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J. JANKAUS APSAKYMU KNYGA

/ame numery:

Ir patriotizmas turi būti kūrybinis.
Naujoji Jurgio Jankaus
apsakymų knyga.
Moralines dimensijos klausimu.
Su prof. dr. Jonu Puzinu
atsisveikinant: dr. Vinco Maciūno
žodis prie karsto.
Ištrauka iš konkurse laimėjusio
romano.
Nekaltintam Vytauto tariamu
Kriavo aktu.
Kanados Stratfordo 26-tas festivalis.

ANTROJI D A U S

Baltuosiuose Rūmuose ir daug pa
dėjęs tėvynainiams, išrūpindamas
jiems leidimus raitųjų paradams,
piknikams ir panašiai. Reportažo
autorius įsigeidžia pasitikrint, ar tą
Burbą kas dar prisimena ir kaip.
Užtat ir pavadintas tas apsakymas:
"Istorija iš pirmųjų šaltinių".
Spalvinių galimybių tokio po
būdžio apsakymui yra daug. Gali
ma pasirinkti satyrinį dažą, galima
viską panardint "Šventųjų žyvatų"
koloritan. Bet paprastai panašaus
sukirpimo apsakymų kompozicija
maždaug vienoda. Esmėj tai kvotos,
tardymo metodas. Ir Jankui ši for
mulė ypač paranki Jis labai mėgsta
tokį "estafetinio pasakojimo" būdą.
Pristatai apklausinėjamą asmenį,
išprovokuoji jį berti tai, ką jis
žino, o paskum tik baksnoji pašonėn, daugiau mažiau dirbtiniais įsi
kišimais, kad skaitytojui susidarytų
iliuzija, jog esama kažkokio pokal
bio, o ne perdėm nesibaigiančių ti
radų, monologų eilė. Taip yra ir
šiuo atveju. Dialogas pažymėtinai
dirbtinis. Jankus karts nuo karto pa
maišo šaukšteliu, nukeldamas pasi
matymo sceną kitosna dekoracijosna, tai į kartSamą, tai į stubą, bet
visumoj gaunasi paskirų, liudijimų
klijuotė (Scrap book). Apsakymas
neatsiplėšia nuo reportažo lygia

VYTAUTAS A. JONYNAS

Jurgis Jankus, IR NEBEPASIMA
TĖM. Pasakojimai. Bleido Lietuviškos
knygos klubas Chicagoje 1977 metais.
Aplankas — Rūtos Cepaitytės. Knyga
343 psl., kaina — 7 dol. gaunama
"Drauge".

Nors Jurgis Jankus nėra pačiu
produktyviausiu išeivijos rašytoju,
jis nemeta, kaip kad kiti, ginklų ir
laikosi pasigėrėtinai tvirtai. Pasku
tiniojo dešimtmečio būvyje jis pra
turtino išeivijos raštiją net dviem
apsakymų rinkiniais. 1973 metais
pasirodė jo "Užkandis", o praėjusių
metų pabaigoj —naujoji apsaky
mų rinktinė, pavadinta "Ir nebepanumui daile literatūra, muzika,
simatėm" vardu. Stamboka 343 pu
šį tą net bandydami sukurti. K#
slapių knyga, {vairi savo medžiaga,
gali žinoti, gal atsikąstų iš dau
siužetais, pagaunanti pasakojimo
gelio ir tikrai vienas kitas, visai
neeilinis talentas. Visa blogybė gyvumu, kai kurių samprotavimų
yra čia ta, kad iš nuobodumo aktualumu. Gal labiau už kitas at
kai ką nupiešęs, kai ką parašęs verianti duris j rašytojo darbo kam
ar šį bei tą sumuzikavęs ar su barį, parodanti jo įrankius, sutei
dainavęs, jau linkęs apsišaukti kianti progą perprasti jo techniką.
Jurgio Jankaus skaitytojui prista
dailininku, rašytoju, muziku, so
tyti
nereikia. Verta tik prisiminti,
listu. Ir jų nė nepajudinki Gali
ma būtų ir nejudinti, jeigu jie kad jis yra bandęs savo plunksną
žinotų savo vietą ir savo vertę. įvairiuose žanruose Dramaturgijoj
Šios savaitės "Draugo" kultū
pjese 'To peilio asmenimis''. Vaikų
rinio priedo puslapius puošiame
Bet dažniausiai taip nėra. Kam literatūroj — pastanga perkurti tik
Vytauto Kašubos sukurtais seno nors prasitarus, kad meniniu po rovę fantastiniam plane naudojan
sios Lietuvos valdovų skulptūri žiūriu rezultatas buvo prastas, tis lietuvių pasakų elementais
niais bareljefais. Tai Mindaugo, ginamasi lietuvybės ugdymu iri ("Senas kareivis MatatunV, T o
Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir pan. Tačiau, lietuvybę ugdant, raganos kirviu"). Tačiau Jankaus
Vytauto veidai, skulptoriaus įkū reikia ugdyti ir mūsų meninę, li "terra firma" lieka proza. Čia gi
nyti švine Žiūri į juos ir džiau teratūrinę ir muzikinę kultūrą, liausiai įmintos jo pėdos. Nors ir
giesi: kiek čia kūrybinio užside kitaip ir ta pati lietuvybė liks laikydami jį tradiciniu rašytoju, ne
gimo, kaip darniai čia vienumon tik primityvumo ir atsilikimo si sivaikančiu naujovių, kritikai vien
susilydo ir žilosios senovės tema, nonimas.
balsiai pripažįsta jam nuostabią pa
ir šiandieniniai aukštojo meno
Taigi rūpestis yra ne patrio sakotojo dovaną, nuopelną narplioti
reikalavimai, ir senųjų dokumen tizmą išguiti iŠ kūrybos, bet kaip intrigą, palaikyti įtampą, drąsą nau
tinių antspaudų aidas, ir didžiai tik patriotizmą sukūrybinti. Nie dotis detektyvinės literatūros mode
talentingos dailininko
rankos kas gi nekėlė balso prieš patrio liais. Užtat Jankus laikomas gryna
nubrėžta šiuolaikines dailės for tizmą ir aplamai prieš lietuvybę priešingybe ir pavyzdžiu kitiems
ma. Šitas skulptoriaus Vytauto menuose, kai ji akivaizdžiai reiš buitiniams rašytojams, kurie vis
Kašubos pavyzdys mums daug kėsi V. K. Banaičio "Jūratėje ir veja "smėlio virvę", niekaip neišką sako net keleriopa prasme
Kastytyje", Balio Sruogos "Mil sikapamodami iš ilgų gamtos ap
Pirmiausia turbūt tai, kad lie žino paunksmės" plokštelėje, to rašymų, sauso kaimo realijų regis
tuviškoji, net pabrėžtinai patrio paties Balio Sruogos ir Vytauto travimo. Naujasis Jankaus rinkinys
4
tinė tema taipgi gali būti pasi Marijošiaus "Priesaikoje", Braz dar ir tuo įdomus, kad jis kažkaip
rinkta vienokiam ar kitokiam kū džionio ar Putino žodžių kantato pateikia pavyzdėlius iš visų auto
rybiniam užmojui. Ir tai galioja se, kūrybingose rezistencinės te riaus kryptelėjimų į įvairius žanrus.
Pažymėldm tačiau, kad "Ir ne
ne vien tik dailėje bet ir litera mos dramose, Jono Aisčio, Ber
nardo
Brazdžionio
ir
Henriko
bepasimatėm" savo apimtim kiek
tūroje, ir muzikoje Tačiau re
zultato — kūrinio vertė visada Nagio eilėraščiuose ar net gero skirtingas nuo ankstyvesnių Jan
pareina tik nuo talento galios, poetinio žodžio, o ne vien parė- kaus novelių rinkinių. Talpinamų
nuo meninio atlikimo, formos iš kavimo, estradinėje muzikoje N e  dalykėlių skaičius čia daug mažes
radingumo. Gili kūrėjo individu jaukiai krūptelėjama tik tada, kai nis. Rinktinėj "Pirmasis rūpestis"
alybė, atskleidžianti įkvepiančia stengiamasi sudaryti viešąją opi (beveik perpus mažesnėj, 210 pus
forma tai, ko dar nebuvo, čia yra niją, jog kiekvieną patriotizmo lapių knygelėj) jų tilpo keturioli
vardu pateiktą sceninę ar knygi ka. "Užkandyje" randame aštuo
lemiantis rezultato kriterijus.
O kaip dažnai mūsuose vis nę menkystę būtina apšaukti di nias. Naujausiam rinkinyje tebėra
Bet kur tada vos penkios.
dar klaidžiojamą Šuntakiais. Net deliu laimėjimu.
nueisime,
kai
visai
nepaisysime
Ir tas pats patriotizmas tiesiog
Esama, atseit, akivaizdaus po
piktnaudojamas, kai jo vardu visur kultūros srityje privalomų
slinkio į ilgėlesnį pasakojimą su vi
brukama ir paveikslai, ir knygos, kūrybinių kriterijų? Atsidursime
sais pavojais apsunkint apsakymus
tokiame
akligatvyje,
kad
baliui
b muzika, nieko bendro su tik
ruoju menu neturintys. Tačiau iškeptas geltonų, žalių ir raudo nereikalingais įtarpais, ištęsimais,
gyvenime taip buvo ir yra. Turbūt nų klodų tortas jau bus vainikuo pasakojimo eigos užvilkinimais. Netvirtintumėm, kad tų ydų nesama,
bus ir toliau, šalia išliekančių jamas Lietuvių fondo premija.
bet
nemažiau ryšku, kad Jankus turi
kūrėjų visada knibždėjo ir viena
Vis dėlto dar nesame taip toli
dienių, besinaudojančių momen šia kryptimi nuėję. Bet nenuėję retą apsukrumą taip vikriai sukai
to jausmine situacija, net pat tik dėka pavienių ir pačiam sau šioti palaidus siūlelius, kad visi tie
riotizmo skydu savo impotenciją didelius reikalavimus keliančių kompoziciniai trūkumai skaitytojui
pridengiant
kūrėjų, kurių kūrybiniai užmojai nepastebimi. Dažnai tik atsivertęs
pasakojimo pradžią (o kas iš eili
Apie tai nebūtų verta ir kal ir jų rezultatai išliks.
nių
skaitytojų daro tokią proto
Išliekančios bus ir skulptoriaus
bėti, jei žmonės tais visokiais
skaitytojas pamato,
menais užsiiminėtų, nereikalau Vytauto Kašubos skulptūros, liu gimnastiką)
kiek
autorius,
tyčia ar ne, yra ve
dami sau išskirtinų laurų. Būtų dijančios šio amžiaus lietuvių iš
net pagirtina, jeigu kas nors, ne eivijos kūrybinio gyvenimo aukš džiojęs jį šunkeliukais. Panašius
triukus daro, kaip žinome, detekty
turėdamas kur dėti laiko, domė tumas.
tųsi ne kuo kitu, o savo malo
k- brd. vinių novelių, romanų, vaidini-

Ir patriotizmas

turi būti kūrybinis

Vytaatas Kašubą

mų rašytojai ir galbūt Jankus yra
iš jų pasimokęs (kaip prisimin
kim, mokėsi ir Dostojevskis). Pastebėldm tačiau, kad kažin ar visi
tie vingiai taip šaltai apskaičiuoti.
Dažnai jie spontaniški. Ypač tuose
apsakymuose, kur nostalgijos Švie
soj pasimato praeities Lietuva. Jan
kui pažįstama, nuolatos širdyje gy
va kaimo buitis. Vaikystės prisimi
nimų pasaulis (kaip gaudė subėgę
dubury lydeką, kaip jį, vaiką, gū
džiai viliojo liūnų properšos). Tie
lyriniai įtarpai taip vaiskūs, kad
skaitytojas net ir nepagalvoja, jog
apsakymui jie nevisai būtini.
Nesusidarykim sau įspūdžio, ii
kitos pusės, kad naujojoj rinktinėj
Jankus yra aklinai užsidaręs tame
tolimų
prisiminimų
pasaulyje
Priešingai,
aprašomieji
dalykai
vyksta įvairiuose fonuose Pir
mosios dvi novelės vaizduoja amerikietiškąją buitį- Tituliniam apsa
kyme "Ir nebepasimatėm" parodo
mi iš darbo rikiuotės pasitraukusio
pensininko vargeliai. Antrajam ap
sakyme "Istorija iš pirmųjų šalti
nių" jaučiam Jankaus pastangą per
teikti senosios ateivių kartos kūri
mosi rūpesčius. "Gal tik tokios vie
nos" — gražina skaitytojo atmintin
slogią vokietmečio atmosferą. Tik
paskutiniai du apsakymai —tiesa
patys ilgiausi — piešia Letuvos kai
mo - senojo ir Nepriklausomybės
laikotarpio — buitį- Bet h- jos trak
tavime randame naujų spalvų, gal

