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Jaunimas užbaigė 
ir jaunimas pradeda

Ar tautos išeivija kuria nors 
prasme nugalės bent kiek lai
ką, ar viskas pasibaigs, anot 
Katiliškio, tik su išėjusiais ne
grįžti ? Tai klausimas, kuris la
biausiai širdį neramina kaip 
tik senųjų ir naujųjų metų są
vartoje. Net ir tose linksmumu 
aplietose minutėse žmogiškoji 
mūsų būtis krūptelia, skai
čiaus pasikeitimo rašmenyse 
akivaizdžiai matydama viską 
ėdantį laiko dantį.

O išeivijos kultūrinei veiklai 
tas laiko dantis kartais atrodo 
tiesiog gyvatiškai nuodingas. 
Juk argi daug reikš kasdieniš
kai buitinis mūsų čia buvimas, 
jeigu jis bus bergždžias, nekū- 
rybmgas. Negalvokime, ikad to 
kūrybingumo vyresniajai kar
tai čia bus pakankamai iki pat 
grabo lentos. Amžius ir laikas, 
norim ar nenorim, daro savo. 
O kas po to, jei nebus sąmo
ningo ir kūrybingo jaunimo? 
šitokie ir panašūs klausimai 
lenda galvon metų sąvartoje. 
O atsakymų jiems rasti nėra 
jau taip lengva.

Bet vis dėlto prošvaisčių 
yra. Ir, Dieve, duok, kad jos 
būtų kiek galima dažnesnės ir 
ne trumpaamžės, štai kad ir 
pačiomis paskutinėmis 1969 
metų savaitėmis viena iš pas
tarųjų tų metų knygų yra pa
čių jauniausių mūsų poetų 
(daug'iausia studentų) poezijos 
antologija “Tiltai ir tuneliai”, 
išleisti “Ateities” leidyklos. 
Nereikia čia nė aiškinti, ką 
reiškia išeivijai toks faktas, 
jog čia gimęs ir jau apie dvi
dešimties metų amžių besisu
kiojąs jos atžalynas rašo ir pa
rašo poeziją savo tėvų ir savo 
gimtąja kalba, kai tuo tarpu

kieti svetimos aplinkos ir laiko 
dantys tokiam reiškiniui ypač 
yra negailestingi.

O štai ir pats bene paskuti
nis praėjusių metų parengimas 
lietuviškoje Chicagoj: Vaiž
ganto gimimo 100 metų sukak
ties minėjimas Jaunimo centre. 
Ką gi ten matėme scenoje? 
Argi ne jaunimą, kūrybingai 
įkūnijantį “Vaduvu krašto” ro
mantiką taip gražiai perteik
toje ir skambioje lietuviško žo
džio frazėje.

O štai pats pirmasis naujųjų 
1970 metų jau didesnio dėme
sio vertas kultūrinis įvykis: 
Jaunimo teatro spektakliai to
je pačioje Chicagoje sausio 
17—18 dienomis, kada tėvų jė
zuitų Jaunimo centro scenoje 
bus pastatyta Algirdo Lands
bergio partizaninės temos dra
ma “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

Faktas ypač džiugus dar ir 
dėl to, kad šiuo metu vis dau
gėja balsų, kalbančių apie čio
nykščių mūsų teatrinių sam
būrių krizę. Būtų netikslu jos 
kaltininkų ieškoti vien tik sa- 
vuotės (tegu ir ne fizinėse) 
žmogiškose silpnybėse. Laikas 
ir metai taipgi čia savo (ir ne 
vien trigrašį) prideda. O lai
ką ir metus nugali tik tada, 
jeigu po tavęs kas nors kitas 
lietuviškuoju keliu, bet indivi
dualiai savu žingsniu, ateina.

Gi č:a va ir ateina jaunieji 
su Landsbergio “Penkiais stul
pais”. Ir iš tikrųjų daros be 
galo įdomu, ką tas mielas jau
nimėlis, besispiečiąs apie šių 
spektaklių režisierių Darių La
pinską, šį kartą mums paro
dys? Dvigubai įdomiau dar ir

(Nukelta į 2 psl.)

Du svarbūs veikalai apie An
taną Strazdą buvo išleisti Lietu
voje: užpernai Vytauto Vanago 
monografija, o pernai Patricijos 
Vitkauskienės ir Vlado Žuko pa
rengta bibliografija (Antanas 
Strazdas. Bibliografija. Vilnius, 
1969, 240 p.). Palikdamas V. Va
nago knygos apžvalgą gal kitam 
kartui, čia noriu kiek stabtelti 
prie bibliografijos.

Iš karto reikia pasakyti, kad ji 
labai kruopščiai ir sistemingai 
sudaryta. Jos yra du pagrindi
niai skyriai, savo ruožtu pada
linti dar į poskyrius. Pirmajame 
skyriuje sužymėti Strazdo kūri
niai, būtent: atskiri jo raštų lei
diniai, jo kūriniai rinkiniuose ir 
periodikoje (autentiškieji kūri
niai, jų tautosakiniai variantai, 
Strazdui priskiriamos dainos), 
vertimai į kitas kalbas. Antraja
me skyriuje surašyta literatūra 
apie Strazdą: dokumentai (spaus 
dinti ir nespausdinti), literatū
ros istorija ir kritika apie Straz
dą (lietuvių ir kitomis kalbo
mis), Strazdas, grožinėje literatu- : 
roję ir mene, rankraštinė me- : 
džiaga apie Strazdą. Prie daugu-' ] 
mos bibliografinių pozicijų pridė 
tos trumpos aiškinamosios pasta
bos (anotacijos).

Knygos prakalboje autorių nu
rodyta: “Peržiūrėtos lietuvių li
teratūros istorijos ir kritikos kny
gos, tęstiniai mokslo darbų leidi
niai, Lietuvos istorijos veikalai, 
apžvalginės knygos, taip pat į- 
vairios enciklopedijos bei infor
maciniai leidiniai. Medžiaga bu
vo imama iš almanachų, anto
logijų, rinkinių, kalendorių, mo
kyklinių chrestomatijų, skaity- ...... ------ ...... ., .....—
mo knygų, bei elementorių, iš- tiek tėra nurodyta, kad XIX amž. j — 
leistų Lietuvoje ir už jos ribų. Li- p—’------ —-
teratūra renkama iš lietuvių tau- lių išleista ir kun. 
tosakos rinkinių, dainų knygelių (Drozdovvskio) poezija.

Vėlgi, kokia čia pagrindinė li
teratūra yra ir J. Žiugžods straips 
nis “Didžioji rusų tauta” (Ko
munistas, 1950, nr. 9), kuriame 
apie Strazdą tėra (anotacijoje 
netgi ištisai pacituotas) neįrody
tas ir net neįrodomas propagan
dinis teiginys, kad Strazdo, kaip 
ir D. Poškos, raštuose atsispindė- 
jusios “priešakinės rusų literatū
ros rusų visuomeninės minties i- 
dėjos” (beje, V. Vanagas apie 
tai net neužsimena, nors savo 
monografijoje plg. platokai narp-

’ ir kitų panašaus pobūdžio leidi
nių”. Žodžiu, darbo įdėta tikrai 

' daug. Tad nenuostabu, kad ir 
’ | pati bibliografija yra labai išsa-

i mi.. I
Žinoma, siekiant sudaryti bib

liografiją kuo pilnesnę, neišven
giama, net ir nevengiama, įvairių 
mažareikšmių smulkmenų. Ne 
kartą tiesiog negali nesusidaryti 

į įspūdžio, kad apskritai į vadina- lioja Strazdo ryšius su ano meto 
mąsias išsamias bibliografijas pa
tenka apsčiai daugiau ar ma
žiau balastinio pobūdžio dalykų, 
kurių ieškojimas gali tik be rei
kalo varginti ir gaišinti biblio
grafijoje pažymėtos antraštės su-

’ domintą (ir ne kartą suklaidin
tą) tyrinėtoją. Tiesa, recenzuoja
mos bibliografijos prakalboje nu- Strazdo tepateikiama 
rodyta, kad “šiame leidinyje ban* datos (ne visada) ir tik rečiau 
doma suregistruoti ir susiste 
minti su A. Strazdu susijusią pa- naujo neteikiąs) charakteristikos 
grindinę literatūrą”. Atseit, ne- žodis. Pagaliau tų enciklopedijų 
pagrindinė literatūra bibliografi- tiek daug, kad jas visas (ypač su 

įjoję praleidžiama. Betgi nebeaiš- jų paskiromis laidomis) sunku 
ku, kągi autoriai laiko tokia ne- būtų ir sugaudyti; ir daug pras- 
pagrindine, taigi nesvarbia, lite- mės nėra. Praleista jų daug ir 

: ratūra, jei savo bibliografijon šioje bibliografijoje. Pilniau, gal 
stengiasi, kaip tai kiekvienas skai ir pilnai, suregistruotos įvairios 

’ tytojas gali lengvai įsitikinti, į-1 rusų enciklopedijos, bet pvz. vo- 
traukti viską, kur tik randa ko- kiečių nėra nė vienos, nors Straz- 
kią užuominą apie Strazdą (pvz. | dą apžvalginiuose liet, literatūros 
net sieninį kalendorių, vaikų straipsneliuose 
laikraštėlius, pradinių mokyklų Grosse Brockhaus” (XI 1932) ir 
skaitinius ir t. t.) ar net tik pli-ljo naujesnioji laida (VII 1955), 
ką Strazdo pavardę tepaminėtą, j “Meyers Neues Lexikon” (V 19- kop” (IV 1961), kur trumputėje 
Sakysime, bibliografijon įtrauk- 64), “Der Grosse Herder” (V į 47 eilučių liet, literatūros apžval 
tas J. Ostrovvskio straipsnis apie 1954), “Schweizer Lexikon” (IV! goję suminėta ir Strazdo pavar-

visuomeninėms ir kultūrinėms i- 
dėjomis).

Taip pat juk nėra kokia pa
grindinė literatūra bibliografi- 
jon įtraukti svetimkalbių enci
klopedijų trumpi informaciniai 
(dažnai net ir netikslūs) straips
niukai apie liet, literatūrą, kur 

pavardė,

sumini “Der l” (III 
1965), bulgarų “Kratka bulgars- 
ka enciklopedija” (III 1966) ir 
t. t., o ypač “New Catholic En- 
cyclopedia” (VIII 1967), kur ne
trumpoje 10 skilčių liet, literatū
ros apžvalgoje (rašytoje A. Salio, 
J. Balio ir didžiąja dalimi A. Vai
čiulaičio) Strazdui skirtas plg. 
nemažas, bendrosios enciklope
dijos mastu imant, 10 eilučių 
skaičius.

Tas pats pasakytina ir apie į- 
vairiakalbius literatūros žodynus 
bei literatūros istorijos veikalus, 
į kuriuos liet, literatūra vis daž-

zionario enciclopedico italiano” Į re konversasjons leksikon' 
(VII 1957). Jei įtraukta vengrų 
enciklopedija “Uj magyar lexi-

Vilniaus krašto lietuvius (kolek-1 1947). Jei įtraukta lenkų “Mala dė, kodėl praleistos “Encyclope- 
tyvinėje knygoje “Wilno i zie- encyklopedia powszechna” (19- dia Britannica” (XIV 1968), če- 
mia vvilenska” I, 1930), kur! 59), kodėl nėra didžiosios kų “Ottuv slovnik naučny” 

■ “Wielka encyklopedia' pows- (XVI 1900) ir “Masarykov slov- 
pradžioje šalia kitų liet, knyge- zechna” (VI 1965). Šalia dviejų nik naučny” (IV 1929), švedų 

Strazdo itališkų enciklopedijų tokia pat “Svensk applagsbook” (XVIII 
teise galėjo būti įtrauktas ir “Di-, 1951), norvegų “Gyldendals sto-
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Jaunimo teatro aktoriai Marija Smilgaitė ir Liucijus Alenskas Algirdo ‘ Landsbergio dramoje “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Chicagos Jaunimo teatro sambūris minėtą Landsbergio veikalą Jaunimo teatre stato sausio 
17 — 18 d. Nuotr. V, Noreikos

niau įtraukiama ir kuriuos visus 
taip pat sunkiai būtų įmanoma 
suregistruoti. Neabejotinai daug 
jų praleista ir šioje Strazdo bib
liografijoje. Žemiau suminėsime 
kai kuriuos, kur ir apie Strazdą 

'buvo trumpiau ar plačiau užsi- 
| minta ir kurių nederėjo praleisti: 
11) S. Čiurlionienės (Sophie Čiur
lionis) straipsnis “Abrege d’his- 
toire litteraire de Ia Lithuanie” 
(žurnale Mercure de France, 19- 
29: yra ir atspaudas); 2) A. Vai
čiulaičio “Outline History of Li- 
thuanian Literature” (1942); 3) 
A. Maceinos apžvalginis straips
nis apie liet, literatūrą vokiška
me literatūros žodyne “Die Welt 
literatur” (II, 1953); 4) pana
šus A. Maceinos straipsnis knygo
je “Die Literaturen der Welt...” 
(Zuerich, 1964); 5) A. J. Greimo 
liet, literatūros apžvalga pran
cūziškame veikale “Histoire dės 
litteratures” (II, 1956); 6) F. 
Neveravičiaus rašinys, kuriame 
Strazdui skirta apie pusantro 
puslapio, kolektyviniame lenkų 
vęikale “Dzieje ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego” (serijoje 
Alma Mater Vilnensis, 1953); 7) 
A. Senno itališka platoka (128 
p.) liet, literatūros istorija (Stra
zdui ten skirtas visas puslapis), 
paskelbta G. Devoto redaguota
me veikale “Storia delle lettera- 
ture baltiche”, 1957 (perspaus
dinta 1963); 8) W. K. Matthews 
ir K. Ostrausko straipsnis “Li- 

(Nukelta į 3 psl.),



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1970 na. sausio mėn. 3 d. GERŲJŲ MENISKU NUOTRAUKŲ PRIVALUMAI Kertinė paraštė
ALGIRDAS GRIGAITIS

mesi, kitaip tariant, nuotrauka 
turi “pagauti akį”; antras — 
nuotrauka turi būti iškalbi, ji tu
ri ką nors pasakyti; trečias — 
nuotrauka turi turėti jausmini 
momentą ir ketvirtas — nuot
rauka turi patenkinti grafiškosios

Propaganda ir grafomanija
pliko maždaug tik vienas apykreivis 
Leninas liko..”

Toliau straipsnio autorius gyvais Į 
šių dienų pavyzdžiais griauja ta
riamai nepralenkiamų propagan- 

| dos čempionų — rusų bolševikų 
mitą. Čia tik maža iškarpa:

“Pažvelkime tad į tai, kas truk- j 
do mums toje sovietinėje spaudoje 
ką nors pozityvaus įžiūrėti. Pirmoje i

Ryšium su Lietuvių foto ar-! 
chyvo skelbiamu foto konkursu, 
norėtųsi su “Draugo” skaityto-1 
jais — fotografais pasidalinti ke
liomis mintimis apie nuotraukų | 
privalumus. Gera nuotrauka, 
nežiūrint ar ji yra skirta parodai,
spaudai, konkursui, ar tik savo kompozicijos reikalavimus. Pana 
prieteliams parodyti, turi paten
kinti kelis bendrus privalumus. 
Tie privalumai vienoje kurioje 
nuotraukoje neturi visi būti vie
nodo stiprumo — vienas gali bū
ti dominuojantis, o kiti antraei
liai, tačiau yra svarbu, kad jie 
nuotraukoje būtų. O dar svar
biau yra, kad šie geros nuotrau-1 džiui fotografuojant iš arti su 
kos privalumai neišsiskirtų kiek
vienas atskirai, o sudarytų vien
tisą kompozicinę pynę.

Aš radau keturis tokius priva
lumus, būtent: pirmas — nuot
rauka į save turi patraukti dė

. grinėkime kiekvieną jų atskirai.
Pirmas — nuotrauka į save 

turi patraukti dėmesį. Kitaip ta
riant, nuotrauka turi išskirti iš 
kitų savo būdingumu, savo ne
kasdieniškumu. Tai dažnai ban 

j doma pasiekti, naudojant gan 
. pigias priemones, kaip pavyz-

plačios apimties objektyvu, duo
dant nuotraukai stiprų kontras
tą, padarant nuotraukos didumą 
juoda su mažu šviesiu objektu, 
arba atvirkščiai —esmėje išgau 
nant baltą nuotrauką su ma-

žai juodo ar pilko, laike didini
mo naudojant sietelius, sluoks
niuojant kelis negatyvus arba da 
rant daugelyčius apšvietimus.

Aš šias dėmesio patraukimo
! priemones pavadinau pigiomis. 
Tokį vertinimą jos užsitarnavo, 
kadangi jos palyginti lengvai iš
gaunamos ir todėl yra dažnai 
naudojamos, o svarbiausia, kad 
jos naudojamos ten, kur jos visai 
netinka į bendrą nuotraukos tu- 

į rinį. Tai tačiau nereiškia, kad 
i šios ar kitos panašios dėmesio 
■ patraukimo priemonės automa- 
I tiškai supigina nuotrauką. At
virkščiai, visa tai gali būti ir 
dažnai yra panaudojama labai 
efektyviai, jeigu šios priemonės 
nuotrauką papildo ir prisideda 
prie bendros nuotraukos nuotai
kos... bet čia ir išsiskiria meist- 

(Nukelta j 4 psi.»

(Atkelta iš 1 psl.) 
dėl to, kad ši partizaninė ir 
giliai psichologinė Landsbergio 
drama mūsų vyresniųjų jau ne 
kartą scenoje buvo įkūnyta. 
Nemanome, kad jaunimas čia. 
pasitenkintų vien vyresniųjų 
naudotomis priemonėmis bei 
jų suprastąja veikalo interpre
tacija. Tikriausiai jaunas sam
būris ieškos šiam veikalui sa
vos, gal net dar labiau kvapą

užimančios interpretaicijos, ku
ri liudytų jaunų aktorių ir jau
nų sambūrio vadovų kūrybin
gumą.

O visų mūsų noras tebūna, 
kad tokios jaunos būtų ne tik 
praėjusių metų paskutinės ar 
prasidėjusių pirmutinės savai
tės, bet ir visos penkiasdešimt 
dvi — ir tai ne vienerių, bet 
dar daugelio, daugelio metų.

k. br.

Dr. Ant Rudoko kabinete porSmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarime: Plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. Ir penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Šių metų lapkričio mėn. Aidų 
žurnalo devintame numeryje yra at
spausdintas ypač gyvai ir aktualiai 
parašytas S. Petrikonio straipsnis 
“Pozityvios mintys apie Leniną.” 
Straipsnis yra atrinktai tikslus kai 
kuriij okupuotos Lietuvos kultūri
nio gyvenimo sričių spektras. Tai 
kartu yra informacinis raštas ir a- 
kademinio lygio svarstymų pynė, 
supinta tokia smagiai skaitoma tu
rinio ir formos gija, kad mūsų skai
tytojams čia norime duoti bent po-, 
ra akcentų iš to neatsitraukiamai 
vienu atvertimu perskaitomo 
straipsnio.

