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Laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. Dailininkas Vytautas O. 
Virkau. 697 psl. Kaina $10 00. Gau- 
varna ir “Drauge”.

Apie “Lietuvių literatūrą sve
tur” vien šio laikraščio pusla
piuose, dar knygai nepasirodžius, 
buvo prirašyta ir iš jos pricituo- 
ta žymiai daugiau, negu apie bet 
kokį kitą, kad ir vertingą leidi
nį visoje mūsų periodinėje spau
doje. Kalbėti yra apie ką. Juk tai 
mūsų dvidešimties su kaupu me
tų egzilinis literatūrinio judėji
mo veidrodis, mūsų kūrybos svar 
styklės, stora septynių šimtų pus 
lapių knyga, šešių iškilių vertin
tojų, bibliografo ir redaktoriaus 
kelerių ilgų metų darbo vaisius. 
Apie šio laikotarpio kūrybą dar 
niekad niekur nebuvo tiek me
džiagos sutelkta, tiek svarstymų 
daryta. Ir tikriausiai nebus. Tad, 
manau, ja naudosis ne vienas li
teratūros studiozas, ar šiaip 
raštu besidomintis, naudosis kaip 
faktų rinkiniu informacijai pasi
rinkti ar pasitikrinti, naudosis 
svaresnės ir kiek galima objtk- 
tyvesnės nuomonės ieškodamas. 
Visus tuos aiškius ir bendrus tik
slus, manau, turėjo galvoje ir re
daktorius ir jo bendradarbiai, ša
lia daugybės kitokių kriterijų, 
daugiau specifinių ir neišvengia 
mai daugiau subjektyvių. Rezul
tate todėl net nebūtų tikslu kny
goje ieškoti per didelės damos ar 
suglostymo į vieną pusę.

Laikydamasis pačioje knygoje 
vartojamo metodo, bandysiu at
skirai peržvelgti kiekvieno žan
ro analizę.

Proporcijos trukumai poezijoje
Jeigu šiandien bent kiek lite

ratūroj praprususį išeivį užklaus
tom, kokį literatūrinį žanrą kny
goje aptariamame laikotarpyje jis 
laikytų stipriausiu, atsakymas, 
manau, tebūtų vienas: poeziją. 
Su šitokiu atsakymu nedvejoda
mi sutiktų ir literatūros rabinai. 
Su J. Aisčio — B. Brazdžionio 
karta, H. Radausku, žemininkais 
ir pagaliau nužemintųjų genera
cija poezija visada sudarė tąjį, 
sakytum, mūsų literatūros drūt
galį. Ir tai ne vien išeiviškoje 
plotmėje. Krašte poezijoj besi- 
reiškiantys kūrėjai, net ir tebetu
rėdami savo tarpe Salomėją Nė 
rį ar Putiną, bent iki atlydžio,
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iki naujosios Justino Marcinkevi
čiaus, Janinos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės kartos subrendimo, 
su čionykščiais nė iš tolo nega
lėjo varžytis. Paradoksiškai bet
gi poezijos žanras šioje knygoje 
randa... mažiausiai vietos. Vos 
76 puslapius (romanui skirta 
128, novelei —86, dramai — 94, 
kritikai —116), įskaitant kelių 
puslapių įžangines užuominas a- 
pie Kauną ir “senus gerus lai
kus”, vargu bendrąją mūsų po
ezijos raidą nušviečiančias ir var 
gu iš viso reikalingas, įskaitant 
bent pora puslapių skirtų Juo
zui Baltrušaičiui, kad ir gyvenu
siam Paryžiuje nuo 1939 metų, 
bet 1944 m. mirusiam ir į apra
šomąjį laikotarpį nebetinkan
čiam nė kūrinių datomis, nė jų 
dvasia, įskaitant daugiau kaip 
10 puslapių, skirtų ritėtoms.

Poezijos aptarėjas Antanas Vai 
čiulaitis (apie kritiką rašiusio 
VI. Kulboko priskirtas akademi
nių — estetiškai psichologinių 
kritikų grupei) laikosi maždaug 
chronologinės, autorių amžiaus, 
tvarkos. Apie kiekvieną poetą jis 
rašo šviesiai ir šiltai, aštresniu 
žodžiu mažai kurį teužsipulda- 
mas, gi komplimentų surasdamas 
gana taiklių ir įžvalgių: J. Augus- 
tajtytė— Vaičiūnienė apdova- 
kiojama “mergautiniu lakumu” 
ir “bemaž surrealistiniu išradin
gumu” (15), J. Aistis — “tau
tos misijos sąmone” (30), H. Ra 
dauskas — “neklaidingu artisti
niu instinktu, poetine percepci
ja, išvidine vizija ir pagaliau me
niniu skoniu” (43), K. Grigaity- 
tė — “moterišku švelnumu” ir 
“padykėlišku grakštumu” (47), 
A. Nyka — Niliūnas — “plačia 
kultūra ir erudicija” (57), H. Na 
gys — “mosto didingumu”, “ly
rišku jautrumu” ir “intymumu” 
(61), K. Bradūnas — “apeigine 
rimtimi”, “priemonių santūru
mu” (66), J. Meko “Semeniškių 
idilės” — “monumentalumu”, 
“klasiškumu”, “orginalumu”, 
etc. Visi epitetai nėra kokios tra
faretinės banalybės. Tai išmąs
tytos, taiklios, esminės aptariamų 
jų autorių kūrybos charakteristi
kos.

Vietomis savo straipsnį A. Vai 
čiulaitis paįvairina retai kam te
žinomais faktais, asmeniškų susi
tikimų įspūdžiais, ištraukomis iš 
privačios korespondencijos, ar 
laiškų, rašytų jam, kaip kultū
ros žurnalo “Aidai” redaktoriui. 
Visa tai straipsnį pagyvina, pa
ryškina aptariamųjų poetų por
tretų detales. Girtinas jau miru
sių autorių (K. Jurgelionio, F.1 
Kiršos, J. Tysliavos, J. Baniulio, 
J. Krūmino, A. Mackaus) kūry
bos pilnų rinkinių išleidimo 
klausimo kėlimas. Taip jau pas 
mus yra, kad tik nuolatinis kal
bėjimas ir raginimas reikalą ka
da nors išjudina.

Daugiausia dėmesio tiek tūriu 
(po 5 puslapius) tiek ir svoriu A. 
Vaičiulaitis skiria Henriko Ra
dausko ir Alfonso Nykos — Ni
liūno poezijai. Juos jis neabejoti
nai laiko stipriausiais aptariamo
jo laikotarpio poetais, nors nie
kur to tiesioginiai nepasakyda
mas. Abiejų jų kūrybos aptari
mai yra gana išsamios miniatiū-

ba žymiai stipriau vertintoją vei 
kia ir yra jam artimesnė savo 
“prancūziškosios mokyklos” dva 
šia.

Poeziją aptariant, iliustravi
mas citatomis yra būtinybė. A. 
Vaičiulaitis cituoja keliolika au- 
rių, kartais duodamas vieno kito 
eilėraščio frazę ar posmelį, o 
bent dešimčia atvejų ir visą ei
lėraštį, ar ilgesnio kūrinio iš
trauką. Tai jokiu būdu ne per 
daug. Jų galėtų būti ir kelis kar
tus daugiau. Tai ir yra tie pa
veikslai, pagal amerikiečių patar 
lę, atstojantys tūkstančius žo
džių. Tačiau A. Vaičiulaičio a- 
pimties apžvalgoje bent vieto
mis krinta į akį kai kurių cita
tų nebūdingumas ar per daug

nediskriminatyvus jų pavartoji
mas. Pavyzdžiui, septynių ketu
reilių posmelių ištrauka iš nai
voko ir banalaus Petro Pilkos ei
lėraščio ar didesnėmis dorybėmis
nepasižyminčio Venecijaus Ališo (Dr. S. Aliūną) tik užsimenama, 
sonetas šių antraeilių poetų ap- Vaikams skirtoji poezija (jos šu-

rinės studijos. Kartais susidaro į-1 tarimus išpučia iki trijų pusią- lai — Vytė Nemunėlis, Leonar-1 kad jis iš anksto nusibrėžia žan- 
spūdis, kad šių dviejų poettį kūryj pių, kada, sakysim, Baliui Ruk-idas Žitkevičius, Jonas Minelga^ riniy reikalaviny rėmus ir veik

Juodeikių bažnyčion frontono fragmentas Nuotrauka A. Sutkaus

A. Vaičiulaičio aptarime iš viso 
neranda vietos.

Išleistų knygų pavadinimų su- 
minėjimas A. Vaičiulaičio raši
nyje tėra retas ir atsitiktinis da
lykas. Kad ir sutinkant, jog tai 
bibliografo funkcija, tokie pami
nėjimai (kad ir išnašose), vis 
dėlto yra reikalingi vien jau dėl 
pilnesnio ar tikslesnio vaizdo. Ki
tų kritikų nuomones A. Vaičiu
laitis vartoja gana šykščiai ir tik 
tais atvejais, kada jos sutampa 
su jo paties. Visų tų nuomonių 
šaltinis yra veik išimtinai “Ai
dų” žurnalas.

Skaitant A. Vaičiulaičio apta
rimus, labai ryšku, kad jo entu
ziazmas baigiasi su Jono Meko 
“Semeniškių idilėmis” (1955).

Apie visus antroje aptariamo
jo laikotarpio pusėje iškilusius 
poetus jis kalba kažkaip nenoro
mis, lyg atkištinai. Algimanto 
Mackaus, Liūnės Sutemos, Vita 
lijos Bogutaitės ir kitų jaunesnių 
ar kiek vyresnių poetų gana ane
miški aptarimai ar jų nebuvi
mas rodo, kad šitos kartos kūry
ba A. Vaičiulaitis mažai domėjo- 

' si ir vargiai bandė ją suprasti ar 
išgyventi. Dėl to ir peršasi min
tis: ar nereikėjo redaktoriui straip 
snį pavesti rašyti bent dviem au
toriam, antrajam dešimtmečiui 
pažvelgti pakviečiant amžiu
mi, galvosena ir įsijautimu arti
mesnį vertintoją. Tada ir kieky
binė proporcija žanriniame kon
tekste būtų buvusi tiksliau išba
lansuota.

Knygos viršelis, pieštas Vytauto 
O. Virkau

šai, Eugenijui Gruodžiui ar Bi
rutei Pūkelevičiūtei teskiriamos 
vos kelios eilutės, kada J. Kru- 
minas, Ad. Jasas ar Leonas Šve
das tepaminimi vienu šykščiu 
sakiniu, netgi juos sukergiant su 
keletu kitų vardų. Mano many
mu, bent čia suminėti “nuskriau 
stieji” literatūrinėje skalėje stovė
tų netgi aukščiau už ne vieną 
gana plačiai aptartąjį. Sutikčiau, 
kad pavardės paminėjimo užtek
tų J. Parojui, J. Nevardauskui ar 
N. Rasteniui (jie iš viso nepa
minėti), bet taipgi manyčiau, 
kad ne tik Petro Babicko, Neri- 
mos Narutės, Stasės Šakytės ar 
Marijos Jurgitos Saulaitytės bet 
ir Medardo Bavarsko ar Pauliaus 
Jurkaus poetinė kūryba nusipel
no bent keleto sakinių.

Platesnio paminėjimo nusipel
nė ir aktyviau vien periodinėje 
spaudoje besireiškiantys poetai. 
Eilę jų, tiesa, A. Vaičiulaitis iš
vardina, tačiau kita tiek (ir žy
miai stipresnių) dar būtų galima 
pridėt. Ilgai neieškant, būtų ga
lima suminėti: Vladą Proscevi- 
čiūtę, Danguolę Marcinkutę, A-. 
loyzą Baroną, Jurgį Janavičių, 
Marių Katiliškį, Leoną Lėtą, An
taną Škėmą, Rimą Vėžį, o kiek 
pagalvojus ir daugiau. Ne vienas 
jų keliais periodinėje spaudoje 
paskelbtais eilėraščiais susikūrė 
ryškesnį kūrybinį veidą, negu ke
lių rinkinių kraičiu besididžiuo
ją poetai.

Iš humoristinės — satyrinės 
poezijos kūrėjų kiek plačiau ap
tariami tik Antanas Gustaitis ir 
Leonardas Žitkevičius. Satyrinės 
poemos “Respublika” autorius 
Stasys Laucius vos tik dviem žo
džiais pristatomas, o apie dviejų 
neblogos humoristinės poezijos 
rinkinėlių autorių Aloyzą Baroną

Sąžiningiausias vertintojas viso
je rinktinėje, mano manymu, y- 
ra išeiviškojo romano aptarėjas, 
“naujosios kritikų kartos” (pa
gal VI. Kulboko klasifikaciją) at
stovas Kęstutis Keblys.Sąžinin- 

I giausias didžiąja dalimi dėl to,

Mūsų bendrinės kalbos laik
raštis “Gimtoji Kalba” susilau
kė dvigubos sukakties: išleido 
40 numerių ir jam jau suėjo 
10 gyvavimo metų. Laikraštį 
net pusaštuntų metų, taigi, 
tris ketvirtadalius jo "am
žiaus”, redagavo kalbininkas 
L. Dambriūnas. Pustrečių me
tų laikraštis ėjo redaguojamas 
kalbininko dr. P. Joniko. Be 
suminėtųjų, jo redakcijoje dir
bo tokie mūsų kalbos pirmū
nai kaip prof. Ant. Salys, prof. 
Pr. Skardžius, o taip pat — B. 
Babrauškas, A. Dundulis, J. M. 
Laurinaitis, D. Velička.

Mes tik turime reikšti dėkin
gumą tiems žmonėms, kad jie 
parodė tokį didelį pasišventi
mą, aukodami daug laiko, dirb
dami be atlyginimo vien tik iš 
mūsų kalbos meilės ir tnoro 
prisidėti prie lietuvių kalbos 
gryninimo ir turtinimo išeivi
joje.

Reikia atminti, kad kai ku
riais klausimais, pvz. rašybos 
dalykuose, jų pažiūros nėra 
visiškai vienodos. Ir vis dėlto 
jie rado galimybę nuoširdžiai 
bendradarbiauti, sutilpti vie
name žurnale, tuo duodami ir 
mums pavyzdį, kad, esant nuo
širdžiai lietuviškų dalykų mei
lei, visada galima rasti išei
tį, net ir išryškėjus pažiūrų 
skirtumui, šiems kalbininkams 
pavyko sutelkti net 40 asmenų 
bendradarbiais į “Gimtąją Kal
bą”. Atsimenant, kad retas ku
ris gali jaustis pajėgus rašyti 
aukštesnės kalbos 'kultūros 
žurnale, šį skaičių reikia lai
kyti nemažu. Laikraščio iš vi
so išleista 672 puslapiai. Tai 
jau tikrai gausi kalbinių 
studijų medžiaga.

*
Besidžiaugiant tais dešimt

mečio laimėjimais, tenka su 
apgailestavimu pastebėti pas
kutiniame “Gimtosios Kalbos” 
naujo numerio puslapyje liūd
ną pranešimą apie šio laik
raščio ateitį: “Tokia, kokia 
buvo, GK daugiau nepasiro
dys”. Taigi — šio aukštos ver
tės laikraščio mirtis dešimtme
tyje. Jeigu ligšiolinės “Gimto
sios Kalbos” mirtis būtų dėl 
lėšų stokos, tai tikrai — labai 
gaila. Juk išeivijos lietuviai 
esame jau geriau apsiplunks- 
noję, ir fondus turime besi
stiebiančius į milijoną. Vis dėl
to atrodo, kad čia lemiamą 
smūgį sudavė ne finansiniai 
sumetimai, nes tame pat pa
reiškime sakoma: “Bendradar
bių stoka sudarė didžiausią 
laikraščio vargo dalį”.

*
Dabartinė redakcija vis tiek 

nori laikraštį palaikyti ir siū
lo šį projektą: “Dabar GK tu
rėtų būti leidžiama ne visuo

Romanas Prokrusto lovoje
visur stengiasi jų laikytis.

Pagrindinis K. Keblio reikala
vimas romanui yra “pilnas žmo
gaus atskleidimas ryšium su ti
krove, kurioje jis gyvena,“ (89). 
“Akcentas (...) ant betarpiško, 
subjektyvaus atskleidimo siekian
čio praplėsti žmogaus -skaitytojo 
asmeninės patirties ribas. “(89). 
Romanui reikia (~i individo, at 

menei, o jaunuomenei. Dėl to 
ją turėtų pasiimti savo globon 
čikagiškiai — Pedagoginis Li
tuanistinis Institutas su Aukš
tesniąja Lituanistikos Mokyk
la. GK galėtų tikti kaip pagal
binė mokomoji priemonė — 
gramatikos, žodyno stiliaus ir 
kt. nagrinėjimams”. Bet čia 
vėl problema. Viena, suminė
tų mokyklų vadovaujantieji 
žmonės jau ir taip perkrauti 
darbu, kai kurie patys vaikšto 
kaip “smuikeliai”. Jei mūsų 
kalbos tūzai nusiskundė bend
radarbių trūkumu, iš kur jų 
turės šios mokyklos? Antra, 
tada “Gimtoji Kalba” iš aukš
tųjų kalbos studijų žurnalo 
perkeliama j gimnazistiška., 
studentišką lygį, kuris trem
ties sąlygose nėra aukštas, šis 
mūsų jaunimas gyvena dar tik 
vadovėlinį laikotarpį. Būtų 
gaila ligšiolinį “Gimtosios Kal
bos” lygį taip degraduoti. Pa
galiau, su minėtomis mokyk
lomis dėl tolimesnio “Gimto
sios Kalbos” leidimo nėra su
sitarta, taigi — laikraščio liki
mas yra pakibęs ore.

*
Dar yra vilties iš kitos pu

sės. “Gimtosios Kalbos” pir
mame puslapyje randame pa
žymėta, kad laikraštis yra Lie
tuvių kalbos draugijos orga
nas ir kad jį leidžia JAV LB 
Kultūros fondas. Šios įstaigos 
nėra savo žodžio tarusios. Gal 
bus rasta gera išeitis, pakvie
čiant redaktorių — organiza
torių (manaiging editor), ku
ris energingai telktų bendra
darbius, o anksčiau minėtieji 
kalbininkai, nuėmus nuo jų 
techniškojo organizavimo dar
bą, atliks kalbinę priežiūrą. 
Atrodo, tai būtų įmanoma.

Kaip ten bebūtų, visuome
nės irgi negalima palikti be 
kalbos tobulinimo šaltinio. Jei
gu jau jokiu būdu nebūtų 
įmanoma tęsti ligšiolinė “Gim
toji Kalba”, galėtų būti kalbi
nė medžiaga reguliariai perio
diškai talpinama kituose laik
raščiuose. Pvz. “Draugas” vie
nintelis dabar iš visų lietuviš
kų laikraščių turi reguliarų sa
vaitinį kultūros priedą, einan- 
tj atskiru lanku, kuris visada 
rastų vietos ir mūsų kalbos 
kultūrai.

“Gimtosios Kalbos” mirtis 
dešimtmetyje būtų perdaug 
skaudus nuostolis. Jo niekas 
nenori ir turėkime viltį, kad 
čia mūsų kalbininkai, drauge 
su Lietuvių kalbos draugija 
bei Kultūros fondu, o reikale 
ir su minėtomis mokyklomis 
ras kokią išeitį. Tik norėtųsi, 
kad "Gimtoji Kalba” neliktų 
sugimnazistinta, o kad ji pasi
liktų lietuvių kalbos kultūros 
žurnalas, skirtas platesnei mū
sų visuomenei. J. Pr.

siveriančio ne chemine koncepii- 
ja, bet tikru žmogumi”. (90.—Vi
sur pabraukta cituojant).

Absoliutaus objektyvumo, ži
noma, nė K. Keblys nepasiekia. 
Ir tai suprantama. Juk kritikas, 
kaip ir kiekvienas skaitytojas, tu
ri dar ir savo skonį (tegul ir dau 
giau išprusintą), savo daugiau 

(Nukelta j 2 psl.)



