reiškėsi visais galimais bū
dais: buvo laikraščių korespon
dentės, rašė straipsnel'us, bele
tristikos kūrinėlius, apysakas ir 
taip kėlė tautinį susipratimą ne 
tik moterų, bet ir vyrų tarpe. Pra-

les — ižd. Ligi šiolei aktyviai va
dovavusi klubui Dalia Babelienė 
dėl asmeniškų priežasčių atsisa
kė kandidatuoti naujos valdybos 
rinkimuose pirmininkės parei
goms. 

— ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir 
Arch. sąj.) Moterų pagalbinio 
vieneto išrinkta naujoji valdyba 
turėjo posėdj Br. Nainienė: na
muose spalio 19 d. ir pasiskirstė 
pareigomis: Gintra Narienė — 
pirm., Bronė Nainienė — vice
pirm., Lilė Juzėnienė — sekr., 

•aite. O. Sapkauskaitė, K. Jane- B i r u t e Vanagienė — ižd. ir Aldo
na Klygienė — narė. 

nė—finansų sekr., Valerija Shau- į paroda, gausi dalyvėmis ir ekspo-

Elsonora Marčiulionienė Pavasaris (keramika) 
B Lietuvių dailininkių parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chkagoj 

LIETUVOS GEN. KONSULES 
J. DAUZVARDIENES 20DIS 

Atidarant lietuviy dailininkių paroda 
M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

Chicagoje, s. m. lapkričio 18 A 
Lietuvių dailininkių draugijos! 

Lietuvės kova prieš rusų valdžią 
Lietuvos didikams ir bajorijai.! džioje reiškėsi St, > Paškevičienė, 

U. Tamošiūnai tė , §1 ūp :enė. Vė 
liau pasirodė F. Bortkevičienė 
G. Petkevičaitė, M. Pečkauskaitė 
Žemaitė ir kitos. AUŠRA, VAR
PAS, ŠVIESA, APŽVALGA, TĖ
VYNĖS SARGAS prikėlė ne vie
ną iš taut inio miego ir nukre'p< 
į aktyvų lietuvių tautos kultūri
nį, visuomeninį, socialinį ir poli
tinį darbą. Akademinis jaunimą-
pradėjo atsisakyt" lenkiškos įta
kos, rusų kalbos ir nekęsti car<-
režimo. Didelė dauguma perėj' 
į lietuvišką kelią, kuris jau ved< 
tiesia kryptimi SIEKTI laisvės ii 
nepriklausomybės. 

Lietuviai moter'ai pripažintos 
lygios teisės 

patogumų ir privilegijų bejieš-
kant, nuo Lietuvos gyvenime 
nutolus, lenkų kalbą priėmus, c 
savo lietuv'ų kalbą, papročius Ir 
tradicijas pamiršus, lietuvės mo
ters, ypač valstietės, gyvenimą:-
pasidarė dar sunkesnis ir pažemi
nimo pilnas. Ta tam^a atrodė h 
aušros ir be vilties. Lietuvė mo
teris, tačiau, s tropa ' atlikdama 
jai skirtus darbus, likusias savo 
jėgas skyrė šeimai, ios švietimui 
prie ratelio. Tas darbas nebuvo 
veltui, pradėjo dygti atgimimo 
daigai i? valstiečių tarpo ir dar 
nesulerjcėiusios bajorijos labai 
mažo likučio. Iškilo taut'nis są
jūdis Žemaitijoje, kurį sukėlė, 
vadovavo ir v:sa savo buitimi pa
laikė iškilieji Žemaičių vyskupai Į Atgavus spaudą, palengvėju 
— Arnulfas Giedraitis ir M o t i e - Į ^ ų priespaudai, pradėio kurti-
jus Valančius. Apie juos spietėsi į visuomeniniai, kultūriniai ir po-

