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STASYS BARZDUKAS

Ką tau kas skirs — ar peiks, ar girs,. išimties nė lietuvių tauta. Tik šis 
Tu nieko nežiūrėki

Į žmones eik, jiems laimę teik,
Jausk ir mylėki..

A. Jakštas

“Didi mano dalis gyvens
per amžius”

Romėnų Horacijus savo "Pamink- 
e” kalba apie kūrėjo nemirtingu

mą — “ne visas mirsiu, didi ma- 
10 dalis gyvens per amžius”. Tai 
inka ir kitiems. Tad mūsų Vydū
nas norėjo, kad per gyvenimą ei
kime ne šešėliais, bet šviestume 

amžinybės spinduliais. Jakštas tokį 
kelią sukonkretino — dirbk žmonių 
labui ir nežiūrėk, ar tave kas už 
ai peikia ar giria.
Žinoma, Apvaizda ne visiems ski

ria skraidyti padangių ereliais. Ne 
visi turi dvasinių duomenų, ne vi
siems taip pat susidaro ir sąlygos.

faktas lietuvių tautai juo jautres
nis, kad jos išeivija palyginti su ki
tomis tautomis neproporcingai dide
lė. Niekas ligi šiol netvarkė lietu
vių išeivijos statistikos, neturime 
tikslesnių duomenų, bet, tur būt, 
arti tiesos, kad svetur yra ne ma
žiau kaip trečdalis lietuvių tau
tos. Kiekviena išeivija yra pasmerk
ta savo tautai žūti. Ir čia lietuvių 
išeivija taip pat nesudaro išimties. 
Girdime pvz. apie gyvastingas tauti
nes žydų, airių, kinų, lenkų ir kt. 
tautų bendruomenes. Tautiniu pa
grindu svetur organizavosi ir lie
tuvių tautos išeiviai. Laisvę atga
vusi nepriklausoma Lietuva taip pat 
ėmė rūpintis savo išeivijos tautiniu 
išlikimu. Kaune 1932 įsisteigė Drau
gija Užsienio Lietuviams Remti (D 
ULR). Šios draugijos rūpesčiu bei 
pastangomis taip pat Kaune 1935 
buvo sušauktas pasaulio lietuvių

pasaulio lietuvių uždavinys. Tai jė
gai suorganizuoti Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas yra 
sudaręs Vykdomosios Tarybos Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybą, kurios 
svarbiausias uždavinys sudarydinti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją”. Ši organizacija atei
nanti ne esamų lietuvių draugijų 
naikinti ar pakeisti, bet tik jų veik
los paremti, papildyti ir apvainikuo
ti bendra visų lietuvių organiza
cija ,— iš palaidų lietuviškų ply
tų pastatyti lietuvybės tvirtovę.

__ .......... „„.„I
Ne visos taip pat ISliks ir 1970'pirmasis kongresas, įsteigtą Pašau-

Krupavičius tais pokario metais, kada jo vadovaujamasMykolas
Vilkas paskelbė Lietuvių Chartą ir laikinuosius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nuostatus.

Paslaptingos mirtys ir gaisrai 
okupuotoje Lietuvoje

Simo Kudirkos tragedija riu- nos istorijai bei kultūrai rinki- 
kreipė mūsų dėmesį nuo visos ei- niais. Pasirodo, kad nebuvo ap- 
lės tragedijų, vykstančių okupuo- lenktas ir Vilnius. Praėjusiais mė
toje Lietuvoje. Per paskutinius tais, ryšium su Vilniaus univer- 
kejis mėnesius ten mirė net penki siteto bibliotekos 400 metų sukak- 
žymūs lietuviai mokslininkai. Pir- timi, Z. Petrauskienė paruošė apie 
miausia sužinojome, kad mirė ją knygą. Knygą recenzuodamas,