Literatūrinės kūrybos išeivijoje svarstymai
(Atkelta iš 1 psl.) 

ar mažiau mėgiamus autorius... 
Tąįgi, kokius rėmus jis benusis- 
tatytų, tendencija juos kiek su
siaurinti arba norimą į juos į- 
statyti kūrinį kiek pratempti ne
bus visai išvengiama. Tačiau ir 
tai normalu. Ypač, kad absoliu
čiam objektyvumui artimiausi 
vertinimai paprastai yra perdaug 
akademiški, sausi, be gyvybės ir 
entuziazmo ir eiliniam skaityto
jui dažnaiusiai nuobodūs.

Pavyzdžių, kur K. Keblio nu
sistatytas mastas pasirodo ne vi
sai tobulas arba kur pats kritikas 
jį bando moderuoti, rastumėm 
ne vieną. Sakykim, Pulgio An- 
drlušfo “Rojaus vartų” atveju 
vertintojas jaučiasi kiek nejau
kiai, kad romane (ar apysako
je) vaizduojami žmonės yra dar 
vaikai. J. Krumino romanui “Seš 
tąsią, medis” trūksta “tvirtesnio 
Žvilgsnio į žmogų”, nes rašytojas 
vejzduoja “silpnavalio žmogaus 
klajonę” (178). Gi A, Baranaus
kas savo romane “Karklupėnuo- 
sė” pprs “žmogų (...) neblogai 
atskleidę”., tačiau, “pasirinko, to- 
kį, kųrjame .daug lęo ąjąkleisti 
nė nejųivo”, (187). Iš kitos pu- 
Sj»š, J, Gliaudos “Ikaro sonatoję”, 
pagristai jškeltpje dėl naujų “iš- 
rątskps būdu ieškojimo” ir pa
tekusioje aštųonių iškiliausių ir 
“siekiai, užmirštamų”, romanų 
ąŠjupnipkėn, žmogaus atsklei
dimą K. .Keblių pagęidaųjama 
prasme įžvelgti nėra taip lengva, 
to^ėl belieka pasidžiaugti, kad 
tas . “žmogus vis dėlto nelieka 
nustumtas į giliius užkulisius” 
(|^5). Dąr didesnių pastangų 
pareikalauja “ne schemine kon
cepcija, bet tikrąjį žmogų” at- 
rąstį Vytauto Janavičiaus “įdo
mių, nuotykių pasakojime” 
(173) “Pakeliui į Atėnus”. O jr 
čią K,. Keblys bent save mato
mai įtikina, kad “vyriausias vei
kėjas Tezėjas atskleidžiamas 
kaip žmogus”, kad “visi penki 
milžinai ir pats Tezėjas epinė
je veikalo struktūroj būtų nepa
keičiami net ir tada, jei jie nieko 
nesimbolizuotų” (174 — pa
braukta cituojant). Net f r sutik
damas su knygos įrikiavimu “ge
riausių išeivijos romanų” gru
pėn, vargu kuris knygą skaitęs 
skaitytojas patikės šitokiais ver
tintojo teiginiais.

Antraeilių ar trečiaeilių roma
nų atžvilgiu K. Keblys daugiau
sia sąžiningas dėl to, kad jis juos 
nediskriminatyviai išvardina. 
Mąžai kas šiandien beatsimintu 
J. Kmito romaną “Vytis ir ere
lis” (1946), nors jam ir priklau
so, .pirmosios šio žanro knygos 
garbė , ąptariamająme laikotar
pyje, Tačiau ir čia, sakykim, 
Irenos Joerg romano “Taika a- 
tęįna į slėnį” perdaug lengvas pu 
rašymas vienu sakiniu, Liudo 
Dovydėno “Tūkstantis ir viena 
vasara” sustatymas greton su P. 
Abelkio ir A, Valucko knygomis, 
kada P. Naujokaičio “Įlūžu- 
siems tilįams” ar V. Volerto ro
manui “Upė teka vingiais” ski
riama bent po keletą (nors ir ne 
pąpegiriškų). sakinių, nėra laiky- 
tįni ębjektyviais mostais. Ir tai 
dėl to, kad, paties vertintojo pri
pažinimu, romanai pasižymin
tys gerais “paprastos pramoginės 
literatūros ypatumais” (...) bu
vo kone lygiai taip reti, kaip ir 
aukšto meninio lygio veikalai” 
(203).,Šitokie ypatumai, bent 
mapo čia suminėtuose veikaluo
se, yra labai jau ryškūs.

Ne tiek objektyvumo, kiek nuo 
seklumo stoka laikytinas ir ne
vienodas traktavimas tų ypaty
bių ar dorybių, kurios griežtai 
imant, K. Keblio užsibrėžtuose 
rėmuose gal ir nėra pirminės reik 
šmės, bet gana svarbios kiekvie
nam beletristiniam kūriniui. Sa
kykim, kad ir šalutinių charak
terių pavaizdavimas. Turint gal
voje, kad. K. Keblys “žmogui ski
riamo dėmesio laipsnį” laiko 
“tiksliausia romano meninio 
lygio rodykle” (92), atrodo, bū- 
ty Jogiška, jog ir šiai kūrinio 
fazei būtų parodytas tinkamas 
dėmesys. Ir tai ne vien dėl to, 
kRd ir šalutinis romano veikė- j 
jas yra žmogus, bet taipgi ir to
dėl kad pagrindinis veikėjas daž-

nai atskleidžiamas kaip tik per 
šalutinį arba santykyje su juo. 
Taigi K. Keblio (kalbant apie 
J, Gliaudos “šikšnosparnių sos
tą”) pastebėjimą, jog “autorius 
pristato visą būrį šalutinių, bet 
įdomių personažų”, kurie yra 
“pakankamai gerai charakteri
zuoti”, “atvaizduoti objektyviai, 
$u tam tikra šiluma, su pagarba 
žmogui ir jo įsitikinimams” ir 
“užtat išlieka gyvais žmonėm, o 
ne sukaustytais neigiamų sche
mų pavyzdžiais” (157) reikėtų 
laikyti itin taikliu. Gajla tik, 
kad jis šito nepastebi eilėje kitų 
romanų, sakykim, kad ir M. Ka
tiliškio “Miškais ateina ruduo” 
ar A. Škėmos “Balta drobulė”. 
Pastaruoju atveju vertintojo teigi 
mas, kad “kiti romano žmonės nė 
ra pilni, bet tokie, kokiuos prota
gonistas mato” (152) savotiškai 
nuvertina romano skaitytoją. Pa
naši tendencija prasikiša Ir pasta
bose apie A. Rūtos “Kelias į kai
rę”;... ne vienam monologe jau
čiama veikėjo pastanga save pris
tatyti skaitytojui kuo geresnėj 
šviesoj. Užtat sunku patikėti, 
kąd kalbantieji (...) tikrai save iš 
sako, be savęs dramatizavimo” 
(J81). Panašaus tipo romanuo
se kitokio (negu protagonistas ar 
monoĮoginžnkas) požiūrio skai
tytojas ir negali norėti. Ar jis vis
ką ųž tikrą pinigą priima, yra jau 
kitas klausimas. Abiejuose pasta
ruosiuose romanuose, manau, to
kie požiūriai buvo sąmoningi ir 
žpiogaus (kiek pagriųdinip vei
kėjo, tiek ir kalbančio) aplei
dimui jie pasitarnavo, o ne pa
kenkė. . .. , UI, ,

Žanrinių rėmų siaurumas įr 
griežtesni iš to išplaukia reika
lavimai, kaip, jau minėta, vieto
mis vertė K. Kebli užmerkti akis 
prieš daugelį kitų savybių, puo- 
puošiančių ir turtinančiu kiekvie 
ną literatūrinį kūrinį, Kartai* to
kios savybės jam pasirodė net sa
votiškomis neigiamybėmis, ba
rikadomis, užgožiančiomis kelią 
į tikslą. Per daug drastiška tar-' 
ti: “Vargu ar ‘Rojaus vartus’ ga
lima laikyti romanu, nes čią au
toriui rūpi ne tiek literatūrinis 
žmogaus ieškojimas, kiek žodžių, 
kalbos menas”, (159 — pabrauk
ta cituojant). Kažin ar galima 
kaltinti rašytojai jeigu vertinto
jas miške medžių nebeįstengia 
įžiūrėti. Dar blogiau atsitinka su 
M. Katiliškio veikalu “Išėju
siems negrįžti”, K. Keblio priski
riamu “smulkiosios prozos” ar 
“literatūrinių memuarų” žan
rui, nors pats autorius šitai pa
neigia knygos įžangoje. To ver
tintojas vis dėlto nepadaro su 
A. Barono romanu “Lieptai ir 
bedugnės”, nors ir pripažinęs, 
kad knyga “bendrais bruožais 
labai panaši į M. Katiliškio ‘Iš
ėjusiems negrįžti”, (166).

Drąsa ir atvirumas yra neabe
jotinos K. Keblio dorybės. Jų dė
ka straipsnyje atsirandu tikrai tai 
kliu pastabų, charakteringu, o 
kart,ų ir spalvingų apibudinimų: 

“Konkursas prisegė vidutiniš
kumo etiketę, o Gliaudą įgijo 
menko, bet šnekaus ir apie save 
gerai galvojančių rašytojo įvaiz
dį (...) ne tiek dėl antrojo roma
no menko literatūrinio lygio, 
kiek dėl paties autoriaus ne per 
daug kuklių pareiškimų spaudoj, 
lyginant savo kūrybą sų Balzako 
ir Zola romanais ir polemizuo
jant su jo veikalus vertinusiais 
kritikais.” (123).

“Gliaudos vokietis dvarinin
kas kalbėjo ne individualiam 
skaitytojui, bet publikai”. (138).

“Dėl to romanas (N. Mazalai
tės “Negęstis”) darosi panašus 
į “intymų ir slaptą” gimnazistės 
dienoraštį, kurį ji palieka nera
kintame stalčiuje, kad draugės 
paskaitų”. (139).

“Prasmės aspektas Almeno vei 
kale yra tarsi popierinis laive
lis kalnų upėj —- jis įrodo upės 
naudingumą, tačiau sunkiai te
pastebimas, gėrintis impozuojan- 
čiais kriokliais ir verpetais”. 
(184)

Drąsos ir atvirumo reikėjo ir iš 
vardinant aštuonetą “ąžuolu” 
dvidešimtmęčio. išeivijos romą- . 
no girioje. ,K. Kebliui tokiais at
rodo; V. Ramono “Kryžiai”, J.

Jankaus “Namas geroj gatvėj”, 
Ą. Landsbergio “Kelionė”, M. 
Katiliškio “Miškais ateina ru
duo”, A. Škėmos “Balta drobu
lė”, J. Gliaudos “Šikšnosparnių 
uostąs” Įr “Ikaro sonata” ir V. Ja 
navičiaus “Pakeliui į Atėnus”. 
Vargu tai padaryti būtų drįsę li
teratūros rabinai, už vertintoją 
žymiai žilesniais plaukais ar pil
kesnėm galvom. O ir jie, ma
nau, nedaug ką terastų keistino 
šioje K. Keblio atrankoje.

Tiesa, kartais drąsa ir .atviru
mas pagimdo ir gana abejotinos 
yęrtęs. .ĮęlįmJuą. Pavyzdžiui, kal
bėdamas apie L. Dovydėną, I, Šei 
nill Ir J. Japkų yertintojas taria: 
“Visi trys dar prieš karą išleis
tais veikąląis pilnai užsitarnavo 
rašytojo vardą, nors nebuvo pa
siekę savo kūrybinės aukštumos” 
(07). Šitoksai apibūdinimas gal 
tiktii J. Jankui, tačiau jokiu bū- 
4u n,e L( Dovydėnui, kurio , ro
manas “Broliai Domeikos” Lie
tuvoje ląimėjo Valstybinę litera
tūros premiją ir daugelio tebe
laikomas vienu geriausių šio žan 
ęp. pavyzdžiu mūsiškėje literatū
roje, ąj- Ignui Šeiniui iŠ tikrųjų 
UŽ “Kuprelį” ir “Immerselbę”
piąko geresnio nębesukūrusiam. 
Labai džiugu, jog K. Kebliui “ne 
kyla abejonės, kad ‘Mėnesiena’ 
ylą geriausias Barono romanas”, 
tačiau man, deja, tų abejonių 
kyla labąi daug ir žymiai sti
priau pagrįstų negu jo “neabe- 
jonės”. Išvadoje — perdaug dra
stiškais sprendimais vis dėlto ne
derėtų tąip drąsiai švaistytis.

K. Keblys savo straipsniui pa- 
sįrįnko chronologinį sugrupavi
mą, apžvelgdamas “paeiliui kiek
vienais metais išleistų romanų 
pluoštą” (87). Gal kaip tik dėl 
{(tokio metodo ir jau minėtos 
ydelės ryškiau kyšteli, Vienoj 
krūvoj sutelktuose kiekvieno kū 
rėjo aptarimuose jos lengviau iš- 
me vertybių ar dorybių katile,

ra vardų, svarbesnių už ne vieną 
aptartąjį (nepaminėta: V. Alan
tas, J. Švaistas, M. Bavarskas, J. 
Gliaudą, B. Gražulis, A. ir J. Me
kai, Alė Rūta, P. Orintaitė, J. Ti 
ninis, S. Zobarskas), nekalbant 
jau api(^ antraeiliu^ ar trečiaei
lius, kąip P. Abelkis, P. Alšėnas, 
A. gorimas, K. Pažėraitė ir visa 
eilė jutų, ((Tiesa, visus tuos var-

kurių vertintojas, kur reikia, veik 
visada sugeba rasti. Metodui bū
tų galima prikišti taipgi per dide 
lį kritiškumą, kurio sąskaiton nu 
kenčia apžvalgiškumas. K. Keb
lys perdaug dažnai prileidžia, 
kad šios rinktinės skaitytojas bus 
neišvengiamai skaitęs visas apta
riamąsias knygas. Jeigu tokiai 
prielaidai šiandien ir būtų pa
grindo, tai rytdienos ar gimtojo dus skaitytojas ras gana sąžinin- 
krašto skaitytojo atžvilgiu ji vi-1 gai ir kruopščiai C. Grincevičiaus 

įsai klaidinga. Mano manymu,!
bent vertesnių knygų turinio san
traukos buvo būtinybė, o jų de
ja, la, labai mažai terastum.

Apskritai paėmus, K. Keblio 
reiklumas nėra yda? ypač kada 
jis visiems lygiai ir vienodai tai
komas. Daugumoje atvejų faiį? jr 
yra, kas, be abejonės,, džiuginą; 
Sis užsiangažavimas, bus, gęrųkąi 
atsiekęs, jei jis K. KępĮį parei
gos dažnesniam, aktyvesniam. 
žvilgsniui mūsų nudieriinėri lite- 
ratūron.

paruoštoje bibliografijoje. Bėda 
tik, kad bibliografija tarp P. Abel 
kio ir Krėvės nedaro jokio skirtu
mo). Svarbu, kad ir aptartųjų ra
šytojų kūrybinis veidas ne visa
da buvo pakankamai išbaigtas, ” uFi j. vi, taf'TI''" ,p. kflrigir “ —

ybaį chąri

^ri'ąknet kiek, ^kreiptas, kada 
y.ertiptolljl. ,.ą^kja,i stigo jų kū
rybai charakteringų veikalų. Jei- 

^/ąląjtęs aptarime dar 
galijpa išsiversti ne “įįĮipstelis, ku 
ris, hųyo manp”?,R. Spą.lio —be 
“Didžiosios atgailos” ar “tryli-

Šytojo sukurtą Ir jam savotiškai 
primestą tikrovę. R. Silbajorio į- 
žvalgumas itin atsispindi paskirų 
rašytojų kūrybine tendencijas 
susumuojančiose išvadose:

“Gyvenimo tikrovė pas Savic
kį parodo žmogui, ko jis neteko, 
būdamas jos nevertas.” (260).

N. Mazalaitės žmonės “tarp 
savęs kalbasi be galo gražiai ir 
vis taip, kad kažkur gražbylys
tėje prapuola ir numiršta žmo
giškasis ryšys” (272). kaip 
Šimonio paveiksluose, gana nai
vus idealizmas įterpimas į su
laužytų tikrovės plotmių linijas 
ir apgaubiamas pasakų skraiste.” 
(273)

L. Dovydėnas “užuot skaitęs

tikrovės knygą kokia ji yra, pats 
ima ten perstatinėti raides, su
mažina jos turinį, kad gautu tik 
tokią išmintį, kokią pats pajėgia 
perskaityti”. (282).

K. Grigaitytės novelėse “už to 
kių kilnių ir rafinuotų jausmų 
slepiasi nesąmoningas abejingu
mas tikram, neišgalvotam žmo
gui”. (274).

Aiškesnės novelės definicijos, 
aiškiau suformuluotų jai stato
mų reikalavimų R. Šilbajoris nie
kur neduoda. Tačiau galima ne
sunkiai suvokti, jog tie jo reikalą 
vimai didele dalimi sutampa su 
tais, K. Keblio statomais roma
nui. Kaip jau iš keleto viršuje 

(Nukelta J 7 pusk)

Sprogsta novelė
Bene daugiausia faktipių spra

gų ir trūkumų rasim išeiyištpsios 
novelės aptarimuose. Taigi ir yėl 
paradoksas! Nes novelė juk, kaip 
sykis yra Valančiaus •— Žemai
tės —- Biliūno — VicimoJio •—- 
Krėvės stiprybė, žąnras ęie vien 
vadovėliuose ar chrestomą|ijo^ 
tenusileidžiąs tik poeziją! jr tai 
ne kiekvienamę laikotarpyje. O 
puslapių skaičium Šjo žanro ap
tarimas knygoje teužima antrą 
vietą... iš kito galo: 86 psl. Įr tai 
ne dėl to, kad Rim. Silbąjųris bu-

1 
džio jam 
taipgi ne dėl to, kad rašytų tik 
apie pačius verčiausius šio žan
ro kūrėjus (“dar daug liko ver
tingų kūrėjų, kuriuos irgi rei
kėtų aptarti” — straipsnio galę 
prisipažįsta jis), o totįėl,. kad jis 
terašė tik “apie tas knygas^ ku
rias pavyko gauti” (213). Ar už 
negautas knygas reikėtų kaltin
ti leidėją, ar redaktorių, ar. ver
tintoją — nėra taip svarbu. Svar
biau, kad nepaminėtųjų eilėje y-

lesa,yiesa; R. §jlbąjoris aptaria ne 
įęnyga^ jie, lįjej-aturinęs sroves, 
pe laikmečio tendenęijas ar žan-

u0 rašytojus,

skų^ neką ti
>ąviip.6 pliuso Aįšku yjena, 
tad nė cironologinės, nė alfabe- 

tiiįą$, nė kitpklps kaip nors grada 
elnėj (vargęs |u ųesilaiko. Tai, 
žinoma, daugiau plano ar for
mos reijęąjas. Tačiau ir sąmonin-

iai pkirt|amas 
j i straipsnelį, 

i tik jų sugru-

taupiausias vertintojas. (Žo-d.., ,, .i , ,
> jam niekad nepritrūksta), o gas^l^na^ ne kartą daug .ką pa- 

sako. Ką R. Silb.ajorjs nori pasa-sakę. Ką Šilbajoris non pasa
kyti savuoju, taip ir lieka mįslė.

Literatūros yęrtm(pjus būtų ga 
lįma dalinti,į .dvi pagrindines gru 
p<‘s: formalistus ir interpretato
rius (frrijimu, atsakomybę už ter 
minų trukumus -T. A.). Pirmie
ji daugiau paiso žanrinių defini- 
cHų, ieško kūrinyje fprmos ir kitų 
pųtiniąusįų elementų, a

i -
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Įjųtinįąusip elementų, analizuoja 
jo struktūrą, nagrinėja jo stilisti
nes ypatybe ‘ /
pioje ęjlėje rūpi turinys, jo inter-

lybes ętc. Antriesiems pir

pretaeija. Forminė pusė jiems te- 
svarbi tik tiek, kiek ji. išryškina 
turinį, kiek ji natūraliai su jųp SUt 
auguri, jeigu K. Keblys linksta 
daugiau pirmųjų, tai R. Šilbajoris 
—antrųjų pusėn.