S. Petrikonis “Aiduose” savo raš
tą pradeda šitokiomis mintimis apie 
sovietinės propagandos akligatvĮ:

“Yra žmogaus prigimtyje palinki
mas į melancholiškas ir liūdnas 
mintis. Kaip kitaip išaiškinti tai, 
jog bet kokia spauda, jei jai tik 
duosi valią, beveik išimtinai užsii
ma kritika, vienokių ar kitokių ne
sėkmių aprašymu. Ne kitaip ir su 
mūsiške emigrantine spauda. Mes 
su šia padėtimi apsipratome, bet su 
laisve nesusigyvenusiems tai visgi 
nervinąs reiškinys. Ne kartą sovieti
nėje Lietuvos spaudoje teko skaity
ti liūdnus skundus jog čia “anapus 
Atlanto šmeižiama ir juodinama ta
rybinė tikrovė”... Kai kurie redakto
riai gal bandys pasiteisinti, jog, 
“anaiptol!”, jie tik bando, kiek tai 
įmanoma, aprašyti objektyvią tiesą. 
Bet tuo jie tik patvirtina savo ne
ginčijamą kaltę. Tepaaiškina mums 
tai rašytojų sąjungos pirmininkas 
laureatas E. Mieželaitis: “kai kriti
koje įsigali... buržuazinio objektyviz
mo tendencija..., tada kritika paten
ka j aiškesniais krantais neapi
brėžtą vieningą srautą, šie simpto
mai kelia susirūpinimą“ (Literatū
ra ir menas”, 1969.VII.I2).

Daugtaškiai čia ženklina žodinį 
vandenėlį, kurio Mieželaitis net ir 
partijos padiktuotame straipsnyje 
nesugeba išvengti. Vandenėlį nu
sunkus, reikšmė pasirodo esanti pa
prasta. Objektyvumas kelia susirū
pinimą. Kad objektyvumas tegali 
būti “buržuaziškas”, gal ir per di
delis komplimentas, bet užtat nelie
ka abejonių, ko būtent, reikia esa
moje sovietinėje visuomenėje. Rei
kia čia marksistinio, partinio (skai
tyk “rusofiliško”) ir pozityvaus 
žvilgsnio į faktus. Pirmuosius du 
reikalavimus mums bus sunkoka iš
pildyti, bet, prileiskime, jog šį kartą 
stengsimės atsiriboti nuo savo pesi
mistinių pažiūrų. Tegyvuoja opti
mistinės mintysi

Šis optimistinis nusistatymas
buvo išeities taškas straipsniui. Iš 
pradžių norėta jį pavadinti “pozi
tyvios mintys apie sovietinės Lie
tuvos spaudą”, bet, tą spaudą kiek 
pavarčius, teko pavadinimą keisti. 
Manau, jog su aprašomuoju objek
tu susipažinusieji sutiks, kad parink 
toji antraštė tinkamesnė. Ar “Švytu
rį” atverstum, ar “Jaunimo gretas”, 
nekalbant jau apie komjaunimo ar 
komsenimo “Tiesas”, visur Leninas 
šen, Leninas ten, Leninas, nelygi
nant tas vargšas Figaro, visur ir vi
sada turi suspėti! Tiesiog norisi 
klausti: ar tikrai jau apie nieką ki
tą rašyti nebeliko? Ava, štai, šį 
klausimą pastačius, ir gimsta pati 
pirmoji pozityvi mintis apie Leni- 

Būtent: nebeliko! Apie ką gi ra
tas vargšas propagandistas? A- 
komunistinės Kinijos nesuardo- 
draūgystę? Apie narsių tarybi- 
kosmonautų erdvės užkariavi-

I vietoje Čia, manau, bus ta taip vi-[ aukštą), bet prie to jam reikia gar-į 

vulgari, į>įs, pripažinimo ir rašytojo vardo, i 
Propa- į jo prirašytiems puslapiams turi bū- 

/ ------- Į ti rasta vieta kultūrai paliktų pus-
cijos nuo Stalino laikų nepadaryta; lapių skaičiuje. Čia ir glūdi kon- 
ją peržvelgus, darosi iŠ viso neaiš- fijkto esmė. Jei mes tokius posmus, 
ku, iš kur susikūrė mitas, jog rusai kaip pradžioje cituotąjį, vadinsime 
yra propagandos meistrai. Kiek ta po^ja, ui kaip reikia vadinti Mal- 
propaganda atsilikusi nuo pačių vi-.jonjOj Gec(os arba Martinaičio kū- ----------  .. ----- ,, --------
dutiniauslų pasaulio standartų, ga, ryįą? Grafomanas poeto, rašytojo, dvylikos metų paliktą tuštybės tar- 
lima lengvai įsitikinti, paklojus vie ( dailininko vardo reikalauja ir užtai pa dar buvo įmanoma nutiesti til- 
ną šalia kito puslapį, reklamuojan-Į 1
tį “Coca - Cola” ir puslapi, skel
biantį tarybinius laimėjimus. Ge
riausiai tai parodys tiesioginiai pa
vyzdžiai. Skaitome: ‘Aš save skaidri
nu pagal Ilijičių, kad galėčiau to
lyn j revoliuciją plaukti.’ (Didelėm 
raudonom raidėm šūkis “Komjau
nimo tiesos” pirmame puslapy 19-
69. VII. 12).

‘Kaip aš myliu tave su šimtais 
fabrikų, 

Mano Lietuva, apvainikuota 
miškų!

Mūsų pėdos į žemę giliai

sur grūdama primityviai 
rėksminga propaganda, 
gandos sirtyje, atrodo, jokios evoliu-:

poezija, tai kaip reikia vadinti Mal-

Maironio, Žemaitės laikus ir tik pa- jos paliepimo saugos, 
skui palaipsniui pasisavinti vėlyves
nę nepriklausomybės laikotarpio kū
rybą. Manau, to priežastis buvo ne 
tik politika, bet ir estetikos raidos 
regresas. Šis darbas didžiumoje da
bar visgi atliktas ir šiuo laiku kelio- 

j se srityse lietuviškoji kultūra 
pasiekusi ir naujų laimėjimų.

ną. 
šys 
pie 
mų 
nių
mus? Brežnevo atidėtą kelionę į Ru
muniją? Pridėk tai prie tų sričių, 
apie kurias ir anksčiau nebuvo gali
ma rašyti, ir propagandos miškas 
tampa panašus į apdainuotą A- 
nykščių Šilelį, kuriame ant lauko

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.

fteAtad 9 v r — 2 v popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

“contact lenses”.
Vai. pasai susitarimu. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Oriso PR 6-7800; Namu 925-7097 

5159 South Datnen Avenue 
Valandos tik pasai susitarimą

Tričladlonlais uždarytu

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS, 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Sefitad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDI/OS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntrnent)

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIATA’BE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos (Migai susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterį) Ilgos 

Ginekologinč Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

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

kad origina
lesnė mintis arba meno forma ne
pastatytų jų įgyvendinto grafoma- 
nystės lygio j pavojų.”

Ir straipsnio baigminė išvada to
kia;

“Tai šitaip susiveda balansas. 
Spaudimo Lietuvos kultūrai yra 
daugiau, bet užtai grafomanų toli 
gražu ne tiek. Rusų grafomanų 
padedami, galime konkuruoti ir su 
didžiosios rusų tautos kultūra. 
Žmogiškąja prasme tai giliai liūd
na, ir užtai tikiuosi, jog tai bus pri
imta be sarkazmo atspalvio. Dide
lei rusų tautai (didelei, nes visgi 
jų virš šimto- milijonų) netrūksta 
talentų ir šiais laikais, nors laikai 
talentų vystymui buvo tragiškai 
nepalankūs. Toks Solženycinas, Pas 
temakas, tuzinai kitų galėtų pa
kelti rusų kultūros žvaigždę. Jų 
kūryba nespausdinama. Jevtušenko 
ir Aksionovas metami iš kol 
domiausio žurnalo “Junost” 
cijos. Kuznecovas pabėgo į 
rus. Sieniavskis, Danielius, 
kis sėdi kalėjime. Nyku ir
tai, bet visgi dalinai dėl kaip tik 
tų pačių priežasčių jaunuolis Lie
tuvoje neras reikalo skaityti “Ju
nost” ir pasirinks “Nemuną”, lite
ratūros mokytoja paliks ant preky
stalio “Znamja” bei “Oktiabr” ir 
nusipirks “Pergalę”. Jei kas tarp 
šių pasirinkimų nemato esminio 
skirtumo, tai tas dar pilnai neįverti
na to pavojaus savo tęstinumui, j 
kurį yra patekusi mūsų tauta.”

yra 
Per

perjis pasiruošęs sunaikinti bet ką, tą; trisdešimties metų tarpas 
kas tą jo garbės troškimą pavadin- didelis, ir šitai pasirodė nejmano- 
tų melu. O tai jau reiškia, kad rei-1 ma rusams. XX a. pradžios 
kia naikinti bet kokį meną, visiš
kai neatsižvelgiant į tai, ar tas me-

| nas esamai politikai pakenktų ar 
j padėtų. Jei tas grafomanas yra (ar
ba pasistengia tapti) ir partiniu 
biurokratu, tai jo naikinimo galia 

j pasidaro labai didelė.
i Šioje grafomanystės srityje rusų
i tauta yra mus nepalyginamai toli
. pralenkusi. Nėra ko stebėtis. Gra
fomanystės klestėjimo aukso am
žius, kai jokiai kultūrai nebuvo pa- 

jsimynę. ]jĮjta vįctoS) 0 sunaikintų ar nutil- 
dytų menininkų vietas užėmė iš-Tu per kova laimėta. Tarybų . dytų menjnįnkų vietas užėmė iš- 

.........Tėvyne! imtinai grafomanai, Rusijoje tęsėsi 

arti trisdešimties metų, gi Lietuvo- 
, je — nepilną dvyliką. Skirtumas 
svarbus. Galima ginčytis, kiek vi
suotinis estetinių kriterijų išjungi
mas pakeičia žmogaus sąmonę ko
kia nors propagandisto pageidauja
ma kryptimi, bet nėra abejonės, jog 
jo skonio pajautimas, jo kultūros 
poreikis ir vertinimo kriterijus atro 
fuojasi. Stalinui mirus, kai kultūri
nis gyvenimas vėl pasidarė įmano
mas, užmegzti lietuvių kultūros gi
joms teko grįžti iš pradžių toli j

(A. Venclovos ketureilis “Literatu- ! 
ros ir meno” pirmame puslapy, 19- • 
69. VII, 19).

O kultūrinio konteksto klode, 
peršokant j kultūros ir propagandos 
pusiausvyrą ir į patj nuosmukio 
dugną — j grafomaniją, S. Petriko- 
nio sakoma:

“Pakalbėkime apie propagandą ir 
kultūrą gaminančių žmonių sudė
tį. Idealioje padėtyje šios grupės tu
rėtų būti visiškai skirtingos, ir ši 
padėtis bus atsiekta, jei turėsime 
biurokratinius propagandistus (ar
ba vadinamus skelbimų “copy wri- 

i terš”) iš vienos pusės, ir, prileiski- 
■ me, rašytojus — iš kitos. Jei šių 
grupių veikimo sferos bus maždaug 
padalytos (pavyzdžiui, Lietuvoje 
propagandai privalomas puslapių

: skaičius nurodomas iš viršaus), tai 
ypatingo konflikto tarp šių grupių

i nebus. Propagandistai rašytų 
ir kol kultūrininkai neliestų 
draustų temų, jie galėtų 
savo. Sovietinė valdžia,

| savo
. bant jau apie kokias ten “ideologi- 

ir nes priežastis”), galėtų leisti kur 
kas platesnę kultūrinio gyvenimo 
formų laisvę, negu dabar yra lei
džiama. Pavyzdžiui, Lenkijoje tai 
jau seniai daroma. Abstraktusis me
nas ir absurdo teatras ten per de
šimt metų ne tik kad nesugriovė 
nė vieno režimo tanko, bet ir sukū
rė patogią iliuziją apie lenkinės val
džios laisves ir praplėtė lenkų tau
tos kultūrinius horizontus. Ši ideali 
kultūros ir propagandos pusiausvy
ra yra visuotinai suardoma, kai į 
sceną įžengia ne savo paskirtį su
prantantis propagandistas, bet gra
fomanas. Propaganda gali koegzis
tuoti su kultūra, tačiau bet kokia 
kultūra yra spiūvis į veidą ir tie
siog ' gyvybinis pavojus grafomani
jai. Ta prasme, pavyzdžiui, toks 
Laurinčiukas, Zeifas ar tuzinas ki
tų propagandistų yra mažiau 
kenksmingi, negu, prileiskime, lau 
reatas Venclova. Kaip ten bebūtų, 
Zeifas užpildo jam paskirtą pusla
pių skaičių, pasiima savo užmokes
tį, ir lietuvių literatūros aptari
muose jo pavardės linksniuoti ne
reikia. Ne taip draugas Venclova. 
Užmokestį, įis, žinomu, ima (Ir

mo
derniosios srovės, kurios turėjo ga
bių interpretatorių rusų tarpe, 
dabartinei Rusijos kūrėjų kartai y- 
ra visiškai ne tiek politiškai, kiek 
estetiškai, neįkandamos sritys. XIX 
a. klasika jiems liko ir lieka nepa
siekiama aukštuma, kultūra, kuria 
galima — ir iŠ tiesų privaloma — 
gėrėtis, bet su kuria nebeįmanoma 
užmegzti gyvenimiško ryšio. Raudo 
nosios biurokratijos Rusija atrodo 
taip ir liks pasmerkta gyventi ca- 
ristinės Rusijos šešėlyje. Nieko kito 
horizonte nematyti, kol Rusijos kul
tūrinį gyvenimą slegia ne tik par
tinės biurokratijos, bet ir legioninė 
grafomanų našta. Kiek jų yra, bi
jau spėti. Statistika, be abejo, pa
sakytų, kiek Stalino premijų buvo 
paskirta už jo portretų, simfonijų,1 
filmų, romanų, poemų ir statulų 
gamybą. Ne tuzinai, bet šimtai, gal 
tūkstančiai medaliais p-1;' ’.ų ir
savo medalinės garbės įsikabinusių 
grafomanų dabar užima redakto
rių, rašytojų, bei dailininkų są
jungų valdybų, meno ir literatū
ros profesūrų kėdes. Jie ir be parti-

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., kevlrt. tr penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

savo, 
už

rašyti 
žvelgdama

savisaugos požiūriu (nekal-

kas į- 
redak- 
Vaka- J 
Brods-1 
liūdna .

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
fiefit. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

kp.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeAtad. tik susitarus.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtai nuo 6 - 8 vakaro.

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii. 

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 830-IO71

Vizitai pagal susitarimą

i

Nuotr. V, MaželioKietai aUgniaužtoa riemoa rajflkoB...

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street 
___: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. I-lgonlai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 8. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ III KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarime 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0017

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

Vai.: v.

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CTORURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepta, skambinti 374-8012

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
j penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
I vai. vak.. šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. vy penktad 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Sefitad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3090

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Eigin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Eigin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63r<l Street 
Kampu 63-čios Ir Callfornla 
.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.

Šeštadieniais 2—4 vai.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

rel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU TR VAIKU UGU

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Plrmad.,. antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA III MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 50th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 Vai. tr nuo 6 iki 8 
v. v. Sefitad. 2—4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. tr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. IIEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-777L. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandoa: pirmad.. ketv 5—8 
antrad. tr penkt. t—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

vai..

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir Sefitad uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pairai susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 tki 8 v. v

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad.. antrad., penktad. 1-4 
ir 8-8 v v., ketvlrt. 6-8 v vakaro 
kateri taniai. 11 1 vai poetei



Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

peržiūrėjo jiems Lietuvoje gau
siai ir lengvai prieinamą litera
tūrą. Vis dėlto, kai kurie pralei
dimai man krito akin. Juos že
miau ir nurodau:

1) Bibliografijon įtrauktas F. 
Nowakowskio išvykos Lietuvon 
aprašymas, išspausdintas viena
me Varšuvos žurnale (1857), bet 
praleista Vilniuje spausdinta pa- 

I naši Dr. T. T. Tripplino knyga 
“Dziennik podrožy po Litvvie i 
Šmudzi”, kurios antrame tome 
(1858) autorius Strazdą kaip po
etą aukščiau kelia už Pošką ir 
nurodo, kad jo giesmės gerai ži
nomos liaudžiai bažnyčiose. Tai 
įdomus, ypač kad gana anksty- kaus sudarytoje XIX amž. lietu- 
vas, Strazdo populiarumo liudi
jimas.

2) Savo “Tėvynės Varpuose” 
Vincas Kudirka rašė (Varpas, 
1895, nr. 2; taip pat, Kudirkos

p. 280-281), kad 
“pernai keletas vyrų užmanė iš
leisti fotografijas mūsų raštinin
kų”. Pirmoji buvo išleista Straz
delio fotografija. Kai kas pikti
nęsis: “Tai, Tamista, negaliu to 
imt, o ypač dagi platint, nes, 
matai Tamista, Strazdelis kaipo 
kunigas buvo suspenduotas”. Su 
kartėliu rašė Kudirka: “Jeigu, jau 
prakeikimas, puolęs ant Strazde- 
lio-kunigo, lieka prakeikimu jo

(Atkelta iš 1 psl.) 
thuanian poetry” (Encyclopedia 
of poetry and poeties, 1965).

Strazdo bibliografiją sudarant, 
buvo peržiūrėti, kaip prakalboje 
nurodoma, taip pat Lietuvos is
torijos veikalai ir apžvalginės 
knygos apie Lietuvą įvairiomis 
kalbomis. Eilė tokių knygų, kurio 
se Strazdas paminėtas, bibliogra- 
fijon įtrauktos, betgi ir čia yra 
praleidimų. Pavyzdžiui nurody
siu tris: 1) A. Bossin, “La Li- 
thuanie” (1933), 2) M. Hell- 
mann, “Grundzuege der Ge- 
schichte Litauens und dės litaui- 
schen Volkes” (1966) ir 3) J 
Ochmanski, “Historia Litwy” 
(1967).

Jei pirmųjų dviejų knygų pra
leidimą galime lengvai paaiškin
ti paprastu nepastebėjimu, tai ge 
rai Lietuvoje žinomo Poznanės 
istoriko Ochmanskio knygos pra , raštai, II, 
leidimą (jo ankstyvesnė knyga, 
beje, įtraukta bibliografijon) 
sunkiau suprasti. Nebent ji yra 
Lietuvoje nepageidaujama (ofi
cialiai) ar net nepriimtina, nes 
Ochmanskio Lietuvos istorijos 
samprata, nežiūrint komunisti
nių kraštų istorijos veikalams! 
privalomos frazeologijos, bet kai 
kur iš esmės skiriasi nuo dabar; 
Lietuvoje privalomos. Pvz. nors, 
dabar 1917 metai Lietuvos istori- raštų, tai reiktų išmesti iš bažny- 
jos periodizacijoje yra laikomi | čios populiariškiausią iš visų gies- 
pradine naujo periodo data (taip m- ‘Pulkim ant kelių’. (...) Kad 
yra akademinėse LTSR ir lietuvių taip išleistų kas fotografiją Iskari- 
literatūros istorijose), Ochmans- joto, kabančio po drebulės, šaka, 
kis savo istorijos prakalboje tei-į tai į ūmą Jaiką išparduotų — 
gia, kad Spalio revoliucija netu
rėjusi 1917 metais tiesioginės į- 
takos Lietuvos istorijai. Todėl jis 
nepriklausomos (beje, tą žodį ra
šo be kabučių) Lietuvos laikus 
pradeda 1918 metais ir nepabijo
jo savo knygon įsidėti Vasario 16 
akto faksimilės, net A. Smetonos 
atvaizdo. SSSR 1940 m. ultimatu
mą Lietuvai jis ultimatumu ir 
vadina, nesušvelnindamas to ter
mino, kaip tai darė akademinė 
LTSR istorija, į SSSR vyriausy
bės notą ar pareiškimą. Be to, 
nors ir trumpai, bet gana konk
rečiai atpasakojo ano ultimatumo 
turini, duodamas skaitytojams 
progą tiksliau suprasti tikrąją 19- 
40 m. padėtį, negu tai galima su
žinoti iš akademinės istorijos. Sa
vo istorijoje Ochmanskis LTSR 
laikų nebeliečia, pasakojimą 
baigdamas Lietuvos įjungimu į 
SSSR 1940 m., nors nuo to lai
ko ligi jo veikalo'išleidimo pra
ėjo daugiau negu ketvirtadalis 
šimtmečio, taigi daugiau negu 
Lietuvai teko XX amžiuje nepri 
klausomai gyventi. Kažkaip sa
vaime iškyla mintyje paralelė su 
žinomuoju XIX amž. pirmosios 
pusės istoriku Teodoru Narbutu, 
kuris savo platųjį devyniatomį 
Lietuvos veikalą nutraukė, priė
jęs “prie tos epochos, kada tau
tos savarankiškumas baigėsi”, ir 
užsklendė knygą šiais žodžiais: 
“Paskutinis iš paskirųjų Lietuvos 
valdovų ir paskutinis Jogailaitis 
Žygimantas Augustas mirė... ir aš 
savo plunksną ant jo kapo su
laužau”. — Gal tad Ochmanskio 
veikalas ir negalėjo būti įtrauk
tas bibliografijon?