Du PLB tikslai

Juos nurodo Lietuvių Charta, 
juos taip pat ryškina M. Krupavi
čius savo komentaruose “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės keliu”. Tai 
lietuvybė ir Lietuvos laisvė. Lietu
vybė yra gimtoji mūsų kalba, tau
tinė mūsų kultūra ir savitas gyve
nimo būdas — tautinės mūsų są
monės turinys, Lietuvos laisvė — 
tai ta būtinoji sąlyga, kuri laiduo
ja tautinį išlikimą bei kultūrinį ki
limą. Dėl to, pasak chartos, “lietu
vis lieka lietuviu visur ir visada”, 
savo tėvų išlaikytą gyvybę perduo
da “ateities kartoms, kad amžinai 
gyventume”, ir darbu, mokslu, tur
tu bei pasiaukojimu gina nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Šie abu tiks
lai yra glaudžiai tarp savęs sutapę: 
be gyvos tautinės sąmonės yra ne
galimas sąmoningas valstybingu
mas, be tokio valstybingumo būtų 
taip pat sužalota pati tautinė są
monė. Šitą tautinės sąmonės ir vals
tybingumo tarpusavio sąsają Myk. 
Krupavičius taip pat ryškina ir ki-- 
tame savo leidiny — 1959 pasiro-

(Nukelta j 2 psl.)

lio Lietuvių Sąjungą. Žodžiu, kiek 
sistemingiau bei planingiau buvo 
pradėta domėtis problema, kurią 
“Lietuvių tautoj ir jos ugdyme' 
1933 kėlė prof. Stasys Šalkauskis; 
“Nesirūpinimas emigracijos reika- 

| lais reiškia nenaudingą išmėtymą, 
didelio tautinio turto, kuris, gerai 
sunaudotas, gali ir privalo suvaidin
ti tautos gyvenime svarbią rolę”.

gruodžio 4 miręs Mykolas Krupavi
čius, nors ilgame savo gyvenime dir
bo daug ir įvairių darbų. Jis buvo 
pradinės mokyklos mokytojas. Buvo 
kunigas. Buvo visuomenininkas, po
litikas, valstybininkas. Buvo geras 
kalbėtojas ir daug parašė. Buvojo 
provincijos užkampiuose ir stovėjo 

I vadovaujamuose postuose. Dar jau
nas buvo pasmerktas mirti, bet iš
liko gyvas ir susilaukė žilos senat
vės. Visokių ligų varginamas, bu
vo darbingas iki savo mirties. Žo
džiu, vetionies biografija ilga ir su-

gyvas tais savo darbais, kurie yra 
glaudžiai susiję su jos stiprėjimu, ki
limu, su jos gyvybe ir ateitimi.

Vertinamąjį savo žodį tars istori
ja, kaip jau yra tarusi apie Dau
kantą, Valančių, Basanavičių, Ku
dirką, Tumą-Vaižgantą, Baranaus
ką, Maironį ir kitus savo tautai am
žinybės spinduliais švietusius. Šia 
proga mums a.a. M. Krupavičius 
reikšmingas kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjas, palikęs lie
tuvių išeivijos gyvenime neištrina
mai įspaustus pėdsakus.

imtas ministro pirmininko J. Tūbe
lio, bet “šio vyro galvojimas jau

' juvo toks suvargęs, kad Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos reikalu nei tei
giamo, nei neigiamo atsakymo ne
galėjo suformuluoti”. 1938 j Tūbe
lio vietą atėjo kun. V. Mironas, bet
“jis Pasaulio Lietuvių Sąjungos | stabdyti reikalinga suorganizuoti ga- 
klausimo nesprendė be Tautininkų lingą ir vieningą jėgą. Tai visų

nurodo ir šio Vliko žygio tikslą: 
“Lietuvybė naikinama negailestin
gai: Lietuvoj — žiauraus okupan
to bolševiko, tremtyje ir emigraci
joj — gyvenamosios aplinkos. Tau
tai daromi nepaprastai skaudūs 
nuostoliai. Tautos naikinimui su-