Laikas nuo laiko mūsuose, kaip 
ir kitur, atsirasdavo abejojan
čių, ar literatūros kritikai yra kū
rėjai tikrąja to žodžio prasme ir 
ar jie tinka vienon draugėn su ki
tų žanrų rašytojais. Jeigu visi kri
tikai rašytų, kaip R. Šilbajoris, 
panašių abejonių niekad nekiltų. 
Kiekvieną kūrinį interpretuoda
mas, jis, vis “ieško tarp eilučių”, 
iškelia tai, ko ęilinis skaitytojas 
gal nė nepastebėtų, tuo kūriniui 
duodamas naujas spalvas ir di
mensijas. v

“...Pas Vaičiulaitį yra daug to 
kių kuklių žmogelių, su paslėp
tais dvasios turtais —turtais, ku
rie, tiesą pasakius, neimponuoja 
tiems, kurie .nesupranta krintan
čio lapo didybės”. (233),

Stiliumi, kalba, palyginimais, 
metaforomis R. Šilbajoris labai 
dažnai lenktyniauja su aptaria
mųjų kūrinių autoriais.

rižtąpt ,prię Vaičiulaičio vie 
[įoĮ JiįS ne todęl ipięlas, kad 

mė’ 
,|rr.-,P,rojiPIęs., visą dangų pa- 

vei;čą ^bpklinga daina”, (240). 
pastabumo ir įžvalgumo dova- 

negu, rašytojui rei- 
įj-Įtikul. Sklriųmas tik tas, 
tikas |ąš naudoja įsigyven- 

damas.jie.X ji supančia, bet į ra-
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optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel. — GR 6-2400

pagal susitarimą: Pirmad. 
■4 Ir 7—f ’ ‘ ’

irVai. .
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; Sofitad. 10—2 vai.

Otta. 735-4477. Rez. PR 8-6860.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

........  1 ........... ■ ■■ i
Rez. Tel. LB 8-0873

DR. W. M. EISIN>EISINAS
Akušerija ir moterų ligos

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motoru ligos 

2454 W. 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—-8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso td. PR 8-2220 

Namu — rez. PRospect 8-8081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o k a A
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vaj.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šeši, nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 W. 68rd Street
Vaj.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir Šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHITHJRGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10.12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811

DR. tfALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietavis gydytojas) 
3925 Weet 59th Street

Vai: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. ,
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vale., 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K CDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. fr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., 
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. teL 230-2018

p.p., fiefltad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 WeW 71Bt Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL PR 8-7778. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., S—8
antrad. ir penkt 1—4 vai.

PrllmlnSja tik susitarus
vai.,

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa ir Campbell Ava. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—8 r. v. 
šeįtad. t v. r, — lt, popiet

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
IJetuvlAkai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd SU GR 6-7M4 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lt 
"contact lensea”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7607 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadleaj

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas <181 dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai..- antrad nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, UI

Kaitinėto tel. 687-202U 
Namu tel 888-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63ri Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRoveilUI 6-0517

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
iki f vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.t 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofteaa 2750 W. 71M Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v,, penktad 10—lj 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 ▼. va
karo. Sekmad. ir trečiad- uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59tk St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 0 IMI 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir įeitu 
laiku pagal susitarimą.__________,, ,
Of. tel. HE 4-2123. Namą GI 0-6160

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

PrllmlnSja ligonius tik suBttaruo
VaL: 2—4 p. p. Ir «—-8 r. vąk.

Trečiad, ir šeštad. uždarytu
Telefonas — GRovehlU 6-2823
DR. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB® AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 ir 6 ilki 8 ▼. rak. 
Šeštadieniais- 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

Vaj.: pirm., antrd.. ketv. 6—v8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, ras. HE 4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 U’cst 71st Street 
Vai,: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki | r. r.

Treč. ir šeštad. pa^al susitartm^.
i, . ............. ......... ,■ -y* py

Ofiso te*, 767-2141. Namų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-6 
ir 6-8 v. v., ketvirt. T. sakara. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet



■v.-.;.

“Danos’’ operos paruošos iškarpa. Iš kairės j dešinę: Jaunutis Puodžiūnas — operos baleto apipavidalin
tojas, Aleksandras Kučiūnus — dirigentas ir meno vadovas, Petras Maželis — režisierius ir Algirdas 
Kurauskas — operos scenovaizdžio kūrėjas. Nuotrauka V. Noreikos

Ko lauktina iš Danos operos
ALEKSANDRAS KUCIŪNAS

Jau beveik pasidarė tokia tra
dicija, kad prieš naujos operos 
pastatymą pasidalinam mintimis 
apie statomos operos charakterį, 
jos pliusus ir minusus, jos pasta
tymo problemas ir panašiai. Taip 
ir šiemet malonu pakalbėti apie 
operą, kuri šį pavasarį išvys pir
mą kartą scenos šviesą. Tai Gai
delio -S ant varo opera “Dana”.

Opera, sakoma, yra iškilus me
nas pačia gryniausia to žodžio 
prasme. Jeigu eiliuotoj dramoj, pa 
vyzdžiui Krėvės ar Sruogos, poe
zija savaip iškelia dramą iš kas
dienybės, tai operoje esame dar 
vienu kitu laipsniu aukščiau dėl 
muzikos, kuri lyd j veiksmą, ir dai 
nąvimo, kuris operos personažo 
tekstą padaro iškilesniu, dažnai 
jausmingesnių, kitais atvejais net 
kupinu patetika#. Gal todėl ir o- 
peros kfifėjdi nuo pat operos atsi
radimo ieškojo savo kūriniams te 
mų-siužetų mitologijoje, legendo 
se ar herojiškoje praeityje. Opera, 
dažnai galvojam, 'įtikinamiau sce 
noje atrodo ir skamba, jeigu, jos 
personažai yra praeities herojai, 
karaliai, didikai arba dievai, dei 
vės... Todėl nenuostabu, kad vė- 
lesniais operos istorijos metais, pa 
sirodžius operom su kasdieninio 
gyvenimo turiniu, kildavo tam 
tikro nusivylimo, žiūrovas jausda 
vosi neįprastai šokiruojamas, ope 
ros pergyvendavo nepasisekimus, 
nors ir meistriškai parašytos, tu
rėdavo laukti dešimtmečius iki vi 
suotinio pripažinimo ir pasiseki
mo. Šitaip buvo atsitikę su Travi

ata, Carmen, Jenufa, Wozzek ir 
kt.

Bijau, kad dalis Jr mūsų visuo
menės dėl Gaidelio-Santvaro o- 
peros gal mąstys panašiai. Sakys: 
turime tokią turtingą istoriją, 
tiek daug didvyrių, dievų, tiek 
daug pasakų, padavimų, paga
liau turime ir mūsų baudžiaunin 
kų herojiškas kovas dėl laisvės, 
turime knygnešius, nepriklauso
mybės sąjūdį, kam dabar opera 
iš stovyklinio gyvenimo pokari
nėj Vokietijoj? Kodėl šios operos 
autoriai prisiminė laikotarpį, ku
rį gal norėtume greičiau pamirš
ti, kurio gal net savotiškai gėdi- 
namės. Esu tikras, jog ne vienas 
tvirtins, kad anų dienų menka 
kasdienybė visiškai netinkanti iš
kiliam operos menui.

Bet ar taip iš tikrųjų yra? Il
giau ir geriau pagalvojus, man at 
rodo, kad nebūtume teisūs, taip 
iš anksto spręsdami. Pirmiausia, 
anas laikotarpis — karo išgyveni 
mai, viltys ir nusivylimai po ka
ro paliaubų — stipriai įrėžė pėd
sakus kiekvieno lietuvio tremti
nio ar pabėgėlio asmeniškam gy
venime. Būta giliai žmogiško tra 
gizmo, tėvynės praradimo skaus
mas, nesugrįžimo faktas, šeimų 
pasimetimas... Būta nemažos nos 
talagijos ir sentimentalumo: sa
vęs gailestis, gražių, gerų praei
ties dienų pasiilgimas, būta abuo 
jumo ir net nihilizmo, bergždžio, 
beprasmingo gyvenime nujauti
mo. O visi šie ano laikotarpio 
mūsų simptomai, atrodo, “Da

nos” operoje gana gerai atsispin 
di. Ir dar daugiau -ši opera, be a- 
bejonės savaip įsilieja į bendrą a- 
nų dienų kultūrinį akordą, turiu 
čia minty Brazdžionio poeziją ir 
P. Andriušio lyriškus pasakoji
mus ir, antra vertus, muzikąli- 
nius įvairių ansamblių pasireiški 
mus ir kita...

Pagaliau paimkim ir Stasio 
Santvara panaudotą temą — siu 
žetą. Ar jis nėrą stiprus ir tinka
mas išraiškiai operai, muzikinei 
dramai? Jauna moteris karo aud
rų atbloškiama Vokietijon. Jos 
vyras lieka Lietuvoje kovoti par
tizanų eilėse. Ji, nežinanti savo 
vyro likimo, pačiam gyvenimų 
žydėjime kovojanti prieš įvairius 
vylius ir aistras. Pagaliau joms 
neatsispiria, palūžta... Jos vyrąs, 
tuo tarpu priverstas palikti gim
tąjį kraštą, ieško žmonos. Paga
liau ją randa DP stovykloj. Jinai 
sąžinės graužimo neatlaiko, nusi
žudo. Argi tai nėra puiki operinė 
tema?

Ir kai, visa apgalvojus, atverti 
operos lapus, pamažu iš tikro pra 
dedi pajusti visą ano meto dva
sią: gyvenimo netikrumą, jo tra
gizmą, net ir operos silpnybės, 
galėtume sakyti, primena tik a- 
nų laikų silpnybes. Sakysim gal 
kiek naivus sentimentalumas, re
gis, yra betgi atgarsis visų anų 
dienų sentimentų... Arba, štai, 
pirmieji operos taktai. Kaip išraiš 
kiai jie vaizduoja ano laiko de
speraciją, kartų liūdesį ir nevil
tį...

Gal sakysit, kad tai yra gan 
grujbi muzika, bet negalėsit pa
neigti jos ekspresyvumo, jos des
peracijos... Šis pradžios motyvas 
operos eigoj dar ne kartą pasigirs
ta, tapdamas kūrinio vedamuoju 
motyvu.

Opera prasideda prologų. Ne
žinomasis pasirodo prieš uždangą 
ir savo labai išraiškiam monolo
ge mums primena kadaise “regė
tą žmogų, išguitą iš namų :— 
širdin?, aplieta Sielvarto ir degan
čių skausmų”. Jis ne tik išsako 
liūdną tremtinių - pabėgėlių bui 
tį, bet kartu ir prašo klausytojų 
juos suprasti ir nesmerkti “jei pa
klysta brolis ar sesuo kerštingo 
pasmerkimo daubose, jei myli pa 
saųjio veidą mielą!” Sis stiprus 
prologas baigiasi ta pačia, mums 
jau girdėta, įžangine muzika.

Kai atsidaro uždanga, choras 
repetuoja komp. Stanaičio kan
tatą “Pavasario žaliom dienom”. 
Ši kantata, tiksliau jos pirmasis 
gabalas, parašytas romantiškai 
lietuvišku stilium: melodija pri
menanti lietuvių liaudies dainas, 
švelniai disonuojančia harmoni
ja ir siūbuojančiu ritmu.

Čia, būsiu atviras, susiduriam 
betgi ir su pirma šios operos in
terpretacine problema: kai cho
ras, kaip minėjau, dainuoja lais
vu ritmu (tempo rubato) orkest
re turim akompanimentą, tikrai 
varžantį laisvą atlikimą.

Muzikine prasme turėsim ir 
daugiau panašių problemų, kurių 
svarbiausia bene bus operos or- 
kestracija. Tur būt, nepaslaptis, 
kad j. Gaidelis mėgsta tirštai or- 
kestruoti savo kūrinius — prisir 
mena, pvz., ne per seniai skaity
ta recenzija iš Bostono ryšium su 
J. Gaidelio “Kovotojų” pastaty
mu. Koncerto kritikė-recenzentė 
rašė, kad, girdi, “kantata prasidė 
jo orkestru, kuris kaip tamsus ir 
tirštas debesys užgulė salę, ir kom 
paktiškas garsų sąskambis užėmė 
besiklausančiųjų kvapą”. Neži
nau, ar ši pastaba turėjo būt pa
peikimas ar pagyrimas, mes ta
čiau bandysim tuos “tirštus debe
sis” pragiedruliais nors kiek pra
skaidrinti.

Yra šioj operoj nelengvų prob
lemų, kurios ypač liečia režisierių 
ir dainininkus. Aplamai, žinoki
me, kad operos • istorijoj šian
dien žinoma daugiau kaip 30,000 
operų, tuo tarpu geras repertuari 
nis operos teatras jau didžiuoja
si, turėdamas savo repertuare a- 
pie 100 operų, o meistriškai tobu 
lai parašytų operų žinome gal 
tik keliasdeširpj. Šis lakias liudi
ja, kad opera nėra lengva parašy
ti, o taip pat, kad kartais ji re
dakcinių pataisų ir atlikėjų in
tensyvių pastangų esti labai ir la 
bai reikalinga.

Bet grįžkim prie mūsiškės, šie
metinės operos. Pirmame jos veik 
sme turim tris didesnes arijas, kų 
riose operos pagrindiniai veikė
jai atskleidžia savo jausmus, da-

(Nukelta j 7 psl.)

MICHELANGELO
PENCO SLĄVEJKftV

Minia jau išsisklaidė. Jau nutilo 
niršus riksmai, nurimo Klyksmai 
su mirštančios dienos žarom.
Kurti naktis jau gaubė amžinąjį miestą.

lo kaktą.

Lhdysia skąiptorius, kadaise pats kovotojas, 
o nūdien nežemišką polėkių, uidingo meno vergas, 
ziąrovą tapo atsitiktiniu.
btebejo jis žėrėjimą kardų, 
girdėjo žvangėtą ir priešmirtinį skundą, 
jo klausą jaudino siaubingoji dejonė, 
tačiau jis laikės nuošaliai, 
stebėdamas, kaip kovotojas puola 
kovotoją ir griūva. Užstojo 
naktie? Iąmsa. 
Minia išsisklaidė.

Namo
jis ėjo, palenkęs galvą ant krūtinės, — 
ir grįžo į dirbtuvę.
lyipj len jojo kuriniai 
stpveįo pr.eteąioie, iš Jangą 
besiliejančios mėnesienos apšviesti. 
Ir negyva, kurti nejudomybė, 
kaip vergą surakinančios grandinės, 
sukaustė šitas figūras ir formas. 
Lediniu nuotolio alsavimu 
dvelktelėjo nuo ją į tą 
pąvargusią Michejanoel 
Jis tyliai priėjo ir įžiebė
naktinę lempą.. Pluoštas spindulių 
niūrų Mozės veidą apšvietė, — 
ir tą pačią akimirką pranašas prieš jį pakilo, 
pasuko veidą į Buonarottį, 
lyg tolimą siautėjimu dundėjimas 
iš užsimąstymą jį pažadino. 
Ką pranašaują jo rūsti kakta 
ir špftrvių išpūstų Virpėjimas?
Akimirka! Viena akimirka ir jis lentas, 
rodos, j šipulius suskaldys.
Du, ftrys brūkšniai — ir priešais mus stovės 
pranašas, kad nenumaldomą sprendimą 
ištartu afeitify laikama 
ir giliai kūrėjas susimastęs"-7* r . . * v' 4r “f. .1 ■ •
pasilenkė truputį, pakėlė kaltą 
ir plaktuką, bet — vėlgi išsitiesęs — 
atsipeikėjo, nejudąs ir nebylys. 
Ir sielos gilumoj staiga išgirdo 
vis stiprėjantį murmėjimą, kažkieno rūstų balsą: 

go amžiaus nelaimingasai sūnau, 
iktą dvaąia užbūrė tavo žvilgsnį, 

kad nieko tu jau nebmatai?
Žiūrėk — aplinkui knibžda patvirkimas, 
kaip aukos kritusieji prieš grėsmingą 
gimtosios žemės kruviną altorių 
jaukią keršto. Bet tu žiūri 
į tuos siaubus, juose surasdamas 
mąlpnų įkvėpimą. Sakyki, kur kovotojas, 
drąsuolis vadas? Jis vergas tarp vergų. 
Jo sieloje seniai jau apmaudas ir meilė 
užgeso. Plaktuką rankoje spausdamas, 
pagalbos maldavimams jis kurčias amžinai. 
Ir Jis gyvena? Taip, kūryboje gyvena.
Jis pažadina akmenis...”

Laukinis vaitojimas, 
panašus j sužeisto žvėries maurojimą, 
Staiga sudrebino niūrius skliautus 
ir ilgai, ilgai nenutilo.
Buonarottis pagriebė plaktuką, 
ketindama į nematomąjį priešą 
grėsmingai smogti. Betgi netikėtai 
rąnką puleido tardamas: 
“Tamsusis genijau, tu ea 
ne pirmą kartą tavo žod 
Pusę mūs trumpojo gyvenimo 
bejausmiam akmeniui aš pašvenčiau. 
Šventa, gyvenimo įžiebta ugnis 
Sįejpį manoj gyvenimui nebeliępsnojo. 
Tąrp menų, kur Hk plaktuko aidas 
skambėjo, diena po dienos ji gęsta. 
fr — skuboto džiaugsmo apakintas, 
paskutines jos kibirkštis 
žiauriai nužudžiau, paversdamas jas marmuru. 
Apledėjęs, aš .viską apdengiau ledu. 
7*aį išgirsk busingą, nors ir žiaurų klausimą — 
9 jame sąvo ąiirtiną nuosprendį: 
“Gyvenimo atsimetėlis, njršus dailininkas,

d tęisus. Girdžiu 
Ižius...

Michelangelo Mozė

kam gyvena, ko siekia jis?...”
"O gyvata, paimk savo užnuodytą kardą! 
Atkeršyk man, — aš pavargau, pavargau, 

pavargau.
Ir nieko nematyti, negirdėti — 
man būtų trokštama, laimingoji lemtis. 
Ak, nepažadink, kalbėk tyliau.” 
Ūmai suvirpėjęs, ranką jis nukreipė 
jr, pakėlęs galvą, pamatė: šešėliai • 
eilėmis slenka priešais jo akis, 
tyliai kraujais plūsdamas, vergas 
priešmirtinėje kančioje raitosi.
Nei aimana, nei garsas nesiveržia iš jo lūpų. 
Dovydas ranka mostelėjo, tačiau iš iaidyklės 
akmuo neišlekia į priešą... Marija 
rauda prie savo nukryžiuoto sūnaus, 
bet nė viena nenurieda ašara 
iš jos sopulingai žiūrinčių akių.
Brutas suraukė antakius, bet nėr kardo 
jo rankoje — vargu ar kas sugebės 
patirti slaptą jo užmanymą...
Tuoj už jų iškyla šešėliai 
tokie pat begarsiai, nebyliai.
Ir, galiausiai, pasišiaušęs išeina 
pats Jeremijas, pilnas niūrių minčių, 
tačiau, tarsi plepys, ranka užkimšo burną, 
kad žodžių nereikalingų neištartų. 
Nepatenkintas, atsistojo meistras. Akimirka — 
Visi šešėliai dingo. Tik tai vienas 
paliko išdidusis Mozė; ir, atrodo, 
kad ranka pagriebęs savo barzdą, 
staiga pašoks, pažadins nebyliuosius, 
o savo žodžių griaudimu žygdarbiams prikels. 
Ir išsitiesęs išdidžiai Buonarottis 
apsidairė: “Pasilikit nebyliai!
Kalbėt čia turi vienas už visus...”
Ir užsimojęs plaktuku trenkė 
Mozės kelin, sušukdamas: 
“Kovoje gimęs, Moze, veski juos j kovą 
visus jau nebęmirštamu žodžiu!”