Anksčiau nurodytus įvairių 
svetimkalbių enciklopedijų, lite
ratūros žodynų ir panašius pra
leidimus suminėjau (kad ir ne 
visus) ne dėl to, kad jie būtų 
svarbūs ir priklausytų esminei 
bibliografijos daliai, bet todėl 
kad tokie dalykai recenzuojamo
je bibliografijoje žymimi. Juos 
suminėdamas, drauge norėjau 
kiek paabejoti, ar iš viso verta

Griaudžiai užtraukia “Pulkim 
ant kelių”,

Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Betgi vėliau tie Maironio posmai 
jau nebebuvo braukiami, ir juos 
randame 1958 metų “Pav. bal
sų” laidoje ir Maironio rinktinių 
raštų I tome (1956).

4) įtraukiant Maironio poezi
jos užuominą apie Strazdą, ne
reikėjo praleisti ir kun. Silvestro 
Gimžausko, neprilygstančio, ži
noma, Maironiui, bet šiaipjau 
gana reikšmingo “Aušros” (o net 
jau ir priešaušrio) poeto, nors 
kažkodėl nerandamo B. Prans-

registruodavo (sąrašas vėliau pa
skelbtas jo “Aleksandryne”, 11, 
1963). Be to, anie V. Biržiškos 

I žodžiai akivaizdžiai rodo, koks 
neteisingas yra “Tiesos” (1953. 
IV. 23 nr. 96) teiginys, kad 
“buržuaziniai istorikai, norėda
mi nuslėpti nuolatinius Strazdo 
jjersekiojimus, kuriuos jis patyrė 
iš bažnytinės vyriausybės, nety
rinėjo archyvų ir neieškojo ten 
žinių apie Strazdą. Tik tarybiniai 
literatūros istorikai ėmėsi tirti ar
chyvus, ieškodami žinių apie 
Strazdą” (ir t. t.).

9) Iš gausios surastos medžia
gos apie Strazdą tada spaudoje 
paskelbiau tik vieną nedidelį 
straipsniuką “Strazdo dainos Vii 
niaus cenzūroje” (Naujoji Lietu
va, 1943, nr. 273; tas straipsnis, 
beje, įtrauktas bibliografijon). 
Strazdo ir jo talkininko kun. V. 
Valmiko (ar Vilmiko) kovą dėl 
Strazdo poezijos antrojo leidinio 
plačiau aprašiau, pridėdamas ir 
surastuosius Vilniaus cenzūros 
komiteto bylos dokumentus (be
je, ir jie suregistruoti V. Biržiškos 
“Aleksandryne”). Rašinys buvo 
skirtas prof. V. Biržiškos šešias
dešimtmečio (1944) proga sukak 
tuviniam leidiniui “Bibliotheca 
Lituana”, kuris dėl karo sąlygų 
taip ir nebebuvo išleistas. Mano 
rašinys betgi nedingo. Vienam 
mano draugui prieš kokią dešim
tį metų iš Lietuvos rašytame laiš- 
ke buvo užsiminta, kad “V. Mc.

i rankraštis yra Respublikinėje bib- 
1 liotekoje. Atrodo, kai kas juo pasi
naudojo”. Jis tačiau neįtrauktas 
šion bibliografijon, nors joje ir 
yra specialus nespausdintos me
džiagos apie Strazdą skyrius, ir 
pvz. tokio J. Petrulio diplominis 
darbas (1933) suminėtas, kad ir 
reikėjo pridėti pastabą: “Nėr 
ra duomenų, ar šis rankraštis iš
likęs”. Sunku būtų patikėti, kad 
mano rankraštis (tiksliau, mašin
raštis) būtų neišlikęs. Ne taip jau 
lengvai dingsta bibliotekose sau
gomi rankraščiai. Matyti, jis ne
įtrauktas bibliografijon anaiptol 
ne dėl to, kad būtų likęs nežino
mas ar net dingęs. Kągi “Tiesa” 
juk seniai buvo paskelbusi, kad 
“buržuaziniai istorikai (...) nety
rinėjo archyvų ir neieškojo ten 
žinių apie Strazdą...”

10) Labiausiai betgi mane nu
stebino tai, kad buvo praleisti du 
straipsniai, nors jie buvo spaus
dinti ne kur kitur, bet pačiame 
LTSR Rašytojų draugijos savait
raštyje “Literatūroje ir Mene”. 
Tai V. Abramavičiaus straipsnis 
“Daugiau dėmesio kultūrinio-li
teratūrinio palikimo klausi
mams” (Lit. Ir Menas, 1955.VI. 
18, nr. 25), kuriame užsimena
ma apie Vilniaus universiteto ir 
akademijos bibliotekose rastus 
Strazdo gyvenimo dokumentus ir 
rankraščius su Strazdo kūrybos 
pavyzdžiais. Kitas straipsnis (ir 
svarbesnis) —- tai J. Kabelkos ir 
J. Lebedžio “Ar tiksliai ir teisin
gai pateikiama praeities literatū
ra?” (Lit. ir Menas, 1957.V.25,

; nr. 21), kur nurodomi įvairūs 
I netikslumai ir iškraipymai Straz
do “Giesmės Rygos miestui pa
gerbti” ir jo biografijos doku
mentų lietuviškuose vertimuose.

Bibliografijos autoriai medžia- 
i gą rinko iš įvairios jseriodikos ir 
knygų, “išleistų Lietuvoje ir už 

1 jos ribų”. Lietuvos ribas jiems 
nebuvo sunku peržengti, bet a- 
naiptol ne 1944 metų slenkstį. 
Tiesa, A. Bimbos ir kitų autorių 
straipsniai ar pasisakymai apie 
Strazdą Brooklyno “Laisvėje” ir 
jai artimuose leidiniuose rūpes- 
tingai, bent kaip atrodo, sužymė
ti. Bet iš naujosios pokarinės iš
eivijos darbų vos tik du, kiek pa
stebėjau, paminėti; būtent, V. 
Biržiškos “Aleksandrynas” ir ma
no rašinys “Pluoštas dokumentų 
apie Antaną Strazdą” (Aidai, 19- 
63-64). Tai neleistinai per maža, 
ypač tokioje išsamioje bibliogra
fijoje, kur nepagailėta vietos to
kioms smulkmenoms, kaip užuo
minai apie Strazdą 1948 m. sie
niniame kalendoriuje, ir kur 
kruopščiai suregistruota, jei ko
kia Strazdo daina išsispausdinta 
Vabalninko “Komunizmo švy
turyje”, Pasvalio “Stalino vėlia
voje”, Šilutės “Leninietyje” ir ki
tuose provincijos laikraštukuose.

Su panašiu kruopštumu per
žiūrėjus išeivijos (po 1944 m.) 
spaudą, susidarytų ne visai jau 

{Nukelta į 4 psl.),

vių poezijos antologijoje (1955). 
1870 m. Leipcige anonimiškai iš
leistoje savo knygelėje “Linkme- 
nės” Gimžauskas guodėsi, kad e- 
są pamiršti lietuvių kalba besi
rūpinusių žymių vyrų vardai, ku 
rių tarpe suminėjo ir Strazdą, o 
tai irgi gana ankstyvas Strazdo 
įvertinimo liudijimas, dar prieš 
kun. J. Katelės žinomojo straips
nio apie Strazdą išspausdinimą. 
Gimžauskas rašė (cituoju iš E. 
Volterio “Lietuviškos chrestoma
tijos”, 1901):

O gi šito nebevilkis (t. y., 
nesitikėk), 

Kad žinotų, kas tas Milkis, 
Daukšus, Širvyds ir Bretkūnas, 
Ruikis, Kuršą, Nesselmūnas, 
‘Aakas, Šleikers, Laukis, Rėza, 
Strazdas, Poška ir Pabrėža 

ir t. t
5) Galima buvo bibliografi- 

jon įtraukti ir M. Gustaičio “Sti
listiką” (1923), kur Strazdo po
ezijos ištraukos cituojamos kaip 
perifrazės ir toninio liaudies kir-1 
čiavimo pavyzdžiai. Žinoma, tai j 
nėra kokie labęi svarbūs dalykai, I 
betgi šioje bibliografijoje yra su
žymėtų ir mažiau reikšmingų.

6) Bibliografijos tautosakinių ! 
variantų skyriuje reikėjo įrašyti I

skyriuje kun. J. Bieliausko paruoštą knygą , 
dainos Vilniaus : 

liaudies dainų

I

I niekas nežiūrėtų, kad čia iš tikrų
jų ‘suspenduotas’.”

Labai gaila, kad tokioje 
kruopščioje bibliografijoje buvo 
praleista ana Kudirkos straipsnio 
vieta, atvaizduojanti ne tik to 
žymaus rašytojo ir kitų pažiūras 
į Strazdą, bet ir nurodanti įdo
mų Strazdo atvaizdo išspausdini
mo faktą.

3) Bibliografijos 
“Strazdas grožinėje 
ir mene” nurodoma,

literatūroje “Varguolių 
kad Straz- krašto lietuvių

■

Poetas Antanas Strazdas J. Kuzminskio medžio raižinys

do “Pulkim ant kelių” paminėjo tekstas ir melodijos” (1936); čia 
Maironis savo poemoje “Tarp 
skausmų į garbę” (1895) ir vė
lesnėje tos poemos redakcijoje, 

bibliografijas perkrauti nereikš- ■ Naujojoje Lietuvoje . Pamiršta 
mingomis smulkmenomis, ypač betS* nurodyti, kad visai panaši 
kad negalima išvengti plg. gau- i užuomina apie Strazdą yra ir 

šių praleidimų. viename iš populiariausiųjų Mai
Recenzuojamos bibliografijos renio eilėraščių, “Lietuva bran-1 Strazdas; pvz. liet, leidinių sąra- 

esminėn dalin įeina pačių lietu-, gi”; Jiesa> va<L asmęnybėsv kul*...........................................

pateiktoje dainoje “Tu, gegute, 
mandri ponia” kiek suskamba ži
nomosios Strazdo dainos moty
vas.

7) Recenzuojamon bibliogra- 
fijon įtraukti įvairūs bibliografi
niai sąrašai, kuriuose minimas ir

ŠVIESOS PRELIUDAI
BEN. RUTKŪNAS

1.

Balta šviesa
pirmuoju sniegu 
nupuolė ant bangos — 
žuvėdros! Vien žuvėdrų sniegas —■ 
pienas gyvasčiai palietas!

2.
O rytmetys — tūkstantabumis, tūkstantdūdis,

gėliakasls, — 
žvaigždžių smiltynuos naktį braidęs — 
ištroškęs, alkanas, besotis, 
ąsotį 
saulės jūron panarina 
ir senra, gerdamas saldumą vandenų 
su krykštančja puta 
gyvenimui gelmių nenrrtingumo išplakta.

Rimtis sparnu
paglosto žemę, jūras, plotus vandenų.
Ir aš einu, einu —
(pro drhgelį rytų, dienų, 
slopiųjų vakarų. Einu.)
Pro eibę spėtų - neatspėtų slėpinių
ir s'elą vandenų pakrantėje džiaugsmu peniu —
Aš — ieškantis, nerimstantis žmogus------
O rytas žiedaakis, mlglasparnis 
toks žavus!
Aš alsą sulaikau,
kad peteliškių, nei Aušrinės, 
glamonėjančios baltas žuvėdras, drobės būrinius 

laivus,

i

3.

Šviesa, šviesa!
Palaiminta, šventa, 
iš mirštančios tamsos! 
Iš lengvo j tave einu. 
Pagirdyk mano dvasią, 
nualintą sausros!
Ak, vis šviesiau! Vis tolumos arčiau!
Ir žalia, žalia —
vis žaliau------

ne:šbaidyčiau — —
Kad neišgąsdinčiau — 
tyliu, — 
kad siela susilietų su pirmuoju sniegu, 
atskridusiu vilione spindulių — 
tyliu.
Alsuokit, supkite baltas viešnias, 
bučiuokite žuvėdrų kojas vandenai! I 
(O, visagaliai, pirmapradžiai, 
o, amžinieji sfinksai — vandenai!!) 
Dainuokit praeitim ir dabartim — 
drąsiai, jaunai!

5.

Vai, mano godos, sapnas, vai buitis manoji —
jūros, okeanai, 

įėję į mane pilnybei, manyje sutilpę — 
lictonešiai viesulingieji, giliagelmiai — 
lizduos giedą ereliai, gulbės — slėniai, 
vežimo Visažynio besisuką tekiniai — šiurkščiai,

aillHIHHIIIIHIIIKIIIHMIMIIMIIM

vių ar bent Lietuvos žmonių raš
tai ir pasisakymai apie Strazdą, 
kurie ir sudaro pagrindinę me
džiagą, tiriant Strazdo gyvenimą, 
jo kūryba ir vertinant jo reikšmę 
tautai. Deja, šią bibliografijos da
lį man kaip tik sunkiausia ver
tinti ar juoba kritikuoti, atsižvel
giant į kiekvieno lituanisto darbą 
labai varžantį lietuviškų leidinių 
trūkumą šiame krašte, o taip pat 
prisimenant, su kokiu rūpestin
gumu bibliografijos sudarytojai

šai K. Nezabitauskio elemento- 
i riuje (1824), L. Ivinskio kalen
doriuje (1860), J. Karlowicziaus 
veikale “O języku litewskim” 
(1875). įtraukta ir žinomoji E.

i Estreicherio XIX amž. lenkų bib
liografija (I, 1872) kur paminė-

I ti du Strazdo dalykai. Tad visai 
' nesuprantama, kodėl neįtraukta 
V. Biržiškos “Lietuvių bibliogra
fija”, kurioje juk sužymėti visi 
Strazdo veikalai ir kur anotaci
jose Strazdo pavardė ne kartą mi- 

Kai ten prieš suma visi sutarę, nima ir aiškinamos įvairios bib-

to laikais tas posmas buvo išmes
tas, ir pvz. 1947 metų “Pavasa
rio balsų” laidoje nėra šių dvie
jų posmų:

Bažnyčios tavo ne tiek
gražybe,

Ne dailės turtais, ne auksu 
žiba;

Bet dega meilės maldos 
galybe,

Senųjų amžių gyva tikyba.

liografinės Strazdo problemos. Iš
ėjo taip, kaip anoje Krylovo pa
sakėčioj, kur entuziastingas zoo
logijos sodo lankytojas džiaugia
si pamatęs įvairius smulkius va
balėlius, o dramblio jis tai nepa
stebėjęs. Tiesa, prakalboje ir paski 
rų bibliografinių pozicijų anota
cijose V. Biržiškos bibliografija 
dažnai minima ir ja ne kartą pa- 
siremiama. Betgi ją būtinai į- 
traukti ir pačioje bibliografijoje 
surašytų leidinių tarpan. Pana
šiai, kaip įtraukta daug mažiau 
juk svarbi Estreicherio lenkų 
bibliografija, nesitenkinant jos 
nurodymu anotacijoje prie Sraz- 
do “Kant na pochwale miasta 
Rygi” atžymėjimo bibliografijoje.

Kadangi V. Biržiškos bibliogra
fijoje paskiri leidiniai sunume
ruoti, recenzuojamos bibliografi
jos skaitytojams būtų patogu, jei 
ir čia būtų nurodyti anie Biržiš
kos bibliografijos numeriai, ku
riais atžymėti Strazdo veikalai ar 
kur anotacijose minimas Straz
das. Būtų buvę gera, jei ir re
cenzuojamoji bibliografija pati 
būtų buvusi sunumeruota. Tai 
būtų nemažas palengvinimas, 
norint ją cituoti. Sakysime, kai 
kurių vokiečių lingvistų raši
niuose vietoje kurio nors lietu
viško leidinio antraštės tiesiog 
nurodomas atitinkamas V. Biržiš
kos bibliografijos numeris, tuo 
suprastinant ir labai sutrumpi
nant citavimą.

8) Be reikalo praleista ir Šiau
liuose leisto “Varpų” almanacho 
redaktoriaus rašytojo K. Jan
kausko (dabar Lietuvoje žinomo 
K. Janonio pavarde) pasikalbė
jimas su Vac. Biržiška “Aštuo
niolika valandų” (Varpai, 19- 
44), kur ryšium su ankstyves- 
niame almanacho tome pa
skelbtu J. Povilonio straipsniu 
“Sužalotas poeto veidas”, šiaip 
pasisakyta: “Štai tas Povilonis a-

pie Strazdelį kiek daug neteisy- pranešta apie naujai rastą Vilniu- 
bės prirašė, nepatyrinėjęs tiesio- Į je medžiagą apie Strazdą, bet 
ginių šaltinių. Juk mes dabar taip pat, kad ten kai kurios deta- 
viską aiškiai apie Strazdelį žino- į 

me. Vilniuje yra apie jį visa me-;
• džiaga. Jis tikrai turėjo du sū
nus, jis mišių metu ant grindų ! 
nusišnypšdavo nosį, įsigėręs susi
šaudydavo. Netiesa, kad Roeme- ! 
ris norėjo Strazdą sukarikatūrin- j 
ti” (ir t. t.).

Tas pasikalbėjimas tuo įdo-' 
mus ir svarbus, kad ten ne tik

lės (pvz. apie Strazdo susišaudy
mą — tai iš bylos su I. Petra- 
ševskiu; apie nusišnypštimą ant 
bažnyčios grindų — tai iš Obelių 
dekano 1828.V. 15 raporto) pir
mą kartą buvo spaudoje paskelb
tos. Mat, tuo laiku suradęs Vil
niuje nemaža naujų dokumentų 
apie Strazdą, juos parodydavau 
prof. V. Biržiškai, kuris juos susi-

Nuotrauka Uosio JuodvalkioSniego pūga
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mus, norėtųsi pastebėti, kad at
skiras nuotraukos elementas ne
būtinai turi priklausyti tik vie
nam kuriam privalumui. Ne, to
li gražu ne. Vienas nuotraukos 
elementas gali ir labai dažnai at
liepia ir patenkina kelis privalu
mus. Šiuo atveju, naudodami tą 
patį nuotraukos elementą, tie ke
li privalumai suartėja vienas su 
kitu, bet tas jų suartėjimas tuos 
išraiškos momentus neišblukina 
ir toli gražu nuotraukos nenu
vertina, o atvirkščiai nuotraukai 
priduoda vientisumo, kompozici
nio vienalytiškumo.