Jurgis Lebedys, 57 metų amžiaus, bibliografas Vladas Žukas taip pa-,dėtin'a yaįjau savo tautoje išliks
per atostogas žuvaudamas (?) ga- rašė žurnale “Kultūros Barai”, 
vęs plaučių uždegimą. Šiandien 1970 m., nr. 9, psl. 67: “Atrodo, 
mirtis plaučių uždegimu yra retas neteisingai pasielgta, visai nutylė- 
dalykas, bent JAV, kur yra gera jus du didelius pokario metų gais- 
medicinos pagalba. Tada mirė rus bibliotekoje ir jų padarytus 
net trys kalbininkai lituanistai, nuostolius. Kad ir kaip jie skau- 
kurių du visai patikimomis ži- dūs, bet neminėti jų negalima, 
niomis buvo okupanto nužudyti, nes istoriją sudaro ne vien laimė- 
panaudojant klastingas priemo- jimai ir pasisekimai.” Apie tuos 
nes, Jonas Kazlauskas ir Kazys gaisrus iki šiol nieko nežinojome. 
Umbrasas. Trečio kalbininko, Taip ir darosi baugu, kai reikia 
Juozo Senkaus, mirties aplinkybės klausti, ne tik kuris mokslinin- 
dar neaiškios. Penktasis panašiu kas, bet ir kuri biblioteka, mu- 
mirtininko keliu nuėjo meno isto- ziejus ar archyvas bus jau gal 
rikas Stasys Budrys.

Reikia manyti, kad dabar Lie
tuvoje mūsų mokslininkai, ypač 
pasižymėję lituanistinių mokslų 
srityse, susirūpinę klausia: kuris 
bus sekantis? Mat, tokios “epide
mijos” sovietinėje santvarkoje nė
ra naujiena. Atsiminkime, kad po 
pasikėsinimo prie Kremliaus neva 
į astronautus per kelis mėnesius 
mirė net keliolika sovietų gene
rolų. Stalino laikais būdavo ki
taip. Tada būdavo valymai ir 
teismai. Tačiau Gudų Mokslo 
akademijos Minske žymiausius at
stovus ir tada panašiai sulikvida- 
vo, kaip dabar likviduojami mū
sų mokslininkai Lietuvoje. Pir
miausia duodama jiems pasireikš
ti, o tada “pakviečiamą”' mirtis.

Kita šėtoniška okupanto prie
monė pave"gtoms tautoms dusinti 
yra mokslinių bibliotekų paslap
tingi gaisrai. Prieš kelerius metus 
sudegė kelios žymios ukrainiečių 
mokslinės bibliotekos su nepakei- * 
čiamaįs ir neįkainojamais Ukrai- Glij Mitina

planuojamos paslaptingos mirties 
ir nuslepiamo gaisro auka? Ne
sistebėkime, jei netrukus išgirsi
me, kad mirė žymus bibliografas 
Vladas Žukas...

Smūgis pačiai tautai: 
jos nauja okupacija

Deja, problemos aktualumui sun
ku buvo pramušti rutinos ir iner
cijos kiautą. Rutina įsikibusi laiko
si turimų įpročių, inercijai sunku 
išsiveržt iš nerangumo bei neveik
lumo. DULR teturėjo vos 14 sky
rių su nepilnu tūkstančiu narių. 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos idėja 
taip pat buvo sutikta abejingai. Są
junga buvo įsteigta, bet iš kongre
so grįžę jo atstovai nedaug ką te
darė šiam sąjūdžiui išpopuliarinti 
bei prigydyti. Nepriklausomos Lie
tuvos ano meto vyriausybė niekaip 
negalėjo apsispręsti pritarti sąjun
gos idėjai ir jos vykdymą palaimin
ti, o gal geriau nuslopinti. Instink
tyviai bijota ateinančio “konkuren
to”. Sąjungos valdyba pavedė pirm. 
R. Skipičiui aiškintis, ir jis nesėk
mingai tai darė. Tik 1937 buvo pri-

Sąjungos pritarimo. Tokio pritari
mo nebuvo, tad buvo užkirstas ke
lias ir Pasaulio Lietuvių Sąjungai 
veikti” (Pasaulio Lietuvis, 1964 nr. 
6). Pagaliau 1939 prasidėjęs II-sis 
pasaulinis karas bet kokį darbą nu
traukė. 1940 Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos slaptas sąmokslas palaido
jo ir pačią Lietuvos nepriklausomy
bę: Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota.

