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įŠRT'nė TrAšie
Stilius, kūryba, galvosena

JIE IŠĖJO LIUDYTI
Vlado Ramojaus "Kritusiuosius už laisvę" vertinant

Apie du nepanašius meninin
kus kartais yra sakoma: jie 
turi savo stilių. Tai kartais 
reiškia, kad vienas yra jau ele
gantiškas, o kitas gal archaiš
kai grubus. Abu yra geri me
nininkai — bet skirtingi; jie 
gal ir savo gyvenimu skiriasi 
viens nuo kito. Aną, pavyz
džiui, sakoma, atskirsi iš jo 
pamėgtų spalvų, formų drobė
je, ketvirtą — iš jo turtingų 
būdvardžių pamėgimo, penktą 
— iš verksmingų, širdį plėšian
čių gaidų. Ar visa tai yra la
bai svarbu?

Tai nėra maži reikalai. Me
ne jie reiškia labai svarbų da
lyką : asmenišką menininko 
stilių, lyg štampą, savotišką 
parašą visame kūriny.

Kai vaikai rašo apie tą patį 
gaisrą, net ir jų rašiniai kiek 
skiriasi. Kai jie piešia Kalėdų 
Senį, randame vėl įdomių skir
tumų. štai du žurnalistai skir
tingiems laikraščiams aprašo 
tą patį įvykį. Vienas, sintetin
damas, pabrėžia ir ištraukia 
vienus dalykus, kitas kitus. 
Abu jie lyg ‘“ištraukia” iš rea
lybės tai, kas jiems tuo mo
mentu, ar iš viso, krenta į akį. 
Tas “ištraukimas” (extract) 
juos lyg padaro savotiškais 
“ekstraktistais”, nes pačios re
alybės niekas neatstoja, ne
bent pati realybė.

Bet ar “ištraukti”, būti tuo 
"ekstraktistu” jau reiškia tu
rėti asmenišką stilių — meni
ninko stilių? Dar ne. Juk mū
sų kasdieninėje kalboje kiek
viename sakinyje mes varto- 
tojame tą ekstraktizmo, sinte
tinimo meną. Vien tik ką nors 
nubrėžti ant popieriaus (ški
cą), ką nors paprastai apra
šyti, ar net švilptelti įdomų 
simfonijos leitmotyvą vis rei
kia to paprasto, kasdieninio 
“ekatraktiamo”.

Tai kas gi pagaliau yra tas 
menininko stilius? Apie jį 
daug yra prišnekėta. Sakoma 
tai lyg pasaulėžiūra, mada. O 
menininkai turi dar savąją, as
meninę madą. Net jų klaidos, 
charakterio bruožai, tam tikrų 
žodžių pamėgimas, teptuko 
paspaudimo bruožai ant dro
bės, gilių, iškilmingų temų pa
mėgimas, kitur vėl jų lengvu
mas, gracija atrodo tuo asme
nišku stilium. Jis nepakartoja
mas, nenukopijuojamas. Ir tik 
menininkas, kuris leidžia tam 
savo “Aš’’ laisvai pasireikšti, 
įsigyja tą savąjį stilistinį pa- 
raša visuose kūriniuose.

Taigi, jei duosime valią šiai 
minčiai, kas trukdo kūrėjui at
rasti ir turėti savo asmenišką 
stilių? Juk šiaip visi esame 
skirtingi vienas nuo 'kito. At
rodo, kad konformizmas dau
gumą prilaiko. Dauguma yra 
jau sukietėję konveiucionaliz- 
me. Jie bijosi, gal net “gėdija
si’’ leisti prabilti tam savam' 
“Aš”. Gal jie galvoja, kad tas 
“Aš” negeras, negražus? Blo
gos mokyklos tai dar daugiau ' 
sukomplikuoja. Jos atidengia 
praeities genijus, kitus “Aš”, 
šimtus jų, ir mokinys išmoksta 
tik jais vis pasinaudoti. Raus
damasis praeities istorijoje, jis 
vis pavartoja žiupsneliais tai 
čaikovskiškos, tai brakiškos, 
tai salingeriškos pypkelės dū
mo. Užsirūkęs to kvapnaus 
aromato, jis gal net girdi ge
nijų alsavimą savo užnugary.

Gudresni tada bėga į “dyku
mas”, į “kalnus”. Vengdamas 
įtakų, menininkas slepiasi 
“miško namelyje”. Prieš pra
dėdami, rašytojas, muzikas ar 
tapytojas kartais nieko ne
skaito, neklauso ar nenori 
matyti jokios drobės. Reiktų 
net mokyklų, kurios “gydytų"

(Nukelti į 2 psL).

Vladas Ramojus, KRITUSIEJI 
Už LAISVĘ, n tomas. Išleido Į 
Laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti 1969 metais Viršels ir sky
rių vinjetes dail. Pr. Lapės Kny
ga 195 psl.. ka na $4.00, gaunama 
ir “Drauge”.
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Kiekvieno darbo, kiekvieno 
kultūrinio užmojo ar kūrinio į- 
vertinimui mes paprastai turime 
daugiau ar mažiau tos srities ži
novų ir specialistų. Tačiau Vla
do Ramojaus knygos “Kritusieji 
už laisvę” tiek pirmą, tiek dabar 
antrą tomą vertinant, matome, 
kad tos srities specialistų neturi
me, kad vertinimas bus daugiau 
ar mažiau jausminis. Vieniems 
atrodys, jog lietuvių partizaninė 
kova buvo per didelis liuksusas 
mažai tautai, gi kiti teigs, kad 
kitaip ir negalėjo būti, kad įvy
ko tai, apie ką per visą laisvąjį Lie 
tuyos dvidešimtmetį kalbėjome ir 
deklaravome, pagaliau ir prak
tiškai patys pamatėme pirmųjų 
okupacijų metais, kad geriau lais 
vam mirti negu vergu gyventi. 
Tuos žodžius kartoja jau laisvėje 
atsidūręs, kovojęs kartu su parti
zanais, buvęs vokiečių armijos 
belgas karininkas. Todėl šian
dien laisvėje teigti, kad partiza
nai geriau būtų gyvenę vergijo
je, o ne mirę kovoje, yra taipgi 
neteisinga, kaip ir teigti, kad ko
vos turėjo būti dar didesnės. Tau
tos kovos už laisvę momentų ne
galima čia aptarti, nes kova už 
laisvę visais laikais ir visose tau
tose buvo Besąlyginė.

Kaip skelbiama, nors niekas to 
negali tikrai pasakyti, kovose žu
vo apie trisdešimt tūkstančių lie
tuvių partizanų, daugiausia vy
rų. Vladas Ramojus savo knygo 
je atskleidžia tik keletą šimtų jų 
pavardžių, tai labai maža dalis. 
Bet tai yra pradžia didelio dar
bo, kurio niekas ligi šio nesiėmė 
dirbti. Ir šis darbas turės būti tę
siamas, nes jei mes atsimename 
Pilėnų didvyrius, nors šimtme
čių slinktyje ir nelabai išryškintą 
faktą, tai dvidešimtame amžiuje 
palikti tuos faktus ir jų detales 
užmarštyje būtų nedovanotina

Telesforas Valius šauksimas nuo Baltijos krantu

PETRAS SVILIUS

ne tik prieš žuvusiuosius, bet ir 
prieš visą Lietuvos istoriją.

Vladas Ramojus parodo savo 
knygose, kaip lietuvis sukilo prieš 
prievartą. Ir antra, iš tos knygos 
daugybės detalių matyti, kad lie
tuviai kovoje prieš okupacines jė
gas būtų galėję ilgiau laikytis, jei 
nebūtų padėję okupantui išprie
vartauti, įgąsdinti ar pagaliau 
keršto vedami žmonės, kuriuos 
paprastai vadiname išdavikais. 
Sunkiai tegalime nustatyti kiek
vieno išdavikiškumo laipsnį, nes 
VI. Ramojus aprašo vieną atvejį, 
kaip terorizuojamas brolis išdavė 
savo kitą brolį. Iš aprašomo išda
vimo matyti, kad išdavikas brolis 
turėjo kokį nors planą, o ne tik 
nuogą brolio išdavimą enkavedis
tui. Reto ryžto ir drąsumo buvo 
Juozas Lukša, tačiau ir jis žuvo 
ne besilaikydamas prieš rusų ar
mijas, bet lietuvio išduotas, toks 
pat likimas ištiko ir žurnalistą Ju 
lių Butėną. Vladas Ramojus ne
kaltas, kad jis turi vaizduoti 
mums nemalonius faktus, įvyku
sius Sovietų Rusijos grėsmėje. Iš 
viso lietuviai sukilo prieš jėgą, 
nors šiaip jau lietuvis yra val
džios gerbėjas. Išskyrus suvalkie
čių riaušes, nebuvo jokių išsišoki
mų Lietuvos laisvės metais, lie
tuvis buvo visada valdžiai gal net 
perdaug nuolankus. Net ir čia 
dažnas labiau džiaugiasi sutikęs 
mieste amerikietį lietuvį polici
ninką, negu universiteto profeso
rių, nes policija yra jėgos ženk
las. Tai mes galėjome matyti ir 
per šįmetinį Vasario 16-sios mi
nėjimą Chicagoj, kada visi sku
bėjo fotografuotis su senatoriais 
ir kitais aukštais pareigūnais, o 
niekas nestojo nusifotografuoti 
su J. Kapočium šalia Lietuvių en 
ciklopedijos angliškai. Niekas ne 
beatsimins po keliolikos metų 
kur koks gubernatorius ar sena
torius postą turėjo, gi Lietuvių 
enciklopedijos (lietuviškoji ir an
gliškoji) kaip tik liudys mūsų kul 
turą, reikalo supratimą ir orga
nizaciją.

Ir Vlado Ramojaus knyga 
“Kritusieji už laisvę” ne tik at
skleidžia ,lietuvių sukilimą prieš 
jėgą, ji tuos sukilusiuosius ir į- 
amžina, nes laiko tėkmėje šie 
puslapiai vis labiau bus branges
ni. Ir Vladas Ramojus savo kny
goje rašo apie tuos, kurie išėjo ne 
deklaracijomis, ne patašiniais su
šukimais minėjimuos, bet savo 
kova liudyti, kad’ laisvė brangi, 
ir tokį savo liudijimą apmokėjo 
gyvybėmis.

Kai kas bando visas partizanų 
kovas sumenkinti, pavadinti jas 
pilietiniu karu. Gali kai kam su
sidaryti vaizdas ir iš Ramojaus 
knygos, kad taip buvo, nes dau
gelyje vietų aprašoma įvairių lie
tuvių, padėjusių sužlugdyti parti
zaninį pasipriešinimą, talka oku
pantui. Jeigu nebūtų buvę Sovie
tų armijos, prieš kurias ne retu 
atveju lietuviai partizanai kovo
jo, nebūtų ir tų kovų. Teigdami, 
kad tai buvo pilietinis karas, mes 
suniekiname partizanus, atrodo, 
kad jie kovojo už kažką kitą, už 
turtą ar postus, o ne už laisvę, ne 
prieš okupantą, ųždarinėjusį kiek
vieną laisvės įstaigą ir privertusį 
ne tik jam paklusti, bet ir jį gar-; 
binti. !

Autorius naudojasi ne vienu 
atveju ir komunistiniais šalti
niais, savaip juos interpretuoda
mas. Komunistiniai šaltiniai tam 
tikra prasme tikri, kiek jie liečia 
datas ir vietas, tačiau jie visada 
bus netikri, kai lies kovotojų par 
tizanų apibūdinimą. Jie partiza
nus visada vaizdavo ir vaizduos 
pačia blogiausia prasme. Vladas 
Ramojus tais komunistiniais šal
tiniais mokamai ir atsargiai nau
dojosi, tačiau ir pas jį pasitaiko 
abejotinų vietų. Pavyzdžiui, bol
ševikų paskelbtą Žaliosios girios 
partizano Antano Birbilo - Bal
tušio dienoraštį cituoja ir Vladas 
Ramojus, o tame dienoraštyje ra
šoma: " Pilnoje kautynių apran
goje, su kulkosvaidžiais, apsirūpi
nę šoviniais, prie bažnytkaimio 
priselinome iš dviejų pusių ir a- 
tidengėm kryžminę ugnį. Liau
dies gynėjai traukėsi, taikydami 
į mus”. Galima tikėti šiuo dieno
raščiu, tačiau jokių būdu negali
ma tikėti, kad partizanas stribus 
ir čekistus būtų pavadinęs liau
dies gynėjais. Tikriausia jis krūvi 
nojo okupanto budelių, pavergu
sių visą liaudį, nevadino liaudies 
gynėjais, o kaip nors kitaip. To
kios citatos leidžia suabejoti ir ki
toms dienoraščio vietomis.

Tačiau šiaip ar taip, kas šioje 
knygoje užrašyta, liks amžiams, 
ir būtų gera, kad fondai ir veiks

niai nepaliktų Vlado Ramojaus 
vieno, nes tai ne vieno darbas. Ir 
turėtų visi jam padėti savo infor
macijomis. Vlado Ramojaus 
knyga “Kritusieji už laisvę” yra 
knyga apie išėjusius liudyti, kad 
lietuvių laisvės meilė nėra dekla
racija, o nors ir skaudi, bet di
dinga ir garbinga tikrovė.

• Dalį. Vandos Kanytės - Ba
takienės dailės darbu paroda
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
atidaroma šiandien (kovo 14 
d.) 7 vai. vak. Lankymo valan
dos šiokiadieniais nuo 7 iki 9 
vai. vak., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 12 vai. iki 9 vai. 
vak.

R. Mozoliauskas Partizanai

LAIŠKAS Iš AUSTRALUOS

Pasidarė lengviau gyventi
Stasį Barą Adelaidėje išgirdus ir sutikus

Labai lauktas, labai išgarsintas 
“vienas iš pirmaujančių Ameri
kos tenorų” (Adelaidės laikraš
čių kalba kalbant) Stasys Baras 
pataikė iš žiemiškos Chicagos į 
australinės vasaros karščius. 
Kaip pats dainininkas prisipa
žino, jisai, perskridęs žemės pu
siaują, Australijoje naktį negalįs 
užmigti, o dieną norį miego, or
ganizmas vis nenorįs prisitaikin
ti prie Chicagos-Adelaidės skir
tingų paros laikų. Šis klimatinis 
neprisitaikymas turėjo nematy
tas išdavas: po pirmojo koncerto 
Adelaidėje, nuskridęs ant ryto
jaus Melburnan, užuot koncerta
vęs, atsigulė į lovą su laringičiu, 
pavesdamas savo labai brangų 
laiką daktarų valiai...

Kaip ten bebūtų sveikatiškai, 
tačiau Stasys Baras atlėkė čionai 
labai laiku, nes Adelaidėje bu
vo prasidedąs tarptautinis meno 
festivalis. Adelaidės Liet Bend
ruomenės priėmimo komitetas 
(dinamiški Janavičius ir J. Lap- 
šys) iš anksto paruošė kelią mū
sų dainininkui įsijungti oficialiai 
į meno festivalio programą. Vie
tinė australų spauda šį įvykį pa
vadino “Adelaidės lietuvių įnašu 
meno šventėn”. Vadinasi, jau iš 
anksto Stasio Baro koncertas bu
vo pakeltas į festivalinį lygį, me
no vadovams išgirdus mūsų dai
nininką iš plokštelės.

Vasario 28 d. koncertas įvyko 
Scott College teatro salėje, ku
rios talpumas — 600 žiūrovų. 
Skaičiuojant, jog Adelaidėje gy
vena netoli 2000 tautiečių tai at
vykusių tą vakarą 570 žiūrovų

parodo bekraštį mūsiškių susido
mėjimą svečiu. Australų ir mū 
sų spaudoje pavaryta propagan- ■ 
da, vietos radijas bei televizija, 
kunigų pamokslai veste atvedė 
klausytojus. Koncerto programi

Stasys Baras

niame leidinėlyje atspaustas fes
tivalio prezidento žodis:

“Lietuvių Bendruomenė daug 
ką įneša į Pietų Australijos kul
tūrinį gyvenimą. Lietuvių gyvy
bingumo bei sumanumo įrody
mas tai ir tenoro Stasio Baro at
silankymas į Adelaidę.”

Jauki, moderni salė, geras gar
sas, bepriekaištingas akompani
mentas (Shirley Hicks), apgalvo 
tai išsami programa (senieji kom
pozitoriai, Donaudy, Handel, Gi 
ordano; po to lietuviškos dainos,

(Nukelta į 2 psl.)
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Laiškas is 

Australijos
(Atkelta iš 1 pai.)

Petrauskas, Šimkus, Tallat- 
Kelpša, Kačanauskas; antroje da
lyje lietuviškosios operos ir pa
baigai Ponchielli, Bizet, Hale
vy). Originali lietuviškų dainų 
interpretacija, jausmas, operose 
stiprybė, spalvos bei šešėliai, be 
to nuginkluojantis itališkas bei 
eanto skambėjimas. Tai bene pir 
mas šios mokyklos lietuvis daini
ninkas. Stasiui Barui padėjo vež
ti vežimų vietos dainininkė sopra 
pas G. Vasiliauskienė, girdėta 
jau ir Amerikos lietuvių bendruo 
menėse. Drauge su St. Baru pa
dainavo Micaelos — Don Jose 
duetų.