Baigiant norėtųsi pastebėti, 
kad nors pirminis žingsnis gerai 
nuotraukai išgauti yra jos nufo- 
tografavimas, tačiau lygiai svar
bu yra ir jos atrinkimas iš visų 
turimų. Fotografas, pasirinkęs fo
tografavimo objektą, išstudijuoja 
visus prie jo priėjimo būdus, iš- 
šaudo kelias filmas, jas išaiškina 
ir tuomet pasidaro pavyzdinius 
lapus. O čia ir prasideda visas 
atrinkimo įdomumas. Ne visuo
met ant popieriaus gaunasi tai, 
kas fotografuojant buvo norėta 
išgauti. Kartais rezultatas išeina 
prastesnis, o kartais net geresnis.
Man pačiam nuotraukų atrinki-| 
mas yra tiek pat kūrybingas, kaip j 
ir pats fotografavimas. Čia foto
grafas turi nuspręsti ne tik ku
rias nuotraukas didinti, bet taip 
pat kurias parinktos nuotraukos 
dalis atmesti, kurias vietas dau
giau užakcentuoti, kokį kontrastą 
panaudoti, ar nuotraukoje pa
brėžti šviesumą ar tamsumą, o 
gal nuotrauka šaukiasi specia
laus apipavidalinimo, kaip, sa
kysime, soliarizacijos ar negatyvo 
kristalizavimo. Aš visa tai čia mi
niu, nes anksčiau minėti keturi 
nuotraukos privalumai, lygiai 
kaip jie yra svarbūs komponuo
jant nuotrauką aparato langely
je, lygiai taip jie yra svarbūs, 
“komponuojant” nuotraukas 
laike atrinkimo iš pavyzdinių la
pų.

Aš viliuosi, kad priminimas šių 
į ne

(Atkelta iš 2 psl.) 
rai nuo gizelių...

Antras — nuotrauka turi bū
ti iškalbi. Nuotrauka tarp foto
grafo ir žiūrovo yra tas pats, kas 
žodis tarp rašytojo ir skaitytojo. 
Fotografija yra pokalbis paveiks
lais — nuotraukomis. O kad po
kalbis būtų įdomus, pasakotojas 
turi turėti apie ką pasakoti, bei 
ką pasakyti: savo mintis, įspū
džius, įsitikinimus, savo troški
mus. Dažnai tenka girdėti labai 
neįdomių pokalbių, bet dar daž
niau tenka matyti nieko nepasa
kančių nuotraukų. Nuotraukos, 
darytos vien tik dėlei nuotrau
kų darymo, niekuomet nebus iš
kalbios. Kad nuotrauka “kalbė
tų” ji turi būti rezultatas noro 
ką nors pasakyti, išsipasakoti. Ta 
čiau jeigu pats fotografas neturi 
nieko pasakyti ir tik tuščiai au
šina burną, tuomet ir jo nuot
raukos bus tuščios, nieko nepa
sakančios. Tiksliais žodžiais a- 
pibūdinti “ką nors pasakančią 
nuotrauką” yra gan sunku. Ta
čiau pabandysiu. Sakykime, tu
rime gerai standartiniai pozuo
tą, gerai apšviestą, gerai paimtą 
portretą. Si nuotrauka bus graži 
— ypatingai jei tai yra portretas 
gražaus veido. Tačiau tokie port 
retai nieko nepasako. Tuo tarpu 
pažiūrėkime į nuotrauką veido, 
pagauto juoko ekstazėje, skaus
mo agonijoje ar liūdesio gilumo
je. Šios nuotraukos tikriausiai ne- 
išpildys visų apšvietimo reikala
vimų, neparodys to veido gra
žiausios pozos, gal net turės ir 
techniškų trūkumų, bet jos kal
bės, jos pasakos, gal net rėkte 
rėks, o visos kitos tiktai klausy
sis.

Trečias — nuotrauka turi tu
rėti jausminį momentą. Kiek- 
Vienas meno kūrinys turi jausmi
nį pradą. Bejausmis žmogus — 
jei tokių iš viso yra — negalėtų 
būti menininku. ^Nuotraukos, 
bent tos, kurios priklauso groži
nei fotografijai, yra meno kuri- 
niai, ir tokie negalėtų būti, jei I kelių nuotraukos privalumų ne 
savyje neturėtų jausmo. Nuotrau- atbaidys, o atvirkščiai paskatins 
ka be iškalbos taip pat turi pa-, mQsų fotografus dalyvauti L.F.A. i 
veikti žiūrovo nuotaiką, pa- foto konkurse. 
šaukti džiaugsmą, gailestį, pyktį... i 
Nuotrauka turi perduoti fotogra
fo nuotaiką, įsijautimą, jo išgyve
nimą. Jei “iškalbias” nuotraukas 
yra sunku žodžiais apibūdinti, tai 
išsakyti nuotraukos jausmą yra 
beveik neįmanoma. Tačiau kiek
vienas jautrus žiūrovas visuomet 
pajaus nuotraukoje jausmo buvi
mą ar jo trūkumą. Čia dar tiek 
galima pasakyti, kad fotografas 
turi būti nuoširdus ir atviras, kur 
damas nuotrauką. Jausmas į nuo 
trauką dirbtinai neįdedamas.

Ketvirtas — nuotrauka turi 
patenkinti grafiškos kompozicijos 
reikalavimus. Kiekvienas vaizdi
nis išsireiškimas gali būti išreikš
tas padrikai, be jokios tvarkos, ar
ba iš kitos pusės jis gali būti išdės
tytas su logišku nuoseklumu, bei 
akiai patraukliu tvarkingumu. 
Antruoju atveju tas išsireiškimas 
ne tik bus lengviau “skaitomas” 
bet tuo pačiu bus patrauklesnis 
ir ilgiau liks atmintyje. Šalia ta
pyboje naudojamų grafinės kom 
pozięijos priemonių, kaip linijų 
harmonijos, objektų logiško išdės 
tymo, dydžio skalės panaudoji
mo, bei erdvės išnaudojimo, fo
tografija dar turi kelias savitas 
priemones, kaip ryškumo gilumą 
ar negilumą, stambų grūdą, iš- 
blukinimą, optinį žėrėjimą. Čia 
taip pat reikėtų priskaityti ir spe
cialius apipavidalinimo būdus, 
kaip soliarizaciją, kuri išryškina 
tonų perėjimų linijas, emulsijos 
kristalizaciją, bei naudojimą pla
taus kampo ir tele objektyvų per
spektyvos kraštutinumams išgau
ti. Nuotrauka gali atitikti pir
muosius tris privalumus, tačiau 
be grafinės logikos ta nuotrauka 
bus tolygi įdomiam laiškui, para
šytam “lyg su vištos koja”, atseit, 
rašytam neišprususiu braižu.

Trumpai paminėjus šiuos 
bendrus nuotraukos reikalavi

I

ANTANO STRAZDO 
BIBLIOGRAFIJA

spalvos viršeliu, Iš kurio j mus Į savo skaitytojams keletą dar- 
žvelgia Sopulingoji Madona — buotojų ir žinių apie mūsų mok- 
lietuvių liaudies skulptūros mo- sleivių spaudą. Mes norime ir vi- 
tyvas, prasmingai besikartojąs liamės, jog mūsų skaitytojai susi
dėk Pirčiupio Motinoje, tiek čio
nykščiame mūsų mene.

Vladas Ramojus, užsimojęs 
duoti šiems laikams ir ateičiai j 
pokario metų lietuvių partizani- j 
nės laisvės kovos kiek tik įmano
ma tikslų ir detalų aprašą, savo, 
pasiryžimą vykdo su nemažėjan-' 
čiu užsidegimu. Kruopščiai rink-' 
damas anos kovos Faktus ir nau
dodamasis net ir okupantų pa
skubtais šaltiniais, jis šiame ant
rajame “Kritusių už laisvę” to
me, gal net dar labiau negu pir
majame, duoda žmogų sukre
čiantį kovų visumos ir jų deta
lių vaizdą. Įspūdis vietomis yra 
tikrai pribloškiantis, kai čia pat 
greta didžiausio heroizmo reiš
kiasi ir išdavystė, šalia besąlygi
nės aukos — niekšybė.

Šios knygos skaitytojas vargu 
ar nuo jos atsitrauks, knygos vie-

(Atkelta iš 3 pusi.) 
maža (ypač kaip tokiam trum
pam laikotarpiui) Strazdo bib
liografija. Nestigo čia platesnių 
ar trumpesnių pasisakymų apie 
Strazdą paskiruose veikaluose; 
pvz. B. Kviklys, “Mūsų Lietuvo
je” (II, 1965) aprašydamas Ka-

domės labiau netik Ateities skai
tymu, bet ir kitų jaunimo žurna
lų rėmimais. Būtų gražu, kad mū
sų moksleivija dar gausiau rašy
tų į savo laikraštėlius, o studen
tai — į “Lituanus, Gaudeamus, 
na, ir žinoma į Ateitį”.

I O po to sekančiuos žurnalo majus, skyrė Strazdui dvi nema- 
i puslapiuos jau ir spausdinami vis 
kuriuo nors labai įdomiu atžvil
giu įdomūs ir nesikartojančiai į- 
vairūs pokalbiai su “Lituanus” 
žurnalo administratorium Jonu 
Kučėnu, su australiškųjų “Atei
ties Žingsnių” redaktorium kun. 
Petru Butkum, su akademikų 
skautų žurnalo “Mūsų Vyties” 
redaktore Ramune Kviklyte, su 
Lietuvos Vyčių žurnalo “Vyties” 
redaktore Irena Senkute ir su lie
tuvių evangelikų reformatų žur
nalo “Mūsų Sparnų” redaktoriu
mi Eugenijum Geruliu. Taipgi Al
gio Čepo rašoma apie kuopų lai
kraštėlius ir jų naudą. Atspaus
dintas ir prof. dr. Antano Ma
ceinos laiškas Ateitininkų Federa
cijos vadui prof. Justinui Piku-1 
nui, priimant Stasio Šalkauskio 
vardo kūrybos premiją. Kaip ži-!
nom, ateitininkų rūpesčiu įsteig šinei vyresnybei, kad jis juos ne- 
ta Stasio Šalkauskio vardo kury- tinkamai pašiepęs “Pagrabas 
bos premija 1969 metais buvo pa- Palšio” eilėraščiu. Taigi toji Straz 
skirta žymiajam mūsų filosofui ir do byla “Naujienose” buvo at- 
rašytojui Antanui Maceinai. Ta pasakota anksčiau, kaip K. Kor- 
proga dr. J. Pikūnui rašytame 
laiške laureatas, be kita ko, sako:

“Ateitininkų Federacija yra šią 
premiją pavadinusi “kūrybos pre
mija”. Tai prasmingas vardas! 
Tačiau jis gavėją ne tik pager
bia, bet sykiu ir įpareigoja, kad 
nesiilsėtų ant įgytų “laurų”, bet 
kurtų ir toliau. Šia prasme jau
čiuos įpareigotas ir ašen. Tiesa, 
mano gyvenimo kelias yra nu
barstytas — ne rožėmis, bet raš
tais, dažniausiai smulkiais, nes

žas skiltis; A. Vaičiulaitis, K. 
Gečio knygoje “Katalikiškoji Lie
tuva” (1946) trumpai apžvelg
damas liet, literatūrą, nepagailė
jo Strazdui viso puslapio. Nesti- i 
go ir periodikoje straipsnių apie j 
Strazdą jo gimimo sukakties ir 
kitomis progomis, ar ir be ko
kių ypatingų progų. Kartais bu
vo ir naujos medžiagos paskelb
ta. Pvz. iškilus laikraščiuose tam 
tikrai diskusijai, ar žodis “bam- 
bizas” yra pašiepiamos reikšmės 
ir todėl vengtinas, Ad. Šernas 
(slapyvardis?) straipsnyje “Bam- 
bizas ir kiti Lietuvių kalbos va
dovo neaiškumai” (Naujienos, 
1951.XI.2, nr. 259) trumpai at
pasakojo '(beje, informacijas bu
vo gavęs iš V. Biržiškos) Strazdo 
bylą, evangelikams-reformatams 
apskundus Strazdą katalikų dva-

• AIDAI, 1969 m. lapkričio 
Nr. 9. Mėnesinis kultūros žurna
las. Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 021 
22. Leidžia lietuviai pranciško
nai. Administruoja T. Benvenu- 
tas Ramanauskas 'OFM, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. Prenumerata 10 dol. me
tams.

Šį kartą žurnale pirmuoju straip
sniu duodamas S. Petrikonio 
raštas “Pozityvios mintys apie Le 
niną”. Bet lenininė antraštė te
bėra tik vaizdingumo priemonė, 
kai tuo tarpu pačios straipsnio 
mintys sukasi apie gana šakotą 
šiandieninės Lietuvos kultūrinę 
kasdienybę ir tos kasdienybės san 
tykį su okupantu. Pora straipsnip 
ištraukų duodame šios dienos kul 
tūrinio “Draugo” antrajame pus
lapyje.

Vienas poezijos puslapis ski
riamas kažkur tarp Bogutaitės ir 
Sadūnaitės sau vietą radusiai Sta
sės Šakytės poezijai.

Antanas Maceina baigia savo' 
anksčiau pradėtą raštą “Ateizmas 
ir komunizmas”. Autorius visas 
savo giliai išmąstytas ir į tikrovę 
atremtas mintis baigia tokia išva
da:

“Visa tai rodo, kad komunis
tinis ateizmas iš tikro yra išaugęs 
iš bendro ateistinio Vakarų sąjū
džio, tačiau savo nuoseklumu ir 
griežtumu jis yra šį sąjūdį pra
lenkęs, virsdamas jo atbaiga bei 
viršūne. Vakarų ateizmas buvo ir 
tebėra daugiau ar mažiau vidinis 

I žmogaus nusistatymas. Tuo tar- į 
į pu komunistinis ateizmas jau pra. 
į laužia šio nusistatymo sienas ir 
' vis labiau virsta viešojo gyveni
mo būdu, pasiglemžiančiu net ir 
tuos, kurie savo viduje dar ir no
rėtų tikėti. Pradžioje minėtas,“is 
torinis ateizmas” įsikūnija komu
nizme labai ryškiai, tapdamas ob 
jektyvine būsena ir tuo pasiekda
mas aukščiausio laipsnio. Juk pra
lenkti netikėjimą, virtusį visuo
menės būvimo būdu, jau nebega
lima. Šia tad prasme sovietiniai 
mąstytojai ir kalba apie komunis
tinį ateizmą kaip aukščiausią a- 
teizmo lytį bei viso ateistinio są
jūdžio apvainikavimą.”

Šio “Aidų” numerio graži nau
jiena yra vokiškai rašančios lie-

• “Draugo” kultūrinio priedo 
pirmojo tpuslapio naujai sukurta 
didžioji antraštė, o taipgi atski
rų skyrių naujos antraštėlės yra 
pieštos dail. Algirdo Kurausko.

Nuotrauka Algirdo GrigaičioŠviesa ir šešėliai

tuvaitės, poetės Aldonos Gustai
tės eilėraščių vertimai jos gimto- 
jon lietuvių kalbon ir paties re
daktoriaus straipsnis, supažin
dinąs skaitytoją su šia, mums li
gi šiol mažai žinoma, literate, su
pažindinimą baigiant tokia vilti
mi: “Kadangi pati Aldona Gus
taitė jaučia nuo savosios tautos 
atitrūkimą ir išpažįsta prigimtinį 
lietuviškumą savosios kūrybos pa
grindu, gal būt, kada nors atei
tyje ji pabandys prakalbėti ir sa
vo tėvų kalba”.

Dviejų šimtų metų Napoleono 
gimimo sukakties proga apie “Na 
poleono legendą” rašo istorikas 
Vincas Trumpa, o Liublino uni
jos istorinius dirvonus gana mū
suose šviežiai varto Zenonas I- 
vinskis.

Apžvalginėje žurnalo dalyje I 
stambiausi straipsniai yra: pirma
sis Antano Mažiulio raštas, objek
tyviu ir akademiniu gilumu žvel
giantis į 60 metų sulaukusio mū
sų žymiojo tautosakininko dr. J. 
Balio gyvenimą ir jo mokslinę 
veiklą; antrasis — Prano Pau- 
liukonio netrumpa ir akylai taik
li Alberto Geručio redaguotosios 
knygos “Lithuania 700 Years” re
cenzija. Dar minėtina : St. Barz- 
duko Pr. Skardžiaus knygos “Lie
tuvių kalbos kirčiavimas” recen
zija, dr. P. Rėklaičio pastabos a- 
pie pirmąją lietuvišką iliustruotą 
knygą vaikams; įdomi ir J. Vaiš
noros MIC iš “Civilta Cattolica” 
paruošta tema “Bažnyčia, kuriai 
prieštaraujama”. .

Apžvalginės žurnalo dalies ve
damasis yra nepasirašytas ( tai, 
reikia manyti, yra paties redak
toriaus) straipsniukas, pavadin
tas — “Akademiška” reklama ir 
“mužikiška” kritika. Raštą—rep
liką reikėtų laikyti grynai “sakė 
— pasakė” pobūdžio. Iš tikrųjų, 
kodėl visa tai rašyta ir kam visa 
tai rašyta, tiksliai šaltinių ir prie
žasčių nenurodant, bus aišku gal 
tik labai siauram rateliui palies
tųjų ir suinteresuotųjų, o šiaip 
jau daugeliui bus gana neaišku, 
kodėl šį kartą to rašto antraštėje 
lygiai “akademiška” ir lygiai 
“mužikiška” imama į kabutes. 
Aplamai manytume, kad šitokio, 
labai jau laikratšinio sukirpimo 
replikos galėtų būt akademiniam 
ir kultūriniam žurnalui ir nevi
sai būtinos. Ypač kai, taip leng
vai rašant, lengvai užšokama ir 
ant lyg sau pačiam įsismeigto a- 
kėtvirbalio. Pavyzdžiui, čia mini- 

! mam rašte sakoma: “Akademiš- 
kumas reiškia dalykišką tiesumą. 
Ta pati jo prasmė ir kritikoj — 
įžvalgus vertinimas. O kas kokiu 

: temperamentu vertina, tai prik- 
| lauso nuo paties žmogaus. Kaip 
skyrėsi V. Mykolaitis-Putinas ir 
B. Sruoga, taip skiriasi A. Vaičiu
laitis ir A. Sietynas.” Pasakyta 
šventa tiesa. Betgi čia niekuo dė
tas ir pripažįstamas dalykų verti
nime temperamentas J. Aisčiui, 
gi “Aiduose” buvo priskirtas kaip 
blogybė, rašant apie aistiškojo 
temperamento “Milfordo gatvės 
elegijas”.

• Vladas Ramojus, .KRITU
SIEJI UŽ LAISVĘ. II tomas. Į 
Laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti leidinys Nr. 9, 1969 m. 
Aplanko, viršelio ir skyrių pra
džios piešiniai dail. Prano Lapės. 
Knyga 195 psl.

Gerai atsimename, kaip 1967 
metais Lietuviškos knygos klubo 
Chicagojoje išleistas pirmasis 
“Kritusių už laisvę” tomas buvo 
bematant išpirktas, ir jau seniai 
anos knygos jokiuos knygų plati
nimo centruos dabar negalima 
gauti. Tačiau gerai padarė auto
rius Vladas Ramojus ir leidėjai, 
kad jie pirmoj eilėj statė ne pa
kartotiną ano tomo išleidimą, 
bet antrojo tomo rašymą ir jo 
spausdinimą. Ir štai po ranka jau 
guli knyga, medžio kamieno

Vi. Ramojaus knygos viršelis, pieštas 
dail. Prano Lapės

sako “Tiesoja” (1953.IV.23), ku
ris ten tą bylą paminėjo kaip 
dar neperseniausiai (“prieš kiek 
laiko”) surastą.