Lietuvybės tvirtovės statymas 
svetur

Nenaudingas išmėtymas didelio 
tautinio turto

Nėra pasauly tautos, neturinčios 
išeivių kituose kraštuose. Nesudaro

I

Neaptinkame M. Krupavičiaus 
vardo nei DULR, nei Pasaulio Lie
tuvių Sąjungos veikloje. Tačiau vi
sa savo asmenybės jėga jis jų dar
bą jau po karo tęsia svetur. Jo pir
mininkaujamas Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas-Vlikas 
sukuria.ir 1949 birželio 14 paskel
bia Lietuvių Chartą ir Laikinuo
sius Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
nės-PLB santvarkos nuostatus. M. 
Krupavičius, kaip Vliko Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybos valdytojas, tuo
jau pat savo vardu skelbia chartos 
ir nuostatų komentarus “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės keliu”, kur 
paaiškina, kad “Lietuvių Charta—1 
tai lyg įpareigojimai kiekvieno lie
tuvio sąžinei, lyg kelio rodyklė pla
čiuose pasaulio keliuose išblašky
tiesiems broliams rodanti vieninte
liai teisingą kryptį į 
į savo tėvų, į savo 
židinį”, o “Laikinieji 
tuvių Bendruomenės
nuostatai — tai lyg pamatas kiek
vieno krašto lietuviams pasistatyti 
savosios bendruomenės pastatui, sa
vosios bendruomenės organams su
daryti”. M. Krupavičius čia taip pa t Sniego ir ledo skulptūros

savo senolių, 
pačių tautinį 
Pasaulio Lie- 

san tvarkos

Nuotrauka Vytauto Maželio Nuotrauka Vytauto Maželiu
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džiusioj “Lietuviškojoje išeivijoje”: 
“Išeiviai turi du siektinu tikslu: iš
saugoti ir išlaikyti savo išeivišką 
veidą ir charakterį, kitaip tariant — 
išlaikyti savo lietuviškąją kultūrą: 
kalbą, literatūrą, meną, tradicijas ir 
t.t., ir antra, išlaikyti gyvą ir glau
dų ryši su sav° tauta ir tėvyne. 
Šiandien, kai bolševikai laiko paver
gę mūsų tėvynę, antrajame tiksle 
pirmą ir svarbiausią vietą užima 
Lietuvos laisvinimas iš Maskvos o- 
kupacijos. Šiuodu tikslu nėra viena
reikšmiai, bet vienas su kitu glau
džiai susiję. Juo aukštesnis iŠeiviš- 
kos sąmonės laipsnis, juo didesnė 
galimybė tarnauti savo tautai ir tė
vynei”.

Tarnavimą savo tautai ir tėvy
nei M. Krupavičius laikė ne kieno 
nors privilegija, t.y. ypatinga ar iš
imtine teise, tam tikru pirmumu, 
bet kiekvieno lietuvio reikalu. To
dėl jis negali būti išjungtas iš PLB 
tikslų bei uždavinių. “Lietuviško
joj išeivijoj” net pabrėžiama, kad 
tas lietuvis, kuris nėra lojalus ir iš
tikimas tautinei savo bendruomenei, 
vargu ar gali būti “geras patriotas 
ir ištikimas savo tėvynės vaikas”. O 
leidiny “Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės keliu” M. Krupavičius 
aiškiai kalba apie du PLB tikslu: 
apie išeivių lietuvybę ir Lietuvos 
laisvę. Tiesa, Lietuvos laisve PLB 
tenka rūpintis tik atsitiktinai: “Pa
šalinus tuos pavojus ir nelaimes, 
Lietuva pradės rūpintis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, kaip mo
tina rūpinasi savo vaikais, kad ir į 
žentus ar į marčias išleistais. Štai 
dėl ko Lietuvos išlaisvinimas yra tik 
atsitiktinis PLB tikslas, nors šiuo 
metu jis yra svarbesnis už pagrindi
nį. Jis yra atsitiktinis, kaip atsitik
tinė, ne nuolatinė yra Lietuvos oku
pacija. Išeivystė, emigracija, gi yra 
nuolatinis reiškinys”.