Deja, net ir čia, kaip kad žinom
B žurnalų, televizijos programų,
filmų, amerikiečiai paprastai paro
do daugiau išradingumo. Pasirinkę
tokį siužetą, jie dažniausiai pasuka
viską 90 proc laipsnių kampu, pa
rodydami visuomenės šulo gyveni
mo išvirkščią pusę Išknisdami nu
slėptus dalykus, atskleisdami savivaldybinių rinkimų machinacijas
ir kitką. Jankus savo apsakymėly to
nedaro. Visumoj skaitytojas ne ką
Nuotrauka Vytauto Maželio sužino apie tą Stasį Burbą, nebent
Mindaugas
tai, kad jis buvo išsaugojęs sveikus
lietuviškus mitybinius
principus.
Kirto
dešrą
pasitepęs
grietine
būt atsiradusių brutalios Amerikos kad paprastai tuos darbus atlieka
unijų apsaugą turintys profesiona ("Kam duoną gadinti, kad be jos
tikrovės poveikyje
lai, kad tik stambios parduotuvės skanu").
Savo vidine sąranga, siužeto trak
Bet apmaudžiausia ne tai Gal 3
gali sau leisti panašius dalykus, nes
tavimo priemonėm, Jankaus apsaky
išlaidos — apranga, apavas, gri tiesų panašaus sukirpimo dalykė
mai nemažiau įvairūs. Mažiausiai
mo dalykai - nemažos. Skaitytojui lis kažin kokio epinio platumo ir
sudėtinga yra pirmoji novelė:
kažkaip neaišku. B vienos pusės nesuteikia, bet vis vien jo rėmai
"Ir nebepasimatėm". Tai vienlinkmis
atrodo Anastazas pasamdytas di- leido, jei autorius būtų bent kiek
prozos srovenimas, kuriame trum
džiulėn krautuvėn, nes ji įsigali spe pavargęs prie Amerikos sociali
pai supažindinęs skaitytoją su pa
cialiai pritaikinti vaikučiui šautuvą. nės istorijos knygų, sukurti, vyku
grindiniu ir vieninteliu savo veikė
Iš kitos - faktai, kad jo savininkas sių vinječių pagalba, gyvą, jaudi
ju — Anastazu Šarka —autorius
ir jo boba nuolatos kiša nosį į smul nančią pirmosios emigrantų kartos,
leidžia jam išsipasakoti savo per
kius reikalus, rodytų, jog tai esa to zuperio, ant kurio bujoja jankių
gyvenimus, vaidinant Kalėdų Sene
ma labai niekingo biznio. Jeigu Jan kapitalizmas, gyvenimo freską. Ne
lį žaislų skyriuje. Jankus gyvai ir
kus norėjo šio apsakymėlio priedan būtinai "Godfather", bet socialinę
jautriai atskleidžia pensijon pasi
ga komentuoti amerikietišką]* ą sis dimensiją, tolimą atspindį nuo Uptraukusio dypuko gyvenimo prob
temą, tai jo komentarai nedrąsūs ir ton Sinclair'o "Džiunglių" turintį
lemas. Išmuštų iš rutinos vėžių
banalūs. "Dabar apgaudinėjam vai kūrinį. Jankus tuo tarpu plavinėja
žmonių padėtį.
Jų
vienišumą.
kus. Paperkam dovanom, kad leis paviršium, pasakodamas visiems ži
("Šnekam ir nuo šnekėjimo tvirtes
tųsi apgaunami, o paskum jie ap nomus ir įsibodusius dalykus: para
ni jaučiamės"). Galbūt M. Katiliš
gaudinės kitus, kad gautų pi pijų steigimus, šipkortes, salrūnų
kis savo "Apsakymuose*' dramatis*nigo".... Čiabuvių vaikų psicholo 'romantiką", prakalbas mitinguose
kiau užkliudo jų neviltį, bet esa
gija, atrodytų, Jankui mažai pažįs Tiek išgauti iš "pirmųjų šaltinių"
ma šame apsakymėlyje bent pir
tama. Iš viso novelėj esama apsčiai yra pažymėtinai maža. Kažin ar ne
muosiuose puslapiuose, daug gyve
didaktiškumo, naivumo, o tie daly daugiau sudėjo tiesos Cvirka savo
nimiškos tiesos. Nelaimei, tolėliau
"Frank Krukan", Amerikos niekad
kai anaiptol nepatrauklūs.
jis išvirsta žurnalistiniu ir kiek dirb
nematęs. Ir dabar, kai turim *Tentiniu reportažėliu. Skaitytojas daug
Nemažiau nuvilia ir kita novelė, silvanijos angliakasių Lietuvą", Šis
kuo neįtiki. Nors apsakyme įkyro vaizduojanti Amerikos tikrovę —
buities aprašymo seklumas kažkaip
kai jaučiasi autoriaus pastanga "Istorija iš pirmųjų šaltinių" •
aukštinti Lietuvos ūkininkiją (tą
-.
. . lm
_„,„;„,«{ nedovanotinas. Norėtumėm guostis,
tėra
vien
ap
patį reiškinį aptiksim, tarp kitko, ir
šiuo
atveju
Jankaus
pralaimeji,
.
,
mas skaitytojui dar skaudesnis.
Pra kad šis apsakymas
perdėm ištisai ir kituose apsaky manyta ji šitaip. Autorius susigal matas platesnės apimties kūriniui,
muose), vis vien pramanyta fabula, voja parašyti apybraižą apie seno- kuris ima kankinti Jankaus vaizduo
kad šlavėjui patikimas Santa ClausĮsios emigracijos kartos pirmūną, tę.
postas, kažkaip pernelyg išlaužta iš kažkokį Stasį Burbą, prieš ketvirtį Vokietmečio įvykiai teikia me
piršto. Atrodytų, kad Jankus už šimtmečio buvusį stambiu kuku džiagą apsakymui "Gal tokios tik
miršo jog šiai "pedagoginei" profe liu miesto gyvenime. Mat, ansai bi- vienos". Kažkodėl norisi įtarti, kad
sijai būtinas tam tikras "cenzas", čiuliavesis su politikieriais, lankęsis
(Nukelta į 2 psl.)
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Jurgio Jankaus

Moralines dimensijos klausiniu

apsakymų knyga

Atsakymas į mano straipsni atsiliepusiems

(Atkelto iš 1 psl)
tai perdirbta į prozos kurini pjesė.
Taip viskas čia paremta vietos, laiko
ir veiksmo vienumos principu. Kai
mo seklyčioj puošiama eglutė. Kū
čių pavakarys. Už lango pūga. Sce
nai prasiveriant, matom du savo
kailyje nerimstančius žmones, nes
toji dargana neleidžianti jiems nu
gabenti kažkokio vežulio Gebietskomisariatan. Tursiasi vaikučiai. Tro
bon įslenka senis Dauda. Staiga
triukšmas. Įsibaladoja vidun ap
snigti okupantai, reikalaudami, kad
jiems ištemptų į pusnį įvirtusį au
tomobilį. Lietuviai, o jų būrys stuboj vis gausėja, mėgina juos per
kalbėt, palaukt, kol aprims pūga.
Kviečia Kūčių. Vokiečiai spyriuojasL Pasirodo, jie veža belaisvį, pa
gautą žydą. {tampa pašokėją dar
porą laipsnių, kai {verčiamas scenon Abromas. Sodybos gyventojai
jį atpažįsta. Vokiečiai klaust: kodėl
ir kaip? Vėl daug aiškinimosi, bet
įtampa auga. Pagaliau visi sėda, net
ir Abraomas, prie Kūčių stalo. Ne
mažai šnekos apie lietuviškus pap
ročius, valgių skanumą, nemažai
nelauktų peripetijų (vaikučiai pa
prašo, kad gestapininkai atiduotų
jiems žydą žaislelio vieton; jie pasi
kinkysią jį į rogutes). Tada pjesės
kulminacinis punktas. Senis Dauda
pasirodo ne šiaip sau priklydęs. Ir
jo monologui ateina eilė. Ir jis pa
pasakoja Abromo istoriją. Pasirodo,
jog 1915 metų pavasarį Abromas
išgelbėjęs nuo kazokų besislapstan
tį prūsą. Neišdavė, kur jį paslėpęs,
nors rusai jį kone negyvai užpla
kė nagaikom. Vokiečiams parodomi
(nors vienas jų jau nusitašęs) ir
rimbų randai Abromo nugaroj.
Blaivusis grąžina žydui gyvybę, nes
girdėjęs iš tėvo lūpų kažkokį pa
našų įvykį. Gal tai buvo Otto tė
vas, gal ir ne, bet viskas baigiasi
laimingai.

Šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 22 d.
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Kertinėj kultūrinio "Draugo"
paraštėj (kovo 11) buvo iškel
tas moralinės dimensijos klausi
mas tautinėje mūsų kovoje Atsi
liepė "Naujienos" dviem at
vejais: vedamuoju "Trečioji Ylos
dimensija" (kovo 15) ir K. Povi
laičio straipsniu "Žodžiai ir dar
bai" (kovo 24 ).
Vedamasis pastebi: "Iš pa
skelbto rašinio susidaro įspūdis,
kad kun. Yla būtų neatkreipęs
dėmesio į moralinę dimensiją,
jeigu lietuvių tautos priešai mo
ralinės dimensijos nebūtų nau
doję saviems tikslams. Dimensi
ją jis pradūrė, bet ylos neištrau
kė. Jeigu jis tą ylą būtų ištraukęs,
tai pro pradūrimą būtų prasiver
žę ne lietuvių tautos priešai, bet
artimiausi paties Ylos draugai ir
bendradarbiai". Pusė straipsnio
paskirta konkrečiam pavyzdžiui,'
kaip "pranašesnis lietuvis katali
kas", būtent — teisininkas Stra
vinskas "triuškinamas", ir tai
daro "ne komunistai, bet kun.
Ylos draugai".

Vytautas Kaiuba

Lietuvos valdovas Gediminas

nai tada besipešančiai politinei
katalikų grupei, o šiaip išmin
tingas, saikus, plačių akiračių.
Sužiedėliui mano paiūlymas bu
vo staigmena. Staigmena galėjo
būti ir mano kitiems, nežinan
tiems, kas slepiasi už mano pa
siūlymo "rašyti istoriją". Politi
kai tuoj "pagavo" į savo reples
pirmąją mano pasiūlymo pusę.

Tada gi buvau užkleimuotas ir
išgarsintas
rrontiriinku. Tokiu
kai kas norėjo daryti ir prof. S u 
žiedėlį. K. Povilaitis taip ir veda
savo komentarus, kad atrodytų,
jog tai buvo vienos politinės gru
pės
(frontininkų)
komplotas
prieš L. ŠimutįTą reikalą su Šimučiu mudu
greit (dar pačiame Bostone) iš
siaiškinom, ir jis buvo užmirštas.
Mudviejų santykiai ligi jo mir
ties buvo pagarbūs ir nuoširdūs.
(Nukelta į 3 pusi.)

DR. K. G. BALUKAS

I TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159

STASYS YLA

Draugų, ačiū Dievui, turiu iš
įvairių grupių, netgi
įvairių
I pažiūrų. Gyvenimo aplinkybės
—tragiškos ir džiugios - suar
tino
žmogiškais,
tautiniais,
kultūriniais ryšiais, kurie, nežiū
rint kitų skirtumų, tveria ir, ma
nau, tvers ligi grabo lentos. Ne
žinau, kurie iš tų mano draugų
Nuotrauka Vytauto Maželio galėtų būti teisininko Stravinsko
priešai. Tapatinti vieno draugus
su kito priešais, manau, iš viso
dininkas" yra daina be galo ir pra- nėra teisinga. Pagaliau ką reiškia
džios. Šitaip irkluojantis, galima bū- "priešai' — asmeniški, pažiūri
tų tęsti toliau, būtent: kriminalinė mai, politiniai ar tik taktiniai?
policija užčiuopia siūlo galą, ima Asmeniškoji "priešybė nėra gir
sukti lasso apie Pranio galvą ir Lt tina niekad. Bet daugialytėj vi
ir t,t_ Žodžiu, apsakymėlis lengvai suomenėj yra suprantama ir leis
gali būti palaikytas pramoginiu pa tina pažiūrų, politinių nusistaty
siskaitymu. Kažkuo panašiu į ame mų ir taktikos skirtybė ar net
rikietiškus "potboilerius"., Juo la priešybė.. "Naujienų" vedamasis
biau, kad Jankus, sakytumėm, giliai šių skirtumų nedaro, ir tai yra
apsikrėtęs amerikietiškos kultūros publicistinis minusas, nepatar
bacilomis. Scenos, kuriose vaizduo naująs visuomeninių svarstymų
jamas Kurdulių kankinimas, per blaivumui.
Kazys Povilaitis savo straipsny
nelyg ištęstos, pertemptos, tarsi Jan
je
pateikia naują pavyzdį, kaip
kus mėgautųsi sadistiniais reginiais.
buvęs
"išguitas" iš "Draugo"
Kitu būdingu Jankaus bruožu yra jo
pomėgis kurti situacijas, kuriose L. šimutis ir kaip buvęs "sugriau
veikėjus kankina kaltės jausmas. B tas" jo autoritetas. Autorius tei
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Jan gia, kad "didele dalimi čia bus
kaus apsakymuose esama psicholo kaltas ir dabar tame 'Drauge' dėl
ginės gelmės. Bet kai pažvelgi į katalikų dorinio nuosmukio ir
personažu galeriją, apsakymo cha dėl nereagavimo dėl jo dejuojąs
rakteriai nėra per daug išryškinti. tas pats kun. St Yla". Jo (Ylos)
Kartais net šaržuoti (Bertulis). Ta kaltė esanti dviguba.