(Bus daugiau)

l.

nu prisėdimu nepabaigęs. Kiek
vienas jos puslapiuos ras ir savo 
gimtosios ar jai artimos apylin
kės partizanų žygių aprašymus, nevengjau laikraščių bei žurnalų.

j Susirinko eilė ir knygų. Bet vi- 
' sas jas pergyvenu lyg kokį įvadą

kuriuos seks drebančia širdimi.
Tikime, kad ir antrasis “Kritu

sių už laisvę” tomas bus beregintI t kažį^s' vh daHieka ne’iš“s7-
išpirktas, o Vladas Ramojus tuo 1 
pačiu atkaklumu rašys (o gal jau 
rašo?) ir trečiąjį tomą, kurį, ne
abejojame, Į Laisvę fondas vėl iš
leis.

Tik autorius ir leidėjai turėtų 
atkreipti akylesni dėmesį į pasi
taikančias kalbos klaidas ir ypač 
į skyrybą.

• ATEITIS, 1969 m. lap
kričio mėn. Nr. 9. Lietuvių ka
talikiško jaunimo žurnalas. Red. 
Jonas Šoliūnas, 6641 So. Alba
ny Avė., Chicago, III. 60629. Ad
ministruoja Juozas Polikaitis, 72 
35 S. Sacramento Av., Chic. III. 
60629. Prenumerata metams 5 dol 
Šis naujas “Ateities” numeris la 
blausiai skiriamas lietuviškajai 
jaunimo spaudai. Tad ir žurnalo 
pirmajame puslapyje, be kita 
ko, skaitome: “Ateitis, šiame nu
meryje, bent trumpai pristato

kyta ir neišreikšta. Šis tad jaus
mas verčia mane ir toliau kurti,

ieškoti, mėgsti mintį su mintimi. 
Gal tai apskritai žmogaus likimas 
nesustoti prie to, kas jau pasiek
ta, o gal .tik manas nerimas — 
kas čia gali tikrai žinoti?”
įdomūs ir visi kiti “Ateities” pus

lapiai, pamarginti jaunų poetų ir 
beletristų plunksnomis, stovykli
nėmis statistikomis, kursų aprašy
mais ir moksleiviškos veiklos ko
respondencijomis.

(Nukelta į 6 psl.)
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Kas tik turi gerą skonį.
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Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
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C iki C vai. vak. Sekmadieniai* nuo 11 tkl C v. v.

Sąskaitos apdrausos iki $20,000.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

Notary Public Service 
Free community roorns for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay ai) 
family bills with our spec’l 
money order checks.

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

Certlfikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $1.000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Sėli & redeem D.S. Bonds 
Two large free park’g lot* 
Save-by-Mai] Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxe*

Chicago Savings
_ and Loan Asiooiation

0/
/Q Ant visų knygelių

* sąskaitų
NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

[INSURED



Sukiliminė mozaika f

JURGIS GLIAUDĄ

Praėjusiais metais per ‘“Euro
pos Lietuvio” atkarpas ėjo Vy
tauto Rimkaus atsiminimų pluoš 
tas: “Lietuvių sukilimas Vilniu
je 1941 metais.” Vėliau medžia
ga buvo išleista ir atskira brošiū
ra, kuriai įvadą parašė Stasys 
Žymantas. Brošiūrą atspaude Ni
da Press.

1941 metų sukilimas, vienas iš 
lemtingų įvykių tautos suvereni
teto siekių istorijoje turi nuosta
biai mažai memuarininkų. O jo 
dalyvių atsiminimų, tų dalyvių, 
kurie nebuvo tuo laiku kabine
tuose, bet kovojo gatvėse, ant 
barikadų ir kelių užkarduose, už
tenka gal vienos rankos pirštų su
skaičiuoti. Analitinių vertinimų 
yra keli, pakankamai išsamūs, 
kaip antai A. Mažiulio Lietuvių 
Enciklopedijoje.

Juo labiau įdomu sulaukti su
kilimo dalyvio ir liudininko ški
cų minimos brošiūros puslapiuo
se. Autorius pavadino medžia
gą asmeniškais prisiminimais, ga
na tiksliai naudodamas tą api
būdinimą, nes sukiliminė epopė
ja, dėstoma tekste labai jau as-! 
meniška, surišta tik su memuari- 
ninko veiksmais, be mažiausios 
pretenzijos apimti įvykį platesne 
skale. Dalinai tą trūkumą išper
ka Stasio Žymanto įvadas.

Vytauto Rimkaus atsiminimai 
mane sugrąžino į tą periodą, ku
riuo aš rinkau medžiagą savo ra
šomam veikalui AGONIJA. Tai 
buvo smulki, kartu ir polėkiška 
ekskursija į įvykius, buvusius (ta 
da, kai rinkau medžiagą) tik 
prieš dvidešimtį metų. Man nuo
stabiai maloniai talkino bent 50 
korespondentų - bendradarbių, 
AGONIJOS metu turėjusių as
menišką sąlytį su veikale dėsto- 
momais įvykiais. Knygos pabai
goje aš pridėjau rašytinės me
džiagos sąrašą, kuriuo aš naudo
jaus. Tačiau stipriausia atrama 
buvo tų asmenų liudijimuose. 
Tai buvo liudijimai asmenų, bu
vusių greta įvykio, imant nuo 
prezidentūros ir paskutiniojo po
sėdžio, ligi pat tų mažųjų, kurie 
praeidami ką nors regėjo ar jau
tė.

Kai kurie dalyviai, AGONI
JOS beveik bendradarbiai, leido 
atskleisti jų vardus, kiti neleido. 
Todėl savo autorišku nuo
sprendžiu aš leidžiu sau atskleis
ti tik tuos, kurie jau pasitraukę 
iš mūsų tarpo. Tai Faustas Kir- 
ša nuostabiai atskleidęs liudinin
ko plunksna maskvines nuotai
kas okupacijos prieangyje. Tai 
buvo Henrikas Blazas, artimiau
siai pažinęs Justą Paleckį. Ačiū 
visiems kitiems, kurie man talki
no su nuostabiu prielankumu.

Ir vis dėlto tokio kvalifikuotu- 
mo asmenų liudijimai, tik nu
slinkus porai dekadų po anų įvy
kių, duomenys kai kur nesutiko 
su kitais ir iš kito šaltinio. Ir tai 
visai nenuostabu. Priešingai — 
tai didžiulė vertybė atrasti dau
gybę vieno spindulio spektrų. Ir 
kur buvo prieštaravimai, aš drį
sau juos dėti į veikalą, kaip ko
lektyvinį liudijimą istorijai. Ir, 
dažniausiai, jeigu veikale mini
ma krūva nuorūkų masyvioje 
peleninėje ar Paleckio palinki
mas kartais labai františkai ap- 
apsirengti, tie faktai kelių liudi
ninkų duomenyse mari buvo ne
abejotini faktai.

Vytauto Rimkaus atsiminimai 
tad savo asmeniškumu, susikau
pimu dėmesio tik su betarpiškai 
patirtu reiškiniu, man atrodo ge
ru atsigrįžimu į AGONIJOS ra
šymo periodą. Ak, kaip aš geis
čiau po AGONIJOS parašyti tą 
atsigavusios tautos reakciją į 
smurtą — PRISIKĖLIMĄ, ku
rio žodžiu užbaigiau AGONIJĄ.

1941 metų sukilimas prasidėjo 
Vilniuje birželio 23 d. 7 vai. vak. 
Sekančią dieną 4 vai. Vyte į Vil
nių jau įvažiavo vokiečių maši
nos. Tad sukilimo periodas tebu
vo tik devynios valandos. Devy
nios begaliniai ilgos valandos 
sukilimo dalyviams. Knygutėje 
tiesiogiai sukilimo akcijai paskir
ta tiktai 9 puslapiai. Tai, aišku 
skurdoka ir šykštu. Jeigu Rimkus 
būtų mano renkamos medžiagos

no Vilniaus LAF gretas 1941 m. 
birželio 7 d. areštai, LAF nedin
go iš Vilniaus miesto. Jeigu LAF 
veikė autonomiškai, tad neleng
va, suprasti, kad sukilimo pra
džioj iškilo visu lemtingu svoriu 
sukilėlių būstinės klausimas ir, 
juo labiau, vado klausimas.

Visa tai liudytų, kad sukilimas 
pradėtas spontaniškai, tiesiog iš

talkininkas, aš apipilčiau jį anke
tinių klausimų kruša: nereikia! 
šykštauti, kada sustoji prieš isto
riją. /

Mano akimis žiūrint, visai ne
reikalingas yra dėstymas, kaip 
“rusai bolševikai suorganizavo 
lietuvius prieš save”. Sunku pil
nai angažuotis dėstymui, kada 
daugybė vardų palieka po rai
džių inicialais. Netinka dažnas Teisių fakulteto dekanato. Sun- 
banalių ir su įvykio svoriu nesu- ku sutikti, kad pradinis sukilimo 
sijusių faktų įterpimas į taip į 

brangią temą. Tačiau labai ge-1 
ras yra skyrelis “Pogrindinin
kų susirinkimas”, puikiai atsklei
džiąs dabar, gal būt, nenuvo
kiamas ano meto nuomones, 
samprotavimus, nuogąsčius ir, 
dabar jau klaidingas premisas, 
išeinant su ginklu į gatvę.

Tame susirinkime Vytautas 
Rimkus buvo išrinktas Vilniaus 
miesto lietuvių sukilimo vadu. 
Todėl nenuostabu, kad mes esa
me pasirengę patirti sukilimo 
procesą visoje jo pilnybėje, iš
girsti autentiškai išgyventų suki
lėlių medžioklių ginklams gau
ti, įsiveržimus į įstaigas, susišau
dymus, sužeistųjų vaitojimus, 
nukautų veikdus, tiltų atakas, 
geležinkelių stoties barikadas... 
Tai viskas verčia liepsnoti ne tik 
beletristo, bet kiekvieno lietuvio 
smegenis.

Ir nuostabu, kad Rimkus pro 
visus tuos elementarius sukilimo 
dalykus praeina čia daugiau kaip 
santūriai. Mažo pogrindininkų

I

susirinkimas buvo toks, kuriame 
parinko vadu nebuvusį kariuo
menėje asmenį. Kur buvo kuris 
nors kitas, mokąs vartoti ginklą 
ir bent kiek suprantąs elementa
rinius karybos principus? Vargu[ 
ar sutiksime ir su tuo, kad gali- [ 
ma pradėti sukilimą didžiuliame 
mieste, iš anksto net nežinant, ar j 
sukilę žmonės turės ginklų.

“Doc. 2. atsisėda rašyti atsi
šaukimą Vilniaus miesto gyven
tojams apie lietuvių sukilimą. A- . 
bu skaitome, taisome. Sėda prie 
mašinėlės, perrašo” (28 psl.)..

Tuo tarpu atsišaukimas neži
nia kur gali būti atspaustas, ku-' 
riuo būdu paskleistas Vilniaus 
gatvėse. Ateina naktis su toli- j 
mais šūviais. O kitos dienos ry
tą rusų jau nebėra Vilniuje. Au
torius išeina iŠ štabo į gatves. 
Vokiečiai jau mieste. Milicijos I 
nuovados jau partizanų žinioje. 
Visi skubiai ginkluojasi. Ir ka
žin kieno sugestija jau dalinami 
partizanams TDA raiščiai.

Keistai atrodo, kad dar buvo 
būrelio išrinktas sukilimo vadu, kiti sukilimo centrai, kurie siun- 
kaip iš teksto atrodo, Rimkus tė vyrus atakon, pulti ginklų 
neturėjo net artesnio kontakto [ sandėlius ir milicijas, susišaudy- 
su sukilimo eiga ir žaibiškai ti su rusais, net imti rusus ne- 
gimstančiomis jo situacijomis. 
Rimkus apie porą valandų ski
ria miesto apžiūrai. Jis eina gat
vėmis, nusileidžia į universiteto 
rūsį, kur randa nuo laukiamo 
bombardavimo susislėpusius žmo 
nes, bara lietuvį už “per anksti” 
iškeltą trispalvę Gedimino bokš
te. Sugrįžęs iš tų apžiūrų, Rim
kus dėsto sukilimo pradžią šiais 
sakiniais:

“Vaikštau dekanato kamba
riuose. Pasižiūriu į rankinį laik
rodį ir į laikrodį ant sienos.

Sustoju.
Tylu. Mieste šūvių negirdėl/i. 
Žiūriu pro langą. Nieko 

matyti.
Staiga kažin kur pasigirsta 

viai. Dar kiek, ir automatų 
lenimas.

Atsisėdu.
Klausausi.
Mano saugotojas stebi, nieko 

nesako.
Pasižiūriu į laikrodį: sukilimas 

pradėtas punktualiai.”
Tačiau mes, skaitytojai, kurie 

laukiame čia sukilimo proceso 
reveliacijų, sunkiai įtikime, kad 
sukilimas pradėtas, vyksta, per
eina per daugybę savo fazių. 
Mane, kaip beletristą, provokuo
ja tas lakoniškas trumpumas, lyg 
atkaklus nuslėpimas, kas gi vyks
ta už to kambario sienų, kur sė
di sukilimo vadas, klausti ir 
klausti ir klausti daugiau.

Ir didelius įvykius galima dės
tyti trumpai, nedramatizuojant, 
be sintezės. Ta prasme, Rim
kaus knygelė verta dėmesio, kaip 
ypatingai asmeniškas išgyveni
mas, netikėtai įsivėlus į triuški
nantį istorijos ratą. Ir S. Žy
mantas, matydamas, aš manau, 
tą pat lakoniškumą ir, juo svar
biau, visišką nelietimą tikrojo su
kilimo proceso, jo akcijos įvykio 
vietoje, pastebi: pasipriešinime
labiau negu bet kur ir bet kada Į 
lemiamai pasireiškia ir sveria ei
linis ir dažnai nežinomu liekąs 
jo dalyvis...

Tad ta prasme, norėdamas pa
brėžti beletristo nusivylimą, ieš
kant naudotinos medžiagos, o 
radus tik metmenis, paliečiau tą 
medžioklės principą AGONIJOS 
rašymo metode ryšium su V. Rim 
kaus brošiūros duomenimis.

Virš V. Rimkaus duomenų iš
kyla tačiau sukilimo esmės įver
tinimas. Autorius buvo Vilniaus 
miesto lietuvių sukilimo vadas. 
Tačiau iš teksto negalima susekti 
logiško LAF ryšio tarp Kauno iri 
Vilniaus. Kad ir smarkiai nuali-

mūsų nusistebėjimą 
knygelės finale pats

Nuotrauka V. MaželioGili žiema

LEIDINIAI

sistemos ir metodo. Pasirausus 
istorijoje, galima rasti pavyzdžių, 
kad Paryžiaus komunos, Mask
vos Presnios sukilimai buvo nu
malšinti, bet ir juose nėra spon
taniško veikimo elementų, bet 
strategija ir logika, Vilniaus su
kilimas buvo nesunkiai laimė
tas. Bet iš iki šiol pasirodžiusių 
atsiminimų visur prasikiša jo 
spontaniškumas, kelių judančių 
centrų esimas, paskirų dalinių 
manevrai.

Kaip nesunku, atrodo, AGO
NIJOS metodu imtis už spalvin
go Kauno sukilimo paveikslo ir 
liesti, ir stebėtis, ir apverkti tri
jų dienų tikras kautynes Kauno

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1969 m. Nr. 9. Tėvų jėzuitų lei
džiamas religinės ir tautinės kul
tūros žurnalas. Redaguoja redak
cinis kolektyvas. Adresas: 2345 
W. 56th St., Chicago, III. 60636. 
Prenumerata metams $5.00.

Šio numerio trys pagrindiniai 
straipsniai: “Bažnyčios vienybė 
Vatikano II dinamikoje pagal 
kardinolą Suenens’’ (bus dau
giau), Romualdo Kriaučiūno 
“Vakar musmirės — šiandien 
LSD” ir Stasio Barzduko “Tau
tinis ugdymas likiminiame mū
sų kelyje”. Tai vis šių laikų 
mums patiems degančios aktua
lijos. Be kita ko, Nijolė Užuba
lienė recenzuoja premijuotąjį J. 
Gliaudos romaną “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai.” Krinta į akį 
ir puslapiuos apsčiai pažertoji po
ezija: Albino Baranausko ir Al
donos Zailskaitės. Ypač išskirti
nas Alb. Baranausko eilėraštis 
“Vorkutos bei Magadano kali
nių sugrįžimas”. Tema įkūnyta 
tokiuos realiuos, bet kartu ir ma
kabriškuos, net surrealistiniuos 
vaizduos, kad skaitytoją poeto 
užmojis tiesiog pribloškia. Gali
ma sakyti, kad tai yra vienas iš 
geriausiųjų sibirinės temos eilė
raščių visoje mūsų literatūroje.
iHiHiiiiiiiii«fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiihiihu;tiiii.iiiihiPii"i  i.

P A K U U O D A M 1 
IS MODELINIU NAMU BALDAI 

30% iki 50% nuoiaid?
Galima pirkti dalimis ir išmokštinai 

SOUTHVVEST FURN1TURE CO.
6200 S. Western Tel. GR 6-4421 
...

kus. Tai buvo sukilimas kalėji
me, koncentracijos stovykloje, 
Vorkutos padaliniuose, kur imti
niai sukyla su šakutėmis ir valia.

juos iškabinęs įvairiose miesto 
[vietose, net įdavęs radiofonui. Jį 
ir tuos atsišaukimus teko nuim- 
ti’L(46 psl.).

“Kitas lietuvis pasiskelbė vy
riausiu iš Dailės muziejaus, kurį 

i užimti kaip tik buvau pasiuntęs 
I partizanų. Jis vėliau Vilniaus lie- 
| tuvių spaudoje paskelbė sukili- 
miškų atsiminimų” (46 psl.).

Visą tą sarkazmą kitiems “va
dams” V. Rimkus galėtų pagrįs
ti, jeigu dėstymo bėgyje būtų 
nurodęs, kad išėjimas į sukilimą 

į buvo vistiotiniojo tautos pasiprie 
■šinimo tąsa, sujungtas tampriais 
ryšiais su centrine LAF ir pa
jėgus tvirtai vesti sukilimą Vil
niuje. To, deja, nesugauname iš gatvėse. Prisipažįstu, Vilniaus de- 

[ teksto. Lieka spontaniškumo įs- vynių valandų trinčiai su bėgan- 
! pūdis. Juo labiau — lieka suki- čiais rusais būtų nelengva priskir 
Ūminių varžybų Įspūdis, kas at- ti LAF strategijai, 

, estuoja chaotišką, rjeturintį cent-1 
ro sukilimą. Tai jau griauna net 

!A. Mažiulio rūpestingai išveda- 
| mą sukilimo pareinamumą nuo 
■ jo centrinių organų. 
Į Kada sukilimas laimėtas, ne-

— South Carolina vailstija, 
8-oji iš eilės, buvo priimta į 
Junigt. Amerikos Valstybes 1783 
m. geg. 23 d.

— Rašytojas Horatio Algetr 
gimė 1834, sausio 13 d.

— Filosofas dr. Albert' 
Schweitzer gimė 1875 m. sau
sio 14 d.

Tačiau tame chaose glūdi di
delis perlas ir beletristui ir isto
rikui. Tai buvo nepalyginamo 
herojizmo suspindėjimas, kur 1 

! žmonės išėjo gatvėn be ginklo, 
vėje, jau atspausdinęs “išlaisvini- sunku jį post factum centralizuo- .^k su viltimi turėti menkutį 
mo ir valdžios”

išėjęs sužinojau, kad 
“vy-

laisvėn.
Visą 

tvirtina 
torius:

“Vos
mieste yra pasiskelbę du 
riausi lietuvių partizanų-sukilė- 
lių vadai”. R. įsitaisęs spaustu-
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BRIGHTON SAVINGS AND LOAN
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

,atsišaukimus, į ti. Atskirt spontaniškumą nuo brauningą prieš okupanto tan-
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Trečlad uždarvi

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEH1CZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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Mokama ui Vienų Me- '‘y1'“ dlri-
U» Certlflcatų įkalta.