Štai Adelaidės dienraščio “The 
Ądvertiser” muzikinio recenzen
to nuomonė: “Pradėdamas kon
certų kelionę po Australiją, Sta
sys Baras, pasižymėjęs Europoje 
ir Amerikoje; ypač Chieagoje, 
koncerte Adelaidėje išryškėjo 
kaip itališko stiliauš tenoras su 
skambiu aukštuoju registru. Jo 
operų arijos buvo išpildytos su į- 
tjkinama dramine galybe. Ištrau 
kos iš Giordano, Ponchielli ir 
Halevy operų pabrėžė daininin
ko meistriškų Europos operinio 
stiliaus apvaldymų, jisai taip pat 
įspūdingas lietuviškų liaudies 
dainų pynėje.”

Va, ir antrojo Adelaidės dien
raščio The News(James Renfrey) 
atsiliepimas: “Kelios dienos prieš

Lietuviai skautai žygio įmetu Rako stovyklavietėje, Custer, Mich. Filmo “Penktoji tautinė stovykla’' 
premjera bus šį šeštadienį, kovo 14 d., 7 vai. Jaunimo centre. Nuotr. Algt Kezio, S. J.

jo viešų koncertų, aš turėjau lai
mės išgirsti Stasį Barų iš plokšte
lės. Jo balsas skambėjo nepapras
tai puikiai ir aš pagalvojau, ar 
tik dabartinė plokštelių gamybos 
technika nebus suradusi būdų 
pastiprinti bei pagražinti balsų.

Išgirdęs gyvų p. Barų, galiu da
bar teigti, kad čia nebuvo jokių 
hocus - pocus. Jo balsas yra te- 
nor robusto ir, nepaisant 50 me
tų amžiaus, dar yra pačiame žy
dėjime”.

Vaikštinėjame po saulėtas Ade

laidės aikštes, dairomės į gat
vių dekoracijas, į vėliavas, kurių 
tarpe plevėsuoja ir lietuviškoji 
trisplavė, ir pasidaro taip lengva 
gyventi, kai ir mes tam meno 
festivaliui esame šį tų davę.

puZg. andr.

Sukaktuvininkas dr. Jurgis Starkus
Dr. Jurgis Starkus jau ketvir

tu kartu perėmė katalikų gydy
tojų “Gajos” korporacijos pirmi
ninkavimą. Jis vadovavo gajinin 
kams studentavimo laikais, jis 
“Gają” atkūrė Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse 1950 metais, 
jis buvo vienbalsiai perrinktas 
trečiai kadencijai. Dr. Starkus 
tarytum su “Gaja1” suaugęs. Ne
seniai jį vėl Gaja” ketvirtai ka
dencijai vienbalsiai išrinko pir
mininku.

Tarp kitko. Dr. Jurgis Star
kus—sukaktuvininkas: jam štai 
neseniai suėjo 60 metų amžiaus. 
Jis dar mums atrodo kupinas jė
gų, jaunas ir energingas, tačiau 
gi kapa metų jo plaukus jau šar
ma pradėjo dengti.

Jurgis Starkus gimė Dotamų 
kaime, Graž'škių valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Baigęs Ma
rijampolėje Rygiškių Jono gim
naziją, 1931 įstojo į Vytauto Di
džiojo universiteto medicinos 
fakultetą, kurį baigė 1936 me
tais. Po metų (1937) gavo me
dicinos gydytojo diplomą ir at
liko stažą Kėdainių ligoninėje. 
Gavęs praktikos feises, nedels
damas išvyko tiesiog į kaimo 
praktiką, savo žmonių — ūki
ninkų — sveikatos pagalbon. 
Apsistojo Simne. Nei dideli 
miestuose pelnai jo neviliojo, 
nei garbingų mokslo karjerų jis 
nenorėjo. Jam atrodė, kad jo 
vieta yra prie to sodžiaus žmo
gaus, kurio gyvenimą ir vargus 
jis puikiai pažino, kurio padė
tis sveikatos reikalais nebuvo 
per geriausia,, nes lietuviška
jam kaimui dar vis trūko gydy
tojų.

Simne dr. Jurgis dirbo ligi 
1941 metų. Tada pajuto reika
lą pasitobulinti, vėl pagilinti ži
nias, tad 1941-1942 metus pra
leido, bedirbdamas Alytaus ap
skrities ligoninėje. Karo aud
roms siaučiant, atgautasis Vil
niaus kraštas labai' stokojo me
dicininio personalo; ir štai dr. 
Jurgis gauna paskyrimą vykti į 
Eišiškių miestą Vilnijoje, ap
skrities gydytojo pareigoms. Ten 
sveikatos tarnybos dar visai ne

Ketvirtą kartą prie "Gajos" vairo

DR. Z. DANILEVIČIUS

buvo. Jurgis įkuria apskrities 
sveikatos įstaigą, sukuria epi
demiologinės tarnybos tinklų, 
apvaldo bepl'ntančią šiltinės epi

Dr. Jurgis Starkus

demiją. Viršininkai mato, kad 
tai ne eilinis gydytojas. Jurgio 
administraciniai sugebėjimai, 
mokslinių pa,grindų pritaikymas 
sveikatos tarnybai, sugebėjimas 
sujungti žemesnį personalą ir 
bendradarbius į efektyvų viene
tą. imponavo V'siems. Nors ir 
vietiniai žmonės buvo pamilę tą 
tiesų, nuoširdų, geraširdį gydy
toją, o juk ir dr. Jurgis jau 
buvo su Eis:škėmis apsipratęs, 
viršininkai nutaria jį kelti svar- 
besnėn pozicijon. štai 1942 me
tais dr. Starkus skiriamas apskri 
ties gydytoju į jam gerai žinomą 
Alytų. Laikai sunkūs, darbo 
daug, priemonių veik nėra, oku
pantai nuolat kelia naujų ir ne
malonių problemų, bet dr. Jur

gis ir čia mokėjo puikiai tvar
kytis. Daug alytiškių atsimena, 
kaip jis savo žmones užtarė, gy
nė, gelbėjo, gydė, ligoninę glo
bojo, nei savo laiko, nei savo jė
gų negailėjo.

Pagaliau karo audros priver
čia savo kraštą palikti, čemoda
nėlis rankoje, baimė širdyje, o 
šalia — pasirėmusi ant jo peties 
— žmona, dantų gydytoja Pet- 
rutė Borutaitė-Starkienė, bet ku
riuo momentu belaukianti šei
mos padidėjimo, ir jų penkiame
tė dukrelė Jūratė.

Tačiau pasirinkimo nėra: mirk 
ar bandyk laimę svetimame kraš 
te — be draugų, be lėšų, be pa
stogės. Vos su frontu persistū- 
mus per Vokietijos sieną, lyg tra 
gėdijai paryškinti, svetimos ša
lies ūkininko kluone gimsta sū
nus. Po kelių dienų, su kūdikiu 
ant rankų, vėl tolyn į tremties 
nežinią.

Laimei, kad dr. Jurgio medi
cininiai gabumai ir žinios buvo 
reikalingi visur. Gauna gydytojo 
darbą Baervvaldės miestelyje r 
vėl ne ką kitą, ūkininkus, kad ir 
ne savo krašto, gelbsti. Bet ir 
savųjų Jurgis nepamiršta; kas

tik bendros tremties buvo į jo 
apylinkes atblokštas, be jo vi
sokeriopos pagalbos neapsiėjo. 
Frontas stumiasi tolyn, su juo 
ir dr. Jurgio šeima. Pagaliau 
pasiekia Rensburgo, o vėliau - 
Itzehoe miestus ir čia jau sąjun
gininkų kariuomenė perima trem 
tinius į savo globą. Karui pasi
baigus, dr. Jurgis b- ’ trem
tinių stovyklos amb .. .oriją, vėl 
savuosius tautiečius gelbsti ir 
gydo.

Nebesant galimumo sugrįžti į 
tėvynę, 1950 metais dr. Starkus 
vyksta Amerikon. Vėl iš naujo 
praktikos stažas, vėl iš naujo eg
zaminai, ir dar svetima kalba, 
ir vėl kūrimasis iš nieko, ,nes 
tremtyje viskas žuvo. Tačiau ne
gi paluš! Vėl dirba, pluša, gelbs 
ti ligonius, augina šeimą, rūpi
nasi šeimos lietuviškumo išlai
kymu. O svarbiausia, nepamiršta 
ir visuomeninio gyvenimo. Kaip 
jau pradžioje minėjome, atkuria 
katalikų gydytojų “Gajos” kor
poraciją Amerikoje, o šiandieną 
jau ketvirtą jos pirmininko ka
denciją perima.

Dievulis daktaro Starkaus šei 
mą laimino ir jo pastangoms tai 
kino. Chieagoje Dr. Jurgis susi
darė sau labai gero daktaro var
dą; jo reputacija svetimtaučių, 
ir pacientų ir gydytojų, tarpe, 
ypatingai aukštai iškilo. Pradė-

(Nukelta į 4 pusi.)

(Atkelta iš 1 ps>J t 
apkrėstą įtakom ir stengtųsi 
ištraukti, kaip dantį, meninin
ko individualumą.

Bet nauja kūryba kartais tie 
siog stovi ant ribos psichinio 
pakrikimo. W. Baker ( ‘Study 
of Human Spontaneity”) sako, 
kad visi priepuoliai žmogaus 
smegenyse (epilepsija, neuro- 
tiškumas, aktyvumas, Suprati
mas ir kūryba) yra padariniai 
to sintetinimo proceso, kuris 
pastebimas iškalboj, humore, 
anekdote, sapnuose, išradi
muose, kūryboj ir epilepsijoj. 
Staigus minčių, idėjų ir vizi
jų įsiveržimas į smegenis pra
deda kūrybinį procesą, bet 
kartais jis gali pradėti ir visai 
nepramatomą, neigiamą proto 
celių reakciją.

Sąlygos, kurios palengvina, 
pagreitina ateiti idėjoms, vizi
joms, poemoms, muzikai, ar 
net padeda spręsti mokslines 
problemas, yra panašios į tas, 
kurios pradeda ir tas neigia
mas reakcijas, kaip epilepsiją. 
Tai, kas padeda žmogui kurti, 
atrodo, gali degeneruotis ir į 
konvulsišką neuro - raumenų 
energijos judesį, į jos bepras
mišką formą — epilepsiją. 
Abu šie procesai — kūryba ir 
epilepsija — W. Baker sako, 
prasideda tuomet, kai protas 
atsiduria prieš visai naują 
problemą, prieš nežinomą, keis 
tą... uždavinį. Gal dėl to, kai 
kurie kūrėjai yra mums keis
toki, kiti juk istorijos eigoje 
žinome net suklupo, treti tie
siog prisibijo tikros kūrybos.

Kūrybos procesas yra sun
kus. Vieni dėl to priima tik se
nas, išbandytas idėjas, o kiti 
drįsta leistis į tų pačių ar nau
jų idėjų dar naujesnes asocia
cijas ar originalias disasociaci- 
jas. Toks kūrėjas, W. Baker 
sako, turi kūrybinį intelektą. 
Ir kadangi menas ir gyveni
mas žmogui niekad vietoj ne
stovi, vis keičiasi, D. W. Har- 
dirg (N. Y. R. of B Sent 11, 
69) net sako, kad gal ateityje 
išradimus ir naujus kūrinius 
bus galima kurti automatiškai, 
be didesnės protinės įtampos. 
Lieka ir gal dar Ūks paslapti
mi tik, ■‘’aip tos naujos idėjos, 
įkvėpimas atsiranda staiga pa
sąmonėje? Aišku, to neišaiš
kins kai kurie mūsų kūrėjai 
ar kritikai, kuriems neko nau
jo į pasąmonę dar neatėjo ir 
gal neateis.

Grįžtant prie stiliaus, prie 
to asmeniško štampo, kurį kū
rėjas palieka bemaž visuose

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez, telef. YVAlbrook 6-5070

Rezld. Telef. 230-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8012

savo kūriniuose, S. Harris 
(“On the Contrary”)' sako, 
kad geras menas (rašymas) 
yra kažkas skirtingo nuo sti
liaus. Geras menas, jis sako, 
kiblią — lakią galvoseną, gal
voseną, kuri užsikabinusi už 
yra, visų pirma, geras galvo
jimas. Menininkas turi turėti 
idėjos (daikto, temos, vizijos, 
intrigos ir t. t. ) ja minta ir

vartoja ją kaip priemonę. Idė
jos neturi būti net realios, bet 
jos turi menininkui egzistuoti. 
Ir tik jos išveža tą taip sunkų 
kūrybinį vežimą ir duoda jam 
linkmę. Menininkas, jis sako, 
“neišreiškia savęs”, kaip daž
nai manoma, jis greičiau iš
reiškia tik savo nuomonę apie 
daiktus, pasaulį. Jo nuomonė 
pereina per jo asmeninę priz
mę, vienaip padarytą, vienaip 
nuskeltą. Nėra pasaulyje kitos 
panašios prizmės. Ir nebus... 
Todėl, atrodo, menininkas ne
turėtų “gėdytis” ją ir kitiems 
parodyti. P. Mln.

1970 i- 1971 metų “Gajos” gydytojų korporacijos valdyba. Iš kairės 
dr. F. Basutis, dr. J. Meškauskienė, pirnlininkas — dr. Jurgi* Star
ku*, dr. O. Garfinienė ir dr. V, Valadka.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čloe Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. YVAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų Ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-6810. rez. 888-2231

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
antr.. penkt. 1-S. treč. ir žešt. tik 
susitarus.

Dr Ant Rudoko kabinete perBro#

DR. EDMUND E. CIARA '
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 8-2400

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

Ofs. 785-4477 Rez. PR 8-8088

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
’RAYVFORD MEDICAL BUILDING

8440 So, Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINflS

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų-rezld. — PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A

VAIKU L I G O B 
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8
vai, vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-60?2 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
ofiso vai kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
tešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba suslta- 
us.

Ofiso HE 4-1818 REZ PR 8-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas i
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4 — 8 p. p. Šeštad. 9 v r. iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“oontacl lenses”.
Vai pagal susitarimą Uždaryta tref

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Nantu 025-7807

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 428-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS,

9760 South Kedzib Avenue
Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v r. lkl 9 v v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r lkl 8 v popiet.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727#

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
/ai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir t 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So 49tb Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad, 
r še&tad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPEClALYBfi

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

Tel. — REltanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Idetnvla gydytojas)
8925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7158 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
S—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., ieštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. tel. 230-2010

Tol. ofiso Ir buto OLymple 2-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—I vai. Ir 8—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadtenlata 12 lkl 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street
Telef. HEmloek 6-8545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7775. Rez. PR 8-4788
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 68rd Street
Valandos: plrmad.. ketv. 5—8 vai.

antrad Ir penkt. l—4 vai. 
____ Valandos pagal susitarimą_____

SKKLBK1TES “DRAUGE”.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

( By appolntment) r,

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslė* ir Pro.stato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2 - 5'pbpiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-554.’

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak 'Forest, III 

Kabineto tel. 887-2020 
Nantu tel. 830-1071

Vizitai nagai susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REltanee 6-4410 
Rez. GRovelhlU 8-0817 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7(st Street

TELEFONAS 025-8200 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—II 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 
______ Rezld. tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2852 W. 60tb St.
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-8106
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 8-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
'ak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

Te), ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 836-4858

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt 8-8 v vakaro 
Šoztadt.nlols 11-1- vai. popiet
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MILAŠIAUS - LAPINSKO
"Septynių vienatvių' mirties detalėje

Lapinskas Darius. “LES .-EPT 
KOLITU DĖS”. Rečitatyvas ii- ari
ja mezaosopranui ir orkesti ui. 
Tekstas O. Milašiaus Aldona Steni 
puiienė, mezzcsepranas, su Sttut- 
garto simfoninio orkestro palyda. 
Diriguoja Darius Lapinskas. RCA 
Victor stereo 8067-51.21, $6.00.
Plokštelė išleista 1969 m.

*
Mirusioji Nietzchės karta, pa

skelbusi pasauliui Dievo mirties 
šūkį, jo pasekmes paliko ateinan
čiai kartai. O dabartinė genera
cija šalia ano palikimo, pergy
vena* dar ir grėsmę palikti atei
nančioms kartoms patį nužmo
gintą žmogų.

Radęs tik suskaldytą tradicinės 
simbolikos vertę ir perlaužtas kla
siškosios estetikos rodykles, šian
dien kūrėjas metasi ieškoti nau
jos, savitos vertybių skalės. Sim
boliškieji ženklai kuriami meni
ninkų ex-nihilo individualios pa
saulėžiūros ribose. Nenuostabu 
tad, kad šie originalūs individu
alybės ženklai, naujos simbolikos 
rodyklės lieka daugumos neiš
skaitomos, neišifruojamos, savo 
sudėtingumu hermetiškai sura
kintos.

Ne vienas dabarties kūrėjas, 
galvodamas daugiau protu-kūnu, 
negu siela, jausdamas bei gyven
damas daugiau fiziniu negu dva
siniu pasauliu, savo kūryboje ir 
vaizduoja fizinį mechanizuoto 
žmogaus gyvenimą, jo paviršuti
niškumą, laisvą neįpareigojantį 
bendravimą su kitais, žmogaus 
menkavertystę visatoje bei jo ne
išvengiamą pasinėrimą nebūty
je-

Mirties tema visada buvo am
žina, bet šiandien ypatingai ji į- 
leidusi šaknis modernistų kūry
boje. Tačiau nūdien ji nėra ta 
pati mirties sąvoka, kurią kadai
se sutikome angliškojo romantiz
mo lapuose ar devynioliktojo 
šimtmečio partitūrų gaidose.

Ji dabar liejasi Rilkės, Hesse, 
Rimbaud, Baudelaire ir kitų 
“prakeiktųjų poetų” varsomis, į- 
gaudama vis daugiau bauginan
čių, groteskinių realybės bruožų.