mergytėj ji atpažinusi būsimą ka
Paskutinis apsakymas "Liudininralaitę. O kai prišneka tėtušiui, kad kas" — ilgiausias iš visų rinkinyj
ir jis turįs gyslose karališkojo krau talpinamų kūrinėlių ir savo pobū
jo, to tik ir tereikia, kad Kundė bū džiu vėl skirtingas. Šiuokart vaiz
tų auginama kaip paneliukė. Pa duojamas jau nebe senasis pasakų
smerkta senmergystei. Bet ji krenta kaimas, bet Nepriklausomybės lai
į akį Soterui, darbščiam našlaičiui, kotarpio gyvenimas. Tai savotiški
Nėra ką ir sakyti, Jankus pasakoti pastačiusiam ūkį ant kojų. Nors ir "kovų dėl žemės vaizdai", nes iš
moka. Jis intuityviai nujaučia, kad ne visai drąsinamas piršlio Ciprijo- esmės autorius parodo, į kokius
skaitytojo pajėgumas įtempti dėme no, jis važiuoja jai pirštis ir laimi kompromisus su sąžine gali eiti be
sį neperšoka 15 minučių. Tai mok jos ranką. Cia vidury pasakojimo — žemis bernas, kai buožė jį suvilioja
sliškas principas, kuriuo remiasi te skaitytojui didžiausia įtampa, nes pažadu išgauti jam iš valdžios skly
levizija, ir sakoma, kad ateinančios Jankui yra du keliai. Pakartoti kaž pelį. Turinys jo paprastas. Yra toks
kartos jau dabar yra "užprogra ką panašaus į Žemaitės "Petrą Kur turtingas ūkininkas Bertulis, tikras
muotos" laukti reklamos (commer- melį" ar pasirinkti Vaičiulaičio despotas namuos, nuolatiniais tvacial). šitaip sudaigstytas yra ir šis "Daili žmona" novelės modelį. Jan tijimais pasiuntęs dangop žmoną,
apsakymėlis. Bet reiklesniam skai kus pasirenka kitą kelią, pasinaudo kuris turi dukterį Valę. Toji pasišne
tytojui kažkaip to dar nepakanka. damas liaudies pasakų motyvu. So ka kai kada, kojas plaudama, su
Pilna kimių intencijų parodyti, terui pridera irgi įrodyti savo bajo kaimyno bernu Petru. Tėvas siunta.
kad "Neša žemei atpirkimą Kūčių rystę ir jis ima pasakoti, ūkininkai Beveik gatavas ją irgi užkulti. Bet
vakaras brangus", ši novelė nema tei apie paslaptingą maišiuką, ku atsiranda geresnė išeitis. Kaimynų
žiau melodramatiška, užsakyminė, ris jam atliekąs namų darbus. Ku sodybą užpuola naktį plėšikai.
schematiška. Dori lietuviai dešinėj, ris taip pat gaunąs lupt, kaip pri- Žiauriai kankina lupikautoją Kurokupantai (iš jų vienas ateinąs į tingsta. Kaip visos pasakos, apsaky dulį ir jo žmoną. Jie būtų viską
dorą) kairėj, moralai —per vidurį- mas užbaigiamas laiminga pabaiga. praradę, jei ne jų bernas Pranys, čiau, palyginus su pirmaisiais rinki
Visumoj esame akivaizdoj niuan kuris neišdavė paslėptų auksi- nio apsakymais, "Liudininkas" kur
Daug kas yra stebėjęsis (sako
suoto,
stilingo dalykėlio, kuriame nukų. Bertulis įsimeilija Pranui, nu kas brandesnis. Jankaus kalba sodri,
ma, kad Cvirka sau galvą laužęs),
kaip dažnai rašytojai, poetai nekrei jaučiasi Jankaus kūrybiškumas, su girdo jį ir prikalba, kad tasai pas- žodinga. Dialogai gyvi, tikri.
pia jokio dėmesio į tinkamo pavadi gebėjimas ne vien gyvai pasakot, kųstų Petrą, jog jis buvęs plėšiku
Pažintine prasme ši apysaka tik
nimo rinkiniui parinkimą. Sofija palaikyt įtampą, bet ir operuoti tarpe. Už tai jis Pranį užtarsiąs že rai įdomi. Nors Jankus nelinkęs ati
Kymantaitė-ČiurliDnienė buvo iš puikiu dialogo valdymu, jautriai mės dalinimo komisijoj ir jam atrė- džiau pažvelgti į klasių santykius
to, kurie bardavo juos už pavadi pagautais gamtos vaizdais, tautosa šią gabalą geros žemės prie lent kaime arba moters būklę, tie daly
nimų neskambumą. Švokščiančių kiniu stilium (Čigonės solo partija). pjūvės. Viskas klojasi gerai. Petras kai kažkaip išryškėja savaime, kaip
priebalsių samplaikas, pvz. "Ties Pasakos koloritas suteikia šiam ap ruimamas, pa tupdomas kalėj iman. iškyla paviršiun ir kiti ano me
8ukŠtu sostu". Bet kažin ar vien sakymui šventišką pakilumą. Vai Bet Bertulis savo pažadų nelaiko, to trūkumai: teismų primityvu
sąskambiai svarbūs. Svarbiau gal ką kystės prisiminimų įtarpai — lyriš berną apgauna. Staiga nelauktai mas (Petrą nubaudžia, neįrodę jo
Petras amnestuojamas. Dabar liudi kaltės), policijos menkystė. Dalykai,
pavadinimas įtaigoja skaitytojui, ką gaivastį:
ninkui klius. Tuo pat metu Pranys
šia prasme ir Jankaus "Ir nebepasi"Būdavo einam takučiu per miš išsiaiškina, kad Bertulis jo prašymu kurie nežinomi 8a užaugusiam jau
matėm", bent perskaičius pirmuo
ką, pasišnekučiuodami apie riešu komisijai visai nesirūpinęs ir jį pap nimui. (Bent čia rašantis niekad
sius tris apsakymus, gali imt kalbėt
tus ar baravykus, prieinam aikšte rasčiausiai apmulkinęs. Išgirdęs jis nebuvo aptikęs iki šiol taip vaiz
skaitytojui: "Je, visoj tol maišatyje,
lę su senais apipuvusiais kelmais, pasima kirvuką ir keliauja sutvar džiai sukurtų scenų apie Tanano taip ir nepasimatėm. Aš nebepasiapie kuriuos paparčiai (Tėvas juos kyt sąskaitų su buože. Bet ten be Bičkaus siautėjimą.) Užtat neabejo
mačiau su tikruoju Jankum, kokį
tina, kad išeiviškoji visuomenė pasivisada vadindavo papartėm ir nere
prisimenu iš 'Pirmojo rūpesČio, ir
siaiškinant,
paskui
besitąsant
su
j
tiks
naująją Jankaus knygą su didetai kviesdavo palenktyniauti, kurio
kitų knygų". Laimei jo tikrasis pro
šautuvu
rankoj,
Bertulis
pats
persi
liu susidomėjimu ir palankumu.
kvapas ilgesnis).
Pasirinkdavom,
filis prasišviečia likusiuose rinkinio
šauna.
Kirvuko
atseit
neprireikia.
būdavo, po ilgiausią papartlapį, suapsakymuose. Gal ne visai toks,
dėdavom į krūvą, kad būtų vienodo Pranys vis dėlto susiranda masną,
koks liko mūsų prisiminimuose
ilgumo, paskum gerai jsikvėpdavom kur senis slėpė aukso rublius, ir ją
(juk ir mūsų skoniai keičiasi), bet
• KARTS, 1978 m. kovo
ligi pat pilvo galo ir garsiai, abu išsineša. Bet kai sekančią dieną jos
vis vien atpažįstamas.
jieško
malkinėj,
kur
paslėpęs,
nebe
mėn.,
Nr. S. Pasaulio lietuvių
vienodu
greitumu,
pradėdavom
randa.
Velniai
bus
ją
nujoję,
pagal
karių-veteranų
mėnesinis žur
Pirmasis tų pasakojimų pava skaityti iš apačios į viršų šakeles
voja
sau.
nalas. Redaguoja Z. Raulinaidintas "šiapus ir anapus teisybės". sakydami; artė-papartė, artė-papartis. Administruoja Leonas BileMįslingu pavadinimu, bet visiškai tė, artė-papartė. Akys iš galvos lįs Visa tai apsakyti Jankui prireikia
ris Redakcijos ir administraci
išsakančiu šios novelės, kur eina davo, veidai mėlynuodavo, bet taip arti 170 puslapių. Bet Jankus taip
jos adresas: Karys, 341 Highlygiagreta legendinis ir realistinis būdavo smagu, kad galiu su tėvu moka sukurti grėsmės atmosferą land Blvd., Brooklyn, N. Y.
išlaikyti ligi pačios viršūnėlės
(duktė bijosi tirono tėvo, Pranys — 11207. Metinė prenumerata —
elementas, pobūdį. Autorius nukel—
taigi,
prieinam
aikštelę
icrtfusio
Petro), taip pripina scenų
dina skaitytoją j tolimus senojo kai
Sio numerio temos: Aukštai
pilną
senų
patręšusių
kelmų
ir
— scenelių (Pranys jaučia trauką
mo laikus, kai romius žemdirbius
tijos piliakalniai, Gedimino tėvo
sudrumsdavo Valančiaus aprašytieji apie juos būriais susibūrusių pa žmonos seseriai; toji irgi būtų nie klausimas, karo ir okupacijų
vengrai ir čigonai. Kaip tik tokia parčių, tėvas apsidairo ir sako: va ko prieš), kad skaityti neprailgsta. atsiminimai, veteranų ir saulių
"čerauninkė" čigonė čia ir sujaukia tai čia ant to tako eigulio piemuo R kitos pusės skaitytojas praregi ir veikla, karinės žinios ir kt. 2urprotus, įtikindama tėvus, jog jų užtiko gyvačių šeimą".
Jankaus pasakojimo ribotumą. "Liu- nalaa gausiai iliustruotas.

Nauji leidiniai

Akušerija ir moterų Ilgos
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pateški Rd. (Crawford
Medical Building) Tel. Lū 54446
Jei neatsiliepia skambint 874-8004
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. YL BLAŽYS

DR. P . KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th A ve., Cicero
Kasdien 1-3 val_ ir 6-8 vai. vak.,
išskyrua trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

TeL REujmce 5-1811

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

DR. WALER J. KIRSTU K

Marąuette Medical Cenier
6132 So. Kedzie Avenue.
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbroo(k 5-3048.

lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vaL vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. IRENA KURAS

KCDIKIV ER VAIKI; LIGOS
SPKCIALI9TE
MEDICAL BCLLDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South Western Avenue.
Vt-landos: K a s d i e n nuo 10 vai. ryto
2484 West 71st Street
iki i vai. popiet.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir SeSt. Ofs. teL B E 7-1168, rez. 239-2919
tik susitarus.

DR. PETER T. BRAZIS

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9601

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS;
GALVOS IR STUBURO LIGOS
2858 West 68rd Street
Chicago, ŪUnois 60629
TeL — 476-3409
Valandos pagal susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VFest 51st Street
TeL — GB 6-2400
Vai?: pagal susitarimą.: pirmad. ir
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofia. teL 7354477; Rez. 246-2839

DR, L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe" — Nervu ir
Emocines Ilgos.

DR. J- MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua

OPTIC A L

STUDIO

VIOI-KTA KAKOSAITC
7051 So. Washtenaw — Tel. 778-0766
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių rSroų pasirinkimas.
VaL: pinu., antr., penkt. 10-5:30.
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 282- 4856

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH A V E .
4200 N O . CENTRAI, A V E .
Valandos pagal susitarimą.

CBAWPORD MEDICAL, BLDG.
6449 So. Polaski Road

DR. FRANK PLECKAS

DR, A. B. GLEYECKAS

Tikrina a k i s . Pritaiko akinius Ir
"Contact lense*"

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2618 W. 71st St. — Te*. 737-5149
TeL — BE 3-5893
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefi.
Visų pirma K. Povilaitis atpa
Specialybe Akių ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
sakoja katalikų pasitarimą, įvy
3907 West 103rd Street
INKSTŲ, PCSL8S IR
kusi prieš 20 metų (1958) Altos
Valandos
pagal
susitarimą
PROSTATO
CHIRURGIJA
suvažiavime Bostone. Esminis jo
2656
W.
6Srd
Street
Ofiso teL — PB 8-2220
teiginys yra šis: "Visų nustebi
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
mui (Yla) pasiūlė Šimučiui pasi DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
traukti iš Alto ir rašyti istoriją.
JOK SA
Ofiso
teL 776-2880, rezid. 448-5545
Jo vieton pasiūlė gretimai sėdin
VAIKŲ
LIGOS
tį prof. S. Sužiedėlį". Toks mano
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 63rd Street
G Y D Y T O J A S
pasiūlymas tikrai yra buvęs. Tik Pirm ad.. antrad., ketvirtad. ir penkt.
Adresas
4255 W. 6Srd Šįmet
linkęs manyti, kad vietoj žodžio U ™ M J M v«a ir nuo^s vaL
i
Ofiso
telet. R E 5-4410
"pasitraukti", galėjo būti "paimRezidencijos telef. OR 6-0S17
ti atsotogų' istorijai rašyti Tas Oftv PO 7-6006
Bes. GA 3-7278
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
istorijos rašymas čia ir keičia vi
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet
ML A. JUKINS
sus tolimesnius K. Povilaičio ko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. H E 4-2123. Namą O I 8-91SS
mentarus.
8844 West 6Srd Street
L. Simutis buvo man pasipasa
DR. Y. TUMAS0NIS
kojęs turįs dienoraštį, kurį ved&
CHIRURGAS
Valandos pagal gusi tarimą
nuo Lietuvos III seimo (buvo tuo
2454 We«t 71st Street
met jo nariu). Dienoraštyje esą
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad
DR. K. A. JUČAS
2-5 ir 6-7 — 18 anksto savitarna.
fiksuoti katalikų federacijos, ka
DERMATOLOGIJA
talikų susivienijimo ir,kiti svar
TeL ofiso FR 66446
CHIRURGIJA
biausi įvykiai Amerikos lietuvių
5214 No. Western Avenue
F. C. WINSKUNAS
veikloje. Apgailestavo neturįs
1602 No. Western Avenne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL atsakoma 12 valandų
laiko parengti tą dienoraštį spau
S167 West 71st Street
489-4441 — 561-4605
dai. O po jo mirties, girdi, niekas
Valandos: 1-4 vai. popiet.
Treč. ir šeštad. pagal suattartmakitas jo neįskaitytų, nepapildytų,
įstaigos
ir
boto
teL
652-1381
neatkurtų tų įvykių. Man atrodė,
Ofs. teL 586-3166. namų 381-3772
šis darbas Amerikos lietuvių isto DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS ŽLI0BA
rijai taip svarbus, kad jo toliau
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidėlioti negalima. Raginau jį
1467 So.49th Oornt, Cicero, DL
62S4 So. Narragansett Avestos
atsisakyti kitų darbų, kur jis gali
Kasdien 10-12 ir 4-7
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
Išskyrus treS Ir Šeštad
būti pakeičiamas, ir imtis Šio.
9-7; teitadlėntals pairai susitarimą
Sis mano rūpestis ir išsprogo
minėtame katalikų pasitarime:
tegu Šimutis geriau rašo istoriją,
o Altoj jo vietą gali pakeisti kad ir
prof. Sužiedėlis. Kodėl Sužiedė
lis? Žmogus nepriklausė nė vie-