Išvertė P. G a u č y s....

Penčo Slavejkov, bulgarų poetas. Daugelis 
jo sukurtų eilėraščių laikomi bulgarų poezijos 
šedevrais. Rinkinyje “Nerazdelny" (Neatski
riami) jis nagrinėja Europos kultūroje asmeni
nes psichologines temas, išsivaduodamas iš lai- 
Jto ir erdvės, kaip pvz: “Michelangelo", kur Šv. 
Petro bazilikoje Mozės statulos poveikyje, jis 
vaizduoja Michelangelo gyvenimo, ir kūrybos 
prieštaravimus. P. G.

Valpurgijų naktys
Jonas Aistis

Kai paskelbiau savo Žygį prieš vieną karei
vį, mano oponentas prof. Juozas Balčikonis 
prarado pusiausvyrą...

O to straipsnio istorija sudėtinga. Jį nor- 
T rėjąu patalpinti “Lietuvos aide”, kur buvau, 

po padarytos į mano tėviškę ekspedicijos, vi
su frontu puolamas. Kreipiausi į vyriausįjį re
daktorių Igną Šeinių. Jis mane oficialiai, bet 
gana korektiškai priėmė. Aš jam išklosčiau sa
vo apsilankymo reikalą šiais žodžiais: “Neži
nau, kaip Lietuvoje, bet Švedijoje (Švedija, 
kur jis ilgoką laiką gyveno, Šeiniaus buvo pra
mušta galva) ir kituose kultūringuose kraš
tuose paliestasis turi teisę ir vietą tame pa
čiame laikraštyje apsiginti. Be to, sakiau, Aido 
skaitytojai turės įdomaus ir naudingo pasiskai 
tymo... Mačiau, kad mano oracijos kandumas 
Šeiniui nepatiko, bet prašė rašinį palikti susi
pažinti, tik pastebėjo ar mano replika nebus 
Aidui per ilga. Aš savo ruožtu pastebėjau, kad 
tai yra lygiai pusė to, ką man profesorius 
Balčikonis yra skyręs. Jis nieko daugiau nesa
kė, tik prašė užeiti rytojaus dieną tuo pačiu 
laiku...

Rytojaus dieną sutartu laiku vyriausiojo 

redaktoriaus diplomatiškai redakcijoje nebuvo 
ir mane priėmė jo įgaliotas Augustinas Gri- 
cius-Pivoša. Tas pradėjo aukšta politika: esą 
“Lietuvos aidas” esąs valdžios organas ir jis 
negalįs talpinti savo paslapiuose raštų, kurie 
priešingi vyriausybės politikai...
' Norėjau išsiderėti nors parašą su motyvais, 

kodėl mano raštą atsisako skelbti, bet Gricius 
ir to iš manęs maldaute išsimaldavo... Jis vi
sada garbino esančią tvarką ir ištikimai jai 
tarnavo, kaip ir dabar tebetarnauja... Kai pra
dėjo bruzdėti Sūduvos ūkininkai, Augustinas 
Gricius, gindamas vyriausybės politika, paskel 
bė ištisą seriją reportažų, murzindamas sodie
čius ir jų reikalavimus pačiais paskutiniais 
žodžiais. Kartą, atsitiktinai sutikęs jį spaustu
vėje, paklausiau, ar jis esąs šventai įsitikinęs 
tuo, ką skelbiąs apie Sūduvos ūkininkus oficio 
ze. Jis sumišo (spėjau, kad ne aš vienas tada 
to jo klausiau) ir pamačiau jo veidu riedan
čią ašarą, didelę, kaip pupą. Jis ją viduj" skruos 
to pirštu nubraukė į pąusį ir tarė: Jūs mokslus 
išėję... Jei jūs turėtumėte žmoną ir vaikus, tai 
kitaip kalbėtumėte... Šventa tiesa, tada netu
rėjau dar nei pačios, nei vaikų. Šiandien jo 

vaikai jau suaugę, bet reikia jam ir vaikaičiais 
pasirūpinti. Jo ta ašara, kaip ir jo žodžiais per 
daug netikėjau, nes žinojąų, kad jis buvo bu
vęs Vilkolakio aktorium...

Šeinių sekančiais metais sutikau Klaipėdo
je. Uostamiestis arčiau negu Kaunas nuo Šve
dijos. Spaudos tarėjas popietėje vaikščiojo su 
cilinderių ir baltom pirštinėm. Beje, niekad 
nei prieš tai, nei po to nemačiau tokio cilin- 
derio. Paprastai cilinderis per vidurį lyg su
smaugtas, o Šeiniaus, priešingai, buvo išsipū
tęs, lyg alaus bačkutė. Bet ne tai svarbu. Mu
du tą dieną labai susibičiuliavom ir dviese, 
nuo kitų rašytojų atsiskyrę, vaikštynėj ome. Jis 
man daug gražių dalykų papasakojo apie Klai
pėdos kraštą, apie respublikos tame krašte nu
veiktus darbus. Draugai manė, kad mudu se
nas sąskaitas tvarkome. Liudas Gira, net pa
sekė mudu įkandžiu paklausyti, apie ką mudu 
taip ilgai besiginčijame. Ir koks jo buvo nu
sivylimas, kai išgirdo mudu draugiškai besi
šnekučiuojančiu...

Bet grįžkime prie to mano rašto... Jam bu
vo pavojaus visai neišvysti dienos šviesos... 
Griciui atsisakius, nuėjau pas Juozą Keliuo- 
tį, bet jis buvo šalininkas lietuvinti pavardes 
administraciniu keliu, tą i jam tas straipsnis 
buvo rakštis po nagu. Straipsnį jis pasiliko su
sipažinti... Bet jo brolis Alfonsas paskelbė...

Sekančių metų vasalą ėjau Senąja Vil
niaus gatve su vienos Rytų Aukštaitijos mies
telio nuovados viršininku. Jis buvo iš stuo
mens ir liemens impozantiškas vyras... Iš tolo 
pamačiau energingai atskubantį profesorių 
Balčikoni. Kąi priartėjo per trejetą žingsnių, 
iš lankovės iki alkūnės išlindusia ranka pa

grasė man kietai suspaustu kumščiu ir per dan 
tis iškošė populiarų rusišką trijų dalių keiks
mažodį... Nuovados viršininkas apstulbo. Jo
nui, tarė jjs, aš patvarkysiu tą žrųogų, nesu
prantu, kas čia pas jus, Laikinoje sostinėje, de
dasi... Atsakiau: Netvarkykite, tuščia jo, tegul 
jį bala, tegul jis tiktai eina savų keJiu... Ilgą 
valandą jis man pasakojo, kokia ramybė ir 
tvarka jo nuovadoje. Tokjų dalykų pas save 
jis nematęs ir, kol gyvas, nematysiąs. Jam net 
nepasakiau, kas buvęs tasai “žmogus”, beno
rėjau jam ūpo, ir entuziazmo gadinti. Juoba, 
kad jis tą dalyką per rinitai širdin dėjo, ir ta 
progą pasakė banalią, bet, gal būt, šventu 
tiesą, kad valstybė, kaip žuvis nuo galvos, pra
deda pūti nuo sostinės... Mane visada jaudino 
paprastų žmonių valstybingumas jr patriotiz
mas.

Kai paliečiau baletą, mane naktimis nu
skriaustieji baletininkai palydėdavo namo. Ta 
da gyvenau su truputį fiziškai impozantiškes- 
niu draugu Kaziu Knyva. Taip jiems ir ne
pasisekė manęs apkulti. Be to, geresnė baleto 
dalis mane palaikė, ir pastarieji tiktai ir lau
kė, kad mano bent “plaukas nukristų”. Kai 
pasirodydavau teatre kur nors parterio vidury
je, tai iš visų pusių pakibdavo ore smiliai, a- 
not mano anų dienų draugo Kazio Knyvos, 
“susmeigti į mano pakaušį”.

Teko nuo manęs ir Kauno miesto galvoms. 
Parašiau jiems net porą straipsnių: Kauko alė
ja ir Ar nepakaktų pašalo laukti... Parašiau, 
pamiršau, paskui dar į užsienius išvažiavau. 
1939 m. vasarą parvažiavau atostogų... Pri
einu tą vietą, kur buvo Kauko griovys “su 
slankiais ir purvu, su žilvičiais ir pienėmis, 

su kviečiais ir snaudalėmis”. Prieinu ir pats 
savo akims netikiu: prieš mano akis kilo pla
tūs didingi laiptai, su aikštelėmis, su suolais, 
su vandens baseinu... Nors reikalo nebuvo ir 
beveik skubėjau, bet pamažu užlipau iki pat 
viršaus, ant kiekvienos aikštelės sustodamas, 
apt kiekvieno suolo atsisėsdamas. Mane sujau 
dino. Kažkas pralenkė mano vaizduotę, neti
kėjau, kad iš to griovio buvo galima padaryti 
tokį stebuklą...

Pamatau Konrado kavinėje Leibą Chodo- 
są, prieinu ir sakau. Pone Chodosai, jūs, Kau
no miesto galvos, paklojote mane ant men
čių...

Leiba Chodosas taip ims man ir sakys: 
Uj, tamsta parašei, aš paskaitei, o kai nuėjau 
į posėdį ir sakoj, ar mės miestą galvas, ar ark
lys galvas, ar mės leisim, kad koks ten rašytojis 
iš mums sena ir garbinga miestą galvos juok- 
tums — jei ten negalima pastatyti alėjos, 
pastatykim jam laiptai...

Ar taip buvo ar ne, ar jis taip kalbėjo ar 
ne, tai kitas klausimas. Leiba Chodosas buvo 
gudrus ir su humoru žmogus. Man visai ne
gaila, kad jis “mano laurus” susišlavė, o svar
bu, kad laiptai ir po šiai dienai stovi...

Dabar visa tai toli praeityje. Ne visada bu 
vau teisingas, ne visada buvau tinkamoj aukš
tumoj, be to, šiandien man ir anų dienų stilius 
nepatinka: manieringas ir šiurkštus, bet visi 
tie straipsneliai parašyti su daug didesniu ti
kėjimu ir gal dar didesniu pasitikėjimu negu 
dabar... Aš pats vis ir vis daugiau įsitikinu, kad 
mane tiktai karsto lenta teišties. Ir čia turiu 
pranešti savo draugams ir priešams džiuginan-
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Valpurgijų
(Atkelta iš 3 psl.)

čią žinią, kad aš čia per ilgai neužsibūsiu ir 
neužsimausiu...

1938 m., berods Jonavos rabinas, norėda
mas pasakyti eilinę liaupsę, pasakė gilią tie
są: Jau dvidešim metų sukakoja, kaip Lietuva 
nesusiklausoma...

Lietuvių bendruomenė man primena ma
no jaunystės kaimyno Kursos namus... Nei 
prieš tai, nei po to nebuvau matęs taip despo
tiškai patriarchališkos šeimos. Gyveno po vie
nu stogu tėvas su trimis pagyvenusiais sūnu
mis, su jų pačiomis ir su vaikaičiais. Maistas ir 
net duona buvo laikomi po raktu. Senis prisi
rišęs prie juostos raktus nešiojo ir, sako, net 
naktį juos po pagalve laikydavo. Duoną pats 
raikė ir dalino. Sensta sūnūs buvo tvarkomi 
kaip maži vaikai. Apie marčias ir vaikaičius 
nebuvo nė kalbos. Visi senio Kursos bijojo 
kaip ugnies. Vieną vasarą jis per pačią rugia- 
piūtę, užvalgęs skilandžio, prietvarium mirė. 
Dar lavonas neatšalo, o broliai pradėjo dalin
tis, žinoma, su barniais ir muštynėmis. Kaimy 
nai subėgę juos gėdino ir Dievo bausme gra
sino, bet jie pirma susikraustė mantas kas 
sau, o tiktai tada tėvą kamaroj pašarvojo. Dik 
tatūrą seka anarchija... Bet tai kita pasaka, 
kurios čia neseksiu.

Kursų po vienu stogu gyveno bene aštuo
niolika žmonių, jų tarpe trys marčios ir būrys 
vaikų, o tų tarpe bent pora mano metų. Mar
čios, vienos likusios, kaliavosi ir rupūžiavosi 
be jokios atvangos. Kartais net už kasų susi
kibdavo. Ir vis dėl gyvenimo smulkmenų: 
vėl tu mano puodą pastūmei, vėl tu mano kuo 
delį suvėlei, vėl tu mano šeivą užtrynei, ir t.t. 
Bet jei tiktai už lango vyriška stovyla šmės
teldavo, tai jos tučtuojaus kiekviena savo vie
ton klasteldavo, ir net dainą sutartinai pradė
davo dainuoti, ar viena kitą gegute širdele va
dinti...

Skaitydamas lietuviškus laikraščius, daly
vaudamas susirinkimuose dažnai prisimenu 
tas Kursos marčias, kurių, žinoma jau ir kau 
lėliai gal sutrūnijo po žeme. Drąsias, aršias 
savo tarpe, romias ir kuklias vyrų akivaizdo
je. Ir lietuviai labai drąsūs ir nesugyvenami 
savo tarpe, bet pasimaišė tik kas svetimas, tai 
ir ištižo, tai ir susleido. Buvau susidaręs įspū
dį, kad marčios lygia dalia traktavo uošvį, sa
vo pačių vyrus ir net kaimynus. I savo kivir
čus vyrų neveldavo, lyg tai būtų kitas pa 
saulis ar kita tauta. Ir man būdavo nuosta
bu, kodėl jos taip nesugyvendavo savo tarpe, 
kodėl jos visą laiką riejosi ir pešėsi.

Visada tvirtinau, kad ten, kur vyrų galios ir 
heroizmas baigiasi, ten moterų teprasideda tik 
veiklos pradžia. Nes silpnoji lytis stipresnė už 
stipriąją lytį ir fiziškai ir intelektuališkai. Visa 
bėda, kad lietuvė dažnai tūno savo namų už
krosny ir visą energiją išeikvoja besigrumda- 
ma su savo vyru, o tas vėl, pačios išvestas iš 
pusiausvyros, visą savo apmaudą ir irzlumą 
išlieja visuomeninėje veikloje. Mano many
mu, šiandien lietuvei moteriai atėjo pats lai
kas išeiti į lietuvišką veiksnių politinę areną, 
pats laikas sugėdyti ir išleliot iš politinės veik
los nusipolitikavusius didvyrius ir mažvyrius... 
Jie patys niekuomet nesiryš tokiam žygiui, o 
jų bendruomenei daromą žalą yra neįsivaiz
duojamai didelė.

Gyvendamas Milfordo gatvėje ir aš buvau 
įsileidęs į lietuviškos veiksnių veiklos pačias 
medias res. Rėkiau valio ir šalin. Nešiau pla
katus su įvairių įvairiausiais šūkiais ir lozun
gais. Piketavau Molotovus ir Višinskius. Rė
kiau norėdamas išrėkti visą savo bendruome
nės apmaudą ir širdgėlą.

Ir taip vieną kartą aplankau savo seną 
bičiulį poetą Antaną Rimydį. Aš jam pasako
jau paskutines veiksnių naujienas, bet mačiau, 
kad jos jam buvo terra incognita, tai ėmiau 
ir pasakiau.

— Taigi skaitai laikraščius...
— Ne! — sausai atsakė jis, — gali iškrėst 

visą butą, pas mane lietuviško laikraščio ne
rasi.

— Taigi ar ne jūs, keturvėjininkai, kadai
se paleidote šūkį, kad tiktai laukiniai žmo
nės laikraščių neskaito?

— Gal ir mes, — atsakė jis, — bet man 
taip pradėjo veikti į nervus lietuviškos spaudos 
nuolatinės rietenos ir tušti ginčai, kad aš ė- 
miau ir atsisakiau visų laikraščių. Ir dabar 
man ramu, smagu, miela. Dabar man rodosi, 
kad Juozas Tysliava, pasisodinęs ant kelių 
Vincą Rastenį, meiliai šnekučiuojasi, kad visi 
lietuviai sandoroj ir meilėj gyvena, vienas ki
tą užjaučia, vienas kitu sielojasi, vienas kitam 
padeda...

Tagi, tada, kai buvau įsivėlęs į lietuviš
ką politinę veiklą, pradėjau prieiti išvados, 
kad lietuvių vyrų veikla prieina logišką galą 
ir kad vadavimo vadžias ir vežėčias reikia ati
duoti moterims, tegu jos vadavimo politiką 
minko, kaip jų motinos ir senelės minkė a- 
tuoriečių tešlą. Gana joms, kaip svirpliams, 
svirpti vien visuomeninio gyvenimo užkrosny.

Prieš 1958 m. lietuvių bendruomenės su
važiavimą teko valandų valandas praleisti po
sėdžiuose. Bendruomenė stengėsi būti apolitiš

ka ir taikstėsi prie demokratiškos tribūnos nor
mų, leisdavo kalbėti, išsikalbėti ir nusikalbėti 
į plačius dirvonus. Aiškiai pamačiau, kaip ma
no tautiečiai geba ir mėgsta tribūnos teise 
naudotis ir ją išnaudoti.

Kalbos be pradžios ir be pabaigos, be galo 
ir be krašto. Plepalų, pliurpalų ir tauškalų sti
liaus būdingiausi pavyzdžiai. Iš dyko į tuščią 
pilstymas...

Galop visi įklimpo į gražbylybės liūną, iš 
kurio nei kelio pirmyn, nei atgal nebuvo... Ir 
tą kritišką valandą paprašo žodžio neapsiken
tusi ponia Magdalena Galdikienė ir taria:

— Vyrai, kaip jums negėda, argi jūs iš to 
galo pradedate...

Ta garbingoji ponia papunkčiu susakė, 
kaip tas iš pažiūros dailus ir rimtas vyrų bū
rys turi kalbėti ir elgtis, kad kalbos būtų vai
singos ir našios...

Mačiau, kaip ta pastaba visus pritrenkė. 
Pirmininkavęs provizorius Jonas Makauskis 
ex cathedra sutiko, kad tikrai ne iš to galo 
pradėta... Buvo jau vėloka pradėti viską iš ant
ro galo, tai atidėta kitam posėdžiui, į kurį jau 
aš pats nesiryžau eiti, tai ir nežinau, kuo vi
sa tai galų gale baigėsi, tik spėju, kad posė
džiavimai sugrįžo į senąsias vėžes. Viena prieš 
vėją nepapūs...

Tegul moterys išeina visa armija: motinos 
ir dukterys, žmonos ir našlės, merginos ir sen
mergės. Visos iš dūmo. Jų pabugs mūsų prie 
šai.

Tūlas paklaus: kodėl jau čia dabar mote
rys? Kuo jos geresnės? Gal ir ne geresnės, nes 
visi mes iš vieno ir to paties molio padaryti, 
bet, man rodos, kad laikas jau būtų keisti bū
dus ir priemones. Gana, manau, priraudota 
ir ašarų prilieta prie okupacijos sienos. Per a- 
kis prirodyta aukų, kančių ir skriaudos. Ne
reikia statyti amžinų sienų. J sieną ne tiktai 
mes, bet ir kiti atsimuša ir pamato, kad kelio 
toliau nėra. Dabar ne tie laikai, kai sienos 
gindavo. Reikia judesio, mosto, manevro. Kaip 
tu išvesi karšinčius į kovos lauką, kad jų ko
jos jau žąsiukus gano. O galop, dabar mini- 
skirtuotos moterys dar ir panašios į graikų 
hopiitus.

Beje, dar dėl ašarų... Ponia Magdalena 
Slavėnienė, minėdama savo brolį prof. Vin
cą Mykolaitį-Putiną sutinkant 1944 metus, ra
šo, kaip Krėvė, tardamas žodį, pravirko: “Nu
stebusi žiūriu čia į savo brolį, čia į vieną, čia 
į kitą — į visus svečius. Profesoriai verkia kaip 
maži yaikai...” (Aidai, 1967, nr. 10, 432 p.).