Minimum 15.000.0U mK»>u»vtn>o Mųnkallaa.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. ir KKTV1RTAD. .
VALANDOS: antrad. Lr PKNKTAD. ...

SDSTAD K » r iki 11 v 0

Šį labai gražų 5 gabalų nerūdyjančio plieno peilių setą, paga
mintą žymios Ekco Co. firmos, gausit dovanų, kai taupysit pas 
Union Federal. Atidarykit taupymo sąskaitą su $200.00 arba dau
giau, arba tokią sumą įdėkit į jau turimą sąskaitą ir Ekco peilių 
setas bus jūsų . . . NEMOKAMAI. Pasiūlymas galioja nuo gruodžio 
13 d. ir baigiasi sausio 17 d., 1970. Viena dovana sąskaitai; paštu 
nesiunčiaima.

I
“Six month savings certi- 
ficates” pelno 5'4% įme- ■ ’.*• 
tus. Visos’ taupymo sąs- v
kaitos pas Union Federal 4 
pelno aukščiausius nuo- 
stačius. r

UN/DN FEOERAL SAV/NGS
8430 Šou* Halsted Štreet, Chicago, tffinors 60608
Phone 523-2800 -Albert J. Aukera, President

I • L*“*' 1 ’• į . ' • • • * •*♦***»* 2, 4«

1970 Plymouth-Duster

YEARS YOUNG

Plymouth Vallant Duster 2-Door Coupe

Įsteigta 1897 m. saug’am, 
pelningam taunvmui. Uni
on Federal d'džiuoiasi iki 
š’ol nepakeitus! savo li
nijos.

Kaina nuo $1,995-00
25 mylias su vienu galionu

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER, 
O T X, FU R Y — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. sausio mėn. 3 d.

Nauji leidiniai
• LITUANUS, Volume Fif- 

teen, Number Two, 1969. The 
Lithuanian Quarterly, General 
Editors: Antanas Klimas, Uni- 
versity of Rochester; Ignas K. 
Skrupskelis, University of S. Ca- J. Prunskis duoda naujų angliš- 
rolina, Columbia, S.C. Editorial 
Staff: Jonas Bagdonas, Manag- 
ing Editor; Jonas Kucenas, Busi- 
ness Manager; Zina Morkūnas, 
Technical Editor.

LITUANUS is published by 
the Lituanus Foundation, Ine., a 
Not For Profit Corporation in 
the Statė of Illinois. The purpose 
of the Foundation is to organize, 
sponsor, and publish research 
pertaining to the Baltic area.

LITUANUS is published in 
Spring, Summer, Fall, and Win- 
ter. Subscription — $5.00 per 
year; individual issues — $1.25 
per copy. Editorial and Business 
address: Lituanus, P. O. Boą 
9318, Chicago, Illinois, 60690, 
USA.

Tai tokia “Lituanus” žurnalo paskutinėmis metų dienomis dar 
angliškoji metrika. O lietuviškai 
apie naujo numerio turinį ir jo 
estetinę išvaizdą kalbant, iš karto 
reikia pasakyti, kad jis, po anks
tesnio smuktelėjimo, yra vėl ryš
kus šoktelėjimas aukštyn. Visa 
medžiaga akylai atrinkta, korek
tūros klaidų kur kas mažiau, 
puslapiai kukliai, bet skoningai 
sutvarkyti. Ko “Lituanus” žur
nale pasigestume, tai kokios nors 
apžvalginės dalies kiekvieno nu
merio pabaigoje. Dabar ilgoki 
straipsniai baigiasi tiesiog prie 
pat žurnalo viršelio, kas pana
šaus pobūdžio leidiniuos yra kaž
kaip neįprasta.

Čia minimas naujausias “Li
tuanus” numeris skirtas lietuvių 
filosofijai. Jai atstovauti pasirink
ti du iškilieji, gyvieji mūsų filo
sofai: dr. Antanas Maceina ir dr. 
Juozas Girnius. Numerio temos 
įvadas yra Igno K. Skrupskelio 
straipsnis apie lietuvių filosofiją 
aplamai. Autoriaus duodamas 
ntūsų filosofijos istorinės raidos 
skerspiūvis, trumpai, bet taikliai, 
apibūdinant Stasį Šalkauskį, 
Vladimirą Silkarskį, Vosylių Se- 
zemaną, Antaną Maceiną ir Juo
zą Girnių. O toliau jau duoda
mos ištraukos iš Maceinos ir Gir
niaus veikalų. Maceinos iliustra
cijai parinktos vietos iš šių jo vei
kalų: iš “Didžiojo 
riaus”, iš “Jobo dramos' 
“Niekšybės paslapties”. Girnių poetinio portreto bruožai 
puikiai pristato ištraukos iš 
knygų, iš “Tauta ir tautinė iš
tikimybė” ir iš “Žmogus be Die
vo”.

• THE MARIAN D 
1969. Tėvų marijonų leidžiamas 
iliustruotas mėnesinis religinės 
kultūros žurhalas. Metams 4.00 
dol. Adr.: 4545 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629.

Leidėjų vardu provinciolas ku
nigas J. Dambrauskas, MIC per
teikia švenčių sveikinimą. Žur
nalo red. kun. J. Prunskis veda
majame išryškina pastangas, sie
kiant, kad Kristaus gimimas įvyk
tų jaunimo širdyje Amerikietis 
R. iškelia susikaupimo svarbą. 
Kanadietė rašytoja Fl. Wedge in
formuoja apie jungtines kanadie
čių pastangas siekiant socialinio 
teisingumo. Su Prancūzijos nau
jųjų laikų katalikų rašytojais su
pažindina Gannon kolegijos pro- 
fes. G. Agadjanian. E. Roth pa
sakoja moterų įspūdžius lankant 
veteranų ligoninę.Prancūzų spau 
dos bendradarbis dr. M. Moyal 
pasakoja apie Sovietų Sąjungoje 
persekiojamus gabius laisviau gal 
vojančius rašytojus. Konvertite 
žurnalistė V. Mooth atskleidžia, 
kur galima rasti sielai paguodos 
skausme, M. Hula pasakoja mo
kytojos nuotykius mokykloje, | 
Laikraštininkas A.B. Haines ap- : 
rašo Hollywoodo aktorius Pat ir 
Eloise O'Brien. Buvęs Vietnamo 
karys A. Hamburg dėsto nuoty
kius iš skraidymų helikopteriu 
Azijos fronte. D. Franke infor
muoja apie suorganizuotą telefo
ninį patarnavimą žmogui, spau
džiamam nelaimės ar depresi
jos. M. Morton labai stilingai ap
rašo paauguolėje prasiveržiantį 
moteriškumą. Dr. M.J. O'Connel 
moko atsargumo su Kalėdy eg-[ Kun. A. Juška rašo apie vyres-

1 kų knygų apžvalgą. Plati religi- 
| nio gyvenimo apžvalga, gausu i- 
liustracijų.

j • Rimas Vėžys, KADĖS 
LAIKO GRIAUČIUOSE. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas 1969 metais. Tiražas 
500 egz. Aplankas Vytauto Vir
kau. Knuga 96 psl., kietais vir
šeliais, trijų spalvų aplanku, kai
na $4.00.

Praėjusieji 1969 metai tikrai 
galėtų savintis Poezijos metų var
dą. Jų slinktyje laisvajame pa
saulyje išėjo tiek lietuviškosios 
poezijos knygų, kad vargu ar ka
da nors anksčiau vienerių metų 
laikotarpyje jų tiek beišėjo. Be 

f praėjusio numerio “Kertinėje 
paraštėje” surašytųjų, pačiomis

lutėmis. L. Bell duoda patarimų 
apie kambarių tvarkymą, o so
cialinio draudimo specialistė Ch. 
Jakubowski dėsto, kokios pagal
bos gali susilaukti moterys. Kun.

Išskirtinė meilės istorija
STASĖ SEMĖNIENĖ

išėjo Albino Baranausko “Pasaga 
ir vyšnios” (Lietuviškos knygos 
klubo leidinys) ir čia minimas 
debiutuojančio Rimo Vėžio rin
kinys.
mėgėjai eilėje pastarųjų metų vis 
mėgėjai eilėje pastarųjų metų vis 
laiks nuo laiko atrasdavo mūsų

Tikra staigmena — vienas la
biausiai pasisekusių filmų 1969 
metais, persunktais, seksu ir pli
kumu, yra senoviška meilės isto
rija “Goodbye, Mr. Chips.” Šis 
spalvotas muzikalinis filmas vei
kia visus stebinčius savo tikra, ty 
ra meile.

James Hilton romanas apie 
švelnų, drovų anglų mokytoją 
buvo pirmiausia įgyvendintas ek
rane 1939 m. (nespalvotame fil
me) ir tadti Robert Donat laimė
jo akademijos premiją Chips ro- 
Įėję (jo partnerė buvo Greer 
Garson). Dabartinėje versijoje, 
rašytojas Terence Rattigan pa
stūmė visą veiksmą nuo 19 šimt. 
pabaigos į laikus maždaug apie 
1922 m. ir į II pasauk karo pa- 

; baigą. Tokiu būdu senoji versija- , T . i - vaitų. iumu uuuu aevuii veikliažurnaluose. Jau ir anose savo ku- , , • • u. J ' nebuvo ekrane vėl naujai atkur-rybos nuotrupose buvo galima į- 
žiūrėti Rimo Vėžio veidą, gana

vo filmų aparatais, kurie kone 
verčiasi per galvą, ir rezultatai j tolimas, šiurpiai korektiškas, bai- 
gaunasi visai įdomūs.

Nors visas veiksmas 
mokykloje (kaip mūsų 
ne”), tačiau filmas 
vien apie auklėjimo problemas, nių dekoracijų). Pereitais metais 
Tai nepaprastai romantiškas f ii- rugsėjo mėn. lankantis Pompėjo- 
mas, sakyte sakąs, kad vyro-mo- -----.....................—i-ja - --------

terš santykiuose yra kažko kur 
kas daugiau negu seksas. Mažoji 
moterėlė yrą taipgi stipriu nu
garkauliu, turinti didelės įtakos 
savo vyro karjerai.

Stebėtinas yra režisieriaus ryš
kus posūkis į romantizmą. Kaipo 
choreografas, jis reiškėsi stiproko; 
skonio baletuose, aštria kalba, 
šiurkščiu seksu, iškrypimais, kan-! 
džiai kritiškas visokių socialinių 
institucijų atžvilgiu.

ta, ji paliko klasiška savo nuosa
voje kategorijoje. Tačiau toji pa
ti situacija buvo panaudota nau
jo stiliaus muzikiniam filmui. 
Dainos yra panaudotos kaip su- 
simąsčiusiojo solo kalba, mono- 
logiškai išsakyta, kad perduotų 
dviejų svarbiausiųjų veikėjų vi
dujinį išgyvenimą. Jos labai švel
niai išdainuotos gražiabalsės Pe- 
tula Clark ir žaviai pusiau iškal
bėtos Peter O’Toole.

Režisierius Herbert Ross mėgi
na veiksmą pagyvinti, kad viskas 
nepavirstų tikra pastorale, su sa-

bomba nukerta žmonos gyveni-1 — Yellowstone pankas įsteig-
mą. Dar pora dešimčių metų 
pratęsiamas “Mr. Chips”, sutei
kiąs progos O’Toole pasirodyti 
ne tik puikiame senuko (per 80 
m.) nusigrimavime, bet ir nuo
stabioje vaidyboje, kuri vertai tu
rėtų jam atnešti akademinę pre
miją.

Puiki Petula —voverės vikru
mo rolėje —šokėja ir puiki dai
nininkė, tačiau visas filmas pri-, 
klauso Mr. Chips. Jis tikras pasi-' 
šventėlis mokytojas. Filmo pra
džioje išmestina scena, kurioje jis 
nubaudžia mokinį. Ji ne tik nė
ra logiška, bet net nukreipia į- 
spūdį nepalankia linkme.

Kaip mokytojas ir jo žmona, 
O’Toole ir Clark, puikiai parink
ti. Ypač O’Toole laimi, sukurda
mas vaidmenį, kuris yra Šaltai

tas 1872 m. kovo 1 d.
— Pasaulinio garso fizikas 

Albert Einstein gmė 1879 m. 
kovo 14 d.

— Grover Cleveland, Ameri
kos 22-tras ir 24-tas preziden
tas, gimė 1837 m. kovo 18 d.

_  Aš pasidar au tikra kapi- 
talistė. — Svetlana Aliliujeva.

Mfe Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

f
per annum

Passbook Savingi
Accounts

vyksta 
“atžaly-1 
nesisuka

j šiai rezervuotas — ir tuo pačiu 
metu labai žavus.

Įdomu stebėti Pompėjos tikrų 
griuvėsių žavumą (ne kartoni-

je, mus turistus sustabdė trum- 
• pam laikotarpiui, kol buvo baig

ta sukti scena iš “Goodbye, Mr. 
Chips” buvusioje miesto aišktėje. 

:! Mūsų —turistų nustebimui ir 
i susižavėjimui, tarp senoviškais 
! rūbais apsirengusių statistų suki- 
I nėjosi ir O’Toole su Clark. Taip- 
I gi amfiteatro formos buvusiame 
; teatre spraksėjo filmavimo apa
ratai.

6 or 12 
MONTH 
$10/000 
or MORE

6 or 12 
MONTH 
$5/000 
or MORE

Savingi c»rtiflcat»» taued 
for mx months or on« 
year —In minimum 
amounts of $10,000,00, 
and tharaaftar in 
multiplM of $1,000.00. 
Earmngi ar« paid at 
maturity.

Paid Quarferly
Coinputed and Paid

M of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Savings cartificaun iaiued 
for six month» or one 
yaar-ln minimum 
amountv of $5,000.00, 
and thareaftor in 
multipks of $500.00. 
E aminai arv paid at 
maturity.

Rimo Vėžio poezijos knygos viršelis, 
pieštas dail. Vytauto O. Virkau 

skirtinga nuo visų, šiandien į- 
prastųjų, mūsų poetų. Dabar, ka- 

Inkvizito- da jau didesnis jo kūrybos pluoš- 
ir iš tas sukauptas vienoje knygoje, jo 

bus 
jo, galimi dar tiksliau atrinkti ir su

sumuoti. Tai nėra aplamai klasi
kinės formos ir ramiai tekančios 
minties poezija. Tai gana kam
puoto, lūžtvinės formos ir net 
šokiruojančios frazės posmai. Tai 
nemaža sarkazmo doza nudažy
tos eilutės, kuriose nelauktai at
randi visai netikėtą palyginimą 
ar kurią kitą vaizdingumo prie
monę, kuri visame eilėraščio 
kontekste, skarrbtelėja nauju, te
gu ir disonansiniu, gal net vieto
mis tą ar kitą papiktinančiu gar
su. Užsklandai štai lyg ir serena
dos pradžia gražių akių savinin
kei:

Tavo akys, 
berods, nekalto 
kūdikio mėlynumo, 
kaip Čikagos 
policijos šalmai... (84 psl.)
• LUX CHRISTI, 1969 m. 

gruodžio mėn. Nr. 4 (59). Lei
džia Amerikos lietuvių Romos 
katalikų kunigų vienybė. Reda
guoja kun. A. Juška, 1515 S. 50 
Avė., Cicero, III. 60650. Tech
niškasis redaktorius kun. P. Ci
nikas, MIC, 4545 W. 63rd. St, 
Chicago, III. 60629. Administ
ratorius kun. dr. Z. Smilga, 155 
Washington Str., Middletown, 
Ct„ 06457.

Naujas žurnalo numeris pra
dedamas istoriko Antano Kučo 
paskaita, skaityta Kunigų vieny- 

l bės seime praėjusių metų liepos 
Į 1 d. Chicagoje, “Katalikų vaid- 
; muo Amerikos lietuvių gyveni- 
Į me.” Antrasis straipsnis — kun. 

Stasio Ylos “Pasauliečių apašta- 
, lavimo centras” — taipgi prane
šimas minėtame Kunigų vieny
bės seime. Abu straipsniai aktu
alūs savo mintimis ne vien tik 
kunigams, bet ir pasauliečiams.

niuosius brolius — vyresniojo 
amžiaus kunigus, apie jų veiklą 
pavergtoje Lietuvoje ir Ameriko
je ir apie naujų ateivių kunigų 
pastoracines problemas. Apie 
laimingumo miražą — meilę ir 
laimę — rašo Petras Maldeikis. 
Labai smagiai skaitoma žurnalo 
dalis — “Pokalbiai aktualiais 
klausimais.” O tais labai įvai
riais klausimais čia užkalbina
mi: Kunigų vienybės pirm. kun. 
Jonas Jutt-Jutkevičius, lietuvių 
jėzuitų provinciolas kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, dienraščio 
“Draugo” redaktorius kun. Pra
nas Garšva, MIC. Nemažai žur
nalo puslapių skirta pamokslų 
tekstams ir kronikai.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manafacturers

.Šis stebėtinas filmas skiriamas 
visiems. Ypač rekomenduotinas 

O’Toole "vaidina" Arthjir Chip- jaunimui, nes jame parodoma, 
ping, anglų pradžios mokyklos kaiP patrauklus. asmuo gyvena 
mokytoją. Jo visas gyvenimas y- vertingą ir civilizuotą gyvenimą, 
ra ribotas, riboti interesai, ribo- ^a*P?t kukliu būdu, niekad ne- 
tos pajamos, netgi ribotas garbės pamokslaujant, Goodbye, Mr. 
troškimas. Jis netrokšta nieko ki- Chips pagauna skonį to laiko
te, kaip tik būti geru mokytoju. Į tarpio, kai , berniukai, moki- 
Tačiau nelabai jam sekasi gerai 
sugyventi su mokiniais filmo pra
džioje. Jis pasiaukojęs mc..7__ ,
etikai, bet jam gan sunkiai vyks-1 dorumo k kitokių rūšių civili- į 
ta įsiskverbti į mokinių dvasią. I 
Viskas pasikeičia vieno įvykio 
dėka.

Atostogų metu Chips lanko 
Pompėjos griuvėsius ir įsimyli 
jauną, gyvą turistę Kotryną (Pe
tula Clark), lengvo žanro dai- 
nininkę-šokėją. Toji pastebi pui
kiąsias jo būdo ypatybes po dro
vumo priedanga.

Ji išmanevruoja į laimingas ve
dybas. Idiliškoje tradicinės ang
lų mokyklos aplinkoje Katriutė 
atidaro jam ištisas savęs realiza
vimo alėjas. Veiksmas vyksta li
gi II-jo pasauk karo, kurio metu

mokytoją. Jo visas gyvenimas y- vertinga ir civilizuotą gyvenimą.

, kai berniukai, moki
niai buvo mokomi lotynų ir grai
kų kalbų, kurių jie negalėjo var- 

lokymo i tot’> ta'PS* buvo mokomi pa-

zuotų dorybių, kurias, gal būt, jie 
galėjo pavartoti gyvenime.