Mirtis, kurią sutinkame Mila
šiaus žodžiuose bei Lapinsko gai
dose, yra persunkta modernaus 
epistemologo mirties samprata. 
Egzistencialisto ar kokio nors ki
tokio avangardisto mirties sam
prata jau nėra atavistinė — pir
mojo žmogaus kančia. Kainas 
kaltino Dievą, modernistas ne
begali Dievo kaltinti, todėl jojo 
vienatvė dar skausmingesnė.

*

DALIA KUČĖNIENĖ

Į kinį O. V. Milašius kūrė gilios 
' dvasinės krizės metuose, pergy
vendamas didžias metafizinės vie
natvės kančias. Tuo metu jame 
įsigalėjusios skepticizmo tenden
cijos ryškiai atsispindi ir šioje 
poezijoje. Poetą kankina gyveni
mo beprasmybė, sąmoningas ny
kimas be jokios išeities. Tėvo 
mirtis, vienatvės skausmas išsiša
koja Milašiuje grėsmingu savižu
dybės kompleksu. Todėl ir šio 
laikotarpio kūryba persunkta ne
išvengiamos pražūties mintimi.

Panašių nuotaikų spektre prie 
Milašiaus teksto jungiasi, struk- 

! tūriniu paralelizmu ir Dariaus 
Lapinsko muzikinė kompozicija. 
Jos esmėje sublimuojamas gilus, 
asmeniškas skausmas — sesers 
tragiška mirtis.

Taip poeto ir kompozitoriaus 
žodis bei muzika jungiasi ben-1 
drame, mistiškai metafiziniame i 
kūrinyje. Jame asmeniškojo ego 
skausmas liejasi žodžių ir muzi
kos garsais, išreiškiančiais sąmo
ningą žmogaus kančią, mirties 
vienatvę bei realaus gyvenimo i

paradoksišką beprotiškumą: gy
vųjų gyvenimą lavonų tarpe, mi- 

i rusiųjų gyvenimą gyvuose, gyvų
jų mirtį mirusiuose.

les Sept Solitudes muzikoje at
sispindi kūrėjo stipri vidinė įtam- 

• pa. Kūrėjo skausmas, protarpiais 
j tarsi protu nesuvaldomas, nesą- 
i moningai liejasi ištęstais — tran
scendentiniais pasąmonės kan
čios garsais. Erdvėje sklandanti 
mirties šmėkla vilioja j anapus, 
į eterišką nežinios nirvaną...

Jaučiamas kūrėjo mėgavimasis 
kančios ištęstinumu, tiesiog mir
ties troškimas.
Pasąmonės jausmai įvairiai ver

žiasi: poetinio teksto specifiniai 
žodžiai iššaukia muzikoje speci- 
cifines gretimines frazes. Vieni iš 
jų abstrakčiai desintegruojasi, ki
ti grįžta atgalios makabriškų gar 
sų konglomeracijoje.

Pirmuoju kompozicijos smū
gio akordu išpranašaujamas mir
ties apokaliptinis neišvengiamu
mas.

Rečitatyve pradedamas pasą
monės dialogas su mirtimi. Šio 
gyvenimo pusėje girdėti laikro- 

diškai tiksintis laikas, o anapus, 
girdisi merdėjančiųjų paskutinie- 
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Kur tu esi mano gyvųjų vandenų ir miškų šalie,
Mirusiųjų mylimas krašte, ištikimoji ir švelnioji žeme? 
Veltui koja paliečiu dirvą, sekdamas tavo ritmą. 
Mėgindamas pratęsti savo kraują ligi tavo mirusiųjų, 
Veltui klausaus kurtaus tavo peizažų aido,
Iš kur kartais nepaguodžiamas balsas man ateina.

Tačiau didžiąią Giesmę, kylančią iš žmonių ir medžių,
O gimtosios tuopos, ar jūs ją užmiršote?
Ar sukrešėjo kraujas tavo širdyje, o tauta,
Kad dėl to garsiai nešauktų laisvė?
Vieną paskui kitą, aš alsavau visus tavo veidus,
Tokius panašius i žemę, ir vis tiek žydrius:
Visur vėjas — žodžių vėjas, tuštumos vėjas —
Blaškė vasarinę senųjų dorybių kvaptj.

Ir tavo miestai, kurių vardai, kaip moterų vardai 
(Kaip dažnai nuo jų vardų aš apsvaigdavau),
Tavo galingi, baisūs ir nuoširdūs miestai,
Kurie, nuogi, be paliovos mylėjosi su padangėm,
Ar supliuško jų pilvai, ar užgeso jų seksas,
Ar jie pavirto tais bedančiais seniais?

Deja! Laukinis ir nuogas vėjas nusiaubė 
Tavo sielų, o mano tėvyne! Ir nuliūdęs, aimanuoju 
Žiemą, kur niekas manęs negirdi, kur joks paukštis, 
joks lapas nepriims mano alsavimo.
Nei laimingu skrydžiu nenuneš j tolumas.
Nei šūkaus keistoje ir šiltoje žalumoje,
Saulėje, rytmečio juodoje viršūnėje.

Visa yra mirę. Kas ten drįsta vaikščioti? Kas drįsta 
Kalbėti? Ten slankioja vilkai... Bijome 
Jo mirties, ištiestos ant sniego, ant sniego 
beribiai nebylaus, tykojančio. Bijome.
Netgi kape — mes išsities'ame, tykojame 
Tylą, išmokstame num rti, dar labiau nutiktame, 
Besiklausydami ilgų kankinamųjų šauksmų,
Esame vieniši milijonais, be kitos tėvynės kaip Baimė.

Aš bijau. Aš nebeįstengiu ilgiau išlaikyti Baimės,
Nei skelbti mano silpną šviesą jos tamsybėse:
Aš esu beveik praradęs žmoniškumą ir nebežinau,
Ar ši žaizda, kurią Dievas matė atvirą,
Dar tebėra žmogaus veidas, ar gal jau ledas,
Kuris sukaustė netgi mano akis ir sielą.

Pernelyg silpnos,
Mano rankos jau nebegali atpažinti mano bruožų, 
ir Balsas, pro mano pirštus, man užmauna kaukę, 
Tolydžio graužiančią mano paslaptį ir sukietėjančią 
Ant tr ano veido, užčiaupiančią mano lūpas, sustingdančią 
Malio žvilgsnį, kurj žvarbus vėjas perpūtė.

Ir vis tiek aš nenoriu numirti kaip priesaikos laužytojas: 
Bijoti, reiškia žiauriai išduoti mirusiuosius.
Apžavėtos aukos tylėjimas.
Jos meilingas pusidavintas savo budeliams,

Ir tas didelis šaltis, staigiai ją sukaustęs,
Toji tuščia gulinčio ramybė, —

Kaip visa tai ištraukia kraują iš mirusiųjų širdies.
Kaip suardo busimus žvaigždžių kelius,
Kaip patsai Dievas savo meilėje išsisemia...

O, aš šauksiu prieš vėją'ir prieš laiką,
Kuris sunaikina medį be žodžio syvų:
Tai manasis kraujas, kuris šauks pilnutinėje ateityje!
Aš neužmirštu, kas mes buvome, Prancūzija;
Mes nebuvome išdavę Dievo veidą.
Mes paraidžiui priėmėm Aštuonis Palaiminimus.
Ir mūsų siela buvo nuoga kaip Dievo žodžiai.
Tie žodžiai, kuriuos mes pasodinome mūsų žemėje,
Išaugo, maitinami tuo, kas buvo tyriausia mūsų mirusiuose,
Jie tapo tūkstantmečiais medžiais,
Tokiais teisingais, kad aplink juos susibūrė
Vita tauta su giliais peizažais. Kalnai
Beveik žydro, saldaus pieno, atšiaurūs plokštakalniai.
Jūsų platus broliškas dvelksmas tarp žmonių,
Lygumos! Jūsų skaidrumas, šaltiniai: ir jūs girios,
Jūsų šešėlis brangus tremtiniui,

Kuris mokės pasakyti 
Už rytą vaiskesniais žodžiais, a 
Kas buvo tavo teisingumas ir tavo gailestingumas,
Tavo švelnumas ir tavo malonus neturtas 
Kadaise, o mano šalie!

Čia gyveno žmoniškiausiu žmonių rasė,
Jų šviesulingos akys sukūrė šitą šalį
Taikoje su mirusiais ir kartu su tylia ir tikra
Dievo globa, kuri joje ryškėjo.
Čia mirusieji guli į tamsą nukritusiom akim,
Su aukštai sudėtom rankom ir keldami žemę,
Iš savo akmens drobulių padarę bažnyčias,
Mūsų pirmieji, mūsų pastarieji liudininkai.

Mūsų sužvarbusius 
Kūnus šildydami po sielos pelenais,
Mus, kurie nebeturime jėgų numirti;
Dusdami išgyvename savo gyvenimą 
(Nebedrįsdami alsuoti, skatindami savo širdis,

Mūsų balsą apibarstę pelenais, savo veidą 
fįuluošindami, kad Jis jį niekintų be pykčio),
Mūsų mirusieji be paliovos Jį liaupsina katedrose,
Jų iškilmingoji tyla mus kalt'na,
Ir šalį šią vadina jos amžinu Vardu,
Nepaisant visų rajų laimėjimo šūkių,
Šaltųjų aimanų, kuriose miegam nugalėti.

Iš prancūzų kalbos išvertė P. G a u č y s

Pierre Emmanuel (g. 1916 m.) yra vienas iš žymiausių pran
cūzų poetų, subrendusių šio pokario dešimtmečiuose. 20-ojo am
žiaus prancūzų literatūroje jis ryškiai pratęsia virtinę katalikų 
poetų pavardžių, kurios, kaip P. Liaudei, Valery, Jammes ir kt., 
jau tapo bendruoju moderniosios prancūzų poezijos turtu. Em
manuel ligi šiol yra išleidęs keliolika poezijos rinkinių, kuriuose 
jo įprastinės temos — Dievas, žmogus, žemė, tėvynė, kančia ir 
palaima — nuo kasdieniškos realybės kyla iki mistikos aukštumų.

Rugsėjo
šeštadienis
BIRUTE PCKELEVIČICTE

Ištrauka iš “Draugo” devynioliktąjį kon
kursą laimėjusio romano.

Pirmas skyrius

( (Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Mamutė buvo dar stamantri moteriškė, 
liekna, dailaus stoto, šviesių plaukų kuodą 
susegusi ispaniškom šukom. Tačiau buvo jos 
povyzoj kažkokios melodramos: ar tai ilgos, 
medžiaginės pirštinės, ar bangom sugarba
noti plaukai apie smilkinius, ar plonai išpe
šioti antakiai?...

Ponia Nelli sakydavosi serganti juodąja 
melancholija ir labai geidė šviežio oro. Ji sė
dėdavo salione, atsidariusi visus langus, 
nors buvo jau lapkričio galas. Sėdėdavo ap
sivilkusi audinių kailiniais, kuriuos jai pa
dovanojo bostoniškė dukra, ir ant kelių pa
sidėjusi Tūziuką. šuva miegodavo, įsiknisęs 
į švelnius kailius, kartkartėm suamsėdamas. 
Tur būt, jam tada prisisapnuodavo, kad jis

pats — tas audines medžioja. Bet nubudęs 
nusižiovaudavo ir, lyg atsiprašydamas, su
vizgindavo uodega. Paskui ir vėl užsnūsda
vo.

Atvyko mamutė ,ir mudu netrukus su- 
kryžiavom kardus.

— Jūs, Gerulaiti, esate, rodos, inteligen
tas, o dėvit vis tuos pačius flanelinius marš
kinius, lyg Kanados traperis.

— Senatvė, ponia. Kaulai šąla.
— Ir barzdą, atrodo, ne kasdien nusis- 

kutat. Gėda, Gerulaiti, šitaip apsileisti. Lai
kykitės, laikykitės!

— Neturiu, brangi ponia, už ko laikytis. 
Nebent tamsta mane švelnia ranka parem- 
tum.

— Ką jūs, Gerulaiti! Ir aš našlė, ir jūs 
našlys. Turime didvyriškai nešti savo dalią. 
Gyvename dėl vaikų. Dėl jų ateities aš pa
likau savo inkrustuotus stalelius, savo por
celiano vazeles, sidabro servizą...

— O kokį parcelianą tamsta rinkai? Sev- 
ro, Nymphenburgo ar Frankenthalio? O gal 
Pfalco?

— Juokaujat, Gerulaiti! Kaip aš po dve- 
dešimties metų galiu prisiminti! Buvo nu
pieštos piemenaitės, buvo markizai ir damos 
ant sūpynių, buvo gulbės...

— O firmos ženklų tamsta ar nepa
meni? Ar tai buvo karūna ar inkaras, ar 
avinėlis su paukščio nagais, ar ieties smai
galys? Nepameni, tamsta? še tau, ir kolek
cionierė !

— Buvo brangus, užsieninis porcelianas. 
Ir liaukitės, Gerulaiti, mane kamantinėjęs!

— Ai, ponia, ponia! Jeigu Saksonijos

karalius Augustas už vieną porcelianinę ki
nų vazą Prūsijos karaliui atidavė du raite
lių pulkus, tai tamsta, tiek vazelių prisirin
kusi, galėjai sutriuškinti visą raudonąją ar
miją!

— Aš gi sakiau, Gerulaiti, kad dėl vaikų 
bėgau. Dėl jų šviesesnės ateities. Pasiauko
jau. Ir prašau kreivai lūpų nekraipyti, ma
no švenčiausių jausmų neįžeidinėti.

Nors ir nurungdavau ją kalboje, mamu
tė ėmė mane varžyti. Jos akivaizdoj tapau 
lyg nerangus: tai, žiūrėk, už stalo užkliūvu, 
tai pieno bonka man iš rankų išslysta, tai 
vandens čiaupą pasuku priešingon pusėn ir 
visas purslomis apsitaškau.

Kartais ponia Nelli nei žodžio nesakyda
vo, bet jos atsidūsėjimas buvo ganėtinai iš
kalbingas: “Vėl tas senas griozdas!” Toly
džio dariausi vis nelaimingesnis, bet užtat 
dar didesniu įnirtimu mudu ėmėm kovoti.

Laima, su Sauliuku į namus sugrįžusi, 
virtuvę perleido mamutei. Aš buvau priskir
tas jai pagelbėti.

— Gerulaiti, šen! Gerulaiti, ten! Nebūkit 
toks be iniciatyvos! Piaustykit, piaustykit! 
Ne, ne šitaip! Mažesniais gabaliukais. Dėl 
Dievo meilės, nulupkit žievę! Gerulai
ti, ką jūs čia pamešėt? Prašiau rūgščios 
grietinės, o jis atvilko grietinėlės!

Tiek to. Virtuvė moteriška karalija. Ne 
man, vyrui, žinoti, kaip ką lupti, kaip ką 
skusti, kokia grietine užbaltinti. Bet užtat, 
kai susėdam prie stalo, aš jai su kaupu at- 
sikeršiju. Nors ir skaniausiai būtų pagamin
ta, įsidedu kąsnelį lėkštėn, paragauju ir iš

sišiepęs pastūmiu. Tada pakylu ir nuskriaus
tojo balsu sakau:

— Ką darysi... Aš sau išsikepsiu kiau
šinį...

Aha! Smagu tau, laume? Smagu, kad 
žmonės negali net valgyti to, ką tu sutai
sai? Bet vos pasiimu keptuvėlę į rankas, 
ponia Nelli sušunka:

— Laima, jūs vartojat aliuminiaus in
dus? Tą keptuvę reikia tučtuojau išmesti — 
mes visi apsinuodysimi

Tai mano keptuvėlė. Ji gerai žino. Aš, 
kvailas, pasigyriau, kad labai pigiai ją nu
sipirkau. Laimei, niekas mamutės neklauso. 
Ėmė verkti Sauliukas ir Laima nubėgo pas 
vaiką, Zigmas skaito laikraštį, o aš demons
tratyviai leidžiu į tirpintą sviestą kiaušinį.

— Kepkit, kepkit, Gerulaiti! Pamatysit, 
koks bus rezultatas...

— Rezultatas bus keptas kiaušinis.
— Bien, mon cher. Darykit savaip. Oh,
Dieu! Le monde ėst plein dės fous!
— Kalbėk, brangi ponia, prancūziškai, 

jei nori, bet tik ne žemaitišku akcentu! 
Prieš akis tuojau atsiveria turgus Žagarėje.

— Zigi! — nebeištverusi suspiegia ma
mutė. — Suvaldyk savo tėvą! Aš nepakę
siu insuni...

— Insinuacijų... — pataisau užkritus} 
mamutės žodį.

— Mano vyras buvo seimo atstovas! — 
prisiminusi visas mano insinuacijas, šaukia 
mamutė.

— Girdėjau, ponia. Berods, to seimo, ku
riame kėdės buvo prikaltos prie grindų, kad 
atstovai galvų nesusiskaldytų.

— Zi-gi! Ar čia tavo namai ,ar jo? 
Zigmas pakelia galvą nuo laikraščio:

— Tėvai, tėvai...
Aš tik linkteliu. Ir, man rodos, Zigmo 

akyse įžiūriu juoko kibirkštėles. Mane už
lieja jauki šiluma. Lyg subartą vaiką, ku
ris junta, kad širdies gilumoje tėvas jį už
stoja ir gal net mėgaujasi jo išdykavimais.

Bet palauk! Ar aš esu Zigmui tėvas, ar 
jis man?

Būsiu suklydęs. Nieko tėviško Zigmo a- 
kyse negalėjau išskaityti, nes dar nesu su
vaikėjęs. Aš dar Gerulaičių šeimos galva, 
man dar priklauso krikštasuolė! Zigmas ma
no sūnus, todėl jis mano sąjungininkas. Tai 
ir viskas.