Bendruomenės atrama — 
kiekvienas lietuvis

M. Krupavičius buvo partijos 
žmogus. Daugiau — savo partijos 
lyderis, pirmininkas, pagaliau gar
bės pirmininkas. Tačiau į Bendruo
menę jis žiūrėjo ne partijos akimis. 
Partija savo vietoj. Ir svetur ji rei
kalinga. Bet neturėdama platesnės 
natūralios atramos, ji negali būti 
dedama išeivijos lietuvių visuotinio 
susiorganizavimo pagrindan. M. 
Krupavičiaus nusistatymas šiuo 
klausimu bekompromisinis: “PLB 
organai negali pasidaryti tos ar ki
tos partijos ekspozitūra. Partijos su 
savo partiniais tikslais PLB orga
nuose neturi darbo... PLB organi
zacija yra antpartinė. Kas ateina į 
bet kurią PLB vadovybę, turi iš
kilti viršum savo partijos egoistinių 
reikalų” (PLB keliu). Žinoma, su 
tokiu M. Krupavičiaus nusistatymu 
ne visi mūsų partininkai sutiko ir 
sutiks. Yra pripažįstančių tik par
tinę veiklą, o “visų lietuvių ‘ben
dra’ veikla — vien apgaulė ir de
magogija” (Sėja, 1970 nr. 3).

Lietuviai svetur yra prisisteigę 
daugybę draugijų — ideologinių, 
profesinių, šalpinių ir kitokių. Kai 
kuriose vietovėse jos skaičiuojamos 
ne dešimtimis, bet šimtais. Reika
lingos visos tos, kurios gyvenime tu
ri realią atramą. Ir Lietuvių Char- 
ta jų reikalingumą pripažįsta: 
“Draugija yra tautinės kultūros 
veiksminga talkininkė. Lietuvis ku
ria ir palaiko religines, kultūrines, 
jaunimo, savišalpos, profesines ir 
kitas lietuvių draugijas". M. Kru
pavičius taip pat randa draugijoms 
vietą išeivijos lietuvių gyvenime. 
Bet nė draugijos negali būti deda
mos išeivijos lietuvių visuotinio su
siorganizavimo pagrindan, nes “tau
tinei bendruomenei priklauso kiek
vienas lietuvis... Bendruomenės pa
vyzdys — Lietuvos valsčius ar pa
rapija. Kaip parapijos narys — kiek
vienas krikštytas krikščionis, kaip 
valsčiaus narys kiekvienas valsčiaus 
ribose gyvenąs Lietuvos pilietis — 
ar jis katalikas ar evangelikas, ar 
jis jaunas ar senas, ar jis dvarinin
kas ar elgeta, taip PLB narys yra 
kiekvienas žmogus, kieno gyslose te
ka lietuviškasis kraujas, kas yra lle- 
tuvižla» kihna&” (ELB. keliu) Ži

noma, su tokia Bendruomenės sant
varkos koncepcija taip pat ne visi 
sutinka. Tai esą nerealu, tai iliuzi
ja. Bet “neįvykdomų svajonių” esa
ma ir daugiau: pvz. ar visi mylim 
savo artimą kaip patys save? ar vi
si darbu, mokslu, turtu ir pasiau
kojimu siekiam Lietuvos laisvės? ar 
visi nusilenkiam demokratinės teisės 
ir tiesos reikalavimams? Bendruome
nė yra vizija. Yra visų pasauly pa
sklidusių lietuvių tautinė jungtis. 
Yra tautinės gyvybės šauksmas. Tad 
ir jos durys yra atdaros kiekvie
nam. M. Krupavičiaus bendruome
ninė vizija vis dėlto rėmėsi tikro
ve: “PLB yra tokia, kokia yra pati 
lietuvių visuomenė”. Kokia yra gy
venimo tikrovė.