Nieko nuostabaus... Vienas prancūzų gene
rolas, išgirdęs, kad vokiečiai prasilaužė Mar- 
nos fronte, pravirko kaip kūdikis...

Bet ašaraos yra gailestis, o gailestis be kal
tės jausmo neįmanomas. Jei gailisi, tai reiš
kia, kad anksčiau kuo nors sąmoningai ar ne
sąmoningai nusikalto. Pats esu pergyvenęs tą 
verksmo ir dantų griežimo laiką. Pats savęs 
klausiau: kodėl ir dėl ko, ir priėjau išvados, 
kad ne visu nuoširdumu, ne visa esybe bu
vau ištikimas savo tautai, ne visu nuoširdu
mu, ne visa esybe buvau lojalus savo valsty
bei.

Ir nuostabu yra tai, kad tasai kaltės jaus
mas ar kompleksas yra bendras ir visuotinas. 
Ypač tai ryšku, beskaitant nūnai gausią atsi
minimų raštiją. Visi, o ypatingai tie, kurie 
vienaip ar kitaip buvo įtraukti į netolimos 
praeities istorijos dantračius, rašo taip, lyg no
rėdami kažką užkapstyti, žodžiu, jaučiasi ir el
giasi, kaip katinas negerai aruode padaręs... 
Čia atminoje ryškus perdėtas patriotizmas ir 
valstybingumas, tėvynėje, lyg atlaidų elgetų, 
perdėtas žaizdų ir kančių ekshibicionizmas...

Tie žmonės teisia patys save. Laikas nėra 
taip naivus, kaip tie, kurie amžinybei skelbia 
savo išmonę, savo dorybes, savo pilietiškumą. 
Yra būdinga tai, kad žmonės, gimę tautos ne
laimės metais ar po jų, tos kaltės nejaučia, 
ir jų pažiūra į praeitį labai skiriasi. Praeis 
dar kiek laiko, ir įvykiai bus daug blaiviau 
vertinami.

Mane kai kas kaltino nedarantį skirtumo 
tarp partizano ir liaudies gynėjo arba stribo. 
Kai imu juos du atskirai, darau skirtumą, kai 
imu juos bendruose tautos nelaimės rėmuose, 
man abi šalys yra tolygios aukos. Kiekvienam 
yra, manau, aišku, kad be okupacijos tokios 
apimties brolžudybės nebūtų buvę. Civiliniai 
karai dešimtmetį normaliose sąlygose neužsi- 
tęsia. Paprastai viena ar kita pusė gana greit 
paima viršų, jei niekas vienos kurios šalies iš 
išorės nepalaiko. Dabar jau ir Lietuvoje yra 
viešų balsų, kad stribai nebuvę “angelai”, ma 
nau, kad gali atsirasti ir buvusių partizanų, 
kurie sutiks, kad ne visi partizanai buvo šimta
procentiniai idealistai. Tuo tvirtinimu neno
riu nuimti nuo partizanų judėjimo užtarnau
tos aureolės, tuo tarpu stribams jokių nuopel
nų neskyriau, ir niekas, net pats laikas jiems 
jokių nuopelnų neskirs.

(Bus daugiau)

Prasmingas Petro Klimo kelias
BRONIUS KVIKLYS

Su nepriklausomos Lietuvos at1 rinktas į Lietuvos tarybą, dirbo 
statymu neabejotinai surišti tų 
mūsų vyrų vardai, kurie, kaip Lie 
tuvos tarybos nariai, 1918 m. Va 
sario 16 d. pasirašė Nepriklauso
mybės aktą. Tai, galima sakyti 
Nepr. Lietuvos krikštatėviai, mū
sų signatarais vadinami.

51 metų laikas padarė savo ir, 
švenčiant auksinį jubiliejų, iš dvi 
dešimties tą aktą pasirašiusiųjų 
gyvi tebuvo likę du: Aleksandras 
Stulginskis ir Petras Klimas. Tai
gi su didele širdgėla sutikome na- 
malonią žinią, kad sausio 16 d. 
Kaune mirė a. a. Petras Klimas.

P. Klimas buvo labai plati ir 
šakota asmenybė, kurios į straips 
nio rėmus neįsprausi. Tai paliksi 
me biografams, kurie apie jo gy
venimą ir didelius darbus galė
tų parašyti didžiulę ir turiningą 
knygą. Mes pasistengsime pateik
ti skaitytojams tik keletą jo gyve
nimo ir veiklos bruožų.

prezidiume kaip generalinis sek
retorius, rengė įvairius raštus, ra
šė memorandumus, atliko 
organizacinius darbus. 1917. IX. 
6 d., pradėjus leisti “Lietuvos Ai
dą”, jį redagavo drauge su vyr. 
red. Antanu Smetona. Pavarčius 
1917 - 1918 m. to laikraščio kom 
plektą, matyti, kad A. Klimas y- 
ra parašęs gal bent pusę visų ve
damųjų rašinių. Jis kėlė čia nepri 
klausomybės idėją, atidengė len
kų, rusų, gudų kėslus į Lietuvos 
žemes, pateikė daug medžiagos 
Lietuvos sienų problemai spręsti, 
reikalavo plebiscito Rusijos val
domoms tautoms, kėlė valstybin 
gurno ir tautinės vienybės mintį.

įspėjo lenkų pavojų Lietuvai:
— “Jie nori šiaip ar taip gauti 

Lietuvą į savo valią, į savo glo
bą paimti. Jie nori Lietuvą tvar
kyti sulyg savo norais; jie dargi 
niekad nėra dėl to lietuvių dau
gumos atsiklausę nei taręsi. Jie vi 
sa tat daro per mūsų galvas, už
uolankomis, per smurtą ir tuo bū 
du tikisi ką laimėsią. Ir ne dėl to 
šiandien lietuvis yra nepalankus

Lietuviškoje veikloje

Petras Klimas gimė 1891. II. 
23 d. Kušliškių k., Kalvarijos vals 
čiuje, Marijampolės aps. Baigęs 
Kalvarijos pradžios mokyklą, 19- 
01-1909 m. mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Būdamas susipratęs 
lietuvis, tuojau įsijungė į slaptą 
lietuvių moksleivių veiklą ir 19- 
08 m. redagavo slaptą hektogra
fuotą moksleivių laikraštėlį 
“Moksleivių Draugą”. Tačiau ne 
trukus buvo rusų policijos susek
tas. Klimui buvo iškelta politinė 
byla, kuri tačiau baigėsi laimin
gai.

1910-1914 m. Maskvoje studi
javo teisės mokslus, o drauge ben 
dradarbiavo “Aušrinėje”, būda
mas redakcijos narys ir aktyvus 
bendradarbis. Atostogų metu ne 
pamiršo savo gimtojo kaimo — 
kasmet atvykdavo, bendravo su 
kaimiečiais, ruošė lietuviškus va
karus.

Baigęs teisės mokslus, 1915 m. 
atvyko į Vilnių. Karo metu akty
viai dirbo centriniame pabėgėlių 
komitete, o taip jiat reiškėsi liet, 
visuomeninėje bei kultūrinėje 
veikloje. Kartą vokiečių buvo su
imtas ir kalintas. 1917 m., drau
ge su kitais veikėjais, suorganiza
vo lietuvių konferenciją. Buvo iš-

Visiškos nepriklausomybės 
šalininkas

Štai keletas jo minčių iš ano 
meto spaudos, dabar jau pageltu
sių ir trupančių puslapių:

“Šit, mes norime savo žemėje 
liuosa tauta būti, norime sudary
ti savąją valstybę, savarankiškai 
joje savo reikalus tvarkyti ir lai
mingesnę ateitį ruošti. Dėl to mes 
visi šiandien esame sukrutę, dėl 
to mes kartais užmirštame visus 
sopulius, nes tai yra mūsų sieki
mas ir nusiraminimas, drauge tik 
slas ir gyvybės ženklas. Kiekvie
nas lietuvis, kuriam širdis dar ne
sustingo ir neapkiautėjo, šian
dien gyvena tąja mūsų ateities 
svajone ir trokšta jos įsikūniji
mo” (L. A. 1917. XI. 1).

— “Nes viena turi būti visuo
menei aišku ir tvirta kaip uola: 
visiškoji Lietuvos nepriklausomy
bė ir liuosas jos plėtojimas yra tai 
mūsų visų giliausias troškimas ir 
pirmiausiai visų mūsų pasiryži
mų uždavinys. Gi visas mūsų tik 
slas — tam uždaviniui pateikti 
kuo veikiausiai tikrybės pamato 
ir gyvojo pavidalo” (L.A. 1918, 
I. 29).

įžvalgus politikas jau 1917 m.

Petrai Klimas

lenkui, kad jis lenkas, bet kad jis 
lietuviui tykoja liuosybę išplėšti, 
ir jei nepajėgia išplėšti, tai bent 
savo naudai sudrumsti” (L.A. 
1917, X. 16).

Parašė Vasario 16 d. aktą
Dirbdamas Lietuvos tarybos 

prezidiume, P. Klimas buvo ne 
tik faktinis Tarybos oficiozo re
daktorius, bet ir tvarkė jos kan
celiarijos reikalus. Jis paruošė ne 
vieną Tarybos skelbtą Nepriklau 
somos Lietuvos paskelbimo aktą, 
jų tarpe ir Vasario 16-osios doku

mentą, kurį, drauge su kitais ta
rybos nariais, ir pasirašė. Tary
bos posėdis įvyko Didžiojoj gat
vėj Nr. 30, tarp 12 ir 3 vai. po 
pietų. P. Klimas, kaip faktiška
sis “Lietuvos Aido” redaktorius, 
jį įdėjo į Vasario 19 d. laidą, Nr. 
22 (70). Tačiau vokiečių karo 
cenzūra šio numerio neleido 
spausdinti ir Nepriklausomybės 
aktą iš teksto išbraukė. Nepavy
ko išleisti ir tuo reikalu ekstra la
pelio. Tačiau P. Klimas, rizikuo
damas savo laisve, be vyr. redak
toriaus ir tarybos aukščiausios va 
dovybės žinios, atspausdino kele
tą šimtų “L.A.” su Vasario 16 d. 
akto tekstu ir per rankas išdalino 
jį valsčių atstovams. Maždaug 
tuo pačiu laiku Klimui pavyko šį 
aktą nusiųsti į Berlyną, kur jis 
buvo paskelbtas net keliuose vo
kiečių laikraščiuose, Lietuva apie 
savo nepriklausomybę nieko ne
turėjo žinoti, bet Vokietija galėjo 
žinoti...

Sudarius Lietuvos vyriausybę, 
P. Klimas perėjo užsienio reika
lų ministerijos tarnybon. Kaip 
diplomatas — Lietuvos atstovas 
dalyvavo Taikos konferencijoje 
(1918 m. gruodžio mėn.), buvo 
nusiųstas į Berlyną, Paryžių. J. 
Purickiui esant ministeriu, kurį 
laiką buvo Užsienio reikalų ru
jos viceministeriu; 1920 m. daly
vavo derybose su rusais Maskvo
je. 1923 m. paskirtas ministeriu 
Italijai, užėmė kitus aukštus pos
tus. 1925 m. paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu bei ministeriu Prancū 
zijai. Tais laikais mūsų užsienio
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Prasmingas Petro Klimo kelias

(Atkelta iš 4 psl.)

reikalų ministerija P. Klimą laikė 
bene geriausiu diplomatu.

P. Klimas istorikas, 
mokslininkas

Kad ir turėdamas daug darbo 
diplomatinėje srityje, P. Klimas 
visą laiką domėjosi mūsų mokslų 

\ (ypač istorijos), reikalais. Per sa
vo gyvenimą yra parašęs eilę stu
dijų (dalis jų suminėta L. E. XII 
121 psl.). Parūpino studiją Lie
tuvos sienų klausimais, parašė 
“Lietuvos senovės bruožus”, “Lie 
tuvos žemės valdymo istoriją”, 
“Mūsų kovos dėl Vilniaus” ir kt. 
Eilė jo raštų išleista ir prancūzų, 
anglų, vokiečių, lenkų kalbomis.

Besikuriančiai mūsų mokyk
lai parūpino skaitymų knygas, lie 
tuvių kalbos sintaksę. Kurį laiką 
Lietuvos universitete dėstė istori
jos mokslus. Būdamas išmokslin
tas istorikas, visą savo gyvenimą 
domėjosi Lietuvos istorijos klausi 
mais, rinko dokumentus, darė iš-| 
rašus. Jo tikslas buvo parašyti ko

kių dešimties tomų Lietuvos isto
riją. Deja, aplinkybės neleido 
jam šio darbo užbaigti.

Vok škų nacių kankinys

1942 m. lapkričio mėnesį Hit
lerinė Vokietija galutinai okupa
vo Prancūziją, užimdama dar ne 
okupuotos teritorijos dalį su laiki 
nąja sostine Vichy. Lietuva vo
kiečiams buvo tik jų užkariauto 
“Ostlando” dalimi ir su teisėtu 
Lietuvos atstovu jie nesiskaitė, ne 
pripažindami jam diplomatinio 
statuso. P. Klimui paskelbtas na
mų areštas. 1943 m. jis buvo Ges 
tapo areštuotas. Pagal nacių poli 
cijos sprendimą, jis turėjo būti de 
portuotas į savo kilmės kraštą — 
Lietuvą. Etapo keliu jį gabeno 
per Prancūzijos, Belgijos, Vokie
tijos, Lenkijos kalėjimus. Iš Lenki 
jos vėl nuvežė į Vokietiją ir stum 
dė po įvairias jos vietas. Kalėji
mų sargai bei palydovai P. Kli
mą negailestingai mušė, marino 
badu.

1944 m. kovo mėnesį P. Kli-

Petrajs Klimas 1942 m. Grasse. Prancūzijoj. Iš kaires j dešinę: P. 
Klimas, rašytojas Jurgis Savickis), P. Klimas (sūnus), B. Klimienė, 
J. Liutkuvienė, Savickienė, estų ministeris O. Opik.

mas Įsručio kalėjime buvo pri
skirtas prie j Lietuvą grąžinamos 
lietuvių politinių kalinių (kaceti 
ninku grupės). Toje grupėje bu
vęs žurnalistas Henrikas Blazas 
savo atsiminimuose (“Varpas” 
Nr. 5, 1963) apie Klimą taip ra
šė:

“Laikas jau būtų pajudėti, bet 
vokiečių žandarai dar kažko del
sia. Laksto po kiemą ir keikiasi. 
Jų viršila stovi prie priedurio laip 
tų ir dėdamas kirtį ant paskutinio 
skiemens, šaukia: — Klimas, Kli
mas! Duryse, pagaliau, pasirodo 
susikūprinusi žmogysta. Ant gal
vos nublukusi kažkada buvus ru
da išsikraipiusi skrybėlė. Juodas, 
gerokai apšiuręs paltas. Iš po jo 
kyšo suskudurėjusiais galais kel
nės. O jau pusbačiai, pusbačiai, 
niekas jų pusbačiais nebepava
dintų: vienos suraizgytos, surai
šiotos liekanos.”

—“Marš, marš! — ragina vir
šila. Bet žmogus neskuba. Lipa 
laiptais žemyn iš lėto, žiūrėda
mas kur koją deda. Ir žinoma, vir 
šilą neiškenčia jam nespyręs. 
Žmogus visas krūpteli ir palei
džia iš po pažasties menką ryšu-* 
lėlį. Lenkiasi pakelti, ir suteikia 
viršilai progą dar kartą spirti. Su
kniubo žmogus, bet pakilo, išsitie 
sė ir žengė mūsų rikiuotės link. 
Veidas perlysęs, susiraukšlėjęs. Ži 
las šepetys dengia smakrą ir 
skruostus. Viena nosis ir žandi
kauliai kyšo virš sučiauptų lūpų. 
Praeidamas pažvelgė į mus savo 
mėlynomis akimis ir antakiai pa
kilo iš nustebimo. Kelis atpaži
no.”

— “Be mirštančio (inž. Daniu 
no) pats vargingiausias atrodo 
Petras Klimas. Jis kažkaip visas 
sumažėjęs ir sėdi nejudėdamas. 
Lyg bijotų, kad pro suplonėjusią 
odą kaulai neišlystų. Jame kaž
koks ramumas ir rezignacija, lyg 
žmogaus, kuris taikosi su savo li
kimu, koks jis yra. Tačiau akys 
šviesios ir dabar tarp savųjų net 
pralinksmėjusios. — Jau devyni

t
DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 25 d. 5
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Petro Klano rankraštis ir autografas. (16 Br. Kviklio rinkinių)

ti išvadas. Petrui Klimui viskam 
reikalingas laikas”.

Aštuoneri metai rusų kacete

Rusams užėmus Lietuvą, 1946 
m. Klimas buvo jų suimtas. Ta
da jis vėl atliko didžiąją kelionę 
iš Kauno į Celiabinską, — Vor
kutą ir vėl į Kauną. Pastaroji ke
lionė truko aštuonetą metų ir bu
vo, be abejo, nepalyginamai žiau 
resnė kaip vokiškų nacių laikais. 
Ji iki šių dienų mums ne per 
daug žinoma: tikimės, kad ją ap
rašė ar aprašys kas nors iš jo 
naujų bendrakeleivių. Gal būt, 
ji nedaug kuo skyrėsi nuo kelio
nės šimtų tūkstančių mūsų tau
tiečių.

Grįžo iš jos Klimas be galo su
vargęs, ligonis tik 1954 metais. 
Ir vėl tik skurdžios žinios apie jį 
mus yra pasiekusios. Gyvenęs vie 
nišas Kaune, kai kurių gerų žmo
nių globojamas, atskirtas nuo šei
mos (žmona gyveno ir mirė Pran 
cūzijoje, ten pat liko sūnus ir dūk 
ra). Kurį laiką buvęs nustojęs re
gėjimo, bet porą metų prieš mir

tį vėl jį buvo atgavęs.
Nedaug turime žinių ir apie ve 

lionio raštišką palikimą. Jo tur
tinga lituanistinė (ypač stipri is
toriniais veikalais bei rinkiniais) 
biblioteka žuvo Prancūzijoje II 
pasaulinio karo metu. Iš jos tik 
maži likučiai išsaugoti kelių kny 
gos mėgėjų, šeimos narių. Dalis 
jų 1954 m. perduoti Laisvosios 
Europos kolegijai Strasbourge, iš 
kur pateko į Lenkų biblioteką 
Paryžiuje. Esą likę ir kiek rank
raščių.

A. A. Petro Klimo darbai tiek 
dideli, kad nebuvo įmanoma jų 
tinkamai šiame rašinyje įvertinti. 
Daugelio faktų iš jo netrumpo 
(78 metų) gyvenimo mes dar ne
žinome. Tikėkime, kad jei ne da 
bar, tai vėliau kada mūsų tautos 
narių tarpe atsiras — biografas 
- istorikas, kuris Petrą Klimą iš
kels ir priskirs prie pačių di
džiųjų mūsų tautos vyrų.

Ilsėkis ramybėje Lietuvos žemė 
je, kurią taip labai mylėjai, tiek 
daug dėl jos dirbai, pagaliau ru
dosios Vokietijos ir raudonosios 
Rusijos kalėjimuose tiek metų ka 
Įėjai!

mėnesiai, kai keliauju iš vieno ka 
Įėjimo į kitą, — sako Klimas. — 
Prieš karą į Prancūziją per vieną 
nepilną parą nuvažiuodavau, o 
dabar iš Prancūzijos į Lietuvą net 
per devynis mėnesius vokiečiai 
neįstengia nuvežti”.

— “Ir jus ir mane muša toji 
pat lazda. Kai jus muša, lazdą 
nusitveria už vieno galo. Kai ma 
ne muša, tą pačią lazdą laiko 
už antro galo. Skirtumo lyg ir 
nėra.