Po pietų ilgai šveičiu savo keptuvę. Ir 
vidų, ir apačią, ir šonus. Tol šveičiu, tol ją 
blizginu, kol ji ima spindėti gražiau už vi
sus virtuvės indus. Tegu kas nors pabando 
ją išmesti!

Bešveisdamas susigraudinu. Rodos, kaž
kas ketina išmesti ir mane. Štai, rodos, ei
nu per lapkričio darganas keturiasdešimtąja 
gatve, einu į nežinią; išvytas, nesuprastas, 
neįvertintas; tempiu vežimuką su savo man
ta, rankoj nešuosi blizgančią keptuvėlę... 
Žiūrėkit visi — senis Gerulaitis atsidalino 
ir eina savo žilai galvai prieglobsčio ieško
ti. Vėjas taršo jo plaukus, žvarbus lietus 
plaka jo veidą...

Ir tada pats save subaru:
— O, kad tave smala, Pranciškau Ge

rulaiti! Panūdai vaidinti karalių Lyrą? Tu 
juk pats esi provokatorius. Negana to: esi

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 62 (II) — psl. 4 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1970 m. Kovo mėn. 14 3.

RUGSĖJO

(Atkelta iš 3 pusi.)
smulkus provokatorius. Ar ne tam nušveitei 
savo keptuvę ir padėjai ją ant radiatoriaus, 
kad ji visiems akis spigintų?

— Cit! — tyliai nusijuokiu ir pirštų ga
lais išeinu iš virtuvės. Sugrįžtu dar kelis 
kartus pasižiūrėti, bet niekas keptuvėlės ne
pajudina...

Dalinai smagu, kad niekas nedrįso su ma
nim susikauti, bet drauge lyg ir gaila, kad 
"Trojos karas neįvyks”. Mamutė, aišku, pa
sakytų : “La guerre de Troie n'aura plūs..."

Įdomus prajovas: kol mamutė viešėjo 
Chicagoje, kariavom su ja kiekvienas paski
rai, o jai išvažiavus, susikirtom visi tarpu
savyje. Zigmas pradėjo pyktis su Laima, aš 
su Zigmu, Laima su manim... Tarsi būtu
mėm staiga sužinoję apie vienas kitą tokių 
dalykų, kurių lig šiol net nesapnavom.

Anksčiau mudu su Laima puikiai sutik- 
davom. Zigmui išvažiavus į darbą, sukilda- 
vom vėlai, aš išplakdavau putas, Laima pri
kepdavo blynų, kuriuos pertepę braškių uo
giene, valgydavom karališkus pusryčius. 
Niekas neskubėjo indų plauti, dar sulošda- 
vom kelias Romi partijas, palaistydavom Af
rikos žibuokles verandoj, palesindavom pa
pūgėlę, o paskui ją mokydavom ištarti: “Ko 
tu tyli, ko tu tyli, ar manęs nemyli?”

Mamutei išvažiavus, idilė baigėsi. Nebe
buvo daugiau putų plakimo nei papūgėlės 
ulbinimo. Laima nusipirko gumines piršti
nes ir tuojau šokdavo plauti indų. Vien nuo 
tų pirštinių pasidarė šalta ir nejauku.

— Tėvai, tu vis su tuo savo chalatu, 
lyg Krymo totorius. Čia Chicaga, ne Jaltos 
kurortas.

— Kodėl chalatas negerai?
— Rnsiškas įprotis. Slampinėji visą rytą, 

lyg Nozdriovas. Rusijoj mokslus ėjai, tai ir 
esi rusiško raugo prisisiurbęs.

— Aš? Rusiško raugo? Na, žinai!
— Rusiško nevalyvumo. O dar vadinat 

save inteligentais! Juk ir Lietuvoj jūs tik 
kas antrą dieną skusdavotės, marškinių kal- 
nieriukus į kitą pusę išversdavot. Čia Va
karai, čia civilizuotas kraštas!

Vai! Prašneko mamutės žodžiais!
Nors, atvirai sakant, ir aš kartais pa

žvelgdavau net į savo Zigmą kitom akim.
Pagalvodavau, kad gyvenimas jį kažkur 

aplošė. žinia, svajonės retai išsipildo. Ka
daise ir aš svajojau būti Lietuvos prekybos 
attache Romoj ar Berlyne, o tapau tik val
dininku Matų ir Saikų kontrolėje. Niekas ne
sitikėjo, kad Zigmas taps genialiu architek
tu: antruoju Frank Lloyd Wright ar Le Cor- 
busier, bet vis dėlto universitetą jis per 
lengvai metė. Gink Dieve, nesakyčiau, kad 
mano sūnus nevykėlis, bet jis tarsi per grei
tai supasavo. Ketvirtos dešimties dar neper
kopė, o vaikšto, lyg sukiužęs. Anksti plik
ti pradėjo. Burnoj vis cigaretė smilksta, net 
vienas lūpos kraštas geltonai aprūkęs, lyg 
nuo kaminėlio; kaklaryšis vis nusisukęs į 
šoną.

Kalta ir Laima. Vaikas kas rytą šaukia: 
marškinių sagutės išbyrėję, nėra švarios ko
jinių poros. Et, ta Laima! Guli per dieną 
ant sofos, skaito ir valgo spragintus riešu
tus.

Anksčiau to lyg nepastebėjau. Bet, ma
mutei išvažiavus, mes visi pajutom kažkokį 
nepasitenkinimą. Lyg būtumėm vienas kitu 
nusivylę ar vienas kito apgauti. O iki šiol 
gyvenom ir tarėmės esą laimingi!

Netrukus nusipirkom namą ir tada — 
atsidalinom. Iš šalies žiūrint, jokios tragedi
jos neįvyko ir man nereikėjo eiti per žvar
bų vėją, kaip karaliui Lyrui. Aš tik persi
kėliau gyventi į viršų.

Anot Laimos, ko man trūksta! Turiu 
du kambarius, turiu kavinuką ir arbatinu
ką, turiu odinį fotelį, kurį Zigmas man nu
pirko įkurtuvėms...

Tiksenk, tėvuk, savo laikrodžius, tiksenk 
mažas metalo širdis, ir neklausyk, ir negir
dėk, kaip plaka didelė gyvenimo širdis. Nuo 
jos tu jau esi atidalintas.

Esi tik stagaras, nuvytęs pakraštyje, esi 
tiktai puta, jūros išskalauta, nusviesta ant 
kranto. Tu jau neturi lygios dalies ir vaka
rais nelaužai duonos su vynuogyno darbi
ninkais. Tiksenk, tiksenk mažas metalo šir
dis, kol apkursi; nulūžk, kaip sausas staga
ras, išnyk, kaip tirpstanti puta ant smėlio... 
Esi nustumtas į šalį, esi nurašytas į nuos
tolius.

Taip, kartais man būna graudu.
Gerai, kad Sauliukas dažnai užbėga į vir

šų. Tada visa mano diena nušvinta. Jo švie
sūs plaukai kvepia vėju; man rodos, jie pri- 
kri'ę auksinių žiedų dulkių. Sauliukas, ma
no berniukas, saulės spindulys.

Aš jį vadinu dievų pasiuntinėliu. Pasako
ju jam visokiausias istorijas. Anądien net 
nupiešiau dievų pasiuntinį Merkurą, bet dar

mažą, tokį, kaip pats Sauliukas: su spar
nuotais bateliais, sparnuota kepuryte —bė
ga jis laiptais aukštyn, rankoj nešdamas he- 
raldo lazdelę su dviem gyvačiukėm. Buvo 
gražu, kai' vaikas taip rimtai pakartojo laz
delės vardą; ”ca-du-ce-us”...

— Seneli, o kokią žinią aš tau atnešu ?
— Gerą žinią, Sauliuk. Dievų pasiuntiniai 

visados atneša geras žinias.
Tu man atneši gyvenimo žinią: kad švie

čia saldė, kad prie tvoros pražydo jurginas, 
kad šiandien į alyvų krūmą buvo nutūpęs 
paukštis su raudona krūtine.

Brangink gyvenimą, Pranciškau Geru
laiti! Jis toks didelis, kad tau turėtų pa
kakti net jo atošvaitų. Būk, kaip žvirblis 
—atsigerk iš mažos duobutės, prilytos van

dens; būk, kaip stiklo šukė, kurią akimirkai 
paliečia prabėgdamas pro šalį spindulys. Būk 
kaip vaikas, kaip Sauliukas, ir pasidžiauk 
drauge su juo, kad šiandien pro mūsų so
dą praskrido paukštis-kardinolas su raudo
na krūtine...

Sauliukas miega. Net seilė jam išvarvėju
si pro lūpų kraštą. Skruostai .švelniai pa
raudę, lyg jis gertų miegą, kaip saldų elek- 
sirą — “Oi, noriu, noriu saldaus miegelio...”

Bet aš visai išsibudinau. Atsikelsiu, ban
dysiu taisyti tą laikrodį, kurį man vakar 
atnešė ponas More. Norėjo jau šiandien per 
pietus atsiimti, o aš dar nesu tikras, ar rei
kėtų taisyti krumpliaračius, ar jam įdėti 
naują ašį.

Kitame kambaryje turiu įsirengęs savo 
dirbtuvėlę. Laikrodžiai, laikrodžiai, mano 
bičiuliai! Jų tiksėjimo užsiklausęs, kartais 
paskęstu naujoj realybėj, kur viešpatauja 
visiškas objektyvumas. Ir džiaugsmo, ir siel
varto valanda lygiai tokio pat ilgio, abi pra
bėgančios, abi nebegrįžtančios: hora fugit, 
hora fugit...

Yra daiktų, kurie paveldi dalį žmogaus 
sielos: laivų inkarai, senų malūnų girnos, 
muzikos instrumentai. Ir laikrodžiai.

Buvau visai dar vaikas, kai tėvas nusi
pirko laikrodį-žadintuvą. Idant musės jo ne- 
apterštų, laikrodžiui buvo sukaltas medinis 
namelis, panašus į inkilą. Kiekvieną vakarą 
tėvas laikrodį išsitraukdavo pro užpakalines 
dureles ir jį prisukdavo. O paskui, atsargiai 
nupūtęs nuo jo dulkes, vėl įdėdavo į me
dinį inkilą.

Taip prasidėdavo vakaro ceremonija, nes 
tada tėvas skaitydavo “Šventųjų gyveni
mus”. Knyga buvo taipogi ypatingai gerbia
ma ir laikoma iš drobės pasiūtame apval
kale, kad nesusiteptų. ,

Tur būt, nuo to laiko knyga ir laikro
dis man pasidarė pusiau mistiniais daiktais.

Naktį, kai visi sumigdavo, aiškiai girdė
davau iš inkilo tiksintį laikrodį. Kartais ma
ne apimdavo tokia baimė, kad net galvą už
siklodavau. Bet vis tiek girdžiu! Rodos, vis 
greičiau, vis greičiau jis tikisi, rodos, artėja 
prie manęs... Kad laikrodis yra gyva būty
bė, man nebuvo jokios abejonės.

Kai pradėjau eiti mokyklon, mane nuve
žė į Lankiškius ir ten apgyvendino, nes mū
sų kaime mokyklos nebuvo. Apgyvendino 
drauge su Skomantų Valeru špitolėj, pas naš
lę Rožę Krasauskeinę. Jos vyras kadaise bu
vo dvaro eiguliu ir tarnavo dar velioniui 
grafui Kosakovskiui.

Rožės virtuvėj stovėjo didžiulė skrynia, 
kurioj ji laikė savo staltieses, sijonus ir ska
ras. Skrynia visados būdavo užrakinta; špi- 
tolninkė nešiojosi raktų pundą, prisirišusi 
prie juosmens. Bet kartą, kai ji prosijo bal
tinius ir paskui dėliojo juos į skrynią, mu
du pamatėm, kad ten dar buvo įtaisyta ma
ža lentynėlė, o ant jos gulėjo senoviškas 
pištalietas ir sidabrinis laikrodis su grandi
ne.

Valerui parūpo pištalietas, o man laik
rodis. Užsigeidžiau padaryti tai, ko namuo
se nedrįsau: bent vieną kartą laikrodį atsi
daryti ir sužinoti, kas jo viduje tiksi. Nuo 
to laiko mudu ėmėm tykoti Rožę — gal ji 
užsimiršusi paliks kada nors raktus? Taip 
vieną sekmadienį ir atsitiko. Vos tik Rožė 
dingo už bažnyčios durų, mudu pripuolėm 
prie skrynios. Kol prisitaikėm raktą, kol 
skrynią atsirakinom — likom visai be kvapo. 
Pagaliau atkėlėm geležim apkaustytą dang
tį!

Valeras griebė pištalietą ir tuojau pra
dėjo gaiduku spragsinti, o aš pasidėjęs ant 
stalo laikrodį, kriauniniu peiliu atkėliau jo 
antvožą.

Ak! Tai, ką ten pamačiau, man tiesiog 
atėmė žadą... Neapsakomo mažumo rateliai, 
iškarpyti lygiais dantimis, rėmėsi vienas į 
kitą; lyg žvaigždutės žybčiojo keisti, raudo
ni akmenukai. Vos pajudinau šone sraigte
lį ir, lyg užburti, ėmė suktis mažieji ratu
kai. Vienas šokinėjo priekin ir atgal, kad 
net akyse ėmė mirgėti, kitas pamažu sukosi 
jo apačioj, o trečias, su lenktais, lyg brie
džio, ragučiais, žybčiojo dar giliau, raudo
nai nušvitęs nuo stebuklingų akmenukų. Bet 
pats nuostabiausias dalykas man buvo tvink- 
čiojanti vielelė, keliom eilėm apsisukusi ap
link sidabrinę ašį. Atrodė, kad ji alsuoja...

,(Bus daugiau).

Milašiaus ir Lapinsko vienatvės
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ji kvėpavimai, besilieją į miru
siųjų amžinojo miego alsavimą...

Akimirkoje praplaukia liūdna, 
monotoniška-gregorinio antspal 
vio giesmė, simbolizuojanti žmo
gaus gerąsias sąvybes. Skausmas, 
palaipsniui augdamas, plėtojasi, 
kol pasiekia brutalų crescendo su 
žodžiais “et toute sa peine”, ku
riais tikimasi herkuliškos kovos 
pasipriešinimo. Deja, pasąmonė
je susitelkęs skausmas liejasi vien 
eteriškais lamentoso garsais, per
sunktais konvulsiškos vienatvės 
rauda.

Arijoje — pasąmonės dialoge 
su mirtimi — įterpta mirusiosios 
rauda. (Įdomi sąvoka — miru
siosios rauda iš anapus, arba gy
vųjų pratęstinas troškimas, kad 
mirusieji nepamirštų gyvųjų).

Mirusioji išdainuoja norą būti 
pamiršta:

Tegu Rytojus niekada
neras manęs —

Juodųjų uogų pilnos girios.
Tą pačią akimirką užtikrina 

gyvajam, kad jo atminimą, jo 
balso aidą jinai nusinešė su sa
vimi.

Vėliau ji dar pakartotinai mal
dauja būti pamiršta:

Ir girioj vandeniui tu mano 
vardo nesakyki,

Anasai mano vardas jau
palaidotas.

Savojo pamiršimo maldavimu 
tarsi išskaitomas noras paleng
vinti jam skausmą. Pakartotinai 
užtikrinama gyvajam, kad jojo 
žvilgsnis, lietaus spalvos, amži
nai ilsėsis jos mirties tvenkiny
je...

Kančios nuotaika, protarpiais 
bandoma praskaidrinti švelnia, 
nesudėtinga liaudies šokio melo
dija, simbolizuojančia gyvųjų 
kukliuosius reikalavimus, nesu
dėtingus laimės troškimus. Deja, 
šis kaimietiškas motyvas nepa
jėgia išsklaidyti šmėkliškai ma
kabriškos kančios nuotaikos, ku
ri plėtojasi jau ne tik vienatvės 
skausmo sąvokoje, bet įgauna ir 
naują dimensiją — patologišką 
baimę toliau gyventi. Metaforos 
klostėse kūrėjas trokšta būti bal
taisiais žiedais, beglostančiais 
mirusiosios kelius (simboliškai—

suprantamas noras būti gyveni
mo pakirstu žiedu).

Žodžiais “II faut vivre, vivre, 
rien que vivre...” bandoma save 
isteriškai įtikinti, kad gyventi rei
kia. Greitėjantis tempas, ritmo 
groteskiškumas, augantis inten
syvumas primena “voodoo” for
mulių intonacijos garsus, kuriais 
tarsi norima (juodosios magikos 
pagalba) priblokšti pirminį 
skausmą. Mušamieji instrumen
tai, iliustratyviai plakami čia 
brutalia jėga, jungiasi prie ma
jestotiško crescendo iki tikro or
kestro pašėlimo, kuris vienu mo
numentaliu mirties smūgiu visą 
veikalą užsklendžia.

Kūrėjas, vienatvės skausmu gir
tas, kūrinio tėkmėje pajėgia są
moningai įtikėti realios ne krip- 
tografiškos mirties sampratoje, 
kad gyventi reikia.

Kompozicinėje srovėje skaid
rintas (“purified”) skausmas ne
lieka sustingęs plokštelės sukimo
si sustojime — asmeniško skaus
mo sublimacija ikonografiškų 
frazių struktūroje peršasi būti 
interpretuojama platesne pras
me, kaip kiekvieno žmogaus per
gyvenimas, išgyventas prara-. 
dimo jausmas, bendras žmonijai 
vienatvės likimas, ar moderniojo 
žmogaus, pergyvenančio žmoni
jos žmogiškumo nykimą ir mir
tį, kančia mechanizuoto amžiaus 
pasekmėse. Komplikuoti, absur
diški garsai gali būti interpretuo
jami kaip žmogaus sudėtingieji 
pergyvenimai, besiveržiantys iš 
pasąmonės jausmai, vaizdai, sap
nai — ne visuomet patiems aiš
kūs, tuo mažiau kitiems supran
tami.