Krupavičius sunkumų neslėpė
Su šiuo faktu turim skaitytis. 

Skaitėsi ir M. Krupavičius, nors daž
nai dantis sukandęs. Jsitraukęs į re
voliucinį 1905 judėjimą, jis du kar
tus buvo areštuotas. Buvo patrauk
tas j teismą, kad gynė nuo išnau
dojimo kumečius ir mažažemius 
valstiečius. Kunigų seminarijoj jį 
persekiojo tįėl jo lietuvybės ir gra
sino pašalinti. Vykdydamas žemės 
reformą, jis buvo skundžiamas Va
tikanui fr šmeižiamas komunistiniu 
kunigu. Įteikęs okupacinei vokiečių 
valdžiai du memorandumu savo 
vardu ir vieną kartu su kitais, 1942 
jis buvo suimtas ir internuotas Vo
kietijoje. Tad ir PLB idėja bei jos 
vykdymas turėjo ir turi nuoširdžių 
šalininkų, kaip lygiai netrūko bei 
netrūksta ir priešininkų. Tai paro
dė J. Kardelis 1950 “N. Lietuvos” 
n-ry 16-159: “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavimas, kaip 
rodo jo eiga, nėra paprastas reika
las. Tai yra gana sudėtingas užda
vinys. Tiesa, vien tik teoriškai 
galvojant, jis atrodo reikalingas, 

, naudingas ir būtinas. Bet tai, kas 
| teoriškai atrodo gražu, kilnu ir 
naudinga, praktikoje dažnai pasiro
do sunkiai įgyvendinama. Taip yra 
su daugybe gražiausių žmonijos 
problemų. Jos atrodo tokios papras
tos, suprantamos ir neišvengiamai 
būtinos, o betgi net iš vietos ne
juda. Toks, deja, yra žiaurus kar
tais praktikos nesiderinimas su teo
rijomis. Panašiai yra ir su Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės organi
zavimu”. Toliau straipsny J. Karde
lis konkrečiai nurodo ir pačius sun
kumus: nepasisekė sudaryti vyriau
siojo laikinojo organizacinio komi
teto, tad PLB organizavimo darbo 
ėmėsi pati M. Krupavičiaus pirmi
ninkaujama Vliko Lietuvybės Išlai
kymo Tarnyba; JAV, Brazilijos, Ar
gentinos lietuvių kolonijos net ne
atsiliepė į M. Krupavičiaus kreipi
mąsi; dar blogiau: iš JAV tebuvo 
girdėti tiktai neigiamo nusistatymo 
balsai; o ir tos bendruomenės, ku
rios pritarė PLB minčiai, nesiėmė 
jokių konkrečių PLB nuostatų rei
kalaujamų žygių. Bet M. Krupa
vičius nepriklausė prie tų, kurie ir 
čia būtų nuleidę rankas: jis skati
no, įtikinėjo, įkalbinėjo, jis rašinė
jo tiems, iš kurių tikėjosi pagal
bos bei talkos, jis važinėjo pas tuos, 
kurie neatsakinėjo į raštus. Ir pa
galiau ledai buvo pralaužti. Visuo
se kraštuose atsirado žmonių, ku
rie su pasiryžimu ir pasiaukojimu 
ėmėsi Bendruomenės darbų. Ir 
šiandien apie ją galim pasakyti kar
tu su žinomuoju G.B. Shaw: nega
lint gauti to, ko buvo pageidauta, 
buvo paimta tai, ką buvo galima 
gauti. PLB yra ir jau stovi ant sa
vo kojų. M. Krupavičiui tegalim bū
ti dėkingi už jo Bendruomenės vi
ziją. Jei Vlikas ir nieko kito nebū
tų padaręs, tai PLB sukūrimu jis

Vytautas Kašuba Frag* ”'’7Žaus kelių stoties
Nuuuauka- Vytautu- Mąi&ia

atliko išliekamą istorinę reikšmę tu
rintį darbą.