— Nori valgyti? — pasiūlo
me.
—Labai noriu, —prisipažįsta.—1

Viską, ką turėjau lagaminėlyje, 
ir patį lagaminą jau seniai iškei- 
čiau į maisto trupinius dar pa
čioje pradžioje Prancūzijos kalė
jimuose. Už duonos kepaliuką ati
daviau laikrodį, už puskepaliuką 
— aukso žiedą, o kai visko nete
kau, liko vienas badas.”

— “Bet Petras Klimas ir perba 
dėjęs pasilikęs Petru Klimu. Jo 
nepaskubinsi nei lazda, nei išba- 
dėjimu. Jis natūraliai santūrus ir 
majestotiškai lėtas. Nesiskubina 
nei pasisotinti, nei kam įtikti, nei 
kam pataikauti, bei skubėt dary-

Earnings are paid March 31 Junč 30,September 30,and December 31

K
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WE
PAY

EARNINGS
OUARTERLY

ON
PASSBOOK SAVINGS

&
SAVINGS CERTIFICATE

Six month certificates that 
earn 51/4 % per annum are 
issued in amounts of $10,000, 
or more in multiples of $1,000. 
They are renevvable. Earnings can 
be left to accumulate in the certificate 
account if you wish.

i

Standard Federal pays 43/<% per 
annum, current rate, on all regular pass
book accounts. You may open this type of 
account, add to it, or withdraw from it 
at any time in any amount

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY 
MONTH EARN FROM THE FIRST OF 
THAT MONTH.

Compounding quarterly Is an important advantage to you 
because lt means hlgher earnings for youl Here are a few 

\ representative examples of how compounding quarterly 
would increase your earnings:

Rate 
Per Annum

43/4%

51A%

Simple Interest Rate Resulting 
From Compounding Ouarterly 

1 Year
4.83%
5.35%

I
5 Years
5.326%
5.959%

10 Years
6.035%
6.84%

At 4%% per annum, compounded quarterly, $10,000 
increase to $16,035.20 in 10 years and to 
$20,067.12 in a little more than 14 years. 

Other amounts would show propor- 
tionate growth. Ouarterly compounding 

of earnings of 51Z» % per annum 
will increase a $10,000.00 account 

to $16,849.95 in 10 years and to 
$20,221.05 in 131/a years.

£

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue.. at Sacramento 
Chicago, lllihois 60632 — VI 7-1140 
OFFICE
HOURS: Mon. and Thurs. —-9 a.m. to

/■’' . Tues. and Fri. — 9 a.m. to 4
Sat. —9 a.m. to Noon . .. Wed. Closed,

■ Assets over $135,000,000.00
: Surplus and Reserves over $11,000,000.00
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Į ARTESIAN Restoranas Į
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. |

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. f 
Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

Telef. — 436-4622 arba 436-4623 |
"iiiiiiiiiiiitiiiiiimiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiih

RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 
Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 

i Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at- | 
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms progoms.
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. į

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75!
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25’
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8C LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, III. 60632 LA 3-8248

rf ...... ......................................

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
VedSJae J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro ___

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

I __ _ *



8 DRAUGAS, šeStadienis, 1909 m. sausio mėn. 25 d. Dr. J. Basanavičius neužmirštas Bulgarijoje

Nauji leidiniai
mui, šiame numery vedamasis y- 
ra apie pasimetusius JAV jaunuo 
liūs, be to — kanadietės laikraš- 
tininkės F. Julien straipsnis apie 
neramumus pasaulio jaunimo 
tarpe. Duodama eilės naujų fil
mų apžvalga. Paralyžiaus ištiktas 
amerikietis Ch. Raybum, rašyda
mas prie jo galvos pritvirtinta 
lazdele, paliečiančia specialią ra 
šomąją mašinėlę, nupasakoja jo

• AIDAI, 1968 m. gniod. mė
nesio Nr. 10. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai tė
vai pranciškonai. Administraci
jos adresas: 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Prenume 
fąta metams $7.00. x

Šiuo paskutiniuoju 1968 mėtų 
numeriu žurnalas vėl užskleidžia . 
vieną metinį savo numerių kom-| turimą paguodą religijoje. Dr. M. 

į J. O’Connell duoda patarimus, 
ką daryti peršalus. Socialinės ap
draudos distrikto vedėja R. Web- 
ber informuoja apie pensijos dy
dį, pasitraukus iš darbo. Laįkraš-i 
tininkė L. Bell pasakoja, kaip vi
sus šeimos narius įtraukti į talką 
namų darbuose. Žurnalo red. 
kun. J. Prunskis ir amerikietis 
H. Peisson duoda eilės naujau
sių knygų apžvalgą. Gale — reli
ginio gyvenimo kronika.
• PRANEŠĖJAS, 1969 m. sau 

šio 15 d. Nr. L Liet, žurnalistų 
sąjungos Centro valdybos neperi
odinis biuletenis, leidžiamas Dėt 
roite, Mich. Leidžia ir redaguoja 
Centro valdyba, antraštės vinjetė 
Jono Gaižučio, spausdinta Vilties 
spaustuvėje Clevelande, tiražas 
350.

Tai gražiai sutvarkytas, iliust
ruotas, 4 psl. leidinys, kuriame 
apžvelgiama mūsų žurnalistų 19 
68 metų veikla ir svarstomi kiti 
mūsų spaudos darbuotojų aktua
lūs reikalai.
• GAUDEAMUS, 1968 m. lap

kričio mėn. Nr. I. Ateitininkų stu 
dentų leidinys. Redaktorius Vy
tautas Kliorys, 1543 Holmden 
Road, South Euclid, Ohio 44121. 
Laikraštis 20 psl. su skoningu vir 
šeliu. Puslapiai skoningai papuoš 
ti nuotraukomis ir vinjetiniais 
piešiniais. “Gaudeamus” turinys 
taipgi jaunatviškai gyvas, kuria
me įdomiai pinasi ir prof. Prano 
Dovydaičio trys pamatiniai klau 
simai, ir modernizmas, ir SAS 
Suvažiavimas, ir ateitininkas pa
saulyje šiandien, ir laiškai redak
cijai, ir Centro valdybos ir pirmi
ninko balsai, ir pačių studentų, 
literatūrinė kūryba, redakcijos žo 
dis ir kt. Kiekvienam lietuviui 
studentui “Gaudeamus” yra į 
rankas paimtinas ir perskaityti- 
nas leidinys.

• Kun. Jonas Duoba, MIC, 
VYSK. PRANAS BRAZYS, MIC. 
Atspaudas iš Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Metraščio IV 
tomo, 515-526 psl., Roma 1968 
m. Tai nekrologinio pobūdžio 
straipsnis, liečiąs per anksti mirų 
šio šio m ūsų. ganytojo gyvenimą 
ir darbus. Gale' prįdėta atitinka
ma bibliografija.
f SttAKESPEARE IN UTAU 

EN von Alfonsas Šešplaukis. Son 
derdruck Deutsche Shakespeare- 
Gesellschaft West JAHRBUCH 
1968- Merausgegeben im Ąuftrag 
der GeseiIschaft. Quellė and Me- 
yer, Heidelberg. Tai keturiolikos 
puslapių studijinis straipsnis vo
kiečių kalba, kuriame autorius iš 
kelia šio didžiojo dramaturgo 
veikafų kontaktus su Lietuva ir 
lietuvių kalba.
- • SĖJA, 1968 m. Nr. 8. Taut 
demokratinės minties laikraštis. ’ 
Leidžia Varpininkų leidinių fon
das. Šį numerį tvarkė: G. J. La-

Kaip žinome, dr. J. Basanavi
čius, mūsų Tautos atgimimo pa
triarchas, ištisus 25 metus (1879- 
1905) išgyveno Bulgarijoje, dirb
damas ten gydytojo darbą. Jo rū
pesčiu Lomo mieste buvo įsteig
ta ligoninė; jis įgyvendino savo 
paruoštas sanitarines instrukci
jas, privertė gyventojus statytis 
krosnis su kaminu, paruošė stam 
bią etnografinę studiją “Lomohi- 
jat okra” — pirmąjį mokslo dar
bą apie bulgarų laiudies medici
ną — “Boigarska bilka”. Bulga-

Jo pastangomis buvo ten sudary
tas projektas paversti Varną ku
rorto miestu. Dr. J. Basanavičius 
suplanavo Varnoje ir jūros tiltą, 
panašų į mūsiškį Palangoje.

■ .. J II IĮI.HIS I»IN ...in..... »■■■!■■»■
•KI. I '."jąyĮ VMIL

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- 
liinai ir pilna apdrauda.
5047 «7th Place WA 5-8063

M O V I N G
Perkrausto baldus iJ arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083

ANY 8 OR 12 EXPOSURE

Kodacolor Film

piektą. O šitokių komplektų yra 
jau daugiau dvidešimt. Visais po 
kario metais ir ligi šios dienos 
“Aidai” laisvojo pasaulio lietu
vių kultūriniame gyvenime atlie 
ka neįkainojamos vertės vaidme 
nį: žurnalas yra viso šakoto čio
nykščio mūsų bruzdėjimo veidro 
dis ir kultūrinio gyvenimo pozi
tyvus formuotojas.

Naujausiame “Aidų” numery
je Antanas Rubikas rašo apie Baž 
nyčios demokratinimą po Vatika 
no II susirinkimo, Vladas Šlaitas 
duoda pluoštą naujausių eilėraš
čių, o ryškus mūsų meno kriti
kas Stasys Goštautas pristato skai 
tytojui Kandinski kaip meno re
voliucionierių, drauge užgriebda 
mas ir abstraktizmo pirmatakų 
klausimą, neišjungdamas iš jo ir 
mūsų M. K. Čiurlionio. Dr. Do
mas Jasaitis savo straipsnyje spal 
vingai tapo dr. Antano Gylio, 
kaip visuomenininko, mokslinin
ko ir Lietuvos blaivintojo, port
retą. Baigiamas ir dr. Antano Ma 
ceinos kritiškas raštas apie Teil- 
hard de Chardino pasaulėžiūrą. 
Studijos autorius, be visos eilės 
išvadintų minčių, gale taria: 
“Nors subjektyviai Teilhardas ir 
buvo giliai religingas žmogus, ta 
čiau objektyviai jo sistema yra 
nutolusi nuo Krikščionybės pa
grindų, kiek liečia Dievą kaip Kū 
rėją, žmogų kaip kūrinį ir religi
ją kaip dviašmenį žmogaus san 
tykį »u Dievu”.

Apžvalginiuos žurnalo pusla
piuos, be kita ko, dr. Jonas Gri
nius recenzuoja premijuotąją Jur 
gio Jankaus dramą “Peilio ašme
nimis.” Numeris iliustruotas 
skulptoriaus A. Mončio, Kandins 
kio ir A. Marčiulionio darbų 
nuotraukomis.
• GIMTOJI KALBA, 1968 m. 

Nr. 1-2. Bendrinės kalbos laik
raštis. Redaguoja L. Dambriū- 
nas. Rašoma apie Antaną Macei
ną, kaip filosofinės kalbos kūrė
ją, apie svetimą itaką lietuvių 
kalboje, apie lietuvių kalbą tary
biniais metais, apie mūsų spau
dos kalbą, recenzuojama nauji 
kalbos mokslo leidiniai ir kt. Ten 
ka tik apgailestauti, kad, redakto 
riaus žodžiais, šis “Gimtosios Kai 
bos” numeris yra paskutinis — 
laikraštiš, toks koks jis ligi šiol bu 
vo, žada jau nepasirodyti. Apie 
tai plačiau pašoma šios dienos 
“Kertinėje paraštėje”.

• Louis Evely, VISI MiEfi BRO 
LIAI. Originalas prancūzų kal
ba “Fratemite et evangile”, 1963. 
Sulietuvino Nek. Pradėtosios Ma 
rijos seserys. Spaudė Immaculata 
Press, Putnam, 1968. Knyga 103 
psl., suskirstyta į šiuos skyrius: 
Ar Dievo žodis ką nors keičia? 
Ar pažįstam Dievą, apie kurį kai 
bam? Pasaulis ieško gyvo brolių 
modelio. Ar malda nedaro ste
buklų? Leidinio įžangoje, be kita 
ko, kun. St. Yla sako. “Jei mums 
girdėtas žodis humanizmas, tai 
šioj knygoj jį rasime nuostabiai 
atskleistą. Tą humanizmą auto
rius vadina broliškumu, kristiniu 
broliškumu. Leidėjos, paskleisda- 
mos šią knygą tarp lietuvių, at
liks tikrai brolišką pasitarnavi- 
mą”.

Dr. Jono Basanavičiaus vardo gat 
vės iškaba Varnos mieste, Bulga
rijoj.

rai jį laiko ir savo archeologijos 
pradininku, nes jis pirmas pra
dėjo tyrinėti bulgarų senosios kui 
tūros paminklus ir telkti senie
nas. Kiek vėliau jis įrodė, kad 
bulgarų tauta nėra mongolai, 
kąip anksčiau buvo teigiama. 
Nuo 1892 m., gyvendamas Var
noje, jis dirbo ir miesto taryboje.

iHiĮiupiiĮiiĮi mu mm u .
zauskas ir V. Motušis. Leidinį ad
ministruoją J. Urbelis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, III. 60- 
160. Metinė prenumerata $5.00. 
Siame numery rašo: J. Audėnas, 
P. Pirkią, K. Gaidžiūnas, J. Jo
nynas, J. Kaunąs, M. Mackevi
čius, A. Vasonis, K. Škirpa, K. 
Tautkus.

Bulgarai jo nuopelnų nepamir 
šo ir gerbia iki šiol, nors niekas 
iš gyvųjų jo ir nepamena. Di
džiausia Lomo miesto gatve pa
vadinta Dr. J. Basanavičiaus var 
du. Kita jo vardo gatvė yra Var
nos kurorte. Varnos muziejus pa 
vadintas taip pat Basanavičiaus 
vardu; jame kabo ir jo portretas. 
Varnos kurortas, kuriame dr. 
Basanavičius gyveno, dirbo ir jį 
kūrė, išaugo ir save vadina Juo
dosios jūros karalaite. Kiekviene- 
riais metais jį aplanko 6 mil. 
turistų. Malonu girdėti, kad. Jū
ros parke tenai bus pastatytas dr. 
Basanavičiaus paminklinis bius
tas, o taip pat besikuriantis ar
cheologijos muziejus būsiąs pa
vadintas jo vardu. Taigi bulgarų 
tauta tinkamai pagerbė daug ge 
ra jai padariusį mūsų tautietį.

b. kv.

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND H A NULES 

80 and 50 gal. Free delivery5622 So Racine 434-1 11?

WAGNER & SONS
Typewritors — Adding Machines —- 

Chec.kwrtters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUnOflOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 281-4111

DEVELOPED & PKINTED 
•hunbo Color l’rints 
Fa ii u r es Oreditcd 
Guaranteed Evcel’t

QuaUty
Send this ad witb 
film. Limit I roll 
per ad.

Offer expires July Įsi, 
SKRUDLAND PilOTO 

Dept. P. A.
Ihtke Geneva, VVisc. 53147

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. VTrginia 7-7258 - 59

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) 
žarnas.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702 

Vęd. Arvydas M. Dikinis

B
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SIUVIMO Mašinos
*

*

*

♦

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
VIRINO 
PFAFF 
SIN’GER

vokiškos, itališkos,Šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

Taisome, parduodame ir nuomoja
me prilenamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
iihihiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiihhi

• THE MARIAN, January, 19- 
69. Tėvų marijonų leidžiamas i- 
liustruotas mėnesinis religinės 
kultūros žurnalas. Metams $4.00. 
Adr.: 4545 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629.

Šiame numeryje yra paskuti
nis periodinėje spaudoje pasiro
dęs, anglų kalba rasytąą a. ą. Be
nedikto Babrausko straipsnis apie 
komunistų pastangas vesti savo 
propagandą JAV.-bių mokyklose. 
Skiriant daugiau dėmesio jauni-

Platinkite “Draugę

įhM

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjanti sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas. 1
Mokiniai gyvena i benurabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

■Rev. Rector
St. Anthony Higb School 
Kennebunkport, Maine 04046

f

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
N A T I O N W I D E 

GUARANTEE
No-Limit on MILĖS.. 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN. 
TEE against defeots in work- 
manshlp and materlaLs and 
all normai road hazard In- 
jnries encountered in e vary- 
llfeday passenger car ūse for 
the ilfe of thė original tread 
deslgn ln accordance wlth 
terma of our nrinted gua- 
rantee certlficate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and based on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are tntended to, būt 
may not, repreoent approx- 
imate curront average sel- 
llng prices and are subject 
to change wlthout notlce.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

į?Lj r i ~iį

I,!. | —— ....... . . II. IIH——-

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and bąlancing). Stabdžiai (Brake ser- 
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Serviee
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehlU 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r-7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

TT

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite _ 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ^patingai proga. 
Pilnai užbaigtų .foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 val.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G* skelbimų kai- 

prieinamos

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

ROOSEVELT
LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEefey 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.;' antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki A;30,yal po pietų.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. ?

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas

I

per annum

MINIMUM SUMA $5,000.00

(dedant pu

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone Cl. 4-4470
FRANK ZOGAS

President

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tueaday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETĘĄS KĄZANĄUSKĄS, President

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(*10,000.00 ar daugiau, (dedant po 
•1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
mokami sausio ir liepos men. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD............S v. r. Al » v. v.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................. » v. r. Iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

Mes mokame
* ant visų taupymo 

certifikatų

ĮJ

MIDLAND 
SAVINGS



• Algirdo Landsbergio drama Cicero, Iii. — “Karvės raudonoj 
“Penki stulpai turgaus aikštėj” pievoj”, 
latvių scenoje. Toronto Latvių 
teatras vasario 8 d. lankosi New 
Yorke sų A. Landsbergio drama 

A Pieci Stabi (Penki stulpai). Pa- 
staytmas įvyks 7 vai., Fashion 
Institute of Technology salėje, 
227 VVest 27th Street, New York 
(tarp 7 ir 8 Avenue). Bilietai 
(5, 4, ir 3 dol.) gaunami prie 
kasos arba iš anksto užsisakomi 
šiuo adresu: O. Baumanis, 87- 
73 172 Jamaica Avenue, JA 3- 
4751.

šia proga prisimintina, kad Al 
girdo Landsbergio šitoji giliai psi 
chologinė drama, atremta į po
kario metų lietuvių partizanų 
vestą kovą prieš okupantus, yra 
jau ne kartą statyta lietuvių, a- 
merikiečių ir latvių scenose. Jos 
vertimas anglų kalbon kaip tik 
neseniai Manyland Books leidyk
los buvo išleistas atskira knyga.

• Dali. Kazimiero Žoroms- 
kio tapybos darbų paorda vasa
rio 22 - 23 d. atidaroma Cleve
lande. Parodą rengia Lietuvių 
Bendruomenė. K. Žoromskis, 
nuolat gyvenantis New Yorke, 
neseniai taipgi lankęsi Chięago- 
je ir čia susitarė su Čiurlionio 
galerijos vadovybe dėl jo kūgi
nių parodos Chicagoje. Čiurlio
nio galerijoje K. Žoromskio ta
pybos paroda įvyks šių metų ru
denį.

• Algimanto Kezio, SJ, foto 
nuotraukų paroda vyks visą vasa 
rio mėnesį Fairfield universitete, 
Fairfield, Conn. Parodą ruošia 
universiteto vadovybė. Anksčiau 
Algimanto Kezio foto parodą bu
vo suruoŠusi Gross galerija, Eu
gene, Oregone (lapkričio 18 iki 
gruodžio 14 d.).
j- • Lietuvių foto archyvo 
skelbtas spalvotų skaidrių kon
kursas jau yra pasibaigęs. Kon
kurso laimėtojai yra šie:

Pirma premija: K. Daugėla iš 
Bedford, N. .H, — “Spalvos”.. 

< Antru premija: J. Maleišika iš

- JTrečia premija: G. Vaiiūiue- 
nė iš Toronto, Ont. — “Ruduo”.

Atžymėjimai (alfabetine tvar 
ka);. . .