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems.
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Šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
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Su prof. dr. Jonu Puzinu atsisveikinant
torija, etnografija, kalba — ve
Dr. Vinco Maciūno kalba prie karsto balandžio mėn. 16 d. Chicagoje
lionis ir tremtyje nepadėjo šalin
Sunku ramiai ir šaltai kalbėti
apie taip netikėtai mirusi arti
mą draugą, su kuriuo mane ri
šo keliasdešimt metų pažinties
ir bendro darbo. Velionis atvy
ko studijuoti Kaunan 1925 me
tais, aš _ 1926. Jis buvo 1934
metais išrinktas Humanitarinių
mokslų fakulteto asistentu ir
pradėjo savo paskaitas, aš —
1935. Kiek vėliau abu kėlėmės į
Vilnių, kur jis buvo Humanitari
nių mokslų fakulteto dekanas,
o aš — to pat fakulteto prodekanas ir universiteto bibliote
kos direktorius. Išvykę Vokieti
jon, abu darbavomės Pabaltijo
universitete, kur jis buvo Filo
sofijos fak. dekanas, aš — to
fakulteto prodekanas, vėliau de
kanas.

buvo vienas iš geriausių archeo
loginių muziejų Pabaltijy. Taip
pat dalyvavo daugelyje tarptau
tinių mokslinių konferencijų ir
gausiai rašė proistorės klausi
mais.
Buvo labai geras ir rūpestin
gas dėstytojas. Todėl, nors ar
cheologija ir nebuvo labai pa
trauklus studentams dalykas, jo
auditorijoje susirado gražus
būrelis rimtų klausytojų, ku
rių tarpe buvo dabartiniai mūsų
svarbieji proistorikai: čia Ame
rikoje Alseikaitė-Gimbutienė, o
Lietuvoje Jablonskytė-Riman
tienė, Kulikauskas ir VolkaitėKulikauskienė. Tai vėl didelis
velionio nuopelnas.
•

Taip jau likimas lėmė, kad
Amerikoje atsiradome tame pa
čiame Philadelphijos miesteČia vėl bendradarbiavome kul
tūrinėje ir visuomeninėje veik
loje; abu drauge vykome į pir
mąją LB tarybos sesiją, abu da
lyvavome PLB Kultūros tary
boje, Lituanistikos institute,
Lietuvių enciklopedijoje. Jam
išvykus iš Philadelphijos Chicagon, ryšiai suretėjo, bet anaip
tol nenutrūko ir išliko šilti bei
artimi.
•

Mintimi nukylu į gražiuosius
nepriklausomos Lietuvos metus.
Nepakako atgauti laisvę, bet
dar labai reikėjo Lietuvą stip
rinti ekonomiškai ir kultūriškai,
kad taptų vertu nariu kitų vals
tybių šeimoje. Jau nebebuvo ga
lima, kaip senais tautinio atgi
mimo laikais, vienam dirbti įvai
riose srityse, o reikėjo speciali
zuotis, kad darbas būtų našes
nis.
Velionis pasirinko vieną li
tuanistikos sritį — Lietuvos ar
cheologiją. Ligi tol be vieno

Prof. dr. Jonas Puzinas (1905-1978- IV. 14). Viena paskutiniųjų nuotraukų.

kito atsitiktinio svetimtaučio
Lietuvos proistore daugiau ar
mažiau domėjosi Daugirdas,
Basanavičius, gen. Nagevičius,
Tarasenka... Betgi suprantama,
kad mėgėjų darbas negalėjo
būti labai našus moksliškai.
Su a. a. Puzinu susilaukėme
savo pirmo jau rimtai moksliš
kai pasirengusio archeologo, su-

sipažinusio su naujais to moks
lo metodais žinomajame Heidel
bergo universitete. Daktaro
laipsniu baigęs studijas ir grį
žęs Lietuvon, velionis plačiai
organizavo archeologinius kasi
nėjimus, pririnko daug vertin
gų eksponatų ir juos labai gra
žiai tvarkė Kauno kultūros mu
ziejaus proistorės skyriuje. Tai

plunksnos ar rašomosios maši
nėlės.
Be to, kad ir nebūdamas itin
stiprios sveikatos, visą laiką
labai aktyviai dalyvavo ir vi
suomeninėje išeivijos veikloje.
Jo vaidmens mūsų visuome
nėje reikšmę itin stiprino jo as
meniškos charakterio savybės.
Ramaus ir tolerantiško būdo,
jis stengėsi ne aštrinti, bet kaip
tik derinti, švelninti, raminti vi
šokius nesutarimus, pas mus,
deja, ne kartą ištinkančius. Tad
jo nebuvimas mūsų tarpe juoba
bus skaudus.
Bet taip jau yra gyvenime,
kur nuolat ką nors praranda
me. Nyka-Niliūnas vieną savo
poezijos rinkinį net pavadino
''Praradimo simfonijomis". Pro
fesoriaus Puzino mirtis ir yra
toks didžiulis praradimas tiek
jo gausiems draugams, tiek ir
visai mūsų visuomenei.
Suprantama, kad pats skau
džiausias praradimas yra jo
šeimai. Ir jai priklauso mūsų
visų nuoširdi užuojauta. Ypač
velionio našlei p. Konstancijai.
Daug metų artimai draugauda
mas su Puzinais, mačiau, kiek
daug ji reiškė velioniui. Juk
mokslininko darbas reikalauja
neapskaičiuojamai daug triūso
ir kartu labai daug laiko. Ponia
Konstancija kaip tik labai rū
pinosi ir sugebėjo sudaryti veKoniui namuose kuo palankiau
sias jo darbiu" sąlygas. Tad jai
turime pareikšti ne tik mūsų
širdingą užuojautą, bet drauge
ir gilią padėką.

Mokslo darbas nebuvo velio
niui tik geresnio pragyvenimo
ar asmeninės karjeros reikalas,
o visų pirma jo gyvenimo pa
šaukimas, jo pareiga tautos kul
tūros ugdymui. Todėl ir tremty
je, kur jis neteko galimybės ka
sinėti piliakalnius, kur nebetu
rėjo mokslo darbui reikalingų
Lietuvos archeologijos rinki
nių, velionis anaiptol nepasi
traukė iš nepelningos lietuviš
kos kultūrinės veiklos ir neuž
sidarė egoistiniame savo asme
niškų interesų kiaute. Gyvenda
mas DP stovyklose Vokietijoje,
labai aktyviai prisidėjo prie
taip mums tada reikalingo Pa
baltijo universiteto suorgani
zavimo, o čia Amerikoje darba
vosi Lituanistikos institute,
Lietuvių enciklopedijoje, įvai
*
riuose mažesniuose užsimoji
muose, taip,pat neatsisakyda
Savo kelias mintis šia liūdna
mas, kai gyveno Philadelphijo- proga noriu užsklęsti ištrauka
je, ir pamokytojauti šeštadie iš Krėvės, su kuriuo mes filaninėje mokykloje.
delfiečiai (drauge, aišku, ir PuNebūdamas tik siauras ar zinai), buvome artimai susigy
cheologas - specialistas ir gerai venę ir labai jį gerbėme.
"Šiaudinėj pastogėj" senasis
susipažinęs su kitomis lituanis
tikos sritimis, ypač kultūros is kaimo išminčius Vainorius, sėdė-
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Kad nepaprasto milžino būta
Su Širdim visiemus gera,
Kad per platų kapinyno plotą
Kito tokio nėra.

•

Bet Širdis kaip urna suskūo —
Jau Šukelių sudėt negali.
Ir Tavo žingsniai nutilo
Neišgriaunamoj Sėmės pily.
Po jos bokštais, po sienom, giliai
Paklausykim jų aido tyliai.
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Kazys Bradūnas
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MORALINĖS DIMENSIJOS
KLAUSIMU
(Atkelta i i 2 psl.)
r* A .
Ne sykį, man užkrydūs į Chicagą, grįždavom prie minėtų die
noraščių. Pagaliau, po kiek laiko,
prisipažino imsiąsis to darbo, tik
nežinąs —dar neapsisprendęs
nuo ko pradėti: nuo ALK Susi
vienijimo, ar nuo Alto istorijos.
Antrąjį nusikaltimą dėl Simu
čio K Povilaitis aptaria vienu sa
kiniu: "Kun. St Yla, kun. dr. A.
Juška ir dar vienas sutiko vizi
tuojantį marijonų Genrolą lat
vį, padarė intervenciją iš 'Drau
go' nušalinti L. Šimutį"- Kaip ir
iš kur toks teiginys galėjo atsi
rasti K Povilaičio sąmonėje, tu-,
retų jis pasiaiškinti viešai. Ma
nau, kad tiek sąžiningas jis turė
tų būti.
Minėtas marijonų generolas
latvis St Skutans buvo išrinktas
šioms pareigoms 1957 metais.
Turbūt netrukus (tiksliai nepa
menu) jis atvyko vizituoti mari T n r t r ~
jonų mokyklos Marianapolyje, ir . » . , t
man, pakviestam, teko dalyvauti
jo priėmime. Kun. dr. A. Juškos
čia nebuvo. Sušnekti su generolu
nebuvo progos. Jeigu ir būtų bu
vę, tiek proto rodos užtenka, kad ~ ~ - 5 nesibrautum į tau nepriklausan
čios vienuolijos reikalus. Kuni
gai žino savo kompetencijų ribas;
žfno ir vienuolijų tvarką. **Draugas" nėra generalicijos organas,
o marijonų provincijos. Genero
las neskiria redaktorių netgi ma
••.
rijonų, juoba pasauliečių. Dėl to
daryti pas generolą "intervencija
i? TDraugo' nušalinti L. Simutį"
yra visiška nesąmonė
Išvada
dėl
K. Povilaičio
straipsnio būtų ši. Pirmąjį teigi
nį jis pateikia tikrą, tik blogai ji — komentuoja, nukreipdamas
i
kažkokį politinį komplotą. Ant
rąjį jis išlaužia iš piršto ir rodo
akivaizdų nesusigaudymą insti
tucinėse katalikų kompetencijose.
Įdomi, savotiškai trenkianti, pa
ties K Povilaičio išvada: "Ma
tyt, ir kun. St Yla galvoja taip,
kaip galvojo Stalinas apie žo
džius ir darbus, sakydamas savo
bolševikams: "Žodžiai yra vie
nas dalykas, o darbai visai kitas".
Skaitytojas tegu daro savo išva
das.
Minėti du
atsiliepimai 1
mano rašinį, gaila,
neprašoko
asmeniškumo, neišvengė ir reak
tyvinio tono. Tokiom sąlygom
darosi sunku vesti esmiškesnį di
MaJteBo alogą.

damas senose kapinaitėse, šiaip
kalbėjo savo jauniesiems klau
sytojams:
"Betgi aš vis juntu, kad ten
kažkas gyvena ir gana. Ten
kryžius, ir tasai, rodos, gyvas.
Tik gyvybė ten kitoniška, rami,
ne tokia kaip žmonių tarpe. Sė
di ten žmogus, ir vis rodosi,
kad štai vienas akimirksnis —
ir tu sužinosi didelę, didelę pas
laptį ir būsi tokis pats ramus.
Neberūpės tau tada nei javai,
nei gyvuliai, nei bitės".
Ir Tau, Jonai, niekas čia že
mėje neberūpi, nes Tu jau su
žinojai tą didelę didelį paslaptį.
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Nekaltinkim Vytauto tariamu Kriavo aktu
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transkribavus josios tekstą) pir
mą kartą paskelbė Michal Wiszniewski savo veikale "Pomniki
historii literatury polskiej" IV to
Rašytojos B. Pūkelevičiūtės ra me, išl. Krokuvoje 1837 m. T.y.
šinio minėtas J. Basanavičiaus toji "sutartis" dienos šviesą iš
pasakymas yra paremtas mūsų vydusi (ir tai tik kaip lenkų li
istoriografijoje vis dar "tintaluo- teratūros paminklas) tik 552 me
jančia" vadinamąja Kriavo "su tams praslinkus nuo josios taria
tartimi", tariamu "Kriavo aktu", mo surašymo Kriave. Lenkų is
lietuvių nekritiškai perimtu iš torikai tik tada apie ją sužinojo ir
lenkų istoriografijos. Iš tikrųjų ypač nuo XIX a. pabaigos prade
dėl to "akto" ar "sutarties" val da ją nagrinėti.
dovas Vytautas yra tiek pat kal Čia neįmanu vardinti ilgą vilks
tas, kiek ir bet koks kitas ano tinę duomenų, rodančių, kad, se
laiko lietuvis.
nosios Lietuvos ir Lenkijos valsty
Lenkų istoriografija įrodinėja, bėms egzistuojant, nuo Jogailos
kad 1385.VIII. 14 d. Kriave buvo laikų ir iki padalinimų niekas
susitikę keli Lietuvos kunigaikš apie tą "sutartį" nieko nežinojo.
čiai bei lenkų atstovai ir ten "su Pvz. 1569 m. Liubline, kai po ilgų
tarė dėl": Lietuvos ir Jogailos Lenkijos spaudimų sudaryti Lie
krikšto, Jogailos vedybų su Len tuvos-Lenkijos uniją, ten, seime,
kijos karaliene Jadvyga, Jogailos susitiko lietuvių ir lenkų atsto
įvedimo Lenkijos karaliumi ir Lie vai, tai lenkų delegacija buvo at
tuvos įjungimo į Lenkijos valsty sigabenusi visą dėžę įvairiausių
bę. Tie lenkų teigimai remiami raštų, kuriais lenkai bandė įro
Krokuvos kurijos archyve esančiu dinėti, kad Lietuva seniai pri
dokumentu (dabar Nr. 188), ta klausanti Lenkijai. Tai lenkų de
riamai 1385.VHI.14 d. Kriave (lo legacijai vadovavo Krokuvos vys
tynų kalba) surašytu.
kupas Padniewski, kurio žinioje
Iš tikrųjų, apie tą tariamą su juk buvo tos kurijos archyvas, o
sitikimą Kriave tėra žinoma vien jame toji "sutartis", tariamai, vi
tik iš to "dokumento". Net ir J. są laiką buvo laikoma. Vis dėl
Dlugošas savo ('1455-1480 m. to, nei vyskupas Padniewski, nei
parašytoje) "Lenkijos istorijoje" joks kitas tos lenkų delegacijos
apie aną neva susitikimą Kria narys nė žodeliu neužsiminė apie
ve ir ten surašytą "sutartį" nie anos "sutarties" buvimą, nors
šiandieną tas dokumentas lenkų
ko nežino.
(Nukelta į 4 ptML)
Tą
"sutartį"
(gana blogai