Iš mudviejų tarpusavio santykių

Pirmoji artimesnė mano pažintis 
su M. Krupavičium siekia 1925 me
tus. Tais metais, baigęs Marijampo
lės gimnaziją, išvažiavau studijuo
ti į Kauną ir gavau darbą kai ku
riems laikraščiams rašyti Lietuvos 
seimo posėdžių aprašymus. Taigi 
turėjau gerą progą iš arčiau stebė
ti seimo darbus, kiek jie reiškėsi 
pačiuose posėdžiuose. Mačiau sei
mo atstovus, ir ereliais skraidančius, 
ir gaidžių būdu besipešančius, ir 
varnomis kranksinčius. Mi Krupa
vičius, be abejo, priklausė prie sei
mo atstovų erelių: partijps pirmi- 
ninkaj, ir: jos seimo frakcijos lyde
ris, tikįs bei pasitikįs savimi ir ku
pinas energijos, tiesaus stoto ir aš
traus žvilgsnio, sklandaus, gražaus, 
bet ir kieto žodžio oratorius. Kai ei
davo į tribūną kalbėti, jo klausy
tis rinkdavomės visi — ne tik laik
raščių korespondentai, bet ir po ko
ridorius pasklidę seimo atstovai. Iš 
tikrųjų jis žinojo, ko nori ir ką 
sako. Mes, korespondentai, jo kal
boms palyginti su kitų seimo ats
tovų pasisakymais aprašymuose vi
suomet duodavome daugiau vietos. 
Šiaip’ kokių artimesnių santykių 
mudu neturėjom: M. Krupavičius' 
stovėjo pačiose viršūnėse, arė bei 
akėjo politinius laukus, o mane dau
giau traukė kultūrinių dirvų puren- 
tojai — V. Mykolaitis-Putinas, J. 
Balčikonis, J. Jablonskis ir kt.

Bolševikams okupavus Lietuvą, 
1940-41 mokslo metais buvau A- 
lytaus gimnazijos vienos baigiamo
sios klasės auklėtojas. Visi, mokyto
jai ir mokiniai, turėjom taikytis prie 
naujų iš Maskvos pučiančių vėjų. 
Pagal tradiciją baigiamosios klasės 
rengdavo tam tikrą atsisveikinamą
jį savo vakarą. Šią tradiciją taip pat 
norėjo išlaikyti ir šių mokslo me
tų baigiamosios klasės. Bet reikėjo 
pralįsti pro kanoctu paverstą frazę 
“socialistinis turinys tautinė forma”. 
Tas- “Socialistinis turinys” mums 
buvo svetimas visiems, tad kabino- 
mės už “tautinės formos”: mokiniai 
sugalvojo pastatyti lietuviškas ves
tuves. Reikėjo gauti ledimą. Radom 
nuoširdžių pritarėjų, ' • ' socialis
tinio turinio” šalininkai kietai prie
šinosi. Teko pereiti visas instanci
jas: per gimnazijos vadovybę, per 
vietos- kompartiją, per švietimo ko
misariatą, per vidaus reikalų komi
sariatą. Bet mokiniai laimėjo. Prie, 
vestuvių pastatymo atsidėję dirbom 
visi — ir mokiniai, ir keturi mo
kytojai. Šios vestuvės mums buvo 
mūsų patriotinis reikalas. Vakaras 
su triumfu praėjo Alytuj. Su trium
fu praėjo Marijampolėj apygardi- 
nėse gimnazijų varžybose — buvo 
laimėta pirmoji vieta. Jei ne prasi
dėjęs karas — būtume taip pat va
žiavę į Kauną, o laimėjimo atveju 
taip pat į pačią Maskvą. Bet grįž
kim prie mūsų temos — prie M. 
Krupavičiaus. Taigi savo vestuves 
nuvežėme ir į Druskininkus. Jų pa
sižiūrėti prisirinko pilnai pilnutėlė 
didelė salė. Per vieną pertrauką žiū
riu — sėdi salės vidury ir M. Kru
pavičius. Pasikeitėm vienu kitu žo
džiu. Bet šis susitikimas buvo mud
viem pavojingas. M. Krupavičius, 
vengdamas suėmimo ir apie tai vie
no NKVD tarnautojo įspėtas, tada, 
1941 m. pavasarį, slapstėsi Druski
ninkų apylinkėse. Vis dėlto neiš
kentė neatėjęs lietuviškų vestuvių 
pasižiūrėti.