Filmai vaikams

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslam.- 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai

2400 8. Oaklej Avė., Chieagc Į 
Tel. VIrginia 7-7258 59 |

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

Ged erai 
avings 
ANO LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RO.
—— Chicago. III. 60608 

VUginia 7-7747

4 
Švenčių proga vaikams ir jau-1 

; nimui, be suminėto, Chicagos 
Į mieste paberta daug ir kitų pui
kių filmų: “Oliver” (muz. fil
mas pagal Dickenso “Oliver 
Twist” geriausias filmas, lai
mėjęs 6 akad. premijas); “Ma- 
rooned”; Walt Disney “101 Dal- 

; matians”; W. Disney studijos 
“Hang Your Hat on the Wind” 
ir “The Computer Wore Tennis 
Shoes” ir kit.

TELEF. — 436-3699
KAROSERI.JOS. SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kun-iskas

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 606?!)

RESTORANAS & LOUNGE 
PASICLO JUMS DIDELĮ PASIRINKIMU 

AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ 
O JEIGU JUMS PATINKA EGZOTIŠKI VALGIAI, 

pasirinkite JAPONIŠKA MENIU. 
Tropikiniai gėrimai — mūšy specialybė

Padavėjos apsirengę “kimono" rūbais
Jums ir jūsų draugams čia patiks sustoti prie- ar po teatro. 

Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai ryto. 
Šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną 

Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų — 
TELEFONUOKITE 925-1678

I

PASSBOOK SAVINGS 

Ali Accounts Paid and 
Compoiuided Quaitcrly

LlEl’U VIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO 
F A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki <30 vai po pietų.
 . —- . .........-  -■ ■■  ........... ............

MIDLAND B-vg patar
nauja taupant ir duod t 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pusi tikėjimą 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityj. Sąs-tos 
apdraustos iki $20,000.00.

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

8-MONTH SAVINGS
CERTEFICATE8 
(Minimam $1,000)

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONVMDE 

G U A R A N T E E
No-Limit on MILĖS.. 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN. 
TEE against defects in work- 
rnanahlp and materials and 
all normai road hazard In- 
juries encountered in every- 
llteday passenger car uae for 
the lite of the orlginal tread 
deslgn in accordance wlth 
terma of our prlnted gua- 
rantee certiticate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlginal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment price for replac- 
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are Int.ended to, būt 
may not. represent approx- 
hnate current average sel- 
llng prices and are subject 
to '■bange wtmout notus.

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

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

Diamond Head
RESTAURANT & LOUNGE

3321 VVEST COLUMBUS AVĖ. (Arti 79th ir Kedzie Avė.)
Savininkas Edmundas Mačiulis

Musų eiuviost* patalpose turime didziausį pasirinkimų visų moderniškų baldų, elek- rinių krosnių, radijo ir lele- tzijos aparatu, šaldytuvų ir . a namams reikmenų

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

Telef. — GRovehilI 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 MIK AS C ESĄS

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkiu siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priernlt'sčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Seiving machines and Vacuum cleaners

1081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel 927-4702
Vedėjai Arvydas M. DIKINIS

BERNINA 
NECCHI 
ELNA 
VIKING 
PFAFF 
SINGER

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
ELECTROLUX
HOOVER 
EUREKA 
KIRBY 
ITOY AL 
IR KT.
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LIETUVIŲ KALBA CHICAGOS 
UNIVRSITETE

Aukštą vardą mokslo pasauly- šmingoje kryptyje. Dabar aš įga- 
je turinčiame Chicagos universi- lioju prof. Stankiewiczių pradėti 
tete jau nuo ateinančių mokslo tvarkyti specialius planus šio 
metų numatyta įvesti lietuvių (lietuvių kalbos) kurso įvedimui” 
kalbos kursą. Tuo reikalu univer- Pagaliau prof. Streeter rašto pa- 
siteto humanitarinių mokslų de- baigoje pažymi, kad jam buvo 
kanas prof. Robertas E. Streeter malonu šį įdomų projektą aptar- 
atsiuntė raštą Lietuvių fondo ti su dr. Baluku, dr. Razma ir ki- 
prezidentui dr. Ant. Razmai ir tais dviem bendrininkais — K. 
fondo direktorių tarybos pirm. Girvilu ir kun. dr. J. Prunskiu. 
dr. G.K. Balukui, kuriame dėko-! 
ja už fondo ir jo vadovybės pa
žadėtą finansinę paramą litua
nistikos kursui Chicagos univer- ( 
sitete išlaikyti. Prof. Streeter iš- i 
reiškia savo džiaugsmą dėl to ir j 
pažymi, jog baltistinių ir slavis- 
tinių studijų vadovas prof. Stan- 
kievviczius, drauge su savo kole
gomis, “ryškiai žino lietuvių kal
bos studijų vertę, bestudijuojant 
kalbinę ir kultūrinę raidą baltų 
ir slavų srityse. Mes esame dė- Akers.SJ, parašė oratorijai žodi- 
kingi už jūsų rūpestingumą ir nį tekstą, o žodžiams muziką su- 
dosnumą, padedant mums plėsti kūrė lietuvis kompozitorius tėvas 
mokslo programą šioje taip reik- Bruno Markaitis, SJ. Oratorija y-

Prof. Streeter laišką baigia žo
džiais: “Vykdant šią programą, 
laukiu tolimesnių pasikalbėjimų 
su lietuvių atstovais”.

• Lojolos universiteto šimt
metis minimas su lietuvio kom
pozitoriaus kūriniu. Šitas, Chica
goje veikiąs, labai gerą vardą tu
rįs katalikų universitetas 1970 
metais švenčia savo šimtmetinį 
jubiliejų —buvo įkurtas 1870 
metais. Jubiliejinei iškilmei Bert

temai skirtas Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Vilniuje tęs
tinio leidinio “Literatūra ir kal
ba” dešimtas tomas, 526 psl. Jis 
pavadintas “Lietuvių literatūri
niai ryšiai ir sąveikos”. Knygoje 
išspausdinti straipsniiai, archyvi
niai dokumentai, mokslinių vei
kalų recenzijos liečia lietuvių li
teratūros ryšius ir sąveikas su ki
tų tautų literatūromis.

• Naujas flBaltisticos” tomas
Šio vardo žurnalas, kaip žinome, 
yra leidžiamas Vilniuje. Jis skir
tas specialiai baltų kalbų studi
joms. Bendradarbiauja lietuviai 
ir kitų tautų mokslininkai, besi
domintys lietuvių, latvių ir prū
sų kalbomis. Naujai išleistas 222 
psl. šio žurnalo numeris žymi

mus. .Šiuo metu jis gyvena Vii- mas tokia metrika: “Baltistica”, 
niuje. Ilgokai sunkiai sirgęs dėl V (2), 1969 m., tiražas 1500 egz. 
peršalimo, jau pagijo, bet dar vis Be kitko, šį kartą žurnale spaus- 
jaučiasi netvirtas. Yra žurnalams 
išvertęs eilę šių dienų prancūzų, 
taipti italų, ispanų rašytojų no
velių. Baigė rašyti atsiminimus 
apie J. Tumą-Vaižgantą, Herba- 
čiauską, V. Mykolaitį-Putiną, be 
to, Faustą Kiršą ir Salomėją Nė
rį. Tik sunkiau rasti, kas juos iš- j 
leistų...

• Reinerio palikimas North si praėjusios savaitės mūsų kul- 
Western universitetui. Buvusiojo 
Chicagos simfoninio orkestro va- 
dov. Fritz Reiner našlė, šiuo me
tu gyvenanti Connecticut valsti
joj, visą vyro muzikinį palikimą: 
gaidas, plokšteles, knygas, pavei-

ra pavadinta “100 SUNS”. Pa
saulinė ir šventiškoji jos prem
jera įvyks šių metų kovo 22 d. 
Madonna Della Strada Chapel, 
Loyola University, Lake Shore 
Campus, 6525 North Sheridan 
Road, Chicagoje.

Panašių, vokalinio pobūdžio 
kūrinių Bruno Markaitis jau yra 
ne vieną sukomponavęs. Įvairiuo 
se koncertuose jie ir mūsų jau y- 
ra girdėti. Ta proga čia prisimin
tina ir prieš keletą metų simfo
ninio orktstro ir didžiulio choro 
Chicagoje atliktoji Markaičio 
kantata “Vilniaus varpai”.

• Juozas Keliuotis, nepriklau
somybės laikais buvęs kultūros 
savaitraščio “Naujosios Romu
vos” redaktorius, rašo atsimini-

dinama V. Pizanio straipsnis 
“Baltai, slavai ir iranėnai”, V. 
Urbučio “Dabartinės gudų kal
bos lituanizmai”, V. Žulio “Va
dinamųjų nekaitomųjų įvardžių 
vieta lietuvių kalbos gramatinėje 
sistemoj”.

• Solistės Kojelienės pavarde, Į
laikraštį leidžiant, buvo iškritu-

tūrinio priedo Kertinėje paraštė
je, minint 1969 metais besireiš- i 
kusius vokalistus. Solistė Kojelie
nė kaip tik praėjusiais metais tu
rėjo savo rečitalį Chicagos 
chestra Hali. Rečitalis susilaukė 

kslus i/kitką paliko ~ Chicagos j recenzijų visuose keturiuose di- 
North Western universitetui. U- 
niversitetas Reinerio atminimui į- 
rengs atskirą skyrių.

® L’etuvių literatūros kontak
tai su kitomis literatūromis. Šiai

Knygų rinkoje pasirodė Tho-| Mertonas guodžia tuos, kurie 
mo Mertono veikalas “Contem- pergyvena dvasinę sausrą ir gun- 
plative Prayer” (išleido Herder 
and Herder, New Yorke, 1969 m., 
144 psl., 4.50 dol.).

Mertonas — gausus rašytojas, ’ 
savu laiku davęs net labiausiai 
perkamuosius veikalus JAV-bėse. 
Deja, nelaimingame atsitikime jis i 
žuvo Bangkoke, Azijoje, 1968 m. 
gruodžio mėnesį. Šis veikalas išė
jo, rašytojui jau mirus.

Teisingai yra pasakęs Pascalis, 
kad kiekviename žmoguje yra be
dugnė, kurią tegali užpildyti tik; 
toks nesikeičiantis ir neaprėpia-, 
mas objektas, kokiu yra pats Die-! 
vas. Dabar Mertonas šioje kny-1 
goję mus moko, kaip to pasiek
ti. Mertonas yra progresyvus. Jis 
šiame veikale, daugiausiai taiky
tame esantiems už vienuolynų 
sienų, taria: “Vienuoliškojo gy
venimo reformos tikslas yra rasti Į 
kelius, kuriais eidami vienuoliai į 
ir vienuolės pasiliktų giliau išti-, 

I kimi savo pašaukimui, ugdyda-! 
mi savo dvasinį gyvenimą nau
jais keliais, o ne vien tik auko- i politiniu fanatizmu. Jo tikėjimas 
darni savo gyvastį iškėlimui ko-h Dievą, nors dar išlaikydamas 
kių pasenusių formų. Jie savo j 
pastangas turi nukreipti į suku-1 
rimą naujų vienuoliško gyveni-1

dymų metą, sakydamas, kad ta 
! vidinio gyvenimo naktis turi bū- 
; ti laikoma ftio, kuo ji yra: ne 
bausmė, o gryninimo metas ir 
Dangaus malonė.

Knyga bus naudinga ir giles
nio dvasinio gyvenimo siekian
tiems pasauliečiams. Autorius y- 
ra modernus ir įžvalgus į dabar
ties reikalavimus. Jis pabrėžia: 
“Kai religija tampa tik dirbtinis 

■ fasadas pateisinti kuriai sociali- 
I nei ar ekonominei sistemai, kai 
i religija savo apeigas ir savo skel- 
į biamus dėsnius perteikia kuriam 
politiniam propagandistui ir kai 
malda pasidaro grynai pasaulie
tinės ideologinės programos ne
šėja, tada religija palinksta tap- 

1 ti opiumu. Tada ji tiek apmari- 
, na dvasią, kad leidžia paviršuti- 
j niškom pasakom ir mitam pa- 
| keisti gyvenimo tiesą. Ir tai at- 
| neša tikinčiojo klaidinimą, taip, rašo, 
kad jo religinis uolumas tampa

i tradicines formas, tikrumoje tam
pa tikėjimu į savo tautą, klasę ar 
rasę. Jo etika nustoja būti Dievo 
įstatymu ir meile, o tampa įsta
tymas, pagal kurį jėga sudaro ir 
teisę: turimomis privilegijomis 
viskas pateisinama”.

Ir pabaigoje, lyg savo pomir
tinį testamentą, Mertonas skel
bia: “Religija visada palinksta 
prarasti savo nuoseklumą ir sa
vo antgamtinę tiesą, kada ji pra
randa kontempliacijos uolumą”.

J. Pr.

I • G. Jankauskaitė - Johnson 
iš Clevelando dėžėmis persiun
čia Muzikologijos archyvui rin
kinius Aug. Jankausko, veiku
sio su dr. šliupu, M. Petrausku. 
Gauta daug tų laikų vertingų 
eksponatų, kurių tarpe rastas 
labai savotiškas plakatas, kur, 
rengdamas savo koncertą bu
vęs Maskvos Didž. operos artis
tas J. Babravičius, lietuviškai 

kad lietuvis dainininkas 
rengia koncertą. Gi angliškame 
tekste rašo, kad rūsy daininin
kas.

vinės patirties sričių”.
Savo šioje knygoje autorius in

formuoja apie kontempliatyvinįdžiuose Chicagos dienraščiuose. , ‘orrnuoJa aPle kontempliatyvinį 
Solistė taipgi dainavo literatūros gyvenimą praeityje perbėgdamas-

Free Gift!
b

from the "accessibles
Sj 16 gabalu Stalnless Tablenarc — peilių komplektą var

tosite bet kokia proga. Bamboo stiliaus nerūdyjančio plieno 
Ir Lueite koteliai (atrodo kaip Juodo eltony medžio papuošti 
sidabru) akcentuoja rytietišką skonį, tinkamą specialiam val
giui. šis gražus 16 gabalų komplektas jūsų nemokamai, ati
darius naufą sąskaitą su $500.00 ar daugiau ar padedan tto 
kią sumą Jūsų turimon sąskaitom St. Anthony Savings turi 
plati} pasirinkimą taupymo planų, Įskaitant Ir 5%% Single 
Payment Certificate (Minimum $7,500), visiems taupymo pa
geidavimams. Galima tik viena dovana šeimai. Pasiūlymas 
baigsis Sausio 15 d.; dovanos paštu nesiunelamos. Skambin
kite arba atvykite dar šiandien.

šventėje, įteikiant premijas kan. 
Mykolui Vaitkui ir D. Bindokie- 
nei-Brazytei.

• Naujas Anglickio rinkinys. 
Lietuvoje išleistas vyresniosios 
kartos poeto Stasio Anglickio 
naujas eilėraščių rinkinys “Kark
lai žydi” (115 psl.).

• Prof. J. Matulis, Lietuvos 
Mokslų akademijos prezidentas, 
lapkričio mėn. pabaigoje lankė
si Prahoje. Čia jis vadovavo So
vietų S-gos delegacijai. Jis daly
vavo suvažiavime tarybos, kuri 
derina komunistinių kraštų mok
slininkų darbus kovoje prieš me
talų koroziją.

Matulis suvažiavime, šalia bul 
garo, kalbėjo apie naujausius pa
saulio elektrochemikų atradimus.

• Prof. Vyt. Statulevie’us, su 
sovietų mokslininkų grupe lan
kėsi Australijoje. Canberros uni
versitete jis skaitė paskaitas apie 
tikimybių teorijos ir matemati
nės statistikos klausimus. Jis dar 
kalbėjo Singapūre ir kituose Aus
tralijos ir N. Zelandijos miestuo
se.

Statulevičius, laikomas vienu 
geriausių tikimybių teorijos spe
cialistų visoje Sovietų S-je, jau 
yra skaitęs paskaitas Anglijoje, 
Čekoslovakijoje ir Fed. Vokietijoje 

j 1970 m. pradžioje jis su praneši
mais pakviestas į Stanford, Kali
fornijoje ir į Dortmundo, 'Fed. 
Vokietijoje, universitetus.

® Dail. Vyto Dirmeikio kuri- .1 
nių paroda Čiurlionio galerijoje, 

i Chicagoj, vyks nuo sausio 10 iki 
I 17 d. Parodą rengia jūrų skautų 
I Korpl Gintaras.
I • Dail. A. Elskaus tapybos 
darbų paroda, gruodžio 7-8 d. į- 
vykusi Woodhavene, N.Y. meno 
mėgėjams atnešė ir įdomią nau
jieną, būtent: ligšiolinis abstrak- 
tizmo ir konstruktyvių Maino uo
lų dailininkas šį kartą pasuko į 
žmogų. Žinoma, parodoje buvo 
apsčiai ir ankstesnio pobūdžio A. 
Elskaus darbų, bet parodą net ir 
savo dydžiu dominavo 5 paveiks
lai, kuriuose pasirodo žmogus. .

I patirtį ir mokslą tokių dvasios ga
liūnų, kaip šv. Benediktas,, šv. 
Bernardas, šv. Jonas nuo Kry
žiaus ir daug kitų, ir drauge pri
mindamas, kad malda yra vie
nuoliškojo gyvenimo širdis.

Tačiau jis nėra vienašališas. 
Jis taip pat pabrėžia savęs atsi
žadėjimo ir pasiaukojimo būti
numą ryšium su maldos gyveni
mu. Nusimarinimas pirmon vie
ton, rašo jis, išmokys mus pa
siekti vidaus laisvę, duodant pa
jėgumą sukonotroliuoti mūsų 
mintis ir potroškius.
------------------- 1,
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f4 CIlUIiy t|two, nllnob 606S0
avings PHONEi 656-6330 JOSEPH f. GRIBAUSKAS, EXEC- SECT

Member Federal Savlngt and Loan Insurance Corooratlon, VVasMnotnn. D.C.

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
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Daug sutaupysite pirkuami 
įvairių filmų foto aparatus 
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togiu planu atidedant pasirink
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Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
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ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
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REDAGUOJA DR. S. ALIŪNAS

Optimistines ir pesimistines

ro-

mintys

MOKSLO SIMPOZIUME 
PAREIKŠTOS MINTYS

Naujųjų Metų angoje visi ban kaip tik amerikiečiai ir tai, 
do spėlioti ateitį, pasiremdami dos, dar tik prieš pusmetį, 
praeitimi, šiaip kokiais linksmais 
ar rimtais duomenimis arba tie
siog moksline statistika. Supran
tama, visi nori žinoti, kas bus a- 
teityje, kad, taip sakant, nujaus- 
tum, kokioj vietoj krisi, ir ten ga
lėtum pagalvę pasidėti. Mums, i 
iš lietuviškojo gyvenimo žvel
giant, atrodo, kad pesimistinių 
žmonių daugiau negu optimisti
nių.

Moralistai kaltina: žiūrėkite gi 
koks jaunimas! Sijonai trumpėja, 
barzdos ilgėja, nors imk ir pri- 
siuvinėk sijonus arba barzdas nu 
kirpinėk. Dėl tų sijonų trumpu
mo, tai šiais laikais, kai nereikia 
burokų lapų daržuose skinti ir ja
vų vežimų krauti, nėra ko bijo
ti, kad blauzdos susibraižys, gi 
technikos amžiuje lengviau lėkti 
į aukštumas ir į tolumas, kai pa- 
dalkai nesipainioja. Jei kas ma
nymų, kad reikia sijoną pailgin
ti, nėra ko dėl to nei būti pe
simistu, nei per dideliu optimis
tu. Dėl barzdų tai galime pabrėž
tu kas būtų, jei būtų kas nus- 
kutę mūsų patriarcham Basana
vičiui, Šliupui ar Kudirkai barz
das. Gal visas tautinis atgimimas 
būtų suktelėjęs kita kryptimi. Ak,' 
juk ir paskutiniojo prezidento 
pagerbimui reikia stengtis augin-

I Optimistinės mintys kilo, ir dėl 
to, kad Lietuvių fronto bičiuliai 
prie vieno stalo susodino visas 
partijas pasiaiškinti: kur mes da
bar stovime? Nesvarbu, paga
liau, kur stovime, bet optimistiš
kai nuteikia jau pati mintis, kad 
dar stovime, o ne gulime. Taigi, 
kai jau nebestovėsi, tai tada rei-

Naujųjų laikų undinė

— Iš dalies laikau save inte
lektualiu proletaru, esant ne mo
kslininko tarnyboje.