PUZINUI

Atėjai prie pat Sėmės vartų,
Kaip į tėviškę, kaip į namus;
Mes tik brangias įkapes vartom,
Klojom pūkapin padavimus,

Lietuvos ir Lenkijos santykiu dokumentai

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė
savo
minorinėje humoreskoje
"Vakaras Varniuose" ("Naujoji
Viltis", 1977 m., Nr. 10, 82-103
psl.) Basanavičiaus lūpomis daro
tokį priekaištą Lietuvos valdovui
Vytautui: "Lenkų kvapo būtu
mėme nepažinę, jei po Kriavo
sutartim netintaluotų penkių Lie
tuvos kunigaikščių antspaudai:
Jogaila, Lengvenis, Skirgaila, Ka
ributas. Leisk man paklausti: kie
no buvo penktasis".
2inoma, jei istorinius faktus
bandome aiškinti ne jų laiko, bet
mūsų laikų sąvokomis ir vertini
mais, tai pasirodo tų senų laikų
tik "Kreivo veidrodžio" vaizdas,
todėl priekaištavimas senų laikų
veikėjams, kodėl jie tada nepa
darė to, kas šiandieną, atrodo,
būtų buvus naudinga padaryti,
tėra skaitytojo klaidinimas. Tiek
galima būtų pasakyti apie įvai
rius, mūsų laikais daromus, poli
tinius ir kultūrinius priekaištus
Vytautui, Jogailai, Algirdui.
Rašytojas yra laisvas savo kū
ryboje ir istorinius dokumentus
bei faktus interpetuoti savaip,
juos "užtempti ant savo kurpaliaus", tik jam nevalia tų faktų,
dokumentų falsifikuoti. Savaime
suprantama, kad, savo kūriniui
panaudodamas tą ar kitą istori
nį faktą, rašytojas visų pirma pri
klauso nuo jo turimo to fakto
aprašymo šaltinio, nuo to šal
tinio prieinamumo.
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LirtoVM dkfystf kunlgaflcltls Vytautas

Nuotrauka Vytauto

minimų. Juose taip pat gana mų autoriaus veikla kultūros ir
ryškiai iškyla įdomūs ano meto Uteraturos baruose. Prie raštų li
lietuvių literatūrinio bei kultūri teratūros klausimais bei memua
• Jonas Šliūpas, RINKTINIAI nio gyvenimo momentai, spalvin rų natūraliai šliejasi ir J. Sirupo
RASTAI. Išleido "Vagos" leidyk
epistolinis palikimas".
la Vilniuje, "Lituanistinės biblio gai atsiskleidžia paties atsimini
tekos" knygų serijoje 1977 metais
Stambus, 612 psl. leidinys. Re ŠilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlilIinilllllllllllllUlIHilIlilIlIlIUIIIIIUIIUIIN^
S
dakcinė komisija: K. Korsakas 1
(pirm.), K. Ambrasas, J. Jurgi
LAIKRODŽIAI m BRANGENYBES
V*4£
nis, J. Palionis, R. šarmaitis. Su
^Jf
Pardavimą* Ir K — •
darė, įvadą ir paaiškinimus para
SMS W. «Mk Street — TeL BE 7-1941 g
še K Doveika.

Nauji leidiniai

Dar Kriavo akto
reikalu

Šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 22 d.
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vaizduojamas kaip pagrindinis
anų laiku Lietuvos-Lenkijos san
tykių dokumentas.
Prie ano 1637 m. paskelbto
teksto, įvade, buvo duotas trum
pas to dokumento aprašymas,
kuriame buvo pasakyta, kad prie
dokumento turėjo būti penki ant
spaudai, nes dokumente yra pen
kios skylutės antspaudams •per
verti. To aprašymo metu (ty.
apie 1837 m.), esą, prie to do
kumento buvo dar trys antspau
dai: Kaributo, Vytauto ir Lengve
nio Tame aprašyme vis dėlto
nieko nėra apie tai, kieno gi bu
vo tie du likusieji antspaudai
Vėlesnis lenkų istorikų teigimas,
kad tai buvo Jogailos bei Skir
gailos antspaudai, tėra nieku ne
paremta prielaida. Dabar prie to
dokumento
nėra jokio ants
paudo. 1948 m. teko tą dokumen
tą man matyti (Krokuvos kuri
jos archyve). Tada prie jo nebu
vo jokių antspaudų.
Ryškiausia nesąmonė, surišta
su tais trim antspaudais buvo
kaip tik tas tariamas Vytauto
antspaudas. 1385.VHL14 d. Vy
tautas, neseniai grįžęs iš Kry
žiuočių ir susitaikęs su Lietuvos
valdovu Jogaila, nebuvo dar at
gavęs Trakų. Tuo metu Trakus
valdė ir Trakų kunigaikščiu ra
šėsi Skirgaila. B 1386 m. doku
mentų matyti, kad Vytautas ta
da titulavosi "Lietuvos kuni
gaikščiu", o Skirgaila 'Trakų ku
nigaikščiu". Trakus Vytautas at
gavo tik 1392 m. Astravo sutar
timi. Tuo tarpu tame, tariamai
Vytauto 1385. m. prikabintame,
antspaude buvo įrašyta: "Witawt: Ducis Trac. RE". Labiau
siai keistos yra dvi paskutinės
raidės: RE, pro kurias lenkų isto
rikai stengiasi praeiti tylomis,

A. TVERAS
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Apie Šį J. Šliūpo raštų tomą
leidinio įvade, be kita ko, rašoma:
"Jame beveik ištisai perspausdi
nama didžioji J. Šliūpo knygos
'Lietuviškieji raštai ir raštinin
kai dalis, svarbesnieji jo straips
niai "ietuvių literatūros istori
jos klausimais, recenzijos, skirtos
naujai pasirodžiusioms knygoms,
vertimams, spektakliams ir pan.
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nių raštu' tome pateikiamas
stambus pluoštas J. Šliūpo atsi

S EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1978 METAIS!! |
l U F R I f t A M TRAVEL
TPAVCI CCBVIftC
RIMUI
AMERICAN
SERVICE BUftEAU

rankrašti, o toji matrikula buvo
pradėta rašyti 1400 metais.

Vytautas KaSuba

Lietuvos valdovas Algirdas

nes jųjų aiškinimas neabejotinai visiškai neatitinka anų laikų ofi
veda prie galimo sutrumpinimo cialiųjų dokumentų struktūros.
žodžio REX - KARALIUS, o to Tai greičiau kokia kronikinė ži
titulo priskyrimas Vytautui 1385 nia, gana chaotiška, be jokio su
skirstymo, privalomo anų laikų
metais būtų absurdiškas.
I
oficialiųjų
dokumentų schemai.
Savo struktūra toji "sutartis"

Mirties kolonose
Ištrauka iš Anatolijaus Kairio
premijuotojo romano "Po Damoklo kardu"

Pro miego transą Gordonas jaučia smūgius į koją, į
šoną, vieną ir kitą. Jis susiriečia, išsitiesia, pasitraukia
ir vėl pasirita, neįstengia atsipalaiduoti. Kažkas j j laiko
prispaudęs geležine ranka, raižo peiliu, batų galais
spardo, lyg šunų uja ir žvėriškai rėkia:
— Į eilę! I eilę!
Gordonas lekia į eilę, o eilė — minia! Išsigandusi,
pasimetusi, netvarkinga minia, išprotėjusi, einanti į
mirtį. Visi skubėjo be pasipriešinimo, apsikrovę sun
kiais nešuliais, susidėvėjusiais, kaip ir jie patys, nebe
reikalingais šioje Hado pusėje. Tiesiai prie duobės,
Gordonas neabejojo, ilgos ir gilios duobės, nes iš tokių
kelionių, „garantuojančių", kad persikelia į kitą,
geresnį geto, nė vienas neatėjo i senąjį ir nepasakė, kur
tas kitas, geresnis, yra...
Smalsuolių veidai juos sutinka ir palydi šypse
nomis, dovanėlėmis vaikams, lyg tai būtų namo grįžtančiųjų sutiktuvės. Moterys ir vaikai gaudo, iš eilės
išsimuša, susiginčija dėl saulėje žybtelėjusio saldai
niuko, klykia, lyg mokinės, gaudydamos futbolą.
Realybė prarasta, einama sapno, ne gatvės, viduriu.
Vieni stovi liūdni, palinguoja galvomis, pagarbiai nusi
teikę, praleidžia eiseną, nelyginant laidotuvinę
procesiją, o kiti pašaipūniškai įvairius niekus išdarinė
ja, pirštą prie smilkinio prideda, gerklę paliečia,
suprask, esate nusikaltėliai, bausmės užsipelnę.
— Taip jiems ir reikia.
Juodas diržas lėtai slenka tamsėjančia gatve.
Neįspėsite kas. Geriau užsidarykite langus — kas ir
daroma —- idant vaikai neimtų klausinėti pamatę, kur
tie žmonės eina? Pagonių minia laidoja savo vadą —
geras atsakymas. Puodai, šaukštai, vežimėliai, ap
krauti manta, reikmenimis pomirtiniam gyvenimui...
Moralinis vaidinimas iš sopulingosios dalies... Moder
niųjų laikų klounada kelti triukšmui, kad nesigirdėtų
mirštančiųjų šauksmai... O gal tai žydai, Dievo išrink
toji tauta, eina iš nelaisvės į priespaudą, iš priespaudos
į vergiją, iš vergijos vėl į nelaisvę, ieškodami vietos
trečiajai savo šventyklai...
— Dievas išrinko, žmonės atmetė.
Paniekinti, pažeminti, pasidavę baimės psichozui,
demonstruoja žalią vilties plakatą ir tuo dar padidina
savo pamišimą: kam nors popiergalį numetus, urmu
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puola — svarbus pranešimas, išsigelbėjimas, slap
tažodis... Popiergalis tuščias — pasijuokė... Juokias
rimtieji, juokias kvailieji, lyg nieko nebūtų atsitikę, o
klaikaus išprotėjimo nepaslėpsi...
Dar visai nepamišę, atšauna skaudų žodį, ir tas
žodis keliauja iš burnos į burną, dar labiau skaudin
damas stebuklo laukiančius. Juokėsi ir Gordonas — iŠ
savęs!
Šalia Gordono — Rebeka. Ji stumia vežimėlį. Jame
naujagimis šilkiniuose skarmalėliuose. Vaikas žiūri į jį
lyg į tėvą. Gordonas abejoja, ar Rebeka jo žmona, nors
ją myli, su ja gyvena gete, tačiau neprisimena, kad būtų
ją vedęs. Jos našta didesnė už ją pačią, o jis eina dykas
lengvai ir nerūpestingai, kartais net ironizuodamas
suvaikėjusią minią. Keli pražilę seniai pažvelgė į jį
sugėdindami. Ką gi... Ir jis užsimetė Rebekos naštą ant
savo pečių.
— Neša.
Gordoną suėmė pasišlykštėjimo jausmas — toks jo
elgesys baisesnis už nemandagumą! Vilko dantų verta
širdis. Gordonas neturi mažiausios intencijos patekti į
vilko dantis — vienas ar minioj... Pasigailėjimas jį
nuves prie duobės kaip ir visus, jei pasiduos bendrai
pagalbos vienas kitam nuotaikai, apokalipsinei žydas
žydui meilei...
Rebeka pakėlė ranką vienam, kitam, pakėlė ir
Gordonui, pažvelgė negyvom akim, Gordonas atsakė
tokiu pat abejingumu ir truputį nuo jos pasitraukė. Ji
atrodė pamišusi. Ji nuolatos kedeno, braukė pirštų
galais savo juodus plaukus, sulipusius į kaldūną, vis
pasižiūrėdama į veidrodžio skiautelę, pritvirtintą prie
vežimėlio rankenos. Kit ją žadino gestu ar juokeliu, kėlė
nuotaiką, gynė šalin išprotėjimo pozą.
Gordonas iš tikrųjų gėrėjosi dvidešimtojo amžiaus
reginiu, istoriniu vaizdu, kažkokia smegenų fikcija, ki
tiems neperteikiama, gal net ne visiems suprantama,
tačiau visiems atmintina, vieną kartą pamačius. Tai
nepaprasta. Už tokį reginį atiduodama galva. Istorija
slepia savo gėdą, kaip ir žmogus, bet kartais užsimano
pasirodyti vieša egzekucija — kas pakelia istorijos, kaip
ir žmogaus, vertę, paįvairina nuobodžius dienoraščio
puslapius... Taip apibūdinama epocha! Ateitis pažins
praeitį iš knygų, plauks svajinga Letos upe. tačiau bijos
sustoti jos krantuos — iš arti jie nebus gražūs...
Buvo ir tokių, kurie eidami skaitė knygas, giedojo
šventas giesmes, kalbėjo maldas nesidairydami, nieko
nematydami ir nieko negirdėdami. Jie buvo jau mirę,
nes žmonės eisenoje ir jų groteskiška palyda šaligat
viuose nebeturėjo ryšio. Dar kiti, dažnai atsisukdami į
gatvėjf žiopsančius, maldavo pranešti giminėms ten ir
ten, jei kartais mirtų, naujos vietos nepasiekę...
Viena senutė prisigretino prie vieno kareivio ir
kažko paprašė, greičiausiai vandens, ko daugiau, lietu
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Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės i American Travel
Service Burean!
Visos ekskunijos aplankys Kauną ir Trakus. Visos skrenda su
palydovu,
Taipgi parduodame paplginrm skridimus (carterius) [ Londoną.
Frankfurtą, Zunciią, Varšuvą, Havajus, Les Vegas ir kitur.