liūnaitė, O. Brazauskaitė, S. Ky
mantaitė. Tačiau svarbiausias, 
reikšmingiausias ir daugiausia 
moterų organizaciniam gyveni- tovai. I jį atsilankė kun. J. Tu 
mui įtakos turėjęs buvo 1907 m. į mas-Vaižgantas, adv. P. Leonas, 
rugsėjo 23 ir 24 d. įvykęs šuva- į pats suvažiavimo sumanytojas 
žiavimas Kaune. To suvaž avimo J prel. JanuševiČius ir daug kitų. 
mintį iškėlė ir prie jo suruošimo ! Suvažiavimui ruošti sudarytas 
prisidėjo prel. JanuševiČius. Tuo j moterų veikėjų komitetas: E. Vait-
suvažiavimu susidomėjo ne tik į kevičienė, Lebkauskienė, Kubi-
moterys, bet ir vyrai. Suvažiavi-j linskaitė, Draugelytė, Augusti-
mo ruoš'mui aptarti buvo su- J naitė. Tam komitetui talkininka-
kviestas platesnis pasitarimas, i vo ir moterys r vyrai. Adv. P. Le-
kuriame dalyvavo visų srovių ats- onas išrūpino leidimą suvažiavi-

natais, yra svarbus etapas lietu 
vės moters istorijos raidoje. 

Moterų va :dmuo Lietuvos me-
nr\ sntyj? buvo svarbus nuo ži
lo senovės laikų, kuomet vyrai 
užsiimdavo medžiokle ir karais, c 
moterys, prižiūrėdamos namus ir 
Šeimas, stengdavosi pagražini 
aplinką. Jos pasižymėjo gražiu 
spalvų derinimu ir originalumu 
Jų įvairiopa kūryba, išsaugota 
klėtyse ir kraičio skryniose, tapo I 
mums brangiu palikimu. Jų ta
lentus paveldėjo jų dukros — 
dailininkės. 

Šią Dailininkių draugijos pa
rodą galėtume laikyti jubilieji
ne. Šįmet sukako lygiai 70 metų 
nuo pirmojo Lietuvos Moterų su
važiavimo ir 40 metų nuo Kau
ne surengtos lietuvių moterr 
dailės ir literatūros darbų paro
dos minėto suvažiavimo 30 mė
ty sukakčiai paminėti. Paroda 
buvusi ne visiškai išsami, bet ga
na ryškiai pavaizdavo, kas mote
rų iki to laiko Lietuvoje buvo nu
dirbta ir dirbama meno srityje. 

Elena Kepalaite Priešybe (bronza) 
Iš Lietuvių dailininkių parodos Čiurlio
nio galerijoj, Jaunimo centre, Chkagoj 

susilaukusios aukšto įvertinimo ir 
premijų už savo darbus. Jų kū
riniai kalba pasauliui lietuvių 

auklėjimo Mausimai. Gvildentas 
moters garbės klausimo gynimas, 
susirūpinta ir giliau svarstyta so
džiaus mergaičių padėtis ir jų 
skriaudos. Jos padėti ir jų sunkią 
dalią palengvinti nutarta rū-
p'ntis jų švietimu, steigiant spe
cialias mergaitėms ruošos mo
kyklas. Kelti taip pat moterų 
Švietimo reikalai, mokytojų pa
ruošimas, seminarijėlių steigi
mas, įvairių sričių anatų mokyk
lų t'nklo plėtimas ir kiti. 

Priimtos tekios rezoliucijose 
1. Jkurti Motcų sąjungą, kuri 

turėtų ryšį su kitų tautų pana
šiomis organizacijomis, 

2. Moterų būvio pagerinimui 
steigti profes:nes sąjungas, 

3. Ar moterų profesinės sąiun-
gos turėtų veikti atskirai, ar kar-
ru su vyrais, 

4. Išrinkti komitetą tokiai są
jungai suorganizuoti, 

5. Suvažiavimui prisiminti iš
leisti knygą ir į ją sudėti visus su
važiavime skaitytus referatus, 

6. Sąjungos komitetui pavesti 
rūpinimąsi švietimo re'kalais ir 
reikalingomis mokyklomis, 

7. Rūpintis degtinės pardavi
nėjimo sustabdymu, parduodant 
ją utie vaisinėse. 

Suvažiavimas Tšrinko komite
tą iš 16-kos asmenų, kuris turėtų 
Įvykdyti suvažiavimo nutarimus. 
Dauguma išrinktųjų buvo vilnie
tės liberalinių pažiūrų, dėl to ir 
posėdžius daryti nutarė Vilniuje 
Komiteto narės iš Kauno, dėl ta
da didelio atstumo, posėdžiuose 
neea'ėjo dalvvauti. 