1. K. Daugėla iš Bedford, N. 
H. — “Ruduo".

2. J. Kasakaitis iš Chicago, 
III. —'“Povo plunksna”.

3. J. Sablauskas iš Kanados
— “Krikštolo rutulyje”.

4. D. ' 
Grove, Rl.
. 5
Ont.

6. A. Valiūnas iš Toronto, 
O'1). —

i- A. Valiūnas iš Toronto, 
Ont, — “Atoslūgis”.

8. G. Valiūnienė iš Toronto, 
Ont. — “Ruduo tvenkinyje".

Kitą šeštadienį apie praėjusį 
konkursą skaitytojus painfor
muosime kiek plačiau, drauge 
spausdindami ir laimėjusių 
skaidrių nuotraukas.

• Kipro Petrausko žinomo 
mūsų dainininko, memorialinis 
muziejus kuriamas jo buv. na-

Tyjūnėlis iš Buffaio 
. — “Gamtovaizdis”. 

A. Valiūnas iš Toronto, 
— “Svajonės".

“Gamtos abstraktas”.

Teįuiessee VVUUams (g. 1916 m.) 
žymus amerikietis rašytojas - dra
maturgas, Pulitzer premijos lau
reatas, lig šiol buvęs episkopatas, 
šią metų pradžioje tapęs kataliku, 
šią savaitę rašytojas nuskrido j 
Komą., tikėdamasis matytis su po
piežium Paulium VL žymiausios 
Tennessee H’Uliatns dramos, metų 
metais nenueiną nuo teatrų scenos, 
yra “The Glaas Meaagerie” Ir “A 
Streeti-ar Named liesi re”.

muose, k. Petrausko gatvė 31. 
Taip pat ruoŠiaųrasi išleisti jo gy 
venimo bei darbų monografiją. 
Muziejuje būsianti įruošta ir Kip 
ra brolįo kompozitoriaus Miko 
Petrausko darbų ekspozicija. M. 
Petrausko palaikai iš Dusmenų 
kapinių (Trakų apskr.) būsią 
perkelti į Rasų kapines Vilniuje 
ir palaidoti greta brolio kipro pa

^aitč-Žebriūnie-

7I DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 25 d.
I ■ -

I
i

I

j kiekvieną ne tik knygos forma
l ar periodinėj spaudoj 

skelbtą, bet ir rankraštyje tebe
esantį, vienur •— kitur statytą 
ir nestatytą veikalą. Jeigu koks' 
nors ir liko nepaminėtas (saky
kim: Alės Rūtos “Nunešk, upe
li, žąsų vargus”, K. Ostrausko 

, “šaltkalvis”, ar A. Landsbergio 
į “Sudiev, mano karaliau” -abu 
i spausdinti “Aiduose”), jų auto- 
i rių aptarimams veik jokios žalos 
• tuo nebuvo padaryta.

VI. Kulboko įrikiuoto negau-
■ sion “švelniųjų” kritikų grupėn
■ tą klasifikaciją S. Santvaras sa- 
t vo aptarimuose pateisina veik vi

su šimtu procentų. Mūsų drama
turgijoje jis temato tik šviesiąsias 
puses. A. Škėmą pagiria už “Dra
maturginius ieškojimus ir sieki
mus” (356), A. Landsbergį ir K.

■ Ostrauską už “naujausio lietu-
■ vių dramaturgijos žodžio skelbi

mą” (371), Joną Girnių iškelia 
už tematiką ir moralinį princi
pingumą, Vyt. Alantą liaupsina 
už dramatinę kalbą, įtampą, sce 
ninį vaizdingumą ir randa, kad 
jo “veikalai, be abejonės, yra 
atskiras teatras — Vyt. Alanto 
teatras” (328).
(Bus daugiau kitą šeštadienį)

Isvarstymai GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija {graviruota pr. 
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano 
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam ims- 
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini 
mas. kuris bus įvertintas Pristatome tuojau pa' 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu 
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 61)623

ARKA CODE 312 247-2425

jialąikai iš Dūsmenų 
,Trakų apskr.) būsią 

perkelti l.Rasų kapines Vilniuje

laina«lrt
• Giedrė y

irė, viena iŠ naujųjų Vilniaus 6- 
peros solisčių, nuo praėjusių mė
ty spalip pąlp jjsi ysta dyejus me
tus tobulintis Milane, Italijoj, La 
Scala aperos paunksmėje. Priim 
ta mokytis pas maestrą Genaro 
Barra, tą patį, pas kurį mokėsi 
ir V. Noreika bei V. Daunoras.

Šis dar nedidelis, bet rusų vjęš- 
patavimo sąlygose gana būdin
gas Vilniaus operos dainininkų 
“sukilimas" mokytis dainuoti 
pas italus yra tam tikras nepasi
tikėjimo pareiškimas lig šiol ten 
vyraujančiai rusiškai dainavimo 
mokyklai. Tiesa, po La Scala pa
sirodymo Maskvoj tas nepasitikė
jimas, berods, bus bekankinąs ir 
maskviečius, net ir tuos, be ku
rių pritarimo bei lėšų paskyrimo 
niekam nebūtų įmanoma išvyk
ti mokytis svetur.

G. Kaukaitė, parvykusi gruo
džio gale Vilniun kelioms die
noms atostogų, pasakojo, kad ji 
šiuo atveju į Milaną nuvykusi ne 
viena, o drauge su kitais ketu
riais panąŠiai maskviečių palai
mintais itališkos mokyklos gerbė 
Iais, Nepaminėjo, iš kur tie kiti, 
>et pastebėjo ji viena turinti te

nai savotiškai privilegijuotą pa
dėtį, kaip Noreikos ir Daunoro 
tautietė. Tiedu, esą, pramynę Mi 
lano operos aplinkoj gerus takus, 
palikę ten gerą nuomonę apie 
Lietuvą. (E.)

• Augustinas Gricius, vyres
niojoj kartoj tebeprisimenamas 
Pivošos vardu (toks jo, kaip hu
moreskų rašytojo, buvo plunks- 
havardis), dabar jau bebaigiąs 
70-sius amžiaus metus ir nese
niai ilgokai pakankintas ligos, sa 
kosi vis dėlto parengęs išleisti sa
vo senųjų raštų (anot jo, kiek 
atšviežintų) rinkinį. Be to, sako
si, norįs rašyti atsiminimus apie 
Vaižgantą, Kazį Binkį, Kazį Pui 
dą ir straipsnį apie tai, kaip kas 
supranta tėvynės meilę. Tas 
straipsnis turįs būti pokalbis (esą 
mose sąlygose, tur būt, monolo
gas) su nuotraukų albumą be
vartant prisimintais kūrybos 
draugais, kurie likimo ar karo ta
pę “išnešti” į užsienį. (E.)

• Vilniškis “Lietuvos” an
samblis yra parengęs naują pro
gramą, vadinamą “Šventiniai va 
karai”. “Komjaunimo tiesoj” 
(gr. 29) apie ją rašoma, kad

“Šį kartą ansamblis, pasinau 
dojęs kalendorinių apeigų folk
loru bei gausią etnografine me
džiaga, dviejų dalių koncerte su
gebėjo ją ne tik sceniškai trans
formuoti, bet ir ryškiausiai at
skleisti būdingiausius nacionali
nio liaudies meno bruožus. Kiek
vienas programos paveikslas tar
si simbolizuoja etnografinių sri
čių savitumu”.

Tariant tą patį ne taip labai 
moksliškais žodžiais, išeity, kad 
naujoji programa vaizdžiai pri
minė, kokių gražių švęntavaka- 
rių kaddisė būta Lietuvoj.

Lietuvos neprikl

(Atkelta iš 2 psl.) j kiekvie 
duotų citatų matyti, žodžiai ar j išleistą

(Atkelta iš 3 pusi.)

linai ir savo būdą. Stanaitis — 
romantiškas svajotojas, nusivylęs 
meile, kurią atrodo daugiau sle
pia savyje. Dana jautriai skun
džiasi savo nelaiminga dalia, o 
Pakalnis agresyviai išlieja jai sa
vo meilės jausmus. Visos šios trys 
arijos yra parašytos, taip vadina
moj, Da Capo (ABA) formoj, ku 
ri šiandien muzikinėse dramose 
net retai bevartojama, tačiau, rei 
kia pripažinti, turinti pasisekimą 
klausytojų tarpe.

Štai turime pirmą melodiją: 
Stanaitis dainuoja — “Grimz- 

** dau, lyg mariosna, į svaigų sap
ną..,” Ir sakom, jog čia yra mo
tyvas A, lyriškas, lėto tempo. 
Tuoj pat seka kitas motyvas, kiek 
greitesnis ir kitoj tonacijoj — čia 
jau turim motyvą B, kuris šioj 
arijoj kiek išplėstas. Ir pagaliau 
grįžtame ir vėl į pirmąjį motyvą 
A, su tik skirtingu, dramatišku 
užbaigimu.

Kaip minėjau, visos trys pirmo 
veiksmo arijos yra parašytos šioj 
ABA formoj. Nors jos vietomis

> gal pabrėžtinai sentimentalios, 
tačia uklausytojuose jų pasiseki
mas, manau, bus užtikrintas.

Kalbant apie operos veikėjus, 
man atrodo, kad Danos ir jos vy 
ra Daumanto (Nežinomojo) per 
sonažas autoriams bene geriau
siai pasisekė sukurti. Pavyzdžiui, 
antro veiksmo įžanginė muzika 
ne tik vykusiai atvaizduoja var
gingą stovyklos nuotaiką, bet 

„taip pat ir Danos neramią, sujau
dintą dvasinę būklę.
Šio sunkaus motyvo pabrėžimui, 

kompozitorius vykusiai, lyg kon
trastui, pateikia švelnią iš toli, to
li girdimą moterų choro dainą. 
Šiame veiksme geriau susipažįs- 
tam ir Su kitu operos personažu-1 jų lietuvių teatro ir mužlkos kū- mis prijuostėlėmis. 
Ramute (mezzo-sopr.), linksma,. rėjų specialiai parašytas Chici- daroma tikint j tam tikrus prie- 
geraširde, atvira, neslepiančia sa-1 gos Lietuvių operai.

(

vo simpatijos Pakalniui. Ji čia pa 
sirodo gražioj, nors ir trumpoj 
arijoj, o vėliau ir tikrai spalvin
game duete su Dana.

Čia taipgi norėčiau pabrėžti, 
kad, mano supratimu, antrasis 
veiksmas yra bene geriausiai su- 
konstruktuotas visoje operoje, 
kur, be dramatinės akcijos ir gra 
žiu arijų, turim ir efektingą fina
linį meilės duetą (Dana- Stanai
tis). Šis duetas, pagrįstas antrojo 
veiksmo įžanginiu motyvu, čia 
betgi yra dar šviesesnis ir jaus- 
mingesnis.

Trečiame operos veiksme svar 
besni muzikaliniai momentai bū 
tų skaidri Ramutės arija “Tai 
man, tai man džiaugsminga va
landa...”, Stanaičio jautri, gal 
kiek net per sentimentali arija- 
vizija, spalvingas choro ir baleto 
divertismentas (taipgi būdinga 
stovyklinio gyvenimo apraiška) 
ir operos finalas: Daumanto mo
nologas ir choro giesmė. įdomus 
yra ir du baleto šokiai: grakštus 
mergaičių šokis ir linksmas, net 
gaivalingas visų bendras šokis.

Po šio smagaus pasilinksmini
mo vėl kontrastu pateikiamas 
puikus sceninis efektas — Dau
manto, buvusio partizano, Da
nos vyro, pasirodymas, Danos tra 
giška mirtis ir pagaliau baigminė 
choro giesmė...

Suprantama, kad yra nepaprds 
tai sunku trumpai čia be orkest
ro ir dainininkų perteikti bent 
paviršutinišką operos įspūdį. Vis 
dėlto norėčiau štai ką pasakyti: 
esu įsitikinęs, kad, nuoširdžiai ir 
bendrom jėgom visi padirbėję, tu 
rėsime ir vėl operinį spektaklį, ku 
ris tiek mūsų visuomenei, tiek vi
sam mūsų operos kolektyvui pa
liks gilų ir atmintiną įspūdį. Tuo 
labiau, kad šis veikalas yra dvie-

įsomybės 
metais Dzūkijos pakelės, kryž
kelės, buvo krjdSais nusagsty
ta. čia kryžiai žymiai skyrėsi 
nuo Žemaitijos kryžių. Mat, 
dzūkišikuose kryžiuose nebuvo 
tiek pritaikomojo meno, kai že
maičių kryžiuose, ypač rūpin
tojėliuose. Dzūkui kryžius sim- 
boOizavd jo kasdieninį gyveni
mo rūpestį bei vargą bei lietu
vių tautos kančių kelią. Be to, 
kartu kryžius jam teikė pa
guodos ir susiraminimo.

Tačiau dzūkai nepasitenkino 
vien prie kelių kryžiais. Jie 
kryžius statėsi prie savo pir
kių. BeVeik kiekvienam sodžiuj 
būdavo dievdirbis, kurks steng
davosi meniškai padirbti Kris
taus ar Dievo Motinos figūras. 
Vasarą bzūlkai kryžius puošda
vo gėlių vainikais ir trumpo
mis prijuostėlėmis. Tas buvo

sąvokos, kaip “žmogus”, “tikro
vė” iškyla veik kiekvieno auto
riaus kūrybos svarstymuose:

“kai kurie iš mūsų rašytojų 
yra riboti todėl, kad jiems labai 
sunkiai sekasi tikėti, jog kitų tau
tų nariai irgi yra tikri žmonės, 
kad jų jausmai, mintys, nors į 
mūsiškes ne visada panašios yra 
vis dėlto žmogiškoŠ, tikrai labai 
savitos ir bendros mums vi
siems”. (260).

Vertintojas formalistas, knygo
je radęs ar neradęs jai būtinus e- 
Įementus, juos pasvėręs, visada 
padaro aiškias išvadas apie kny
gos vertė. K. Keblys net patsai at
rinko aštuonis geriausius roma
nus, nors tą patį, kad ir su kny
gomis susipažinęs vien jo apybrai
žų dėka, galėjo padaryti ir skai
tytojas. Jo išvados būtų labai pa
našios. Kiek kitaip yra, skaitant 
vertintojo interpretatoriaus apy
braižas. Normaliai ir logiškai jis 
labai retai tesiima interpretuoti 
autorius, kurių kūryba jam neim 
ponuoja, kad ir žinodamas, jog 
knyga nebūtinai tik tiek ir tėra 
verta, kiek ji jam patinka ar ne
patinka. Todėl ir apie knygos ver 
įę aiškiai ir atvirai jis labai retai 
tepasako. Gi apie knygos vertę 
spręsti iš vertintojo interpretato
riaus entuziazmo laipsnio, knygą 
vertinant, ne visada būtų tikslu. 
R. Šilbajoris, aptardamas C. Grin- 
pevičių ar P. Jurkų, parodo kur 
kas daugiau entuziazmo, negu 
kalbėdamas apie N. Mazalaitę ar 
ba A. Tūlį; K. Barėnui ar Alb. Ba 
ranauskui jis skiria daugiau dė
mesio negu L. Dovydėnui, I. Šei
niui ar M. Katiliškiui. O vis 
dėlto nemanau, kad literatūri
nės vertės atžvilgiu šitoksai laip- 
sniavimas iš tikrųjų tiksliai at
skleistų paties vertintojo pažiū
ras.

Iš R. Šilbajorio aptarimų, ma
nau, nedaug terizikuodamas, ga 
lėčiau spėti, kad geriausiais ap
rašomojo laikotarpio mūsų egzi- 
linės literatūros novelistais jis 
hripažįsta: Antaną Vaičiulaitį, 
Vincą Ramoną, Antaną Škėmą 
ir Algirdą Landsbergį.

VI. Kulbokas R. Šilbajorį, 
kaip ir K. Keblį, skiria Amerikos 
universitetuose išauklėtų naujo
sios kartos kritikų grupei. Jo svar
bieji bruožai — lojalumas auto
rių pasaulėžiūrai, troškimas, kad 

i literatūriniai kūriniai praturtin- 
j tų jų skaitytojo vidų, yra būdin- 
i gi ir novelės aptarimuose.

Iš šiandien aktyviai besireiš
kiančiu vertintojų — interpreta
torių R. Šilbajoris yra neabejoti
nai stipriausia pajėga. Gaila, kad 
Įitokio (daugiau apžvaginio) po
būdžio knygoje jam pavestasis 
žanras bene sunkiausiai leidosi 
aprėpiamas jo tipo vertinimais, 
Per daug dažnai visa autoriaus 
kūrybos raida, visas spektras ture 
jo sutilpti vieno ar kelių kūrinė
lių aptarimo rėmuose. Šitokios a- 
pimties aptarimams buvo gana 
palauki, sakykim, V- Ramono, 
A. Landsbergio, I. Šeiniaus, P. 
Tarulio ir dar keleto rašytojų no
velinio žanro kūryba: jie teišlei
do po vieną rinkinį su keliais il
gesnio metražo gabalais. Ar tik
slu į lokius pat rėmus per prievar
tą sprausti ir M. Katiliškio, A. Ba ( 
rono, J. Jankaus,/L. Dovydėno ir

tarus. J. Mškns

Geriausios gėlrs dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 - PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA 
2443 West 63rd St., Chicago, III.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS

MARQUETTE OIFT PARCEL SERV 
2608 69U1 St. Tel. WA 5-2781
2501 «yth St. Tel. WA 5-2737
3333 do. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me
džiagų. ltal. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. ir V. Žukauskai

\Sincfair]
RICHMOND cUl/ /

Kampas Richmond ir 63rd St
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite

GK 6-8184 arba GR 6-8858
Sav. — Juozas (Joel Juraltla

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllilIlIlIlIlII  

DEKORAVIMAS 
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis j:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
IIIllllllIIIIIIIIIIIIllllllIliti IIIIIIIIlllllllliIII l

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visą rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

keleto, kitų keliuose rinkiniuose 
sutelktą smulkiąją prozą, darosi 
labai ir labai abejotina. 
Užglostyta drama

— Patsai gerai žibiu, .sprago- 
ta yra iš mūsų tremtiriiškų die
nų dramaturgijos apžvalga, — 
atsidūsta Stasys Santvaras, savą
jį aptarimą baigdamas. — ...vie
nu ar kitu požiūriu (...) gali at
rodyti asmeniškumu nuspalvin
ta... t391).

Iš tikrųjų St. Santvara nuo- 
gąstavihaai turi mažiausia pa
grindo. Jis sąžiningai aptarė kone

tiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi 

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Platinkite “Draugą”.

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor 
Įrengtu naujus ir peretatau ae-Į 
nua visų rūšių namo apžlldymo 
paūlua ir alr oondltlonlng i 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmleedluoee. 
Darbas atliekamas greitai lrsą-l 
žlnlngaL ApekalMavimal nemo
kamai. JI

DOMAS ŽUKAUSKAS I 
HEATING A 8HEE7T METAI, 
4444 K Chicago 8, HL

Telefonas VI 74ftI,

SERVICE

LACKAffICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tek Virginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArda 7-1138-1189

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-3572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COuunodore 4-2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ._____________ Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS;
Tel. 476 • 2345 

Tel. TO 3-2108-09

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 * 34 South California Avenue

Telefonai: Lfi 3-0440 ir LA 3-985Z
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 -2

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th Avė., CICERO, ILL.______ Tel. OLympic 2-1003

LAWH FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD. OAKLAWN. ILL Tel. 636-2820
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Redaguoja St Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago Dl.. 60629
Tel. 925-5088

Kultūrinis paminklas
Dr. Paulinos Kalvaitytės - Karveliehės atsiminimų 

"Gyvenimo vingiais" II dalis

EM. PETRAUSKAITE

1968 m. lapkričio 15 d. suėjo 
metinės nuo a. a. dr. Paulinos 
Kalvaitytės-Karvelienės mirties. 
Tą dieną jos vyras Steponas Kar 
velis suruošė gražų minėjimą ir 
pašventino antkapio paminklą. 
Šia proga jis savo žmonai pasta
tė ir kitą — kultūrinį paminklą, 
išleisdamas jos atsiminimų “Gy
venimo vingiais” II-ją dalį.