Didžiosios lyrikos, didieji jaus
mai — mirtis, meilė ■— šiame 
veikale pulsuoja universalumu. 
Lieka tiksli, modernaus herojaus 
pergyvenimų apybraiža: sudėtin
gas, jautrus, išdidus, savo asme
niškoje kančioje hermetiškas, vie
nišas, ieškantis paguodos gamto
je, “Lofoten” mirusiuose — ne 
gyvuosiuose.

• Vilniuj išleista knyga “Kai 
milžinai gyveno” (120 psl., 20, 
000 egz.) su Vyt. Kalinausko i- 
liustracijomis. Knygoje surinkti

Sukaktuvininkas (Ir. J. Starkus
i (Atkelta iš 2 pusi.) 
jęs dirbti asistentu garsioje Mey- 
er klinikoje, netrukus buvo pa
kviestas į dalininkus, pagaliau 
pasidarė vyresnysis partneris ir 
ekzekutyvinio komiteto narys. 
Tai nemaža garbė, svetimtaučiui 
gydytojui nelengvai pasiekiama. 
Bet ir jo klinikoje jį visi žino. 
kaip lietuvį, jis lietuvio vardu 
didžiuojasi.

Papildomai dr. Starkus yra 
net trijų ligoninių štabo narys: 
šv. Kryžiaus, šv. Bernardo, na ir 
savo patrono — šv. Jurgio. Li
goninėse yra labai gerbiamas, 
yra išrinktas įvairių komitetų na 
riu, tvarko kito personalo darbą.

Dr. Starkaus šeima, jo ir dak
tarės Petrutės pastangomis, išli
ko lietuviška. Sūnus Jonas, per 
karo audras rankose išnešiotas 
ir ašaromis girdytas, dabar jau 
įsigijęs du universitetinius laips 
nius. bakalauro ir magistro, ve
dęs lietuvaitę Rimą Lapinskaitę, 
šiuo metu garbingai atlieka pa
reigas Amerikos kariuomenėje. 
Duktė Jūratė, ištekėjusi už lietu 
vio inžinieriaus Cezario Ugians- 
kio, gyvena Los Angeles mieste 
ir jau savo dukrelę lietuviškai 
mokina.

Besveikindami dr. Jurgį su jo 
šešių dešimtų metų vaisingo ir 
garbingo gyvenimo sukaktuvė
mis. turime ir kitą progą: juk 
jau artinasi ir graži lietuviška 
pavasario šventė — Jurginės. 
Tad valio, brangus Jurgi, Ad 
M uitos Aymos, ir tegul Dievulis 
ir toliau Tavo kelius laimina! Tu 
mums reikalingas, mielas, savas. 
Vesk, kaip vedęs, katalikus lie

tuvius gydytojus gražių idealų 
keliais. Tegul Tavo pavyzdžiu ir 
jaunieji paseka.

Vanda Balukietnė Raudonplaukė (aliejus)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

liaudies padavimai, be to, versti
niai padavimai iš kronikų ir met 
rašČių, V. Krėvės, A. Vienuolio 
ir kitų autorių parašytos legen
dos.
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HENRIKAS NAfiYS APIE IIEMYIII POEZIJA
Vasario 28 d. Toronte, Prisikė

limo parapijos muzikos studijoj, 
įvyko Akademikų draugijos ruoš
ta paskaita, kurioje poetas ir “Ne
priklausomos Lietuvos” redakto
rius dr.Henrikas Nagys kalbėjo 
apie “triukšmingąją ir ramiąją 
revoliuciją lietuvių poezijoj”.

Paskaitoje dalyvavo apie 70 li
teratūros mylėtojų. įvadinį žodį 
tarė Akademikų d-jos pirm. arch. 
V. Liačas, kuris ta proga perskai
tė dar ir keletą draugijos narius 
ir svečius liečiančių pranešimų. 
Pirmiausia jis pranešė, jog yra 
gautas “Aidų” redaktoriaus, dr. 
J. Girniaus laiškas, nurodąs, kad 
Toronte iš viso yra labai maža 
“Aidų” prenumeratorių, jų maža 
esą ir Akademikų draugijos na
rių tarpe.Nurodyta, jog to žurna
lo prenumeratą priiminės inž. L. 
Balsys.Taip lygiai patarta įsigy
ti dalyviams toj pačioj salėj nau
jausią svečio paskaitininko, dr. H. 
Nagio, poezijos rinkinį “Broliai 
balti aitvarai”, kurį platino liet. 
knygų mylėtojas Aug. Kuolas. 
Deja. iš paties platintojo tuo pa
čiu metu gautas atsakymas, kad 
knygų turėtas skaičius jau iš
parduotas. Ten pat knygos auto
rius pirkėjams įrašinėjo knygon 
ir savo autografus.

Taip pat, atidaręs tą literatūri
nį susibūrimą, arch. V. Liačas 
pranešė, jog kita Akademikų dr- 
jos ruošiama paskaita įvyks toje 
pačioje salėje kovo 21 d., kur kal
bės svečias iš Amerikos dr. Reka
šius.

Gi tos dienos paskaitininką, dr. 
H. Nagį klausytojams pristatė 
poetas B. Rukša, pabrėždamas, 
kad dr. H. Nagio lietuviškajai vi
suomenei nebereikia pristatyti, 
nes jis jau pats gerai prisistatęs 
savo kūryba ir darbais. Jis, girdi, 
tik norįs keletą žodžių tarti apie 
poeto H. Nagio vėliausiąjį eilių 
rinkinį “Broriai balti aitvarai” ir 
ten pat labai gražiai supintomis 
ir išmąstytomis mintimis, poetiš
ku stiliumi B. Rukša pakalbėjo 
apie pristatomąjį poetą ir jo kū
rybą. Kalbėdamas apie “žodį” - 
B. Rukša pabrėžė, jog reikią su
rasti, o H. Nagys — jį suradęs 
ir poezijon sudėjęs, kol per “Mė
lyną sniegą” atėjęs iki šių dienų 
ir iki “Baltų brolių aitvarų”.

Už kalbėtojo stalo dr. H. 
Nagys

B. Rukša teisingai teigė, kad 
H. Nagį lietuviškoji visuomenė 
jau pati gerai pažįstanti, nes jis 
jai — “pats pristatęs”. Ir, iš tik
rųjų, dr. H. Nagys auditorijai im
ponuoja (jau iš seniau) ne tik 
kaip poetas, dabar — laikraščio 
“Nepriklaus. Lietuva” redakto
rius, bet ir kaip kalbėtojas.

Pradžioje paskaitininkas pa
brėžė, kad kalbėti apie bent kokią 
“revoliuciją lietuvių poezijoj” — 
tylią ar triukšmingą — esąs la
bai rizikingas dalykas. Todėl, gir
di, jis ir norįs šiek tiek pakeisti 
ir redukuoti anksčiau paskelb
tosios temos užsimojimą ir pava
dinimą, pavadinant ją, nebent, 
“spalvingąja revoliucija liet. poe-

PRANYS ALŠĖNAS

zijoj”, nes tokios, kurią, iš tikrų
jų, būtų galima pavadinti “triuk
šmingąja revoliucija” lietuvių 
poezijoj beveik niekad ir nebu
vę.

Nuo Kristijono Donelaičio lai
kų, girdi, lietuviškosios poezijos 
tėkmė ir kūryba buvusi rami - ra
mutė, sakytume, gal net ligi K. 
Binkio laikų, kada ji truputį su
bangavo, pasikeitė ir gal paau- 
drojo. Gi pati pirmoji mūsiškės 
poezijos versmė pradėjusi tekėti 
nuo Donelaičio laikų, o pats Do
nelaitis buvęs pats didžiausias 
lietuvių poetas.Už jį didesnių dar 
nebuvę ir nėra. Donelaičio lai
kais taip kalbėti liet. kalba, kaip1 
kalbėjo Kristijonas, buvę kažkas 
nepaprasto, nes mūsiškė kalba 
dar nebuvusi literatūriškai išsi
tobulinusi ar ištobulinta.Paskui, 
žinoma, reikalai toje srityje gerė
ję ir dabar tebeeina vis geryn, 
kai lietuvių poetinės kūrybos rai
doje yra praėjusios kartų kartos 
poetų-kūrėjų.

Pas mus esanti viena nelaimė, 
kad neturėjome ir neturime gerų

Fl..T

kaip parašė, tai lankininkų bu- 
vusis “credo”.

Ir, kaip tik tuo laiku, girdi, 
kritikos horizontan iškilę nauji, 
jauni kritikai: Keblys, Šilbajoris, 
Landsbergis, Gražytė ir kt. Ta
čiau dr. Nagys nelabai susižavė
jęs jais, kaip kritikais, nes, girdi, 
jie prie kūrinių — kaip chirurgai 
prie operacinio stalo ir ligonio: 
išpjaustė viską, vėl sudėjo, susiu
vo ir viskas —jų darbas atliktas. 
Tai esąs geras metodas, bet kar
tu ir geras, ir blogas, nes nieko 
(bent daugiau) nepasakąs kūrė
jui, kur jis turįs pasitempti, kur 
nusileisti.

Esą, kritikoj privalėtų būti pa
naši psichologinė nuotaika, kaip 
J. Aisčio viename eilėraštyje apie 
žodelius ir mergelę:

“Kodėl jūs, žodeliai,
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė
Jums nepatikėjo?...
Kad kitaip, žodeliai,
Būtumėt skambėję,
Gal mano mergelė
Su kitu būt nėjus?
Vadinasi, “kaltas tik žodelių

! susidėstymas” dėl mergelės nepa- 
tikėjimo...

iiCE ;;

T.f-.’ v

t. Mikšys Natiurmortas su meilės laišku ir gitara

literatūros kritikų.Putinas, kaip 
kritikas, buvęs nuobodokas, 
Krėvė — gal ir visai nebuvęs kri
tikas. Ir taip mes ėję tolyn ir ar
tyn į šiuos laikus, kol atėjom iki 
Juozo Ambrozevičiaus-Brazaičio 
ir Kosto Korsako.Pastarieji jau 
buvę žodžio verti kaip kritikai, 
nors antrasis (Korsakas) net anais 
laikais mėgęs žiūrėti į literatūrą 
pro raustelėjusius (ir sočiai, re
alizmo) akinius. J. Grinius, kaip 
kritikas, gįrdi, pasiklydęs, kadan
gi jis vertinąs literatūrinius kūri
nius labiausiai pasaulėžvalginiu 
požiūriu. O reikią tai atlikti tik 
literatūriškai, nes pasaulėžiūriš- 
kumas, Nagiui atrodo, žudąs kū
rybą. Paskaitininkas kaip kriti
ką dar prisiminė A. Vaičiulaitį, 
beveik nenustatydamas savo ver 
tinimo jo, kaip kritiko, atžvilgiu.

Toliau prelegentas vėl grįžo 
prie poezijos, poetinės kūrybos ir 
jos “spalvingosios revoliucijos”, 
prieidamas prie ano laikotarpio 
ir prie “Literatūros Lankų”. E- 
są, tada buvusi žiauri ir kieta 
tremtis, bet mėginta į tai nežiū
rėti, nesiskųsti tuo. Nesvarbu, kad 
tremtis — kurti vis vien reikia. 
Nesvarbu, kas ir ką parašė, bet -

Taigi ligi šiol (ypač kritikos 
lauke) ir buvę taip, kad jais — 
kritikais yra buvę ir tebesą tik 
akademikai, didaktikai, teisėjai, 
chirurgai ir net socialistinio rea
lizmo atstovai. Todėl pakanka
mai geros kritikos neturėjome ir 
neturime. Tai buvo maždaug 
toks prelegento įvadas.

Kas gi ta triukšmingesnioji 
revoliucija?

Palikus kiek praeityje K. Binkio 
laikus ir “Keturvėjininkus”, to
kios revoliucijos pas mus tary
tum ir nebuvę, jei nekreiptume 
dėmesio į tokius atvejus, kaip 
Sigito Gedos, Saulaitytės ir kt. 
revoliucionavimus. Buvę ir dau
giau panašių pąsireiškimų, bet 
jie buvę tik trumpalaikiai ir ma
žai pastovūs. Gal, girdi, tik J. Me
ko revoliucionavimas, parodo
mos manieros išlaikymas, buvęs 
pastovesnis ir ilgesnis, išsilai
kęs netgi ligi šių dienų. Šiaip gi 
— lietuviai, esą, taikūs ir kan
trūs. Vis dėlto —“Tyli kiaulė, 
gilią šaknį knisa”. Tai esąs že
maitiškas posakis. Žemaičiai — 
taip ir darydavę. Apačioj buvęs 
purvas ir vanduo, o jie (žemai
čiai) sėdėdavę įsikorę į medžius 
ir laukdavę kryžiuočių. Pastarie
siems priartėjus, kuokomis juos 
apsvaigindavę, ir įsibrovėliai nu
kritę nuo žirgų, paskęsdavę pur
ve ir vandenyje. Taigi žemaičiai 
priešų nežudydavę, tik juos ap
svaigindavę, o pastarieji jau pa
tys nusibaigdavę...

Ir vėl dar prie Donelaičio. 
Kristijonas buvęs didis poetas ir 
kartu — didis klebonas. Juk jis, 
girdi, savo eiliuotą medžiagą pa
naudodavęs pamokslams sakyti. 
Pas jį kūryboj buvę ir taip, kad 
“gervės padangėje skambinusios 
dangų”. Gražu, poetiška ir kūry
binga...

Toliau, girdi, ėjom ir atėjom 
iki Vaičaičio, Baranausko, Straz
do, Vienažindžio. Taip ir išsiver
žusi mūsų poezija tolyn tekėti, • 
tarytum stipri ir gaivalinga srovė.

Čia jau paminėti — taip pat 
buvę stiprūs ir saviti poetai. Pri- 
durtinas ir V. Kudirka, bet jis 
daugiau buvęs satyrikas. Paga
liau ir Maironis. Tai patriotinės 
poezijos tėvas.

Viskas girdi, tai taip. Ir po

Ž. Mikšys Scenos škicas J. Anouilh „Euridikei“

nė ir labai ryškų mūsiškį poetą, • Donelaitis esperantiškai. 
į jokius rėmus beveik neįtelpan- Olandijoje leidžiamas Tarptau- 
tį, bet labai charakteringą, mo- tinės esperantininkų sąjungos 
kantį juoktis net iš savęs — tai žurnalas “Esperanto” pernai pa- 
Gustaiti. j skelbė K. Donelaičio “Metų” iš-

Gi Lietuvoje jau atsiradęs j trauką, su V. Jurkūno iliustraci-
ir “antrasis Binkis”, tik la
bai savitas, Binkio nekartojąs — 
Sigitas Geda.

Tai tiek mums, torontiečiams 
buvo paberta prelegento min
čių apie ietuvišką o- 
eziją. Po to dar neformaliai po
kalbiai buvo tęsiami prie kavos 
vietoje ir viešnagėje pas p.p. Šu- 
kelius.

Donelaičio turėjom ir turim sti- lijos futuristų ar kieno kito dėka, 
prių poetų. Bet jeigu ir visiškai bet išaugęs visai savitai, lietuviš- 
būtumėm jų neturėję, lietuviš- kai, tiesiog iš nieko ir iš niekur, 
kosios poezijos stipri užuomazga Nors, girdi, nei pats Binkis, nei 
po Donelaičio būtų pasilikusi iki Žengė-Žlabys, nei Rimydis, nei 
šių dienų — nebūtų žuvusi. Tysliava, nei kiti tų “Vėjų” pūtė-

Maironio poezijoj atsispindįs jai nežiūrėję į tą savo sąjūdį la- 
žmogaus santykis su savo žeme. bai rimtai.
Taigi, pirmiausia ir svarbiausia Bet “Keturi Vėjai” vis dėlto bu 
mokąs ir pratinąs žmogų -lietuvį vo jau subrendusios mūsų poezi- 
patriotizmo, kaip ankstyvesniais jos prasiskleidimas, 
laikais ir buvę įprasta daryti: pvz. j Paskaitininkas savo minčių ei- 
Koelnas (vokiečių miestas) pa- goję vis paskaitydavo po tą ar ki- 
einąs nuo lietuviškų kelnių, ro- tą poezijos posmą, kaip savo vie- 
juje —buvusi naudojama lietu- nokiu ar kitokių teiginių iliustra- 
vių kalba ir t.t. Tai buvę nuro- ciją.
dymai mūsiškiam kaimiečiui, kad Taigi keturvėjininkai ir buvu- 
jis nesijaustų toks gyvenimo nūs— si tarytum “triukšmingesnė” re- 
kriaustas, nors sunkiausiais lai- voliucija mūsiškės poezijos fran
kais. Ir tai, girdi, nepeiktinas me- te. Jais buvęs atidarytas platus ke- 
todas, palaikąs lietuviuose lietu- lias į mūsiškės poezijos klestėji-
višką dvasią anuomet...

Ir taip vienas po kito — vieni 
po kitų ateina lietuviai poetai, 
tuo pačiu darydami, jeigu ne 
“triukšmingąją”, tai bent “spal
vingąją” lietuviškos poezijos re
voliuciją.