Dr. V. Vygantas

— Likimas mano pažįstamų 
šeimų, išslydusių iš lietuviškos 
orbitos, rodo, kad jos neįsijungę 
į amerikonišką visuomenę. Nei. 
lietuviams naudingos, nei ame
rikiečiams, žiūri tik savo lovio.

Dr. E. Lenkauskas

— Mes daugelį atbaidėm nuo 
lietuvybės per dideliais žodžiais. 
Šiek tiek padirbęs, puti burbulus.

Dr. Z. Rekašius

— Veiksnių konstrukcija, kur 
vadai pasilieka, kol miršta, dau
gelį jaunesnių atstumia.

Dr. J. Šmulkštys

Kankina smulkmenos. Po 
ra valandų ginčijamasi ar paren
gimui virt kumpį, ar kept.

Inž. Br. Nainys

Grįždamas iš parduotuvės na
mo, užsukau aplankyti meno ga
leriją, kur vyko pop meno paro
da. Dėžė su pirkiniais buvo la
bai sunki, ir ją padėjau ant grin
dų.

Parodos ekspozicija mane taip 
sujaudino, kad aš išvažiavau na 
mo, pamiršęs pirkinius.

— Kur vakarienė? — paklau
sė žmona.

— O! — aiktelėjau. — Pali
kau galerijoje.

Teko grįžti atgal. Bet aš pavė
lavau. Pirkinių nebepavyko at
gauti. Jury komisija jiems pripa
žino pirmą premiją.

— Mes visur jūsų ieškojome, 
— pasakė galerijos savininkas.— 
Kodėl nepasirašėte prie savo kū
rinio?

— Ką jusi Tai mano šios die
nos vakarienė.

Lankytojai pratrūko juoku.
— Jis ne tik didis skulptorius, 

bet ir humoristas, — pasakė vie
nas jury narys.

— Tai rodo ir jo darbas, — 
pritarė kitas. — Atkreipkite dė
mesį į sriubos butelį. Kaip jis pa
dėtas prie kiaulienos dėžutės.

— Niekuomet nesuprasiu, kas 
jį įkvėpė padėti “Ric” 
ant 
dama savo pašnekovui.

— Atkreipkite dėmesį, kaip pa 
guldyta ant šono konservuotų

persikų dėžutė!..
— Pikaso, palyginus su juo, y- 

ra vaikas.
— Klausykite, — pasakiau aš, 

— esu labai dėkingas už pagyri
mus, bet žmona mane atsiuntė 
pasiimti pirkinių.

— Pasiimti? — nustebo gale
rijos savininkas. — Aš tik ką juos 
pardaviau už 1500 dolerių.

— Man jie tekainavo 18 dole
rių, — paaiškinau.

— Svarbu ne pirkiniai, o tai, 
ką iš jų sugebėjote padaryti. Jū
sų rankose “Rinzos” dėžutė įgijo 
didesnę reikšmę, negu Rodino 

I “Mąstytojas”. Jūs makaronų dė
žute sugebėjote pasakyti kur kas 
daugiau, nei Rembrandtas savo 
drobėmis.

Aš kukliai nuraudau ir paė
miau iš jo 1500 dolerių čekį. Va
kare nusivedžiau žmoną į resto
raną. O kitą dieną vėl nuėjau į 
parduotuvę. Pastvėręs jau kur 
kas geresnių pirkinių, nuvežiau 
juos į galeriją.

Deja, atsiliepimai buvo koktūs. 
“Sėkmė jį apsvaigino, — rašė žy
mus dailės kritikas Washingto- 

Į nas. — Kažkada jis drąsiai su
gebėjo sujungti paprasčiausias ka

sausainius tės maisto dėžutes su šokoladi- 
Krisko” dėžutės, — pasakė niu sviestu, o dabar teikia pirme

nybę elegantiškiems grybų kon
servams ir vėžlio sriubai. Puikus 
stilius išnyko, liko vien nesko
ninga maisto produktų dėžė”.

A. Buchvvaldas.

Dėdė Šamas pasirengęs 1970 m. surašymui ir visiems geriau patekti i jo 
knygas, o ne po laiko senio dalgiu.

PŪDELIS IR PAMINKLAS

kės optimistiškai nusiteikusio ka
pų komiteto talkos, kuris į Chi- 

__________________  ____ cagos amerikiečių laikraščius pa 
ti barzdas. Taigi, mūsų nuomo- tenka, taip sakant, apie pasaulį 
ne, barzdos bei sijonai mūsų pe- apkeliavęs, per Romą, 
simizman neskandina._____________Kai pesimistiškai nuteikia

Kalbant apie jaunimą ir jo nu- ir tai, kad mažiau išleidžiama 
sikaltėliškus darbus, tikime, kad, knygų. Bet tenka pastebėti, jog 
nereikia užmiršti ir mūsų liau-' optimistiškiau nuteikia faktas, 
dies dainelių apie rūteles, vaini- Į kad atsirado daugiau tokių, ku- 
kėlį ir klėties langelį. Šiaip ar r>e t'k knygos, lapus varto, bet 
taip, ten niekas toje klėtelėje ro
žančiaus nekalbėjo, o tų vaini
kėlių nupūtimo istorija yra irgi 
Šiaip taip šiek tiek komplikuota, 
luk kas gi būtų lindęs pro klė
ties langelį, jeigu būtų automo
bilį turėjęs.

Bet, girdi, statistika vis tiek kai 
ba už tai, kad jau bus pasaulio 
galas. Nusikaltimai augą, žmo
nių taipgi jau per daug, kas ir 
visuose simpoziumuos aiškiai pa
aiškėjo. Nebūdami dideli moks- 
,lo priešai, turime suabejoti vis 
dėlto ir statistika. Va, berods, mū 
sų garbus sveikatos skyriaus ve
dėjas parašė, kad žmogui reikia 
peš- dieną keturių litrų vandens, 
o taipgi jau bene trejetą litrų 
žmogus tualete pašalina. Taigi, 
to pasakytume jau suvartoto van 
dens kiekvienas žmogus išpila 
per dieną po trejetą litrų, o per 
metus po tūkstantį. Išeina, kad 
Chicagos septyni milijonai gy
ventojų per metus išpila šlapu
mo septynis bilijonus litrų. Taigi 
baisus ežeras, kuriame gali nus
kęsti visas miestas. Bet miestas 
stovi, ir nelabai daug šansų, kad 
jis kitais metais nuskęstų. Iš šio 
pavyzdžio matyti, kad statistika 
savo keliu, o gyvenimas eina, vi
sai statistikos nepaisydamas.

Sakoma mūsų jaunimas nei 
šioks, nei toks. O kaip labai dip
lomuoti JAV LB centro valdybos 
nariai suskaičiavo, išeivijoj per 
dvidešimt metų daktaratus gavo j 
apie pora šimtų lietuvių. Dau
giau negu per tiek laiko kadaise] 
laisvoj Lietuvoj. Gal kai kas ban-' 
dys teigti, kad mokslas Ameriko
je žemesnis, bet, kiek Spygliai ži- j 
no, tai pirmieji į mėnulį išlipo

ir doleriais uždeda knygos išlaei- 
dimo sumą. Galima kalbėti apie 
pesimizmą, kad lietuviškumas 
mažėja. Bet gi dar yra lietuviškų i 
darželių ir lietuviškų senelių na-1 
mų. Jų vienus dar Alvudas pa-1 
budavos. Taigi patriotizmas lydės 
nuo lopšio iki grabo. O jei ka- 

I pinių komitetas dar kovą iško- 
į vos, tai net patriotiškai, be ko
kių ten trokų, keliausime net 
amžinybėn.

Optimizmo yra visur. Net ir 
Lietuvių fondas gali paliudyti, 
įog jau artėja liūdna diena tiem, 
kurie žadėjo uždėti paskutinį tūk
stantį, kad būtų milijonas. Jiem 
tikrai gal dabar kiek yra ir pe
simistinių minčių, tačiau dr. Raz
ma, reikia' manyti, visai dėl to 
nenuliūs.

Žodžiu, kur bežiūrėtume, pesi
mistai pralaimi. Ir reikia tikėti, 
kad mes nenuskęsime savo pačių 
išmestuose skysčiuose, nepaisant 
kaip ten statistika berodytų. Žo
džiu, optimistinės mintys mus ly 
di šiais naujais metais. Gali kai 
kas kuo ir nusiskųsti, kad trūks
ta šio ar to, bet niekas lietuvių 
nesiskundė, anot dr. J. Girniaus, 
kad žmogui būtų per maža Die
vas davęs proto. Taigi, kol šiuo 
trūkumu dar niekas žemėje ne
siskundžia, tai optimizmui galo 
dar nematyti.

Naginės ir simpoziumas

“Sandara” gruodžio 12 d. lai
doje nusiskundė, kad per daug 
visų tų simpoziumų, girdi, nie
kai ir iš to mokslo simpoziumo, 
o tik kalbėjimas. Savo mokslinį 
pažangumą “Sandara” išreiškia 
tolimesniuose puslapiuose, rašy
dama: “Daug įvairių komplika
cijų gali sukelti nepatogūs batu
kai, pradedant nuospaudomis 
(corns), ir baigiant dažnu kojų 
nuovargiu ir skausmu. .

Sveikiausias apavas, tai buvo 
senavės lietuvių naginė, kuri yra 
lengva ir patogiai pritaikoma ko
joms”.

Taigi, kas dar nagine žavisi, 
aišku, negali per daug žavėtis ko
kiais ten kompiuteriais.

Besiruošiąs mirti testamento skaitytojas 
taria susirinkusiems giminėms:

— Jeigu kas turi silpną širdį, tai tegu 
išeina iš kambario prieš pradedant skai
tyti.

Laikas ir sugrįžimas

“Aišku, kad nesvarbu yra, ka
da ar kur metai tikrai praside
da, šioje ar anoje meridiano pu
sėje, pavasarį ar per Kalėdas, ar 
šiaip sau bet įkada. Vis tiek me
tai ateina, ir su metais, teisin
giau pasakius, su metų pradžia, 
ateina visos su jomis surištos 
kvailystės.”

A. Pakalniškis

— Suruoškime milžinišką pa
radą, paskelbkime, kad karą lai
mėjome ir važiuojame namo”.

K. Gaidžiūnas, “Dirva”
Kada gali — mušk be ato

dairos, kada tave muša — bėk 
ir rėk...”

J. Aistis, “Milfordo elegijose”
— “Dažniausiai pelenai ir va

dinami pelenais”.
Anatolijus Kairys, 
“Šeštoj Pradalgėj”

— Vieniems nepatinka Euge
nijus Bartkus, kitiems — Teodo
ras Blinstrubas, tretiem — Bro
nius Nainys, ketvirtam dar kitas 
veikėjas.”

Antanas Juodvalkis, “Dirva”.

— Susidarius tokiai nerimtai 
situacijai, ar nevertėtų suruošti 
lietuviui vyrui visuomenės teis
mą, idant visi įsitikintume, ku
rioj pusėj tiesa”.

E. Cekienė

Spaudos žiniomis, Birkenhea- 
de, Anglijoj, turtinga moteriškė 
užsakiusi pas vieną garsų skulp
torių paminklą savo nugaišu
siam pūdeliui, norėdama pamin
klą pastatyti ant pūdelio kapo. 
Paminklo turinį apspręsti ji pa
likusi kūrėjui. Anas gi atnešęs 
septynių pėdų aukštumo lempos 
stulpą. Moteriškė pasipiktinusi. 
Mat, ji besitikėjusi paminklo su 
angelėliais, bent su mažu vaiku
čiu, laikančiu šunytį ant rankų. 
Skulptoriaus projektą ji atmetu
si, nors menininkas ir aiškinęsis, 
kad “lempos stulpas yra vienas 
geriausių šuns draugų”.

PATENKINAMA IŠEITIS

Moteriškė buvo ypač išlaidi, j 
Ji išleisdavo vis dvigubai dau
giau, negu jos vyras uždirbdavo. 
Pagaliau, ji pradėjo dar skųstis:

— Visi mūsų draugai gyvena 
dešimt kartų geresniuose butuo
se, negu mes, — skundėsi ji. — 

j Mes būtinai turime kraustytis gy- 
! venti į brangesnį rajoną.

Kartą, visokiausių rūpesčių ir 
žmonos skundų nuvargintas, jos 
vyras grįžo vakare namo ir tarė:

— Na, dabar tai jau nebebus 
reikalo keltis į brangesnį rajoną. 
Namų savininkas pakėlė buto 
nuomą — dabar ji bus dvigubai 
brangesnė.

L. Šv.

1he Old

Kitų žmonių bėdos nėra tokios di
delės ka p tavo, tačau kitų vaikai 
yra tikrai blogesni.

Kad nors būtų frontininkas, 
būtų patogiau mušti

Kaip pats A. Bendorius guo
dėsi, su tuo žurnalistu “karas įsi
liepsnojo”. Dar kad nors būtų 
frontininkas, tai žmogus kovo
tum, tikėdamas po mirties gauti 
atpildą už eretiko nudobimą, bet 
dabar — to paties kūno ir krau
jo partietis. Kovoji ir jautiesi brol
žudžiu, štai kur dramos didybė”.

J. Girnius “Aidai”

ŽEMAITIS, MIRTIS IR KOMBAINAS
Dantim kalendama, mirtis 

sustojo 
Už lovos galo — prie žemaičio 

kojų, 
—Aštriai plieninis dalgis

Vuo to vara sau pradalgė 
platiausė!

Patiko giltinei tie senio žodžiai— 
Lig šiol mirties kombaino ieško 

godžiai... 
išpustytas —' Į- ūsą pučia sau gudrus žemaitis, 

Šis paskutinis, seni, tavo rytas. 
Daugiau nešveisi nei dešrų, nei į

kumpių — | 
Aš atėjau tavęs išverst iš

klumpių. 
—Tik pasėtrauk, vuo spėrsio, 

nelabuojė 
Kuo pėrma laika pri žmuogaus

pristuoje!
Bet mato senis, antakiussuraukęs, 
Kad giltinė nuo lovos nesitraukia. 
—Kaip tau ne gieda so dalgio 

atetė —
Anus mes esam jau sene pametė.
Pasaulin vėskas baise greta 

mainuos
Tau rekton atvažioutė so 

kombaino.
Sotrūbytumi toukart mums pu 

longo —
Sotėktumem kap svietį lauktą,

brongį.
Sogoltomem unt ulyčės ėlgiausės,

• * r o >
Net pačią giltinę lengvai suraitęs!

A. Kazragis 
“Šluota”

I
I

Svarbiausias Naujųjų Metų nutarimas rūkyti ar nerūkyti

NOT 
TO 

SMOKE?

LAIKAI IR MADOS
“Jau kurį laiką vyraująs kojų 

stebėjimas tapo atgyvenusiu spor
tu. Kojos jau visiems atsibodo. 
Atėjo laikas išryškinti kitą mo
ters anatomijos sritį. Ši. taisyk
lė kartojasi visą laiką madų Is
torijoje.

“Dar neaišku į ką bus kreipia
ma dėmesio artimoje ateityje, ar 
į gilius iškirpimus, ar į akcen
tuotą liemenį, ar krūtinę.”

Irena Kairienė 
“Moteris"

“Pagrinde mados nieko dau
giau nereiškia, kaip kad atkrei
pimas dėmesio į kurią nors vie
ną iš septynių moters kūno da
lių — krūtinę, liemenį, šlaunis, 
užpakalį, kojas, rankas ir ilgu
mą”.

“Ta pati suknelė, dėvima de-

KADA TAI BUVO?

Šnekasi dvi kino žvaigždės. Vie 
na iš jų atsidėjusi pasakoja, o ki
ta, susižavėjusi įvykiu, pertraukia 
ir klausia:

— Kada, kada tai buvo?
— O, žinote, aš tikrai nebe

prisimenu, bet, rodos, tuojau po 
ketvirtojo mano divorso.

VYRIŠKA FILOSOFIJA

— Jūs, moterys, daugiau pri
klausote nuo gyvulių pasaulio,— 
sako vyras žmonai. —Audinė, 
pavyzdžiui, atiduoda savo kailį 
jūsų paltams, krokodilas teikia o- 
dą jūsų rankinukams, gyvatė — 
jūsų batukams ir, galų gale, at
siranda asilas, kuris už visa tai 
užmoka.

ŽMONOS ĮSAKYMAS

—Tėve! Tu nesėdėk be dar
bo nuobodžiaudamas! Sūnus žiū
ri televizorių. Galėtum už jį iš
spręsti uždavinius.

MANDAGUMAS

Sustojimas. Su didžiausiu ry
šuliu rankoje į autobusą įlipa se
nutė.

—Prašau, sėskie, — pašoku 
iš savo vietos.

Ji atsisėdo... ant autobuso grin
dų, nes buvo pritrenkta mano 
mandagumo.

PAGYRĖ

— Mano miela, tu nemėgsti 
Paršaitienės, o ji vakar apie ta
ve labai gražiai atsiliepė.

— Pavyzdžiui, kaip?
— Kad tu turi geriausią vyrą 

pasauly.
MODERNI RAGANA

Ūkinių prekių parduotuvėje 
įkyri pirkėja renkasi vieną pre
kę po kitos ir nė vienos neišsi- 
renka.

— Duokit šluotą, tik gerą.
— Prašau, — ramiai sako 

davėjas. — Jums suvynioti 
i tiesiog ant jos skrisite?

Žmonės ir bananai
“Moterys, jeigu lygios su 

rais protiniai, tai, anaiptol, nėra 
lygios fiziniai ir, iš tikrųjų, ne
lygios emociškai bei psichologiš
kai. Ir kodėl? Jeigu Dievas būtų 
norėjęs sutverti vyrus ir moteris 

, lygiais, jis būtų sutvėręs visus vie- 
| nodais ir būtų taip patvarkęs, 
kad kūdikiai gimtų ne iš moti
nų, bet augtų ant medžių, kaip 
bananai.

par 
ar

vy-

šimtį metų prieš jos populiaru
mą, yra nepadori, dėvima metus 
prieš jos madingumą — drąsi, 
mados laikotarpy —elegantiška, 
trejiems metams praėjus — se
namadiška, po dvidešimties me
tų — baisi, po Trisdešimties — 
juokingai įdomi, po šimto me
tų — romantiška ir, praėjus 150 
metų — vėl nepaprastai graži”.

James Laver 
Madų istorikas

neišskrendaNiekas taip lengvai 
kaip doleris.

Patricia Young, 
“Our Sunday Visitor”

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— Spyglininkas nuo Toleikos 

rašo: “Lapkričio 5 d. dienraštis 
“Draugas” porina, kad “Reikia 
lietuviškų bibliotekų vaikų dar
želiams”.

Su tokia 
ga mintimi 
dar geresnį
lietuviškų bibliotekų ir vaikų 
lopšeliams, tai tada, jeigu suau
gusieji lietuviškų knygų ir nes
kaitys, tai vis tiek lietuviška kny 
ga mus lydės nuo lopšio iki gra
bo”.

“Draugo” išmintin- 
sutinku, bet siūlau 
sumanymą: “reikia

r
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