viškai. Kareivis nesuprato, tada senutė pakartojo
garsiau ir aiškiau — be sėkmės. Šalia einąs, norėdamas
jai padėti, kreipėsi į sargybinį vokiškai — ir šis tuojau
atsakė. Gordonas apie tokias išdaigas jau buvo gir
dėjęs: vokiečiai dėvi lietuvių uniformas, kad suklai
dintų visuomenę ir savo biaurius darbus primestų lietu
viams. Kartais jiems pasisekdavo.
Vieni ėjo tiesiai, kiti mėtėsi į Šonus, kiti vis
spraudėsi vidun, kuo toliau nuo sargybinių, išardydami koloną ir gaudarui naujų smūgių į strėnas ir dar
keiksmažodžių. Pusė jų buvo tikrai pamišę, kaip
Rebeka, o kita pusė stovėjo ant pamišimo ribos. Ir
Gordonas buvo tikras, kad jo užuojauta Rebekai, jos
nešulių prisiėmimas, jos pasigailėjimas yra ženklai,
jog ir jis artėja į išprotėjimą.
O Rebeka spinduliavo džiaugsmu, tartum kokią
nelaimę pranašaudama, kas tuoj ir įvyko. Bežiūrėda
ma į Gordoną, ji paslydo, jos koja užkliuvo už prasi
kišusio akmens gatvės grindiny, ir ji pargriuvo. Griū
dama pavertė vežimėlį, jos kūdikėlis iškrito,
pasirisdamas tiesiai sargybiniui po kojų. Sargybinis,
manydamas, kad tai rūbų gniužulas, paspyrė jį koja
kitam sargybiniui, kuris savo ruožtu spyrė šį kamuolėlį
atgal, gerokai iškeldamas į orą. Rebeka sumaurojo
liūtės balsu ir puolė gelbėti vaiką. Aplink esantieji jai
padėjo — gaudė baltą ryšulėlį, iškėlę rankas, nely
ginant kamuolį sporto aikštėje. Eilės išsiretino, žmonės
pasipylė ant šaligatvių, kolona sustojo žygiavusi.
Sargybiniai ėmė daužyti šautuvų buožėmis, spardyti
daiktus ir žmones, ginti krūvon tokiu reginiu pasibaisė
jusią minią. Pasigirdo vienas kitas šūvis pagąsdi
nimui. Gordonas šoko Rebekai į pagalbą—pribėgo prie
vokiečio, veik iš po kojų ištraukė „kamuolį" ir paguldė
vaiką į vežimėlį. Kūdikis neberėkė, jo veidas buvo
pamėlynavęs. Rebeka dėkojo Gordonui ta pačia
pamišėlės šypsena, padidėjusiomis akimis, tartum tai,
ką jis matė, dar nėra viskas, bet į vaiką nepažiūrėjo —
gyvas ar negyvas... Jos veide nebuvo skausmo išraiš
kos, tik išdidus, kvailas pasitenkinimas laimėjimu —
vaikas išgelbėtas! Kiek vėliau ji pasilenkė, pataisė
mažylio palutę, patraukė marškinėlius, ant veiduko
užlėkusius, ir sušuko:
— Kaip gražiai jis miega!
Vaikas negyvas. Niekas nedrįso jai pasakyti,
nebuvo nė prasmės. Ir neatėmė, tegu pasidžiaugia...
Greta einantieji žvilgčiojo į vaiką, į ją, į Gordoną,
sakytum, tėvą. Kai kurie verkė. Tačiau visi ėjo pirmyn,
klausydami bendros komandos.
Nežiūrint kaip baisi ši kelionė ar vaiko mirtis, visa
tai Gordonui buvo nei tragiška, nei nežmoniška. Pačią
pirmąją karo dieną, jau vėlai naktį, NKVD gavo
įsakymą pristatyti visus politinius kalinius į Minską, o
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iš čia jie bus toliau varomi Cir-vir-venės keblu. Jų buvo
arti šimto. Iki pasiruošė ir susitvarkė, atėjo ir porytis.
Tuo metu vokiečiai subombardavo Raudėnų
geležinkelio stotį. Sunkvežimių šiam tikslui jo dispo
zicijoje nebebuvo — visos laisvos mašinos paimtos
archyvų išgabenimui ir aukštesniųjų pareigūnų
egzodui į Kremlių. Nutarė eiti pėsčiomis iki artimiau
sios didesnės stoties, dar sveikos, apie 50 kilometrų.
Paskirta šešios valandos laiko, todėl varė kalinius
bėgte. Iškankinti, išvarginti, sergą, be duonos ir van
dens, kaliniai tempo neatlaikė ir pradėjo kristi.
Enkavedistai nepajėgiančius žygiuoti ar visai nusil
pusius šaudė vietoje, šautuvų buožėmis traiškė kaip
muses. Pats Gordonas savo automatą ištuštino du
kartus ir du kartus prisikrovė. Kiti čekistai iššaudė
daugiau. Mažesnė pusė stotį pasiekė ir buvo sumesti į
vagoną, nelyginant malkos, vos gyvi. Kita pusė liko
pakelėse. Varovai jų nesigailėjo ir nesijaudino, nes
žinojo, kad vis tiek bus iššaudyti šir-vir-venėj, toliau
nuo fronto. Nereikia aštraus proto suprasti, kad tarp
anos ir šios eisenos skirtumas nežymus, gal net jokio. Ir
ten buvo senių, moterų, ligonių, paauglių, kaip lygiai ir
čia. Anie buvo lygiai nekalti, kaip ir šie. Tenai buvo
suvaikėjusių senių, išprotėjusių vyrų ir moterų,
praradusių nuovoką, kas jie yra, kur eina, kas iš viso
dedasi aplink. Gordoną blogai veikė tasai keistas suta
pimas, tarsi žydai baudžiami už lietuviams padarytas
skriaudas, nors jis žinojo, kad skriaudos lietuviams
visai nesiriša su vokiečių planu taip išspręsti žydų prob
lemą. Toje politinių kalinių eisenoje bėgte varovais
buvo išimtinai žydai. Rusai pasiskubino išdumti
pirmieji, o lietuvių bijojo skirti, idant, pasinaudoję karo
sąmyšiu, patys nepabėgtų kartu su kaliniais. Lietu
viai, ir į NKVD patekę, nebuvo visiškai ištikimi, todėl
jiems pavesdavo mažiau atsakingas pareigas. Gal tik
sutapimas...
Du vokiečių sargybiniai atkreipė dėmesį į Gordoną.
Tvirtas ir drąsus, ilgais plaukais Samsonas, raume
ningomis rankomis, nepamišęs... Kas jis toks?
Stebėtina orientacija — nenusigando, padarė savo ir
atsistojo eilėn, lyg nieko nebūtų įvykę. Vokiečiai griebė
jį už alkūnių ir atsuko prieš kolonos vadą, ką tik
atsiskubinusį tvarkai atstatyti. Gordonas pakėlė akis:
— Joeeph!
Žydas enkavedistas, toks pat kaip ir jis, esesininko
uniformoje! Gordonas nenustebo. „Nesuspėjo išbėgti,
velnio vaikas, — pagalvojo, — dabar gelbsti savo
dvokiantį lavoną..."
Jošė mokėsi kartu toje pačioje kadrų paruosimo
mokykloje: jis marksizmo, o Jošė fašizmo klasėje. Baigę
abu pateko į Raudėnus — tam buvo ruošiami — vienas į
manuuuiu, 'ml'**o į fašizmo operatyvinį skyrių.
— Žydą rasi po kiekvieno idealo kevalu.
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Šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, UTERATORA

Nuomones ir pastabos

Trys naujos klaidos
* * * * * * * * * *

• LAIŠKAI LIETUVIAMS,
1978 m. balandžio mėn. Nr. 4.
lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Redakcinė ko
legija: J. Vaišnys, S.J. (atsak.
redaktorius), A Saulaitis, S.J.,
A Tamošaitis, S J . Administ
ruoja A Likanderienė. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: 2345 W. 56th S t , Chicago,
IL 60636. Metinė prenumerata
6 dol.
Naujame žurnalo numeryje
rašo: L. Saunoris, J. Venckus,
SJ., A Saulaitis, S.J., Godfried
Barnaus, Petras Žibūnas, duo
dama indų pasaka, Butkienė,
Mykolas Morkūnas, J. Pr., P.
Kleinotas, S.J., Jonas Miškinis,
D. ir G. Vakariai, J. Vaišnys,
S J . Puslapiai iliustruoti Rūtos
Augiūtės nuotraukomis.
• AKIRAČLU, 1978 m. kovo
mėti., Nr. 3. Atviro žodžio mėn
raštis. Leidžia Viewpoint Press,
Inc., 6821 South
Maplewood
Ave., Chicago, I L 60629. Reda
guoja Redakcinė kolegija. Ad
ministruoja K. Avižienis. Me
tinė prenumerata — 8 dol.
Naujame numeryje rašoma
apie Vilniaus riaušių atgarsius
(Z. V. Rekašius) apie pagar
bą vardui (Vincas Trumpa),
apie Kvebeką ir lietuvius (Fe
liksas Jucevičius) ir kt. Duoda
mas pokalbis su rusų disidentu
Vladimiru Bukovskiu, rašoma
apie bolševikų nukankintą poe
tą Kazį Jakubėną.
Apžvalgine
akimi permetama ir kita išeiviškoji spauda. Kęstas Reikalas
aptaria tris poezijos knygas:
Vitalijos Bogutaitės "Po vasa
ros", Kazio Bradūno "Alkana
kelionė" ir Aldonos Veščiūnaitės "Žodžiai kaip salos".

Gerb. Vincentas Liulevičius,
gindamas savo trijų bolševikmečių tezę (Draugas, 1978. IV. 1),
yra padaręs tris naujas klaidas.
Prof. D. Krivickas teisingai pa
žymi, kad "tuo savo žygiu (1918.
XII. 22. įsaku) Sovietu Rusija

Nr. 94 (16) — pel. 5
stengėsi pridengti karinę inter
venciją
tariamosios pagalbos
skraiste Kapsuko vyriausybei"
(Lietuvių Enciklopdijos XV tom.,
345 p.). Tatai visai aiškiai skel
bia ir to įsako 2 str.: "Sovietinė
Rusijos Vyriausybė įsakė visoms
Sovietinės Rusijos Respublikos
civilinėms ir karinėms įstaigoms,
kurios su Lietuva turės ryšio,
teikti visą reikalingą
pagalbą
Sovietinės Lietuvos yi/riausybei
ir kariuomenei kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš buržuazijos
jungo" (Pabraukta mano) —
Vt Vt).

taičio gintaro ir sidabro puoš
Šitokį Sov. Rusijos žygį Lietu
menų parodai ir smulkesnei vos nepriklausomybei pasmaug
veiklos apžvalgai. Puslapiai tie
ti laikyti Lietuvos nepriklauso
siog patvinę nuotraukomismybės pripažinimu yra istorinės
• LIETUVIU DIENOS, 1978 tikrovės maitojimas.
m. kovo mėn., Nr. 3. Leidėjas ir
Antra, gerb. V. L. turėtų bū
administratorius — Antanas F.
Skirius. Redaguoja Redakcinė ko ti žinoma, kad Brastos sutartį
legija. Redakcijos ir administra Vokietija anuliavo 1918. XL 11.
cijos adresas: 4364 Sunset Blvd.,
Hollyvvood, CA 90029. Žurnalo
metinė prenumerata — 15 dol.
Švietimo ir spaudos problemą
kelia inz. Jonas Jurkūnas. Gausy
be nuotraukų ir išsamesniu straip
sniu gerbiamas Anatolijus Kairys,
prisimenamas poetas Motiejus
Gustaitis, kun. J. Prunskis, Basa
navičiaus 'Aušra"; recenzuoja
mas Z. Tenisonaitės poezijos rin
kinys ir Arnoldo Voketaičio kon
certas. Daug ir šiaip smulkesnės
apžvalginės medžiagos.

o Sov. Rusija — 1918. XI. 13,
taigi dar prieš Sov. Rusijos kari
nį pasikėsinimą Lietuvos nepri
klausomybei pasmaugti.
Trečia, Versalio taikos sutar
ties projektas, tiesa, buvo paruoš
tas be Vokietijos dalyvavimo, bet,
prieš tą sutartį pasirašydama,
Vokietija dėl jos derėjosi ir kai
kurių jos pakeitimų išsiderėjo.
Ji įgijo galią, tik Vokietijos reich
stagui ją ratifikavus. Todėl V. L
teigimas, kad Klaipėdos kraštas
nuo Vokietijos buvo atskirtas Vo
kietijai nedalyvaujant, neatitin
ka tiesos. O Versalio sutartimi
Klaipėdos kraštą Vokietija per
leido Santarvės valstybėm, kurios
savo ruožtu 1924 pagal konven
ciją jį perleido Lietuvai. Ir tai
nieko bendra neturi su Lietuvos
išlaisvinimo karu su Sov. Rusija
1918 —1920 metais.
Vytautas