Gabrielė Petkevičaitė darė-pa
stangų naujos sąiungos jau pa
skelbtus įstatus įregistuori. Ta-

į č au rusų administracija nesur-
ko ir tuo užkirto kelią legaliai 
veikt'. Taip visi to suvažiav'mo 
sumanymai ir pri'mtos rezol"u-
";''os 'i'<o neįvykdyti. Tokiu sun
kiu laiku taip gausus moterų 
^.įvažiavimas turėjo betgi labai 
didelės reikšmės lietuvės moters 
ateities darbams. Ka buvo mim-
ma to suvažiavimo 30 m. sukak-
t's, prel. JanuševiČius ir prof. P. 
Leonas NAUJOSIOS VAIDILU
TES žurnale labai gražiai jį įver
tino, pabrėždami, kad tas suva
žiavimas aukso raidėmis reikėtų 
įrašyti į lietuvių moterų veiklos 
istoriją. i 

Lietuvės moters organizuota 
veikla 

Suvažiavimo organizatorės ir 
rėmėjos iš Kauno daugiausia bu
vo katalikiškų pažiūrų. Matyda
mos daug ideologinių sk'rtumų tautos vardu ir garsina Lietuvos 

vardą. Jų kūriniai liudija tai, kad **? nesklandumų bendroje veik-
laisvojo pasaulio dailininkės gali 
laisvai kurti, kad nėra varž ų, 
slopinančių jų lakias fantazijas, 
išreikštas jų kūryboje. Ne taip, 

rašytojai patriotai — Dionizat 
Poška. Simonas Daukantas, ka
lendorių ir knygų leidėjas Ivins
kis. Pagrindinių jų rūpesčiu buvo 
l'audies šv'etimas, mokvklų stei
gimas, blaivybė, lietuviškos 
spaudos leidimas ir Lietuvos isto
rijos tyrinėjimas. 

Kai caro valdž'a uždraudė 
spaudą, uždarė visas vysk. M. 
Valančiaus ><;tei?tas parapijines 
l'etuviškas mokyklas, pagal ano 
meto poeto žodžius, "Anei druko, 
anei žodžio mums turėt neduoda, 
tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi 
ir juoda". Kilo pasipiktinimas 

litiniai židiniai. Pagyvėjo ryšys 
vienų su kitais, vyko slapti, o kur 
galima buvo, ir vieši susirinki
mai. Rengta vaidinimai daržinėse, 
r'kiuotasi pas'priešinimui rusi? 
priespaudai. Moterys taip pat or
ganizavosi. Pirmasis suvažiavi
mas — gegužinė įvyko 1905 m. 
Šiauliuose, kuriame buvo skaitv-
ti keli pranešimai a k u t a l i a s 
klausimais. Jame dalyvavo, tarp 
kitų, L. Didžiulienė. J. Juškytė ir 
Zubovienė. Panašus susirinki
mas įvvko dar Latvėnų dvare. 
Panevėžio apskrityje, kur iame 
tartas" apie moterų teises ir reika- j 

liaudyje ir tautinės sąmonės at- į lą kurti savas organizacijas. Tais 
budimas sustiprėjo. Prasidėio tyli, Į pačiais 1905 m. kelios moterų 
bet vis stiprėianti, kova prieš ru- į veikėjos Vilniuje paskelbė, kad 
sų valdžią. Kovą palaikyti, Ją Į bus steigiamas lietuvių moterų 

Ši Cbicagoje surengta išsami į kaip okupuotoje Lietuvoje, kur jų 
oaroda liudija moterų pažangą j sesių kūryba yra varžoma, sovie-
toje srityje. Nemaža dalyvių yra į tinio okupanto saistoma, cenzū-
pasiekusios platesnių horizontų, I ruojama. 

mui šaukti. Leidime pažymėti, 
kad suvažiavimas svarstys ekono
minius reikalus, jis iš tikrų'1! 

pareigūną sekimui. Prezidiumą 
sudarė pirmininkė G. Petkevi
čaitė, sekretorė Plji'vtė - Puidie-

svarstė moterų sus organizavimo • nė ir narės — E. Vaitkevičienė, 
:r jų kultūrinius užsimojimus, i S. Kymantaitė ir Leonienė Tei-
Geresniam suvažiavimo pasisek^- į siu patarėju buvo pakviestas adv. 
mui užtikrinti buvo suorgan ;- įP. Leonas, kuris savo atsimini-
zuota plati informacija. Ji buvo į muose pažymi, {og tos pareigos 
vedama per la kraščius, bažny 
čiose per pamokslus ir išlipdytais 