Joje autorė aprašo savo išgyve 
nimus jau baigus aukštąjį moks
lą ir pradėjus dirbti savo profesi
jos — gydytojos rentgenologės 
darbą. Šią savo atsiminimų dalį 
ji suskirsto sekančiais skyriais: 
Darbas savame krašte, Atsidūrus 
svetur, Trejetas metų Kemptene, 
Emigraciniai rūpesčiai, Naujame 
pasaulyje ir Pabaiga.

Darbas savame krašte

Ilgiausias skyrius užimąs dau
giau pusę visos knygos, yra “Dar
bas savame krašte”. Ir čia dar at
siminimų medžiaga skirstoma 
net į 39 atskirus skyrelius. Auto
rė aprašo, kaip pradėjo darbą 
Kauno ligoninėje, kur greitai ta
po rentgenologijos skyr. vedėja. 
Pradžioje priimta gana rezervuo 
tai, ji greitai įsigijo pasitikėjimą, 

Dr. Paulinos Kalvaitytės - Karvelienės antkapio paminklas, sukur
tas skulptoriaus R. Movnliauska

nes rimtai gilinosi savo srities dar 
ban: darė apie šį savo darbą pra
nešimus Medicinos dr-jos susirin 
kimuose ir rašė studijas “Medici
nos” žurnalui. Tik užėmus vedė
jos postą, turėjo rimtų susidūri
mų su ligoninės administracija, 
bet ji šią “kovą” ne tik laimėjo, 
bet dar gavo prašomą komandi
ruotę į Vokietiją rentgenologijos 
mokslo žinių pagilinimui. Apra
šydama darbą ligoninėj, ji palie
čia santykius su kolegomis gydy
tojais ir gailestingomis seserimis, 
su kuriomis itin draugiškai bend
ravo, net buvo išrinkta jų sąjun
gos garbės nare. Daktarė joms 
dėstė rentgenologijos kursą. Ke
lis kartus jai teko ir vėl vykti į 
užsienį, į rentgenologų kongre
sus. Po penkerių metų darbo li
goninėje, daktarė surizikavo atsi
daryti savo nuosavą rentgeno ka 
binetą. Bet ir čia jai pukiai sekė
si. Dirbdama savo specialybės 
darbe, ji nuolat gilino savo pro
fesijos žinias, dar vis dirbdama ir 
universitete, kurį galutinai baigė 
1928 m.

Visuomeninė veikla

Dirbdama savo specialybėje, 
daktarė taip pat uoliai dalyvavo 
ir visuomeniniame darbe. Žymi 
jos veikla Abolicionistų dr-gijoj, 
kuriai ilgą laiką ir pirmininkavo, 
ji daug dirbo, visą laiką būdama 

valdybos nare, Aukštąjį mokslą 
baigusių moterų są-goje, o taip 
pat ir Lietuvos moterų taryboje. 
Dar dalyvavo ir “Mergaičių bi
čiulių” dr-joje. Apie visas šias or
ganizacijas ji čia pateikia daug i- 
domios ir reikšmingos istorinės 
medžiagos. Šios žinios ypač bus 
naudingos ne vienai mūsų veikė
jai.

Atsiminimų autorė nupasakoja 
savo keliones užsieniuose ir su sa
vo būsimu vyru kelionę į Liur- 
dą. Nors gana šykščiai, bet nuo-' 
širdžiai ji paliečia ir savo intymų 
jį gyvenimą bei vedybas. “Šis. 
mano žingsnis daug daugiau su-| 
silaukė pritarimo iš šalies, negu 
rentgeno kabineto kūrimas. Ap
vaizda ir šį kartą mane laimino, 
nes gavau gerą, ištikimą žmogų, 
tikrą gyvenimo draugą ir globė
ją” — ji rašo savo atsiminimuo
se. O dėl savo vėlyvos santuokos 
šitaip atsiliepia: “Taip atsitiko to 
dėl, kad didžioji ir pagrindinė 
mano gyvenimo svajonė buvo 
siekti mokslo, o galimybė vykdyti 
tą svajonę atėjo pavėluotai, taigi 
nebuvo kada žvalgytis į šalis; dar 
daugiau — dėl šeimos židinio kū-

rimo nenorėjau atsisakyti savo iš 
svajotojo tikslo” (62 psl.).

Nuo 1930 iki 1940 metų ji bu-, 
vo priversta, kaipo vienintelė 
šios srities specialistė, dirbti Karo 
ligoninėje, o nuo 1938 m., dėl li
gos, visai atsisakė savo privačios 
praktikos. Tada, kaip visi žino
me, prasidėjo “neramios dienos 
su mitingais” — sovietų okupaci 
ja, ir jai teko atsidurti bei dirb
ti Šiaulių ligoninėje. Ji čia pla
čiai aprašo gyvenimą ir darbą 
Šiauliuose, kur jai teko pergyven 
ti ir vokiečių užėjimą. O toliau 
karo bangos ją nunešė į Palan
gą, iš kur jau teko pasitraukti 
svetur.

Svetimoje padangėje

Knygos skyr. “Atsidūrus sve
tur”, “Trejetas metų Kemptene”, 
“Emigraciniai rūpesčiai”—mum 
visiem daugiau ar mažiau jau 
bendrai išgyvenimai. Tačiau ir 
čia dr. Kalvaitytė nenuleidžia 
rankų — dirba savo srityje, kiek 
galint padėdama savo tautie
čiams. Naujame pasaulyje ji jau 
turi “supasuoti”, nes čia ji jau 
negalėjo dirbti savo specialybėje, 
neišlaikiusi egzaminų, o jų laiky
ti nebesiryžo dėl savo amžiaus. 
Kai kurį laiką dirbo privačioje 
vieno daktaro įstaigoje grynai te 
chninį darbą, kurį dirbdama vė
liau galėjo gauti šiokią tokią pen 

, siją. Tai jai, visą laiką buvusiai

Cikagietė Zuzana. Juškevičienė dovanoja gintare karolius garbės viešniai Julie NL'(>n, JAV Lietuvių 
IU-čiosios taut. šokių šventės metu, Chicagoje. Iš k., j d.: garbės svečias David Eisenhovver, dr. L. Kriau- 
čeliūnas, Julie Nix|jn. Z. Juškevičienė, Ir. Kriaučeliūnienė ir Marija Rudienė. Taut šokių šventės komiteto 
narė, vaišių sponsorė, svečių priėmėja.

Australijos lietuvės Meno dienose Adelaidėje
Metų pabaigoje, gruodžio 25 - 

31 d., į Adelaidę suskridome kuo
ne visi. Čia sutikome ir tokius, ku 
rių nesimato eiliniuose parengi
muose. Buvo sportininkai, daini
ninkai, šokėjai, studentai, litera
tai ir teatralai. Visi lankė kon
certus, susiartinimo vakarienes, 
džiaugėsi Adelaidės parkais, gied
riomis dienomis.

Moterų įnašas į šios šventės pa 
ruošimą ir jos programą labai di
delis. Neišvardinsi visų daininin 
kių, skambiais balsais ir puoš
niais tautiniais rūbais, nei šokė
jų, kurių jauni veidai ir grakštūs 
judesiai paliko neišdildomą įspū
dį širdyse. Išskirsiu tik pavienes.

Meno parodą organizavo I. Po 
cienė ir, be jos, dar šešios mote
rys dalyvavo su savo kūriniais. 
P. G. Vasiliauskienės meliodin- 
gas sopranas žavėjo publiką kan 
tatoje “Tėviškės namai”, kurią ji 
atliko su Adelaidės choru ir sol. 
Kalpoku. Ji buvo taip pat Jauni
mo koncerto organizatorė. Taip 
pat visus žavėjo M. Umbražiū- 
nienė, Sydnėjaus Lietuvių meno 
ansamblio dirigentė. Muzikos 
profesoriaus duktė Umbražiūnie- 
nė profesionališku laisvumu val
dė ansamblio dainininkus, kurių 
galingi balsai visu grožiu pasilie
jo salėje.

Tautiniams šokiams vadovavo 
B. Lapšienė, kuri jau kelinti me- 

ekonominiai nepriklausomai, tei
kė moralinio pasitenkinimo, nors 
pragyvenimui lėšų užteko ir iš jos 
vyro algos.

Lyg nujausdama netolimą mir 
tį, daktarė savo atsiminimus vis 
trumpina ir lyg nutraukia. “Pa
baigoje” lyg susumuoja savo gy
venimą, apie kurį vieną kartą y- 
ra atsiliepusi: “Gyvenimas, tai ro 
žiu šaka — turi daug spyglių, bet 
ir gražiausių žiedų”. O “Pabaigo
je” dar taip rašo: “Pažvelgusi į 
savo gyvenimo nueitą kelią, tu
riu pasakyti, kad esu iš tų lai
mingųjų, kurių didieji troškimai 
buvo įgyvendinti ir kuriuos gyve 
nimo kelyje bei audrų sūkuriuo
se rūpestingai globojo Apvaizdos 
ranka” (201 psl.).

Dr. P. Kalvaitytės-Karvelienės 
atsiminimai parašyti išsamiai, 
bet labai sutrauktai, kas yra cha
rakteringa ir autorės būdui. Ji ne 
mėgo daug kalbėti. Kalbėjo trum 
pais sakiniais ir labai nuosaikiai 
— nieko daugiau negu reikia. Žo 
džio meistaras — rašytojas iš jos 
pateiktos biografinės medžiagos 
galėtų parašyti intriguojantį ro
maną, nes jos gyvenimas apima 
įdomų Lietuvos atsikūrimo laiko
tarpį, kuriuo metu ir vystosi jos 
turininga gyvenimo drama. Jau
nimas jos atsiminimus skaitys su 
žingeidumu, o vyresnioji karta 
čia ras savų išgyvenimų aplin
ką, žinomus vardus ir žmones, 
maloniai prisimindami pačią au
torę, kuri, laikui bėgant, taps is
torine asmenybe, kokių ne taip, 
jau daug rasime mūsų praeities! 
lapuose. j

tai paruošia šokių programą me
no dienoms ir vadovauja jungti
niam pasirodymui. Jos talkinin
kės iš Sydnėjaus M. Osinaitė - 
Cox ir H. Statkuvienė iš Meibour 
no.

Literatūros vakaro programoje 
iš moterų dalyvavo M. Malakū- 
nienė su poezija, J. Klupšienė at
liko du išraiškos šokius ir N. Ma
siulytė — piano solo.

Atskirą spektaklį davė Adelai
dės teatras, suvaidinęs “Vaivą”— 
Čiurlionienės 3-jų veiksmų poe
mą. “Vaiva”, režisuota J. Neva- 
rausko, paliko malonų įspūdį. 
Čia išsiskyrė jauna aktorė J. Ne- 
varauskaitė Vaivos rolėje. Švelni, 
gyva ir svajinga sugebėjo laimė
ti publikos simpatijas. Taip pat 
A. Miliauskienė Laumės vaidme
nyje buvo įdomi-

Jaunimo koncertas pritraukė 
daugiausia publikos, nes tai buvo 
vienintelė proga, kur jaunimas 
galėjo pasireikšti lietuvišku žo
džiu. Muzikoje solo pasirodžiu
sios B. Garnytė, J. Kantvilaitė ir 
R. Asevičiūtė. Atskirų apylinkių 
pusvalandžiuose Adelaidės jauni 
mas, paruoštas J. Nevarausko, da

AVA SAUDARGIENĖ vė dainų ir šokių pynę “Papar
čio žiedą”.

Melbourno jaunimas pavaizda 
vo “Lietuviškas vestuves”. Šis 
vaizdelis, kuriame masiškai daly
vavo šokėjai ir dainininkai, su
kurtas ir gražiai inscenizuotas A. 
Karazijienės su tautinių šokių va 
dove H. Statkuviene. P. Karazi
jienė ir p. Statkuvienė abi yra ge 
rai žinomos savo veikla Meibour 
no jaunimo tarpe. Jos daug ski
ria dėmesio ir laiko lietuviškam 
jaunimo auklėjimui.

Sydnėjaus grupės pasirodymas 
nutraukė vakaro monotoniškumą 
su vieno veiksmo vaizdeliu 
“Marcelės nuodėmė” — insceni
zuota V. Krėvės apysaka “Sil
kės”. “Marcelės nuodėmę” sce- 
ai paruošė ir režisavo A. Saudar- 
gienė, o jai talkininkavo su tau
tiniais šokiais M. Osinaitė-Cox. 
Režisierė ir tautinių šokių vado
vė yra nepavargstančios teatro ir 
tautinių šokių ugdytojos nuo pat 
lietuviškos kolonijos įsikūrimo 
Sydnėjuje. Vaidinę aktoriai yra 
jų išugdyti. Vaidintojai sužavėjo 
aiškia, taisyklinga kalba, drąsia 
laikysena ir gera vaidybine išraiš 
ka. Jaunutė Liuda Apinytė, kaip 
Marcelė, buvo apsukri, nerūpes
tinga, linksma. Ji sugebėjo suža
vėti žiūrovus puikia vaidyba sap-

Patricia Ni|i>n modeliuoja Harvey Berin sukurtr balinę suknelę, 
kurią ji dėvėjo inauguracijos baliuje Washingtone. Tai mimozos gė
lės geltonumo spalvos šilko satinas/. Mažutis švarkelis išsiuvinėtas 
bizantino figūromis iš aukso ir sidabro taipgi rankomis prisiūtomis 
brangenybėmis iš kristalo ir kit:

ne, danguje ir vėliau velniukų ap 
supta. Irena Kviecinskienė buvo 
įtikinanti teisingos, taurios ūki
ninkės Gerdvilienės rolėje.

O kas išvardins visas tas po
nias ir mergaites, kurios papildė 
vaidinimą mažesniais ar dides
niais vaidmenimis. Ir tas kurios | 
užkulisy talkininkavo. Visos jos 
susirinko Adelaidėje, vedamos lie 
tuviško žodžio meilės ir tėvynės 
ilgesio.

Moterų sekcija Adelaidės 
Lietuvių Bendruomenėje

Ne vien daina ir menišku žo
džiu mes ten gyvenom Adelaidė
je suvažiavimo metu. Mus maiti 
no, migdė, daugeliu atvejų visur 
vežiojo Adelaidės moterys. Jų dar 
bas nematomas, niekas joms gė
lių neįteikė, bet jų vaidmuo bu
vo lygiai svarbus kaip ir pasiro
džiusių scenoje bei dalyvavusių 
posėdžiuose. Maža Adelaidės lie
tuvių bendruomenė, dėka rūpes
tingų šeimininkių, svetingai pri
ėmė ir vaišino kelis kartus dides
nes kolonijas.

Vieną dieną, kai šventadieniš
kam Adelaidės mieste neveikė 
valgyklos, įkišau galvą į Lietuvių 
namų virtuvę. Pavalgydino ten 
mane lietuviškais skanėstais ir lei 
do viską apžiūrėti. Gerai įruošto
je virtuvėje suvažiavimo metu, 
dieną ir naktį triūsėsi sekcijos pir 
mininkė R. Bajorūnienė ir jos

Vireprez. Spiro T. Agnenv žmona modeliuoja savo inauguracijos ba
linę suknelę. Helen Rose kūrinį, rausvo satino šilko. Išsiuvinėta raus
vais kristalais ir perlais ant šifoninio dugno — viskas rankų dartto- 
Platus sijonas turi prieky ir užpakaly klostes.

ŠIAUDINUKŲ SPECIALISTE

Uršulės Astrienės Kalėdų eg
lutės šiaudinukai išsiskiria sa
vo ornamentų stiliumi, įvairia 
technika ir ypatingai kruopš
čiu detalių išieškojimu. Dar 
jaunutę ją mamytė išmokė kar
pyti iš popieriaus įvairius or
namentus ir jais puošti sekly
čios lentynėlę, kur stovėjo Ma
rijos statula. Šiaudus laidyti 
(prosyti) ir languoti išmoko iš 
draugės, tragiškai žuvusios Lie
tuvoje, gi apvalius varpelius iš 
sesers Leokadijos. Visa kita — 
jos pač;os išradingumo vaisiai.

Jau šešti metai, kaip Uršulė 
Astrienė dalyvauja su P. Zapo- 
liu kalėdinių šiaudinukų paro
dose Jaunimo centre Chicagoje. 
Šiemet jos ornamentais puošta 
eglutė ir paveikslai buvo per
kelti į Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejų, o tėvų jėzuitų kop- 
lyčion atėję pasimelsti, gėrėjo
mės Uršulės Astrienės lietuviš
kų motyvių šiaudininukais pa
puošta Eglute.

Astrų šeima “Draugą” skai
to jau 19 metų. Gyvena Grand 
Rapids, Mich. Jų dukrelė yra 
lietuviškame Putnamo M. N. 
Pr. Seserų vienuolyne sesuo 
Monika. D. A. > 

bendradarbės, vicepirmininkė p. 
E. Bemaitienė, sekretorė K. Gar- 
baliauskienė, kasininkė M. Nava 
kitnė ir įvairiems kitiems reika
lams narės R. Reisonienė, O. Ra 
gienė, N. Umierienė, B. Vabolie- 
nė ir N. Vamauskienė. Lietuvių 
Dienų metu jos plušėjo kaip bitės 
avily, maitindamos suvažiavi
mo posėdžių dalyvius kiekvieną 
dieną, paruošė vakarienę visiems 
choristams, jaunimui, sportinin
kams, studentams. Be to, ir kiek- 
vienas kitas, užėjęs į barą trošku
lio nuraminti, galėjo gauti užkan 
džių už prieinamą kainą.

Biblioteka
Iš virtuvės pasukau į bibliote

ką. Tai didokas, šviesus kamba
rys knygų lentynoms apsuptas, 
stalas apkrautas periodiniais lei
diniais. Čia viską tvarko knygų 
mylėtoja, bibliotekininkė p. E. 
Reisonienė.

Lietuviškos knygos žiūrėjo į ma 
ne iš visų lentynų, seni ir nauji 
leidiniai, vaikams literatūra, žur 
nalai, savaitraščiai. O Australijos 
leidinių tarpe ir mano tik ką 
Kult. Tarybos išleista knyga “Bu 
vo broliai devyni”! P. Reisonie
nė parduoda suvenyrus, knygas, 
plokšteles ir dalina knygas norin 
tiems jas skaityti. “Pastovių skai
tytojų yra apie 60, tik mažai jų 
tarpe jaunimo ir vaikų”, nusi 
skundė p. Reisonienė.

Uždrausti mini sijonai

Nairobi mieste, Kenijoje, Ju
lius Kiano, švietimo ministeris, 
pasakė 125-iems atvykusiems a- v 
merikiečiams — Taikos korpuso 
(Peace corps) savanoriams nesi
velti į politiką ir vengti dėvėti... 
“mini” sijonus, gyvenant šiame 
krašte. Mokytojams šiame Afri
kos krašte draudžiama aktyviai 
dalyvauti politikoje ir Kenijos 
papročiai neleidžia dėvėti “mi
ni” sijonų.

Pavojingiausi metai 
vedybose

Kurie metai vedybose yra pa
tys pavojingiausi? 1-ji, 7-ji ar 10- 
ji?

Psichologai mano, kad bet ku
rie metai gali būti pavojingi sky
ryboms, kei porelė susiduria su 
pavojinga krize. Tačiau, papras
tai, pirmieji metai yra patys sun
kiausieji vedybose. Tuo metu vy
ras ir žmona turi išmokti gyven
ti intymiai santuokoje, dalintis^ 
vienas su kitu, mylėti ir būti my
limam, mokėti išreikšti, parodyti 
bei perduoti tikruosius savo jaus
mus, svajones ir troškimus. Pir
maisiais metais taipgi jaunoji po
ra sprendžia klausimą, kur gy
venti ir kaip, ir iš ko, kas jau 
vėlesniais metais gerokai susitvar 
ko ir įeina į normalias vėžes.
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