Pagaliau, sulaukėm ir Putino. 
Tada, girdi, ir prasidėjusi Lietuvo 
je europietinės poezijos era. Jis 
turėjęs visas poeto -kūrėjo dimen
sijas. Jis žinojęs ką jis ra
šė, ir kodėl rašė. Savo
dimensijose todėl jis ir

mą. Tuo keliu atėjome į Radaus
ko, Zupkos, Linkevičiaus, Neries 
ir kt. kūrybą. Būta jos — tos kū
rybos — įvairių įvairiausios: Ra
dausko — aristokratiško tipo kū
ryba, Vytauto Sirijos Giros — 
miesčioniška ir t.t. O dar toliau 
jau Brazdžionio - biblinė ir labai 
vertinga kūryba, Borutos —revo
liucinė, bet ne bolševikine pras
me. Ir taip eita, praeita ir ateita 
įvairiais keliais iki žemininkų ga
dynės. Tai sąjūdis “Žemė”. Po 
Aisčio, Miškinio, Nėries ir dau-

laikytinas daugiausia išprususiu gybės kitų, štai, “žemininkai”,
mūsų poetų. Jis sugebėjęs įsijaus
ti ir įžvelgti į visus žmogiškuo- 
sius jausmus. Jis visad buvęs la
bai kūrybingas, taikus ir psicho
logiškai ramus. Gal tai, esą, to
dėl, kad jis pats visą gyvenimą 
gyvenęs ir miręs kančioj (bolše
vikų okupacijos metu). Putinas 
buvęs pilnas ne tik kūrybinių 
jausmų, bet ir puikios savitvar
dos —tikras olimpietis. Čia kal
bėtojas papasakojo susitikimą su 
Putinu vienam literatūros vaka
re Vilniuje (vokiečių okupacijos 
metu), kada kiti poetai tenai bu
vę ir triukšmingi ir neramūs, o 
jis — Putinas - išlikęs tarytum 
tos aplinkos nepaliestas.

Apie Jurgį Baltrušaitį paskai
tininkas tokios nuomonės, kad 
jis buvęs pačioj aukštumoj (su 
Bloku ir kt.) tik kaip simbolistas 
poetas rusų kalba. Grįžęs prie sa
vo (lietuvių) kalbos, tokių aukš
tumų jis nepasiekęs.

Toliau praeinama pro Kiršą - 
su garsiaisiais jo “Pelenais”, pro 
Steponaitį, pro L. Girą, kaip atsi
kreipusį (žinoma, prieš soc. Re
alizmo laikotarpi — Pr. Alš) vi
su veidu į liaudies kūrybą. Paga- 
laiu ateita prie Mykolo Vaitkaus. 
Jis, girdi, nuo jaunystės iki senat
vės dienų, buvęs ir tebesąs toks 
menkutis (fiziškai), toks netvir
tas, kad jaunystėje daug kas bu
vęs pažadėjęs “ pasakyti žodį” 
ant... jo kapo. Betgi išėję taip, 
kad M. Vaitkus pasakinėjęs žo
džius ant savo draugų — amži
ninkų kapų ligi tol, kol beveik 
ir tų amžininkų nebelikę... Gi į 
dėl jo (Vaitkaus) poezijos, tai ji, j 
anot paskaitininko, esanti bega
liniai šviesi, švelni ir optimistinė.

O čia, va, ir Binkis. Kazimie
ras Binkis —poetas iš Dievo ma
lonės. Jis, girdi, galėjęs kurti vi
sur ir visada: parašyti eilėraštį 
per dvidešimt minučių, per dvi 
minutes ir ... visiškai be minučių. 
“Tamošius bekepuris”, esą, sukur 
tas visiškai be laiko...

Binkis —tai “Keturi Vėjai” ir 
jų pasekėjų vadas. Vis dėlto šis 
sąjūdis atsiradęs Lietuvoj ne Ita-

Tai V. Mačernio, K. Bradūno, J. 
Kėkšto, Alf. Nykos-Niliūno ir kt. 
karta. Taigi — ir čia truputis 
“revoliucijos”, lietuviškos poezi
jos fronte. 1

O kas po Antrojo pasaulinio 
karo Lietuvoj? Tenai irgi, tik 
daug vėliau, atisirado panašių į 
žemininkus revoliucionierių De
gutytė, Vaičiūnaitė, Mikuta, Ge
da, Martinaitis ir kit.

O pas mus išeivijoj — vėl “re
voliucionieriai”: Mackus, L. Sute
ma, Bogutaitė, Svėgždaitė, Sau- ■ 
laitytė ir eilė kitų.

Čia paskaitininkas dar prisimi- į

• Dali. Žibunto Mikšio skaid
rių albumą išleido Ličiuvių foto 
archyvas. AJbumo pristatymas 
su Dalios Kolbaitės pašnekesiu 
apie dail. Mikšio kūrybą bus šj 
sekmadienį (kovo 15) 3 v. p. p., 
Chicagoj, Jaunimo centre, 203 
kambary. Ta pačia proga bus 
paskelbti ir LFA foto konkurso 
rezultatai.

jomis. Ištrauką išvertė Kauno 
mokytojas pensininkas Klemen
sas Naudžius.

• Okrp. Lietuvoje gyvenan
čiam dailininkui Pranui Gudy- 
nui 1969 m. gruodžio 27 d. mi
nėjus 50-ją gimimo sukaktį, su
kaktuvininkas buvo pagerbtas 
Ęarodų rūmuose: Vilniuje. Šalia 
kitų, Gudyną laišku sveikino ir 
A. Sniečkus.

Dail. P. Gudynas pastaruoju 
metu yra Dailininkų sąjungos v- 
bos atsak. sekretorium ir Valst. 
dailės muziejaus direktorium.

• Lietuvo jp, išleistas rinkinys
“Lietuviškos pasakos” (25,000 
egz. tiražu, 324 psl.), tai parink
tos pasakos i§ Jppo Basanavičiaus 
knygų “Lietųvįškos pasakos” ir 
“Lietuviškos pasakos įvairios”.
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• E*ni. R ra tižiomis, POEZI
JOS PILNATIS. Išleido “Braz
džionio poezijos rinktinei leisti 
komitetas” mecenatų lėšomis, 
“Lietuvių D'enų” leidyklai bend 
radarbiaujant, 1970 metais Los 
Angeles. Aplankas, viršelis, ti
tulinis puslapis, vinjetės ir sky
rių pradžios puslapiniai pieši
niai piešti dail. Alfonso Dociaus. 
Knyga — 592 pusi- Joje sudėta, 
paties poeto atrinkta, kūryba iš 
visų jo lig šiol išleistų rinkinių. 
Tie rinkiniai ir sudaro šios kny
gos atskirus skyrius, ten pat pa
rodant ir kiekvieno kadaise išėju 
šio rinkinio viršelį ir surašant 
jo metriką.

Taip puošniai ir solidžiai iš
leistos knygos mes ligi šiol dar 
neturėjome visoje savo poezijos 
istorijoje. Reta tokią pamatyti ir 
ilgaamžes knygų leidybos tradi
cijas turinčiose kitų tautų poe
zijos lentynose. Šį kartą pada
ryta tai ir taip, kuo galime di 
džiuot's ne tik savo taipe, bet ir 
prieš kitus. Tokia mūsų knygos 
kultūra niekur mums gėdos ne
padarys.

Kaip knygos aplanko paraštė
je rašoma, ši “Poezijos pilnaties” 
rinktinė sudaryta iš 12 Bernar
do Brazdžionio eilėraščių rin
kinių, pradedant “Baltosiomis 
dienomis” (1926) ir baigiant 
“Vidudienio sodais” (1981); tai 
maždaug 40 metų autoriaus kū
rybinio kelio gairės. Viso rink
tinėje yra 478 eilėraščiai.

Rimto literatūros kri'iko dė
mesio B. B. susilaukė su “Am
žinuoju žydu" (1931), įnešusiu 
į mūsų poeziją naujos dvasios; 
čia js originaliai vakarietiškąjį 
modernizmą ir lietuvių liaudies 
dainų primityvą bei archainę 
biblinę arch! tektoniką suveda į 
vieną sandėrį. bibliškasis
elementas B. Brazdžionio kū
ryboje yra ne atsitiktinis da
lykas, bet giliai . išgyventa ir 
pasisavinta tiesa., kuri jo poeziją 
išskiria iš visų mūsų poetų tar
po. To elemento įtakoje jis yra 
sukūręs pilnai atbaigtų dalykų 
ir formos ir minties atžvilgiu- 
Tie, kuriems bibliškoji Tiesa yra 
tikėjimo dalykas, gali didžiuotis 
tokiu poetu, o tie, kuriems šitas 
dalykas yra paprastas mitas, ne
svyruodami turės pripažinti gi
lius poeto išgyvenimus ir aukštą 
literatūrinę kultūrą, kurios ga
lėtų pavydėti ir vakarų Europos 
literatūros dievukai. Čia būtų ga 
Įima prisiminti poeto Kossu- 
Aleksandravičiaus žodžius, pa
rašytus apie B. Brazdžionio 
poeziją; ‘Jis moka su bažnytine, 
medžiaga gražiai apsidirbti, jis, 
galima sakyti, iš maldaknygės 
stebuklus daro..., jis labai sub
tiliai ima krikščionybę ir žiūri į 
pasaulį šv. Pranciškaus akimis, 
jis jį myli ir dėl jo sielvartau
ja.’ ” (“Židinys”, 1940, nr. 2). 
Senųjų lietuvių religinių raštų 
(giesmynų bei maldynų) ir mo
dernaus gyvenimo atributų sulie 
jimas į vieną davė autoriaus 
poezijai charakterį, iš sykio at
pažįstamą, autentiškai unikalų 
ir neatsispiriamai sugestyvų. 
Per keletą metų, kai pasirodė 
dar du B. B. rinkiniai (Krintan
čios žvaigždės ir Ženklai ir ste
buklai), jo įtaka jaunajai poezi
jai buvo tokia didelė, kad susi
darė ištisa B. B. stiliaus ir te
matikos mokykla, ne tik davusi 
eilę epigonų, bet ir apskritai įtai
gojusi.

Už “Ženklus ir stebuklus” 
1936 m. B. B-niui paskirta “Sa
kalo” literatūros premija, o už 
“Kunigaikščių miestą” 1939 m. 
—, Valstybinė literatūros premi
ja,, iškeliant autorių kaip vieną

žymiausų savo meto poetų.
Po 1940 m. B. B. poezijos re

liginis mistinis pobūdis lyg ir 
priblėsta, užleisdamas vietą iš
tikusių tautą okupacijų, trėmi
mų, karo motyvams, iškyla pa- 
triotika. Autorius savo poezi
joje liečia visa, kas jaudina lie
tuvį, dėl ko jis kenčia ir kovoja, 
kuo jis tiki ir viliasi, kuo gyve
na džiaugsme ir liūdesy, laimė
je ir nelaimėje. Vieno laikraš- 
šio žodžiais “Brazdžionis mūsų 
tautoje pasidarė toks populia-

Aplankas dail. Alf. Dociaus

rus ir prigijęs kaip kad Mairo
nis. Jo kūriniai dainuojami, vi
sokiomis progomis deklamuo
jami, pradedant nuo mažiausio 
ir baigiant seneliais”. (“Mūsų 
pastogė”, 1961), “Gausiuose 
patriotiniuose eilėraščiuose”, sa- 
ko kitas kritikas, “galima dar 
rasti įvairių kitų jausmų — tei
sybės ir teisingumo, ilgesio, pro
testo, nusivylimo, laisvės šauks
mo, vilties, nostalgijos, maldos, 
- supintų su Lietuvos ir jos žmo 
dų meile...” (J. Grinius, “Ai
dai”).

Brazdžionio poezijos rinktinės 
“Per pasaulį keliauja žmogus” 
nuo 1944 m. išleistos ir išsemtos 
3 laidos. Naują jo poezijos rink
tinę išleisti sumanymas kilo, 
švenčiant autoriaus 60 metų su
kaktį. Los Angelėse Juozo And
riaus iniciatyva susidarė komite 
tas, pasiryžęs surinkti mecenatų 
būrį, kuris sudėtų sumą, garan
tuojančią rinktinės išleidimą. 
Komitetą sudarė: pirm. J. And
rius, vicepirm. — kun. dr. P. Ce 
liešius ir Br. Raila, ižd. — Pr. 
Lembertas (vėliau A. Raulinai- 
tis), iždo globėjai — I. Medžiu
kas, A. Raulinaitis, A. Skirius, 
nariai — J. švaistas, R. Kuli
kauskienė, Alė Rūta, J. Tininis 
ir dr. E. Tumienė.

Išleidus atsišaukimą ir paskel 
bus jį laikraščiuose, atsiliepė 
tiek B- B. poezijos mėgėjų, kad 
buvo galima pradėti knygos lei
dimo darbą. Iki spausdinimas 
buvo baigtas, susirinko 14 gar
bės mecenatų (po $100) ir 275 
mecenatai (po $25). Sumanymas 
šios stambios knygos pavidalu 
įkūnytas 1969 metams baigian
tis.

Dabar šio grandiozinio suma
nymo rezultatu džiaugiantis, už- 
simintina ir pora pastabų. Pir
ma : žiūrint ne vien estetinio, bet 
drauge ir praktinio reikalo, būtų 
buvę dar geriau, kad tokiame 
unikuminiame leidinyje būtų su
dėta ne rinktinė, bet totaliai vi
sa Brazdžionio poezija. Sakysim, 
literatūros mokslininkas ar Stu
dentas norės rašyti studiją apie 
Brazdžionį. Nors ir labai puošnių 
šiuo leidiniu rašantysis naudotis

negalės. Jam, kaip reikėjo, taip 
ir reikės vėl visur ieškoti (ir 
nerasti!) kadaise įvairiose pa
saulio vietose išleistų pilnų poeto 
rinkinių. Ogi, paėmus lygiai ge
rą bet plonesnį pop'erių, į to 
paties storumo knygą galima bu
vo sudėti ne tik skaitytojo, bet 
ir mūsų literatūros istor' ;os pa
tepu. ’i v'są (nuo A iki Z) Braz 
džionį, panašiai kaip 1961 metais 
“Romuvos” išleistoje knygoje 
turėjome visą Aisti 

Antra: “Poezijos pilnatin” su
dėti eilėraščiai chronologine eile. 
Patys naujausieji yra iš 1961 
metais išleistojo rinkinio “Vidu 
dienio sodai”. O kur kone visas 
pastarasis dešimtmetis? Negi 
Brazdžionis per jį niekė nerašė? 
Tikriausiai rašė! Kodėl tad ne
galėjo tokioj vienintelėj knygoj 
būti skyrius ir visai naujų eilė
raščių, dar neišleistų atskiru rin 
kiniu. Skaitytojui tai būtų buvę 
be galo brangi naujiena, o litera 
tūros mokslininkui vėlgi dar di
desnis parankamas—visas Braz
džionis iki pat šios dienos. Tai 
jau, galėtume sakyti, būtų buvęs 
autorius ne tik nuo A iki Z, bet 
ir nuo Alfos iki Omegos...

• Petras MoM'ikin MEILE 
DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE.
Išleido Lietuviškosios knygos 
klubas 1970 m. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Knyga 273 ipsl., kai
na $5.00, gaunama “Draugė”.

šioje knygoje autorius patei
kia platų ir gilų meilės proble
mos vaizdą, kaip ir šiandien sto
vi modernioje žmonijoje, prade
dant nuo šeiminių santykių iki 
visuomeninių struktūrų. Vargiai 
ar yra mūsuose kitas žmogus, 
kuris būtų taip plačiai susipaži
nęs su tarptautine meilės prob
lemos literatūra, kaip šios kny
gos autorius. Jis čia apžvelgia 
ir įvertina visus dėmesio vertus 
modernius veikalus šioje srityje.

• AIDAI, 1979 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja Juozas Gir
nius, 27 Juliette St. Boston, 
Mass. 02122; adm. T. Benve- 
nutas Ramanauskas, O.F.M., 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221; metinė prenumera- 
ta$10.00

Su lietuviškaisiais rūpesčiais 
sus etai sovietikai, be tos pačios 
rūšies trumpo vedamojo, šį kartą [ 
skiriami du straipsniai: dr. V. j 
Mar. “Tautybių problema Sovie-j 
tų Sąjungoje” ir Antano Gailiu-

šio “Dvi bendravimo pusės”. I 
Abu straipsniai labai šiandieni- | 
niai, aktualūs. Istorikas Juozas j 
Jakštas, rašydamas apie garsųjį į 
15 - 16-to amžiaus humanistą 
Erazmą Roterdamietį, iškelia 
įdomų dalyką — jo susirašinėji
mą su Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu ir Lenkijos karaliumi 
Žygimantu Senuoju. Taipgi ir ki
tas istorikas, dr. V. Gidžiūnas, 
O.F.M., 500 metų jubiliejaus 
proga pateikia straipsnį “Pran- j 
ciškonai observantai L;etuvoje 
XV ir XVI amž.”

Literatūriniuos žurnalo pusla
piuos randame Prano Visvydo 
raštą apie čionykščių žemininkų 
kartos bendraamžį poetą Euge
nijų Matuzevičių, gyvenantį ir 
teberašantį Vilniuje. Ten pat duo 
dama ir du puslapiai Matuzevi- 
čiaus poezijos. Neseniai atskiru 
rinkiniu išleidęs Vytauto godas, 
Leonardas Andriekus šį kartą 
“Aiduose” jau duoda ir trijų pus 
lapių Jogailos godas. Sekant šią 
pastarųjų metų Andriekaus kū
rybą, poezijos mėgėjui truputį 
širdyje neramu, kai po kiekvieno 
jos paskaitymo vis sunku atsi
kratyti klausimo: ar galima iš 
tų visų istorijų padaryti ir geras 
poezijos knygas? Abejojančiam

1
MTfiAS MAIPJIKIŠ v j'

P. Maldeikio knygos viršelis, p eš- 
tas P. Jurkaus

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwriters. ,
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 60 m. patikimas patarnavimas I 

NAUIOTE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 II

kitas galės tuoj pat atsakyti, 
kad iš visko galima išsunkti poe 
ziją. Taip. tikrai galima. Bet to
kiam visko ir visuotiniam supoe- 
tinimui reikia ir milžiniško ta
lento. Vien gerų norų ir kietos 
valios tokiam darbui nepakanka. 
Tad ar tik Leonardas Andriekus

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti Ir toli.