loję, dar tais pačiais, 1907 m., 
nutarė įkurti Lietuvos Katalikių 
moterų draugiją. Įstatus valdžios 
įstaigoje užregistravus, katalikės 
moterys sušaukė savo suvažiavi
mą 1908 balandž'o mėn. Daly
vavo apie 200 moterų, o jų tarpe 
buvo jau 80 tikrųjų narių, taigi 
'au turėjo savo skyrių provinci
joje. LKM draugija labai greitai 
olito visoje Lietuvoje, valsč uose 
ir parapijose. Gana greitu laiku 
''ų narių skaičius pasiekė tūkstan
čius. Taip lietuvė moteris pradė
jo veikti organizuotai ir planin
gai. 

Kai pažvelgi dabar Neftfklau-
somos Lietuvos akimis, tai abu 
suvažiavimai, 1907 m. bendrasis 

gentės, ta p ir paprastos miestie
tės ir kaimo moterys. Suvažiavi
mui vieta gauta gera — miesto 
teatras. 

Pora Hmtų moterų suvažiavime 
I suvažiavimą atsilankė ir svei

kino esčių ir latvių moterų ats
tovės, la kraščių redaktoriai bei 
lietuviškų organizacijų vadovau
jantieji asmenys. Gražiausias, į-
spūdingiausias ir turiningiausias 
sveikinimas buvo poeto mokyto-

I jo Ksavero Vanagėl'o. Tai buvo 
eilėraštis atsčiai "a* to suvažIav;-
•no proga para^vtas. I suvažiavi
mą b'?vo pakviesti ir Kauro 

miesto burmistras bei jo padėjo-

Zita Sodri kĵ nė 
I* Lirtmiu dailininkių parodos Čiurlionio Kaitri 

Tęstinumas (tušas) 
uauno cenve, Chicagoj 

atlikti jam netek;. nes suvažiavi 
mas vyko ir baigėsi labai sklan-j i r 1908 m. lietuvių katalkių, ne-

mėlynais plakatais. Kviesta visų I džiai. Dalyvavo apie 200 moterų.! žiūrint išryškėjusių skirtumų, 
ideologijų moterys, kaip inteli-į Aprašydamas suvažiavimą kun. turėjo labai daug bendro tarpu-

J.Tumas-Vaižgantas sako: "Kau- savyje. Abiejų siekimai, užsimo-
no gatvėmis plauke būriai mote
rų baltgalvių — lai sodietės, šen 
bei ten svyravo kitok'o dažo skry
bėlės — tai miestietės ar inteli
gentės. M esto sodas ūkia, teat-
as apgul'nr. besiregistruojančių 

prie langelio, trošku ir ankšta", 
įsigilinus į suvažiavimo prog-

įamą ir jame skaitytų referatų 
t-irinį, než'ūrint ideologinių sk'r
tumų, pa;*ėgta iškelti pačius svar-
hausi'is ir moterims opiau-
uis klausimus. Akcentuota lygiu 

rH^ių klaus'mas viruse gyven:mo 
srityse. Pabrėžta moterų sus'orga-
r žavima*, moterim* laikraščio 

le Girnas, kuris savo kryptimi ir 
jas, bet jiedu neatsilankė ir ne-j t i i r ; n ; u ti]<TU v i s o r u moterims. 
Sustota ties visuomeniniais ir; kultūriniais klausimais. Svarstyta j deli ir veržlų aktinguma ?erą da 
sveikino, tik a'siuntė policijos I priaugančios kartos tautinio! ryti Lietuvai, Tėvynei mūsų. 

jimai ir darbai daugelyje sričių 
buvo tie patys, kuriuos kėlė, ku
riais sielojosi, kuriuos stengėsi 
paversti realybe lietuvė moteris 
ner tuos laiminguosius du de-
š'mtmečius Nepriklausomos Lie
tuvos laikais. 

Švęsdamos Šiandien 70 m. su
kaktį nuo I-oio lietuvių moterų 
suvažiavimo, lenkiame savo gal
vas prieš visas to suvažiavimo i-
kvėpėias, organizatores ir vado-
"P5. didžiai daugumai iau :5-
VeMavus amžinybėn, reiškiame 
^'lią pagarbą ir didį dėkingumą 
nl jų nenuilstamus, ryžtingus 
Jarbus. iŠke'tas idė;as bei suma
nymus ir už tą nelka'nojamą, di-
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