Vaitiekūnas
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balandžio 25
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• Juozas Kaributas, TEATRI
NIO VARGO KELIAIS. Memu
arai. Autoriaus leidinys. Spaus
Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.
dino Saleziečių spaustuvė Romoje
1977 m. Leidinys didelio forma
PRIE GRUPIŲ galima jungtis iš VISŲ KTTŲ MIESTŲ su papil
Vytautas Kašubą
Lietuvos valdovas Kęstutis
Nuotrauka Vytauto Maželio to, kietais viršeliais, gausiai ilius
domu mokesčiu.
truotas nuotraukomis, 192 psl.,
Del GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo laiku, kreipkitės į:
išeina kas trys mėnesiai. Leidžia vaizdžių tendencijų.
Nevengia duotoja: Danutė Bruškytė. Re kaina —10 dol. gaunamas ir
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
"Baltische Gesellschaft in Deut- ma ir pabaltiečiams palankios dakcijos narriai: Vaclovas Gu "Drauge".
393 West Broadvęay, P . O. Box 116
schland". Leidinio metinė prenu politinės informacijos. Šiame nu tauskas, SJ., Alg. Kezys, SJ.,
Knygos įvade pats autorius, be
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
merata DM 15. Užsisakyti gali meryje plačiau minima prof. An Vita Polikaitytė. Administruoja kita ko, apie šį leidinį šitaip pra
ma, rašant ir pinigus siunčiant: tano Maceinos 70 metų sukak Petras Kleinotas, S J . Spausdi sitaria: "Tai kuklus žvilgsnis į
Įstaigai vadovauja: Aldona Adomoniene ir Albina Rudžiūniene
Adam Greunbaum 8000 Meun- tis, rašoma apie pogrindžio spau na M. Morkūno spaustuvė Chi praeitį ties 50 metų teatrinio
Prices are based on double occupancy and are subject to changes
chen, Lessingstrasse 5, W. Ger da Lietuvoje ir kt.
cagoje. Atskiras numeris — 25 darbo slenksčiu, kad išliktų ra
and/or Government approvai.
many.
centai. Siunčiant paštu, bent 5 šytas paminklas lietuvių kultū
• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m, dol. metams.
"Mitteilungen" puslapiai la
ros istorijai ir tiems, kurie kada
balandžio
mėn. 9 d v Nr. 6. Lie
biausiai . skiriami lietuvių, lat
^miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiu
Šį kartą daug vietos skiriama nors lietuviškojo teatro praeitim
•
MTITEILUNGEN AUS vių ir estų tautų šiandieninei tuvių jėzuitų ir Jaunimo centro
domėsis. Tai daugiausia istori |
MES STENGIAMĖS DUOTI UETITVTAMS GERIAUSIA =
BALTISCHEN LEBEN, Nr. 4 kultūrinei situacijai bei veiklai Chicagoje dvisavaitinis biulete- j religiniam koncertui, dar Ka niai pėdsakai mėgėjų teatro, ku |
PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SAL.YGAS. \
(100h Dezember 1977, 23. Jahr- išeivijoje ir tėvynėse. Informaci nis. Redaguoja Antanas Saulai- ziuko mugei, vakaronei su rašy ris buvo kurtas, palaikytas ir puo =
ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ
garrg. Leidinys vokiečių kalba, ja gana rimtai atrinkta, be aki- tis, S.J. Redaktorriaus pava- Į toju Jurgiu Jankum, N. Linger- selėtas niekad turbūt lietuvių E
SUSISIEKIMI PRIEMONE.
I
tautos istorijoje nepasikartosian
čiose sąlygose, kuris prasidėjo lie
Programoje entuziastiškai pa tuviško kaimo kluone ir per oku
garsinti 5 koncertai. Muzikos mė pacijas bei tremtį nusitęsė iki Pagėjams galiu paskelbti koncertų cifrko pakrančių Amerikoje".
Kovo pradžioje nuolatiniams
Stephen Sondheim'o ir John Lat- datas ir atlikėjų vardus. Štai: lie
Kanados Stratfordo
festivalio
touche Candide (birželio 8 — pos 3 — Bruce Gockbum; liepos
ALFONSAS NAKAS
PAVARDES PATIKSLINIMAS,::
lankytojams buvo išsiuntinėtos
rugsėjo 7).
10 — Oscar Peterson; liepos 17
brošiūrėlės su visa 1978 m. vasa
Barry Collins'o Judgement —Don Hill; liepos 24 —Lioną
Praėjusį šeštadienį kult&rinia- j E
ros sezono programa. Kokį svai
(Šiaurės Amerikos premjera bir Boyd; ir rugpjūčio 28 — Louis me "Draugo" priede spausdin-į|
ginanti įspūdį brošiūrėlės turi dininas gana sunkiai išverčiamas, želio 9 — iki rugpjūčio 27). Pa Quilico ir Gino Quilico. Visos da tųjų eilėraščių autorė yra Mari
nys daro, man trumpai nusakė tad palieku angliškai : "A Galą žymėtina, kad čia vaidins vie tos — pirmadieniai. Visų koncer ja Stankuvienė - Saulaitytė.
Naujas 1978 m. Plymouth HORTZON — labai ekonomiškas,
=
besiguosdama viena detroitietė, Shakespeare Revel" l tą revelį, į nintelis aktorius (Richard Mo- tų pradžia — 8:30 v. v.
tą
"triukšmingą
meno
puotą",
4
cilinderiai,
su
galionu
38
mylias
E
dvidešimtį metų į festivalį važi
nette). Tai rusų karininko išgyKitais kartais bandydavau skai
nėjanti: "Tiek veikalų, tiek dra bus įjungti visi trys scenos meno gyvenimai nacių kalėjime II pas.
Kaina nuo — 53,706,00
komponentai:
opera,
baletas
ir
mų, kad net galvą apsuko; nebe
karo gale. Patariama žiūrėti tik tytojus supažindinti su bilietų
1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00
kainom ir kitokia smulkesne in
žinau, nei ką rinktis, nes visur drama.
suaugusiems.
Turime jaunuoliams masinu: Cadillac. Buick, Pontiac Oldsmobile E
Kaip ir praeities festivalio sezo
vis tiek nesuspėsiu".
Ronald Duncan'o Heloise and formacija. Nusprendžiau, kad vis
k kitų, taipgi Importuotų. Įvairių kainų, pradedant nuo $100.00. Mū- =
nuose,
ir
ateinančią
vasarą
liūto
Abelard (birželio 17 — rugpjū ką išaiškinti per sunku, beveik
Dramų skaičius tikrai impo
sų dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar- =
dalį
gauna
W.
Shakespeare.
Bus
čio' 19).
nuojantis, nes viršija dvidešimtį(Fenders) h- sureguliuos motorą.
=
neįmanoma, vis paliktų ko nepa
Teatrai nebe du, o trys: šalia Fes vaidinamos šešios dramos: (visų
Sheldon Rosen'o Ned ..and sakyta. Todėl visiems, kas Strat
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
tivalio ir Avon'o, vėl atidarytas veikalų pavadinimus skelbiu tik Įack (birželio 30 — rugpjūčio 9). fordo festivaliu domisi, patariu iš
angliškai;
taip
geriau
ir
man,
ir
prieš kelerius metus nesėkmingai
Larry Fineberg'o versijoj MeS Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri 60 m. E
ten ir informaciją gautį, para
veikęs Third Stage (Trečiosios skaitytojui) The Merry Wives of dea (liepos 1 — rugpjūčio 3).
=
PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW
Ę
scenos) teatras. Gerai suprantu Windsor (pirmasis spektaklis bir
Noel Coward'o Private Lives šius šiuo adresu: Puhlicity Dept.,
šiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiimniiiir
Festival Theatre, Stratford, Ondetroitietę bičiulę, kuriai progra želio 6 — paskutinis — spalio 13), (liepos 9 —rugsėjo 26).
duiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiv
Daug
sutaupysite,
pirkdami
&a
mos brošiūrėlė galvą apsuko. Visi, Macbeth (birželio 7 — spalio
Keturi Samuel Beckett'o veika tario, Canada N5A 6V2; arba pa tų reikmenis. Pasinaudokite pa
kurie festivalį esam pamilę, no 14), The Winter's Tale (birže lai viename spektakly: Not /, skambinus telefonu — (519) togiu pianu atidedant pasirink
rėtume pamatyti ir išgirsti viską lio 8 —rugsėjo 19), As Yuo Likę Footfalh, From An Abandoned 273 —1600. Iš dviejų didmies cus reikmenis ypatingai progai
kas ten daroma. Bet jau nebepa It (birželio 9 — rugpjūčio 27), Wor1dT Come and Go (rugpjū čių galima skambinti toll-free Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad
jėgiame nebe pirmą kartą. Jau iš Julius Ceasar (rugpjūčio 15 — čio 20 — rugsėjo 21).
linijom: iŠ Toronto — (416) ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
spalio
14)
ir
Titus
Andronicus
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik \
tisą dešimtmetį nebe vien WilPasaulinė Larry Fineberg'o ko 363 — 4471; iš Detroito — (313)
kiekvienas
turi giminių.
5
(rugpjūčio
26
—
spalio
13).
Iš
liamo Shakespear'o ir dar poros
medijos Devotion premjera (rug 964 — 4668. Paskambinę (arba
3314
West
63rd
Street
Būdami
Chicagoje,
aplankykite
jūsų
gerąjį
draugą
—
dienraštį
E
skyrus
iš
praeitos
vasaros
sezono,
pasaulinio garso klasikų veika
pjūčio 23, iki spalio 5).
DRAUGĄ, kur galima paslinkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio. 5
parašę) ir nurodę savo adresą,
lais pasitenkinama. O kai prieš gal tik su nežymiais aktorių pa
Tome Cone komedija StargaTel.
—
PRospect
6-8998
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai j=
keitimais,
perkeltą
As
You
Likę
porą metų iš Anglijos atsikraus
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite Ė
zing (rugpjūčio 25 —rugsėjo 23). gausite informacijas apie progra
į rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti.
5
tė superdinamiškas meno direk lt, kiti penki veikalai čia nebuvo
Beverly Cross' Haworth — A mą, apie nakvynes bei restora
torius ir vyriausias režisierius Ro jau kelerius metus vaidinti, tad Portrait of the Brontes (rugsėjo nus, apie Stratfordo festivalį ap
bin Phillips, tai visokių veikalų bus visiškai nauji spektakliai.
lamai.
gjiiiiiMimiiiiimiiiiHimiHiimiimiiiiiiiž
28 — spalio 14).
Taipgi primename, kad šiuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY
Kitų autorių veikalus išskai
ir kitų išmonių dar pagausėjo.
Tiek dramų, komedijų. Nebe
GŲ
IŠPARDAVIMAS, koris baigsis i. m. gegužes l-mą dieną. Tai ak
Baigdamas iš visos širdies lin
Tiesa, programos įvairumas "gal čiuoju irgi pastatymų eilės tvar rašau, kuriame iš trijų teatrų
rai auksin« proga (atgyti visokių knygų — patogiai išdėstytų — už
vą apsuka", bet, į ją gilindama ka.
kuri bus vaidinama. Nebeminiu kiu, kad kuo daugiau mūsų tau =
TYPEVTRTTERS,
§
žymiai papigintomis kainomis.
John Whitingo (pagal Aldous režisierių, dailininkų, pagrindi tiečių Stratfordo festivalį pamėg
sis, imi džiaugtis, kad bus iš ko
ADDEVG MACHTNBS
E
Huxley knygą) The Devils (pir nių aktorių vardų. Visa tai tik tų. Jis teikia daug naudos ir f
pasirinkti.
£
AND
OHBUKWWTEKS,
|
Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį ii čia esančių rankdarbių ar
Dabar konkrečiai prie raikalo. mas spektaklis birželio 6, o pas tai jau skaitytojui (ir man) gal džiaugsmo visiems, nuo gimna E Nuomoja, Parduoda, Taiso S
keramikos.
Pasirinkimas tikrai didelis.
kutinis
—
rugsėjo
6).
vą apsuktų. Spektaklius, kuriuos
Dvidešimt šeštasis festivalio se
= Viri 50 metų patikimas jums |
zisto
ik{
senelio
pensininko.
Ka
A Čechovo Uncle Vanya (bir suspėsiu pamatyti, pabandysiu
£
patarnavimas.
s
Atvykt i Chkagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO.
zonas prasidės birželio 5 ir užsi
želio
7 — rugsėjo 13).
aprašyti įspūdžių reportažuose. nados, ypač Londono apylinkių, \
baigs spalio 14. Prasidės tokiu
Phone _ 581-4111
E
Adresas: DRAUGAS, 4545 W. ftrd Street, Chicago, ra.
Pagal Voltaire knygą, Hugh Tuomet tai jau pasakysiu ir kas, lietuviai mano žodžius galėtų 1 Ml« & PuMaM Rd., Chicago | E r«tefonas LU 5-SSee.
keistu vienkartiniu spektakliu, ko
bet kada patvirtinti.
kio dar niekada nėra buvę. Pava- VVheeler'io, Richardo VVilbur'o, kur, kaip.
'<mmimiiiiuiHiniiuiiiiiiiiHiiiiiiiuiiii3 • illItlIMIK-ttlIlIMIIIIIIIUIIIUlItlIH
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Kanados Stratfordo 26-tą festivalį pasitinkant

MARQUETTE PHOIO
SUPPIY
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MŪSŲ BENDRADARBE-JAUNA NUOTAKA
Mūsų skaitytojos džiaugėsi ir,
daug komentavo tiek laiškais, Į
tiek žodžiu, skaitydamos tikrai į
įdomius, originalius Rimos Briedytės straipsnius — įspūdžius iš
Europos. Nors ir jauna ir nepa
tyrusi, bet savo pastabia akimi ji
mokėjo užgriebti, kas yra esmin
go ir charakteringo tame krašte.
Ji ir išreiškė tai originaliai, ne
trafaretiškai, visų
skaitytojų
džiaugsmui.
Rima, paskatinta draugų ir
skaitytojų, savo talentą išnaudo
jo prasmingai ir pradėjo studi
juoti Xorthwestern universitete
žurnalistiką, užbaigdama A pažy
miu. Taipgi, kaip gerai žurnalis
tei reikalinga, ji studijuoja me
niškąjį fotografavimą Chicagos
Dailės institute. Taip šioji jau
noji filosofė (turinti bakalauro
laipsnį iš filosofijos) išėjo į pro
fesionalias žurnalistes.
Rima Regina Briedytė sukūrė
lietuvišką šeimą su idealistu lietuviškon veiklon pasinešusiu dr.
Lmu Sidriu balandžio mėn. 8 d.
Šauniose, tradiciniu lietuvišku
papročiu pravestose vestuvėse bu
vo ir sveikinimas — kalba šio
skyriaus redaktorės, kurį čia duo
dame.

Tikime, Rima, kad jus visada
lydės sklandžios a i mes gyvenimo rimas.
Tikime, Linai, kad jūsų gyve
nimas bus šviesus, kaip baltas yra
saulės išbaltinto lino audeklas.

— BALZEKO
LIETUVIU
KULTŪROS MUZIEJAUS MO
TERŲ GILDOS pavasario prieš
piečiai įvyksta šiandien, bal. 22
d., Stumps Banąuet Hali patal
pose. Naujai išrinkta gildos val
dyba perims vadovavimą 1978 —
1979 metams. I naują valdybą
įeina Eleonora Katauskienė.pirm.;
Adela Zunienė, Jean Vance ir
Julia Pupelienė, vicepirm.; Lucille Gasko, prot. sek.; Ann Paprotienė, koresp. sekr.; Agnės
Prūsienė, ižd.; Blanche Kezienė,
patarėja ir Izabelė Baltramonaitienė, gildos istorikė. Taipgi,
priešpiečiu metu bus įteikta sti
pendija jaunai lietuvaitei, studi
juojančiai žurnalistiką.