A. B E H I U L I S
Chicago, DI. 60629. Tel. RE 7-7083

neužsikrovė ant savo pečių per 
sunkios naštos? Ypač kai vietom 
jaučiamas ne tų eilučių kūrimas, 
bet tiesiog jų darymas. Skaityto 
jui dažnai ūpą numuša į visai 
neblogą posmą įmestos tokios 
nieko bendro su poezija neturin
čios eilutės, kad, jas radęs, net 
krūpteli. Pavyzdžiui, kalbant 
apie karalaitę Jadvygą (būsimą 
Jogailienę), eilėraštyje sakoma: 
“Ten draskęs nuotaka be sužie
duotinio”. Tas žodis “draskės” 
čia siaubingai netinka. Jis iš 
karto ei’ėraštin įnešė kone ši1' 
dienų "tik suaugusiems” filmo 
vaizdą. Todėl ir autoriui reikėtų 
stipriai pamąstyti, ar tos visos 
istorinės godos yra tikrasis jo 
širdies balsas, ar tik užsibrėžto 
plano prozaiškas ir atkaklus vyk 
dymas.

Prozai šį kartą skirta tik pus-

| antro puslapio. Tai Aloyzo Ba
rono nuoširdžiai ir baroniškai 
suręstas gabaliukas “žvaigždi- 
kis”.

Apžvalgų skyriuje dar perbė
gami 1989 metai mūsų ir tarp
tautinėj politikoj, aprašomas ne- 

' seniai miręs kompoz torius Vy
tautas Bacevičius ir duodamas 
modernaus vokiečių teatro skers 
piūvis.

Naujų knygpuslapiuos recen 
Į zuojama: Vilniuje išleista S. 
i Vansevičlaus knyga “Lietuvos 
j valstiečių teisinė padėtis buržua 
' zijos valdymo metais", Leonardo 
Andriekaus poezijos knyga “Po 
Dievo antspaudais” ir Anatoli
jaus Kairio dramos — “šviesa, 
kuri užsidegė”, “Eldorado” ir 
“Palikimas”. Pastarieji du auto
riai žurnale labai vis dėlto nely- 
i (Nukelta į 7 pusi.)

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

ruožtus
• vestuvės: spalvota Ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — R1DGEWOOD, N. Y. 11237-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnali užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258-59

SPECIALI KAINA
$15.00
Pusmetinis sušukavimas 

Pilnna kaina ........ $10
MODERN IMPRESSION 

COIFFURES
THERESE RIZZONE, sav.

6655 S. Mozart — Tel. 776-7126
% bloko i vak. nuo Californla 

ant 67-tos
Antr., treti, ir šežt. 9 iki 6:30 

Ketv. ir penkt. 9 iki 9. Sekm. ir 
pirm. uždaryta.
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JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEHCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

BROOKLYN, N Y.
NFW YORK 3, N. Y. 
NEVVARK. N. J.
SOUTH R1VER, N. J.
UTICA, N Y.
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23. PA. 
ALLENTOWN, PA.
LOS ANGELES 4, GAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, MD, 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROTT 12, M7CH. 
HARTFORD 6, CONN.
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OH1O 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON, MASS.
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
RAH1VAY. N. J.

MŪSŲ SKYRIAI:

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE

378 MARKET STREET 
40 tVHITEHEAD AVENUE 
903 BLEECKER STREET 
FREEtVOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 
120 TILGHMAN STREET 
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET 
701 FIIjLMORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
122-120 HTLLSIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 OTARCELLTIS STREET 
1028 KF.NHAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
390 W. BROADVVAY 
1152 DFTT7 AVENUE 
47 E. MILTON AVENUE

IN 7-0405
OR 4-1540
MI 2-2452

— CL 7-0320
—- RE 2-7470— 303-0494
— PO 9-4507— HE 5-1054
—- DU 5-0550
— HtJ 6-2818
«— DI 2-4240
— TX 5-0700
— 305-0780
— 249-6216
— HE 5-0308— 475-9740
— PR 1-0090

305-0740
— AN 8-1120
— EX 2-0300
— 381-8997

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai Ir nebrangiai.
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

GRANE SAVINGS
AND L 0 A N ASSOCIATION

B R. PIETKIEYYICZ, Prez.

2565 West 47th Street Tel. LAiayette 3-1083
PUENTY O F FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
to Gertiflcatų sąskaitas

Mlnlmuin 65.UUO.OO
Naujas aukštas dlvl- 
(lendąs mokumas už 
mvesiavlmo aaskaltaa

1

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

9 v. r. Aki 9 v. v 
9 v r. Iki 6 v. » 
Trečiad. uždaryta

............ /P

VALANDOS:
PIRMAD Ir KET’VIRTAD. . .
ANTRAD. Ir PENKTAD. .. 

ŠEŠTAD 9 » r Iki 12 v d

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

LIETUVIŲ 'STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO.
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 A:30 vai. po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
• BERNINA
• NECCHI
• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
ROYAL.
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome siuvimu mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis Ir sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje Ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sevving machines and Vacuum cieaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702 
Vedėju Arvydu M. BIKINIS

)
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lis.
Sukakčiai atžymėti numato

mos didelės iškilmės. Sudaryti 
Kauno miesto ir Valstybinio dra
mos teatro jubiliejui ruošti komi
tetai.

• Biržų kraštotyros muziejus
po ilgesnės pertraukos, kurios me 
tu jis buvo “pertvarkytas”, vėl 
pradėjo veikti ir buvo atidarytas 
lankytojams. Dėmesį patraukia 
geologijos skyrius, kuriame yra 
pavaizduota seniausia šios Lietu
vos srities geologinė praeitis. Fau
nos kolekciją sudaro 400 viene
tų. Yra neolito laikų dirbinių, 
darbo, žvejybos, medžioklės įran
kių, ginklų, papuošalų, senų do
kumentų, žemėlapių. Tačiau 
daugiausia vietos po “pertvarky
mo” paskirta bolševikinei propa
gandai, kas labai sumažino mu
ziejaus vertę.

• Bali. Stasio Krasausko gra
fikos darbų paroda buvo suruoš
ta ..Vilniuje, parodų rūmuose. 
Dailininkas yra gimęs 1929 met. 
Kaune ir šiuo metu garsėja kaip 
vienas iš iškiliausių okup. Lietu
vos grafikų. Yra sukūręs nema
ža grafikos darbų, iliustravęs ei
lę knygų.

Vedamajame spausdinami Lietu ketvirtas, penktas. Leidžia Ame- 
vos atstovo J. Kajeckio žodžiai rikos Lietuvių Romos Katalikų 
apie Vasario 16-tąją ir šių metų Kunigų Vienybė. Spaudai panto- 
sukakties — 50 nuo Steigiamojo šė preL V. Balčiūnas ir kun. V. 

• seimo sušaukimo reikšmę. Diplo- Zakaras. Spausdina Immaculata 
I matas ir istorikas dr. J. Žmųi- Press. Tai su šių metų balandžio 
džinas savo rašinyje “Istorijos mėnesu pradėtų leisti knygelių 
bėgyje lietuvis neklydo — teisė , kiekvienam mėnesiui atskirai 
laimėjo” iškelia visą eilę svarbių [pirmasis numeris, 32 pusi. Užsa- 
Lietutos istorijos momentų, ku- 1 ymus ir atsiskaitymą siųsti 
rie ir dabar tebėra reikšmingi ir jž uo adresu: Immaculata Press,

I šių dienų siekimams įkvėptą. 1 utnam, Conn- 06260. Čekius ra- 
Tarp kitų, šiame numeryje 3-jųiŠyti; Lithuanian R. C. Priests’ 
puslapių žodžio ir foto reportažu ; League of America. Vienos kny- 
pristatoma Lietuvos genocido gėlės kaina 25 c., užsakant nema

žiau 25 egz. — 15 c.paroda ir auklėjimo draugija 
Chicagoje — Alvudas. Žurnale, 
kaip ir visuomet, randame kele
tą iliustruotų skyrių ir anglišką
ją dali, kurioje toliau spausdina
mas A Kairio pjesės Curriculum 
Vitae angliškas vertimas. Duo
dama angliškai lietuvių veiklos 
kronika, tęsiama "Lietuvos isto
rija pašto ženkluose” ir kt.

• SEKMADIENIŲ IR ŠVEN
TADIENIŲ MIŠIOS, 1970 m. 
balandžio mėn. Nr. 1. Velykų 
sekmadieniai: antras, trečias,

• Leidžiama dai), Ad-mo (Jai- kuo daugiausi; 
diko monografija. Magdalena cijų. Monogra; 
Galdikienė yra pasiryžusi išleisti gerbti dail. Ad 
savo mirusio vyro, dail. Adomo jo kūryba supa: 
Galdiko, monografiją. Monogra- • Lietuvos 
fijos leidimo reikalus tvarkyti, 59 metų sukal 
jos prašomas, apsiėmė kun. Le- baigoje Kauno 
onardas Andriekus, OFM. jam mos teatras m 
talkina dailininkai Viktoras Viz- 50 met£ sukak 
girda, Aleksandra Kašubienė ir vos profesinis 
Telesforas Valius. Jie visi, vasa- gruodžio 19 di 
rio 28-kovo 1 d., susirinkę Gal- Vaičkaus režisi 
diko namuose New Yorke, sukla-; no veikalu “Jo 
sifikavo velionio kūrinius, numa- taklio dalyvių 
tė monografijos pobūdį, teksto ivj tj}. trys nu 
autorių, leidyklą ir kitus daly- Į ^^5 mcnjnir 
kus. Monografija bus plačios 1 nienė) Antanir 
apimties, anglų kalba ir pateiks [ Kubertavičienė

— Amerikoje yra 80 mil. žmo
nių, turinčių daug aų 35 m. am
žiaus.

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
Beveny Hills Gėlinyėia

2443 W. «3rd Street, ChietlffO, IlIlnolA 
Tel. PR 8-0838 — PK 8-0834

FUNERAL HOME
Adomo Galdiko studijos tarpduryje našlė Magdalena Galdikienė

Nuotr. V. Maželio
jus. Puslapis po puslapio rieda 
visiems įdomios temos, kaip 
“Jaunųjų korpusai artimui”, 
“Ateitininkijos metams prasidė
jus”, “Meilė: vienos krypties gat 
vė”, aktualios “Užuominos”, no- į 

vėlė “Mediniai husarai”, knygų1

NAUJI LEIDINIAI T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublIc 7-8600

(Atkelta iš 6 pusi.) klausimą: ar lankyti universite-
giai traktuojami, nors ir vieno 1 tą 7 Apie Lietuvos rezistencijos 
įr antro čia aptariamos knygos I kelią rašo knygos “Kritusieji už 
ir gerumo ir prastumo prasme nė-autorius Y ladas Ramo- 
ra toli vienos nuo kitų.

Numeris iliustruotas mūsų 
dailininkų pamėgtaisiais Vil
niaus miesto motyvais.

• THE MARIAN, Mareli,
1970. Tėvų mariiorų leidžiamas 
iliustruotas religinės kultūros 
žurnalas.' Metams $4.00- Adr.:
4545 W. 63 st., Chicago, Iii.
60629.

Vedamajame redaktorius kun.
J. Prunskis primena dabarties 
dvasinės atmosferos užteršimą 
ir naują prisikėlimą. J. C. Vitale 
gilinasi į naujųjų laikų, ypač jau 
nimo, psichologines nuotaikas.
Prof. dr. A. Berkis primena inte
lektualų atsakomybę dabarties 
prievartos ir įstatymų laužymo 
dienose. Kanadietė rašytoja F.
YVedge svarsto krikščioniškojo 
subrendimo prasmę. Laikraštinin 
kas A. Haines informuoja apie 
naująjį JAV katekizmą. Keliau
toja G. Brendel pasakoja apie 
įspūdžius New Mexico valstijoj.
Amerikietis H. Peisson rašo apie 
narkotikų pavojus, o jo žmona 
Elizabeth — apie Jono XXIH 
klubus, praskaidrinančius senes
nio žmogaus gyvenimą.

Vietnamo karys A. Hamburg 
pasakoja išgyvenimus Azijos 
fronte. VVisconsin universitete 
dėstanti N. Etzvviller informuoja 
apie priešmokyklinio vaiko globą 
ir jo žaislus. Seselė Marija svars 
to vienuolyno gyvenimą naujas 
reformas įvedant. C. J. Papara 
trumpu taikliu žodžiu aptaria ra 
sinį sugyvenimą. Duodamas 
Draugijos- kovai prieš širdies li
gas paruoštas straipsnis apie 
maitinimąsi ir Ch. Jakubowski 
informuoja apie socialinės ap- 
draudos išmokėjimų padidinimą.
Pats redaktorius J- Prunskis duo 
da eilės naujausių knygų apžval 
gą ir religinio gyvenimo žinias.
Numers iliustruotas V. Jonyno,
V. Kašubos, R. Mozoliausko, J.
Dagio kūrinių reprodukcijomis 
bei V. Maželio, A. Kezio, S. J. ir 
kitų nuotraukomis.

• ATEITIS, 1970 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvių katkaliiško 
jo jaunimo žurnalas. Vyriausias 
redaktorius — Jonas Šoliūnas,
6641 S. Albany Avė., Chicago,
III- 60629. Administratorius —
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago, III.
60629. Prenumerata metams 
JAV ir Kanadoje $5.00, susipa
žinimui prenumerata $3.00, gar
bės prenumerata $10.00, visur 
kitur laisvajame pasauly $3.00. i

Vedamajame atsakoma j aukš
tesniąją mokyklą baigusiųjų |

m. vasario mėn. Nr. 2 .Mėnesi
nis iliustruotas lietuvių-anglų 
kalbomis lietuvių kultūros ir vi
suomenės gyvenimo žurnalas. 
Vyr. red. Bem. Brazdžionis, lei
dėjas — A Skirius. Atskiro nr. 
kaina 85 c., metinė pren. $8. 
Adr.: 4364 Sunset Blvd., Holly- 
wood, Calif. 90029-

Šio numerio akcentas yra 
Vasario 16 oįi— Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo diena.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME ***•
»*»,-> MOHKKNnKlb hhl’lKKh

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOvvnhalI 3-2108-09

UKATF. AUTOMOBILIAMS STATYTI

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

Kviečiame j taikę!
Lietuvių Enciklopedijos leidykla, 

išleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU- 
ANICA, kurios bus 6 tomai. I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
čiame j talką ją užsiprenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas priima: 
Draugo, Naujienų, Barcaus, Margu
čio, Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero 
krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
rime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,

2. Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai,
3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės.

Adresas:
JUOZAS KAPOČIUS 

361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA.

Tel.: leidyklos (617) 268 7730, 
Namų (617) 282-2759. (sk.)

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N

Savininko

SAilNT CASIMIR 
MONUMENT CO.
391] West lllth Street

Didžiausios Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas Mokas nuo kapinių

Nuotr. V. MaželioDetalė iš paliktosios dail. Adomo Galdiko studijos,

HIGHER INTEREST 
ON SAVINGS

L a i d o f u v Ių Direktoriai 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South Galifornla Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
PER

ANNUM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINOS INSURED TO $20,000

Interest is compeunded daily and paid quarterly on all aecounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate ot interest on all savings. Deposits received by the 
lOth ot any month earn from the tirst of that month. Deterred Income Certlficates 
are avaitable at ratas ot 6% and 5%%. J k

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

EDERALH
2424 W. 60th Street 
2314 W. 23rd Place

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginla 7-6672 JURGIS F. RUDMIN

3310 S. Lituanica Avė. TeL YA 7-1138-1130PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. Califoraia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

Savings and Loan Associatlon of Chicago

ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (mora then tvvlce the legal reųuirements) 

4192 Archer Avenue oi Sacromento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURS: Mon., Tfturs. » A.M. - s P.M. e Tuei., Frl. s A.M. ■ « P.M. e Sat. » A.M. ■ 12 Noon e Wed. Cloted

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. 50tb Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401
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Dail. Vandos Batakienės parodu pasitinkant
Šį vakarą Čiurlionio galerijo

je, Chicagoje, atidaroma dail. 
Vandos Kanytės-Balukienės ta
pybos kūrinių paroda. Bus išsta
tyti 48 spalvotos tapybos darbai, 
aliejaus ir akrilikos technika. Iš I 
jų kėli peizažai, penketas ab- [ 
straktų, o didžioji dauguma — 
figūrinė tapyba, kurią dailinin
kė yra ypač pamėgusi.

Meno studijų keliu
Dail. Balukienė yra gimusi 

Šiauliuose, gyvenusi įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Baigusi Kau
no IV gimnaziją, meno studijas 
pradėjo Vilniaus meno akademi-! 
joje, tęsė išeivijoje Freiburgo me-j 
no mokykloje, ypač lankydama 
dail. A. Valeškos ir dail. V. Viz
girdos klases. Atvykusi į JAV tę
sė meno studijas ir jas 1969 m. 
apvainikavo Dailiųjų menų (Fi
ne Arts) akademijos diplomu. 
Jeigu dailininkės vyras dr. G. Ba
tukas yra energingas visuomeni
ninkas, vienas iš pagrindinių Lie 
tuvių fondo šulų, tai jos vaikai 
taip pat turi stiprų palinkimą į 
meną: sūnus Andrius lanko Chi- 
cagos Meno institutą ir už savo 
kūrinius skina premijas, o duktė 
Laima — pasirinko pritaikomo
jo meno studijas. Ir dailininkės 
sesuo Bronė Rimienė (gyv. New 
Yorke) turi talentą tapyboje.

Pamėgusi figūrinę tapybą

Dail. Balukienė jau yra daly
vavusi amerikiečių ir lietuvių 
dailininkų patodose, o 1961 m. 
buvo suruošusi savo individualią 
parodą Chicagoje. Ji ypač pamė
gusi figūrinę tapybą. Žmogaus 
tapymas — pats sunkiausias už
davinys. Čia įeina ne tik vaizdas, 
bet ir pastanga perteikti charak
terį; bet užtat tas uždavinys — 
masinantis. Meno mokykloje 
Chicagoje tam buvo daugiau ga
limybių, studijose nuolat turint 
modelius. Jei tuo metu kiti stu
dentai piešė abstraktus, mūsų dai 
lininkė iš modelio į drobę stengė
si perkelti žmogų.

Daugumoje jos tapytų paveiks 
lų žmogaus veidas pasilieka neiš
baigtas. Dailininkė sako: moder
nus žmogus nelabai mėgsta 
smulkmenas. Dažnai jis ir susi
žinojimo reikale vieton smulk- 
meninio laiško duoda telegramą.

Daugiausia ji tapo moteris. 
Čia ji randa daugiau išraiškos 
formų, daugiau šešėlių. Nors jas 
stengiasi perteikti Dievo suteikta
me grožyje, bet be gundančios 
aistros. Dailininkė sakosi, jog 
amžinai tapanti ir savo vaikus, 
jei tik juos pagauna papozuoti.

Dailininkė mėgsta tapyti didės 
nius paveikslus. Jai tas labai 
miela. Be kita ko —dideliame 
paveiksle visos smulkmenos ryš
kiau matosi ir užtat dailininkas* 
yra priverstas vengti klaidų... Ji 
tapytų dar didesnius paveikslus, 
bet jau būtų sunku įsprausti į 
automobilį, vežantis į meno mo
kyklos studijas, kur ji daugumą 
paveikslų yra tapiusi.

JUOZAS DAUGAILIS

Jos kūrybos procesas

Jos paroda bus vientisa — 
vien tik tapyba. Keramika ar 
skulptūra jos nepaviliojo. Bet jau 
paveikslams — paskirtas visas

modemiškai įrengtas erdvus na
mų rūsys. Klausinėjama apie sa
vo tapybos procesą, dailininkė 
pasakojo, kad dirba greit. Kai pa
gauna kurią idėją ir pradeda per
kelti ją į drobę, stengiasi darbą 
ir užbaigti, kūrybinės nuotaikos 
vedama. Jeigu per daug su di
desniu įtempimu dirba, tai ir pa- Į 
veiksle ryškėja pavargusios mo
ters bruožai..;

Kuria ji ne pardavimui, o sa
vo įkvėpimo vedama. Gausiai tu 
ri paveikslų šiai parodai, bet jau 
pradeda ir naują ciklą paveikslų, 
kurių šioj parodoj nei vienas ne
bus išstatytas. Naujasis užmojis 
bus pastangos lietuviškųjų tauti
nių ornamentų bruožus perkelti 
į tokį pusiau abstraktini paveiks
lą.

Dailininkė mėgsta naudoti 
ryškias spalvas. Vyrauja geltona,

Rašytoja Nijolė Cžubalienė vado
vauja meninei programai Putnamo 
seselių rėmėjų vakare vasario 22 
d. Jaunimo centre Chicagoje.

Nuotr. V. Kauliaus, S.J.

oranžinė, žalia, bet taip pat ir ki
tokios.

Dail. Valeška apie Batakienės 
kūrybą

I
Laikraštininkams apžiūrint .jos 

kūrinius, ten dalyvavęs dail. A. 
Valeška kalbėjo, kad mumyse, 
lietuviuose, yra stiprus spalvos 
pojūtis. Mūsų menas artimesnis 

įyra prancūzams, romanų tau
toms. Mes nekopijuojam, o ku
riam. Amerikiečiai netaip labai 
mėgsta spalvas.

Jeigu dailininkės veidai lyg 
nėra išbaigti, tai reikia atminti, 
kad modelis tėra tik tam tikras 
objektas, ne pagrindinis sieki
mas. Išbaigtas veidas jau įneša 
am tikrą subjektyvumą, gi čia 

uždavinys ekspresijos. ">e port
reto...

Gėrėdamasis dail. Batakienės 
kūriniais, dail. Valeška pažymė
jo:

— Kiekvienas jos darbas origi- 
talus. Išlaikytas koloritas pagal 
lasirinktą uždavinį. Tai kūrybo-

pagrindinis menini, bruožas.
— O —

^’<,abro valymas
Sidabrą geriausia n.'blizginti 

įpibarstant jį kepimo soda ir tri
nant labai švelniu skuduru, su
drėkintu karštam vandeny. Tada 
reikia nuplauti muiliname van
deny, sausai nušluostyti ir palik- 
ti ilgesniam laikui išdžiūti ore, 
prieš vėl supakuojant. Tuo būdu 
sidabras taip greit nepajuo
duos.

★ Br. PabedinskieiiS atskris 
'š Toronto, Kanados, prisijung- 
‘i prie bendros rengiamos lietu
vių ekskursijos j Kankinių kop- 
yč'os šventinimą Romoje. Dar 
varstantieii gali prisijungti ir 

pasinaudoti retai pasitaikančia 
nigia keltane Europon. Aukos 
laukiamos učbaigti menišką pa
minklą mūsų nukankintiems, iš
tremtiems, raudonom ir rudojo 
"kupanto nuteriotiems. Tąi vi
sos tautos meilės, įvertinimo ir 
"rėžiams gyvo atminimo ženk
las.

Laikraštininkų pokalbis su dail. V. Balukieue jos namuose, kur sienos nukabinėtos jos gausiais kūri
niais. Iš kairės: Kasniū.ias, J. .Tanušaitii, dali. T. .Balukienė, kun. J. Pranaitis, dili. A. Valeika.

RĖMĖJŲ VAKARIENEI
Danutė Lipčiūtė

Astronautai į mėnulį,
Satelitai į erdves,
O geros širdies rėmėjai 
Su aukom pas seseles!

Centras, skyrai ir valdybos 
Suka galvas per naktis,
Kad eč'ų b 'tų ka'p grybų — 
Jų nemrštanti viltis!

D'enos lekia, meta: bėga, 
Vakarienė jau čia pat.
Kuo pral nksmusim rėmėją? 
Bredį, šerną gal 'skept?

Jei patieksime jautieną,
Vienas tars: "Vėl (a pati!!”
Jei iškepa me višt'eną —
Sus rauks, kad neskani.

Ir kava nebeįtinka —
Ta: atšalus, ta! karšta...
Bulvės — n ckairi nepat nka, 
šaukia ponios — dieta!

O raidas? Su gretine,
Ar alyva suma šyt?
Gal iš Floridos, Havajų,
Specal ai ką išrašyt?

Kas per bal us? Nėr stikl ūko, 
Nėr linksmybės ir juokų,
Bet, svetel ai, kliu ): iduku,
Kavą jums visiems p lu!

Ak, brangiej, jūs nepykit,
Kad nėr džino, tik kava...
Ką gam nom, tą kramtykit,
Klokit voką su auka!

Krauk't dvasinę pasogą 
Per gavėnią — ne poryt. 
Džitiukitės, kad davėm progą 
Gerą darbą padaryt!

— O -•

G*rtu3kliavimą ir savižu
dybę rusai etnoso 

Gebos ovak on
Įsibraudama į Čekoslovakiją, 

Sovietų Rusija neatnešė į tą 
kraštą nieko kito, kaip beviltiš
kumą ir begalinį nusiminimą.

Iš čekų psichiatrų unijos ket
virtojo kongreso Prahoje ateina 
žinios, kad pamišimai ir proti
niai sutrikimai Čekoslovakijoje pa 
kilo mažiausiai 10 proc. nuo so
vietų invazijos, pasikėsinimai nu
sižudyti 8 proc., suvartojimas al
koholio, tabako ir vaistų 20 proc.

Kai dar prieš pora mėtų čekai 
galėjo keliauti kur norėjo už sa
vo krašto sienų, dabar jie yra 
užšaldyti, lyg narve, kaip sovie
tai laiko uždarę ir suvaržę savo 
nuosavus piliečius. Keliavimas į 
Vakarus yra visai uždraustas.

Čekų studentai, kurie prisidėjo 
prie tautinio gedulo, kai 21 m. 
studentas Jan Palach susidegino, 
yra išmesti visan. laikui iš uni
versitetų, nebent jie atgailautų. 
Mokytojai ir profesoriai visur Če
koslovakijoje yra užverbuoti šni
pinėti ir išdavinė.! studentus.

Bet kuris čekas ar čekė, kuris 
suvaidino nežiūrint kaip mažą 
rolę savo krašto pradėtose refor
mose, įskaitant Dubčeką, yra lai
komas įtartinu ir stropiai seka
mas dėl “anti-socialistinių išsi
reiškimų”.

Čekoslovakijoje taipgi nuleista 
Geležinė uždanga. Ir šiam kraš
tui užtikrintai ateina tamsios 
dienos.

Vanda Balukienė Kelionė į Vakarus (akrilika)
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje. Chicagoj, 7 vai. vak. atidaromos pa
rodos.

Pirmoji moter s Ksn&cRos
Aukse. teisme

! Prancūzų kilmės katalikė mote
ris Rejane Labe’ge Colas yra 
pirmoji šiam krašte moteris, 
paaukštinta į Kanados aukš
čiausiojo teismo teisėjas. Ji yra 
trijų vaikų motina ir susirūpinu
si šeimų irimo apraiškomis pa
saulyje, net ir Kanadoje. Vienoje 
kalboje, pasakytoje Montraalyje, 
ji apgailestavo, kad Kanadoje per

Rejane La'berge Colas, pirmoji 
■moteris teisėja Aukščiausiame Ka
nados teisme

Kauno operos solistė Alcdi- 
ja Dičiūtė - Trečiokienė įdaina
vo nauią ptakštc’ę, pavadintą 
Dainos (Lithuanian Sonrs). 
Vienoje pusėje yra liaudies da;- 
nos: Siuntė ma' e motinėlė 
Trys mane peikė, Liepė man 
motu'ė, Pavasario diene’ė", O; 
ko verki, Vai pūtė pūtė, Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka. Bea’ž- 
tanti aušre’ė J"s yra harmoni- 
’uotos komnoz’toriv; J. Smar
kos, St. Šimkaus, E. Gailevi- 
ziaus.

Antroje plekštelės pusėje — 
įvairių mūsų kompozitorių su
kurtos dainos; Mano gimtinė, 
Vai gražu, Patekėk, aušre’e, 
Ma"o rožė (vison A. K^čanaus- 
ko), F.fP* (J Gruodžio), Ne 
margi sakalėliai (J. Ta’lat - 
Ke’pšos), Per pasaulį keliauja 
žmosrus ir Jei pyveniams saunas 
(rUtai E. T’l-.vc-k?), Malda

paskutinių pusantrų metų (iki 
1969 m. gruodžio 31 d.) buvo 
55,000 pe'skyrų (divorsų), iš ku
rių 8,522 Quebeco provincijoje.

Ji pabrėžė, kaip blogai mote
rysčių irimas veikia j vaikus. Vie
noje perskyrų byloje jai teko pa
tirti apie 11 m. mergaitę, atėmu
sią sau gyvastį, kitu atveju pen
kiolikametė nusinuodijo barbitū
ratais. Ta teisėja skelbia, kad psi
chologiniai šeimų suirimo pada
riniai vaikams yra siaubingi. Dėl 
to ta teisėja primena, kad tėvai, 
duodami naują gyvybę, privalo 
Jausti pareigą i' vaiką išauklėti. 
Kai kurie tuokiasi per jauni, ki
ti vyrai, besiverždami karjeros 
pakopomis, užmiršta šeimą, o kai 
tėvai perdaug susidomėję kitais, ne 
šeimos, reikalais, dažnai vaikai 
susiranda, kas jais domisi gatvė
je...

Teisėja Colas pabrėžia, kad 
vaikams reikalingas abiejų tėvų 
dėmesys ir globa: tėvo ir moti
nos. Draugus jie susiranda mo
kykloje. Ji skatina, kad tarp tė
vų ir vaikų būtų gausiau išvys
tomas dialogas. Pagaliau ji pers
pėja, kad jokiu būdu nebus gali
ma išspręsti šeimos problemų, 
jeigu tėvai nepriims jiems priva
lomų pareigų; be šito nei įstaty
mai negalės padėties išgelbėti.

J. Žvilb.

Solistė Alodija Dičiūtė-Trečiokienė

(A. Vanagaičio, aranžuota prof. 
V. Jakutoėno).

Solistė A; Dičiūtė savo kilimu 
yra uteniškė. Lietuvos operoje 
yra dainavusi 14 metų, 48 ope
rose. Dr.i av'mo studijas yra

Gražaus
sugyvenimo
“paslaptys“

Kartais gyvenime patyrimai 
gali būti reikšmingesnis, kaip ta
lentas. Viena išmintingoji pas
kelbė spaudoje aštuonetą taisyk
lių, kurios garantuotai gali su
žaloti ir geriausias vedybas.

(1) Kai duktė ar sūnus pra
neša apie norą tuoktis, parodyk 
atvirą neprielankumą jų pasirink
tam asmeniui. Juk vaikų vedy
bos reiškia mažiau meilės ir dė
mesio tėvams ir jie turi teisę dėl 
to užsigauti.

(2) Tikėkitės iš savo vedusių 
vaikų, kad kas sekmadienį ir pei 
šventes jie praleis jūsų namuose 
Nuduokite užsigavę, jei jie turi 
kitokių planų.

(3) Jei jūsų vedę vaikai turi 
kokių naminių problemų, o ypad 
su antrąja puse, paskatinkite sa
vo vaiką sugrįžti namo pas jus. 
Duokite jiems suprasti, kad jūsų 
namai — dar vis tebėra jų na
mai, nežiūrint kas bebūtų. Rū
pestingai išklausykite jų visų 
skundų,' iškelkite dar kokių nors 
gyvenimo partnerio klaidų, ku
rios besiskundžiant buvo pamirš
tos. Atsiminkite, juk lašas pc 
lašo ir akmenį pratašo.
(4) Jei jūsų susituokę vaikai turi 

finansinių problemų, tuojau prisi- 
statykite su čekių knygute. O, jei 
patys nestovite perdaug tvirtai 
finansiniai, pasiskolinkite, jei rei
kalinga, bet vis tiek užtikrinkite 
savo vaikus, kad jiems niekad 
nieko nereikės atsisakyti gyveni
me, kol jūs būsite gyvi.

(5) Jei kuris vedusių vaikų tu
ri palinkimą per daug girtuo
kliauti, vis jam kartok, kad tai 
gyvenimo draugas prie to prive
dė. Kiekvienas turi turėti ką nors, 
ant ko galima būtų visą kaltę 
suversti.

(6) Jei jūsų vedusiam vaikui 
pasitaiko gera proga pagerinti kai 
jerą, išsikeliant i kitą miestą, pa
sakyk jam, kad šeima yra svar
biau už pinigus, o jei išvažiuos, 
Dievas nubaus jį už neklausymą 
įsakymo: “Gerbk savo tėvą ir mo
tiną”.

t (7) Jei yra vaikaičių, slopinki 
' te juos su dovanomis. Jei tėvai 
I prieštarauja, pasakykite jiems,
| kad nesikištų į jūsų reikalus. Pa 
galiau, juk vaikaičiai ir yra tam, 
kad juos gadintumėt. Paslapčia 
įduokite vaikams pinigų, jei to 
reikėtų. Jie jus nepaprastai už tai 
mylės.

(8) Jei vedęs vaikas turi nuo
monių skirtumus su savo part
neriu, būtinai įsikišk į jų reika
lus ir dar ugnį pakurstyk, kad 
išsiplėstų. Šeimos lojalumas yra 
toks gražus dalykasl Gal būt jūs 
įstengsite mažus barnius pavers
ti didesnėm muštynėm, o tada 
gal net ir sugriauti “nelaimin
gas” vedybas.

Šios taisyklės garantuotai veiks. 
Jos rekomenduojamos tėvams, ku
rie nori turėti savo vaikus namie 
— nuolatos. A.L.

— O —
Daugiau moterų negu vyrų

Statistikos duomenimis, šian
dien pasauly yra kur kas dau
giau moterų, kaip vyrui
Piliule žiliems plaukams
Vakarų Vokietijoje pagamin

ta piliulė, kuri neva sugražina 
jaunatvišką spalvą... žiliems plau 
kams. Bert Bacharach, praneš
damas tai amerikiečių spaudoje, 
prisipažįsta, kad tik tiek težinąs 
tuo klausimu.

gilinusi Paryžiuje, Romoje ir 
Weimare. Yra dainavusi ir ame
rikiečių operose. Šiemet jau su
eina 20 m., kai dėsto dainavi
mą. Pirma turėjo savo studiją 
Chicagos miesto centre, o da
bar turi dainavimo studiją savo 
namuose — Tinley Parke. Anks
čiau yra išleidus trijų plokštė
tų albumą su 20 arijų.
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