MOTERYS
TERORISTES

Mums, tradiciškai kukliems
žmonėms, kažkaip nesmagu at
rodo žiūrėti į paminklus, pastaty
tus gyviems žmonėms, nors ir la
bai garsūs jie būtų. Bet n e vien
tik Stalino "demokratijoje" jų pri
lipdoma, prikalama iki gyvos gal
vos save išsirinkusiems preziden
tams, ir pamažu tenka susigyven
ti su tokia padėtimi. Va, net ir
vienas iš Vakarų demokratijos
lopšių, Britanija, pradeda prak
tikuoti tokius išaukštinimo ėji
mus.

jį turtą — idealizmą. Linas iš sa
vo tėvu paveldėjo ir mediko pro
fesiją. Tai jam bus ir šeimoje pa
laima, nes sakoma, kad vedybos
perpus sumažina liūdesius, pa
Praeitų metų rudenį turtin
dvigubina džiaugsmus ir keturis gas ir įtakingas Vakarų Vokieti
kartus padidina išlaidas. Daktar jos pramonininkas Hans Mar
Abudu jūs esate taurios asme
rui tai nebus baisu.
tin Schleyer buvo pagrobtas ir
nybės. Runa, išeidama iš šilto
Rima
ir
Linas
draugauja
jau
nužudytas
teroristų grupės, ku
Briedžių lizdo, išsinešė su savimi
nuo
seniau.
Išminčiai
sako,
kad
rios
vadu
buvo
27 m. moteris
turtingą kraitį, būtent — gerą pa
tokiu
atveju
jaunavedžiai
vienas
Friderika Kabbe. Netekėjusi, tam
veldėjimą. Rimutė iš savo motu
kitą
pažįsta
taip,
kaip
perskaity
siaplaukė,
apskrito ir angeliško
tės Birutės paveldėjo skaidrų bū
tą
knygą.
Tai
mūsų
patarimas
ir
veiduko
jauna
moteris priklauso
do švelnumą, lietuvišką nuošir
būtų
—
abudu
ir
laikykitės
šitos
prie tų "gražios lyties" atstovių, M. Gaižutienė
dumą. Jeigu įi iš mamytės akto
kurios paskutiniais laikais sukrė
rės paveldėjo ir aktorės savybes, šeimos bibliotekos.
tė pasaulį grobimais, bombomis,
Adomas
Mickevičius
savo
eilė
tai žinau, kad moterystėje jai vai
dinti tikrai nereikės... Rima iš sa raštį "Romantika" užbaigė tokia pagrobdamos net lėktuvus revo
liucijos vardu. Daugelis tų mo
vo tėvelio inžinieriaus Juozo, eilute:
terų, įskaitant ir S. Albrecht, bu
2velk tik širdimi į širdį!
kruopštaus ir išradingo techniko
vo
apkaltintos Vokietijos banki
Tuo noriu ir baigti linkėji
je paveldėjo išradingumą kitoj
ninko nužudymu (jos tėvų drau
srityj — žurnalistikoj, kad jos mus šeimos draugų vardu:
Mielieji Rimute ir Linai, viso gas), bei priklausymu Vokietijos
straipsniais net rašytojas Jankus
teroristų
mis bendro gyveiumo dienomis Baader — Meinhof
pareiškė susižavėjimą.
mokėkite žvelgti tik širdimi į grupei.
Dr. Giedros ir dr. Rimvydo širdį!
Šautuvas pakeičia
Sidrių Šeima, nuolatiniai gerašir
Telaimina Dangus Jūsų kekūdikį rankose
džiai mecenatai, davė Linui didį-1 liusl

RUOŠIAMĖS GINTARO BALIUI

Moterys - teroristės randamos
ir kituose kraštuose: pvz. Fusako
Šigenobu save laiko Japonijos rau
donosios armijos karaliene, Ita
lijoje — Maria Cagol, policijos
nušauta, radikalų tarpe laikoma
tautos
didvyre; Airijoje —
"Grandma Venom" ir 1.1.

^

šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 22 d.

Paminklas Beatles
grupei

MOŠŲ VEIKLA

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TBOY ST., CHICAGO, I L L , 60629. TELEF. 925-5068

—

Kas domisi prieš keliolika me
tų labai išgarsėjusio populiarių
jų dainininkų ketvertuko Beat
les muzika, greičiausiai žino, kad
jie kilę iš Britanijos Liverpoolio. Ten jie visi gyveno, ten pra
dėjo reikštis ir garsėti ir savo
dainavimu užkariauti jaunimo
širdis. Garsas jiems sukrovė mili
jonus. Turbūt ne žinojimas, kad
jų koncertuose isterijos apimtos
alpsta paauglės mergaitės, bet tas
pasaulinis garsas paskatino Bri
tanijos ministerį primininką H.
Wilsoną pristatyti juos karalie
nei, kad apdovanotų ordinais —
padarytų šiokiais tokiais bajo
rais.
Tos grupės jau seniai nebėra.
Vazos (degintas molis) Didelis garsas ir pasisekimas ir piNuotr. L. Voiodkos nigai, kuriais jie, matyt, nesugeĮbėjo tvarkingai naudotis, supyk
dė, po teismus ištampė juos, ir vi
sas ansambliukas subyrėjo. Kai
kas iš jų parodė riek mandrumo,
kad su pasipiktinimu grąžino or
dinus.

Bet Liverpoolis vis dar negali
užmiršti savo žemiečių —dar vis
šildo jų širdis tas garsas, kurio
susilaukė ketvertukas. Tie garbin
tojai, kai kurie pinigingi ir įta
kingi, nutarė pastatyti jiems pa
minklą. Savivaldybės nesiprieši
na —'• statykite, tik nori, kad en
tuziastai padėtų sudaryti fondus
ir kitiems artimiems projektams
mieste įgyvendinti. Štai siū
loma mieste suorganizuoti popu
liariosios muzikos
muziejų,
lUfoefco lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildos stipendijų komitetas. kuriame būtų ir Beatles muzie
B kaires j dešinę: Marija Krauchunienė, Julija Pupelienė, Valerija Shaulie
jus, o įrengti būtų panaudotas
nė, Eleonora Katauskienė ir Jean Vance (pirm.)
tasai fondas.

Chicagos Lietuvių
moterų
i klubo tradicinio Gintaro baliaus
Kaip džiugu, kad su besisklei- komitetui pirminikauja darbšti
džiančiais
pumpurais r n u 0 S ekli Praurimė Ragienė.
pražydo ir naujas lietuviškos šei iJai
gelbsti Aldona Brazienė, viceKodėl moterys, kurių rankos
mos žiedas.
pim., Karilė Rudienė, sekr., Alina
anksčiau
supdavo kūdikio lopšį
Jūsų brangios jungtuvės įvyks Lipskienė — ižd. Taipgi komite
Paminklo jau yra pateikti savi
arba buvo tik tinkamos "kkk" lyvavimas bendruomeninių sro ninio, vidurinės klasės, išaugu
ta balandžio mėnesį. Balandžių te darbuojasi G. Cepaitytė, L
valdybei
svarstyti ir pasirinkti net
(Kinder, Kirche, Kueche) darbui, vių plaukime. Tai pasekmės so sios ir subrendusios nepatenkin
pora yra burkuojančios meilės
Dargienė, A.. Daukienė, F. Juš
keturių
skulptorių
projektai
Šiandieną labai dažnai į savo cialinio gyvenimo pasikeitimo po tos suklestėjusiu materialiniu ger
simbolis. Neabejojame, kad nau
kienė, G. Kamiene, C. Kassarsrankas paima granatą ar šautu II pasaulinio karo. Ir kai vis dau būviu jų kraštuose, atsiradusiu Ypač išsiskiriąs skulptoriaus John
ją jūsų gyvenimo taką nušvies
kytė,
M.
Krauchunienė,
T.
Kuvą?
giau moterų matome visuomeni tuoj po II pasaulinio karo. Tas Doubleday projektas — jis būtų
meilės šviesa. Teisingai viena po
zienė,
V.
Lapienė,
C.
Matulytė,
niame gyvenime, nėra ko stebėtis, "disenchanted" (apviltąsias), vo net 14 bėdų platumo ir pavaiz
etė skelbia:
Tai klausimas, keliamas įvai
V.
Mažeikienė,
E.
Norbutienė,
B.
kad jas randame prekyboje, pra kiečių žinovų nuomone, visa tai duotų ne statišką grupės padė
Gyvenimas tik gyvas
riose konferencijose, o ypač dr.
Opelkienė,
S.
Petroshienė,
K
Pomonėje, valstybių vyriausybėse privedė prie Baaden-Meinhof gru tį, o judesį.
Kitos širdies liepsna.
F. Adler, kuri laikoma pasauliniu
žarniukienė,
W.
Radavičienė,
L.
arba ir nusižengimuose, kur ir pės, įtakingais nariais ir buvo mo
Vienas iš pirmaujančių ang
Tuose projektuose norėjusieji
autoritetu moterų kriminologi
Raman,
L.
Rimkienė,
S.
Semė
vyrai
taip pat dalyvauja. Jie pri terys Ulrike Meinhof ir Gudrun pajuokauti laikraštininkai pasige
lų rašytojų Graham Greene sa
joje. Ši 43 m. Newarko universi
ima moteris į savo tarpą, kadan Ensslin.
vo viename veikale rašė: "Jei gy nienė, V. Shaulienė, S. Ugindo japonės Yoko Ono, John Leteto profesorė yra autorė knygos
gi "silpnoji lytis" čia parodo la
venimas nėra meilė, jis yra tuš- j chienė, J. Vance, S. Whe!an. Banon
panos, kuri pritapo prie gru
Dr.
Adler
savo
išvadas
baigia
"Sister in erime". Jos nuomone,
bai didelius gabumus. Teroriz
rias".
liūs įvyks birželio 10 d. Conrad
pės,
kai
ta jau pradėjo rodyti iri
moteris praeityje buvo beveik be
tokiu sakiniu: "Seni keliai lūžta,
mas
taip
pat
joms
duoda
didelį
GINTARĖLĖ
IRENA
ANGEMeilė — tai dangaus lašas, nu- j Hilton viešbučio didžiojoje salėteisė — Lietuvos kaimo žodžiais
ir kartais sunku pasakyti, kad mo ženklus (ji pati Londone pa
garsėjo pamėgimu fotografuoti
lašintas į gyvenimo taurę, kad j je, kur 8 jaunos gintarėlės bus LEKA MAJAUSKAITĖ, Virginijos sakant — sėdėjo užpečkyje. Šian forumą, kuriame jos gali šaukti:
mes esame išlaisvintos iš namų ' "ji" yra geriausia motina".
Irenos
ir
Broniaus
Majauskų
viešai
nerodytinas moteriško kū
užmuštų kasdienybės kartumą.
j pristatytos Chicagos visuomenei.
dieną liberalizmas pakeitė ir
vergijos, mes priimtinos ir vyrų
dukra, Westmont, 111., dabar
K. Baronas\ no dalis...).
b.kz.
moteris. Jos užima vis daugiau
lanke Elmhurst kolegiją — Westrolėms.
mont aukštesniąją mokyklą, kur vadovaujančių vietų ir tuo pa
yra skirstomojo lavinimo orga čiu, norėdamos įrodyti savo ly
Vaikosi in/rus net
nizacijos pirmininkė. Apdovano giateisiškumą su vyrais, labai
\
nusikaltimuose
ta Amerikos legijono žymeniu dažnai peržengia ribas. Kita prie
Jauna arabė Leila Kholed, da
bei kasmetiniais Westmont mo žastis — vis didesnis moterų įsi
jungimas
į
politini
gyvenimą,
dalyvavusi
1970 m. lėktu%?o pagro
kyklos garbės pažymėjimais. Ak
bime ir laikoma pavyzdžiu dau
tyvi teatro klubo narė. Kalba
geliui šių dienų teroristų, pareiš
puikiai lietuviškai ir ispaniškai.
'įįįk.
kė: "Moterys tai daro, įrodyda
koncertus,
sudaro
savo
įvaireny
Žaidžia tenisą, groja vargonais.
3* B
Apdovanota trofėjais bėgimo ir bių rinkinius. Ruošiasi tęsti stu mos, kad ir jos galinčios atlikti
tinklinio sporte. Yra "Grandies" dijas matematikos — buhalteri tokius pačius uždavinius, kaip ir
'3#8-%į3£j^*
vyrai!"
tautinių šokių grupės, lietuvių jos srityje.
Moterų politiniai veiksmai ne
skaučių, LSS — lietuvių jauni
»*prasidėjo su L Khaled. Prancū
mo organizacijų narė. Tolimes
zijos revoliucijos metu Maratą
nėms studijoms nori pasirinkti
^flt:
nužudė Charlotte Corday. Vėl
biznio ar teisės mokslus.
— Rosa Luxemburg (Raudo
DEBIUTANTE DEBORAH
noji Rože), garbinama radika
lių moterų XX š. pradžioje, arba
ANN MARTIN, Diann Amelijos
vėl — Maud Gonne Mac Bride,
ir Robert Martin, Sr., dukra, Chižinoma kaip Airijos Joan of Are.
cago, 111., baigė šv. Jurgio para
Nors tikslios statistikos netu
pijos pradinę mokyklą ir šįmet
rime, tačiau spėjama, kad visame
užbaigs Marijos aukštesniąją mo
pasaulyje yra apie keletas šimtų
kyklą, kurioje pasižymi kaip ga
moterų terorisčių:
Vokietijoje
bi matematikė. Priklauso pran
apie 35, tuo tarpu Italijoje — jų
cūzu kalbos, matematikos ir ka
skaičius peršoka vyrų.
talikų jaunuolių klubams. Yra
Apmltosios ir motinos portretai
pašventusi daug valandų įvai
Teroristės moterys daugiausia
Vaza — tauri (degintas molis) riems mokyklos projektams.MėgsM. Gaižutten§
Mfottrta — Mkfte (degintas molis)
Nuotr. L. Voiodkos ta muziką, groja vargonais, lanko
Nuotr. L. Voiodkos
yra jauno amžiaus, gero išsilavi•
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