Tremty ir išeivijoj mane su M. 
Krupavičium suvedė lietuvybės rū
pesčiai ir Bendruomenės reikalai. 
Čia sutapome. Mudviem tauta — 
“tai jos kalba, tradicijos ir papro
čiai”, bendruomenė —“tai svetur 
atsidūrusi tautos dalis”, kurios nau
dingumas pačiai tautai “labai daug 
priklauso nuo gero ir gilaus išei- 
viškos bendruomenės esmės ir pa
skirties supratimo, įvertinimo ir įsi
sąmoninimo”, todėl tas lietuvis, ku
ris leidžia mirti tautai, leidžia mirti 
ir jos teisėms ir nepriklausomybei” 
(visur cituota iš “Lietuviškosios iš
eivijos”). Todėl, kai 1950 konflik
te dėl lietusių kalbos mokymo iš 
takia. iuai$uub gricįklinlto gavau. Ii-1

zinį smūgį į veidą, M. Krupavičius 
tuometinis Vliko pirmininkas ir Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybos valdy
tojas, man tuojau pat parašė laiš
ką, primindamas, kad ir šv. Povi 
las dirbęs krikščionybės darbą akme
nimis apmėtomas bei šunimis pju
domas. Parašęs “Lietuviškąją išei 
viją”, M. Krupavičius 1959.2.18 ai 
siuntė man vieną jos egzemplioriti 
su įrašu “Mielam Stasiui Barzdu- 
kui, lietuvybės sargybų vadui JAV 
—ėse”. Ir t.t. Nelikau M. Krupa
vičiui skolingas nė aš: laikiau jį 
Bendruomenės kūrėju bei ideologt 
ir savo straipsniuose bei kalbose 
bendruomenines jo mintis nuolat 
pacituodavau. Dviem atvejais apie 
M. Krupavičių bendruomenininką 
esu rašęs ir plačiau — tai 1965 
m. kovo mėn. “Pasaulio Lietuvio” 
14 n-ry “Bendruomenė minties ke
lyje” ir 1965 lapkričio-gruodžio “Pa
saulio Lietuvio” 19 n-ry “PLB kū
rėjui prel. M. Krupavičiui 80 me
tų”.

Ne be to, pasitaikydavo mudvie
jų visuomeniniuose santykiuose ir 
tam tikrų skersvėjų. Sykį dar Vo
kietijoj vienose diskusijose prikišau 
lietuvių krikščionims ■ demokratams 
sustingimą. Tai jie vieną sulaiką 
nuo priklausymo jų sąjungai. M. 
Krupavičius atsikirto ir kartu paste
bėjo, esą man “vieta jų eilėse pa
likta”. Šia galimybe nesusigundžiau. 
Dėl to ir palikau šiuo atžvilgiu jo 
akyse dėmėtas. Šios dėmės negalė
jo nuplauti niekas. Nors buvau vie
nintelis frontininkas 1963-68 metų 
aštuonių narių PLB valdyboj, nors 
atsisakiau man pasiūlytos pirminin
ko vietos (pirmininku išsirinkome 
tautininką Juozą J. Bačiūną), nors 
PLB liniją bei kryptį bendrai su
tardavome visi jos valdybos nariai, 
kai kuriems mūsų opoziciniams par- 
tininkams vis tiek Bendruomenėje 
šmėkščiojo “frontininkų diktatū
ra”. Tad, kai ir M. Krupavičius 
PLB valdybos iždininkui J. Staniš- 
kiui parašė, jog “LB labai dideliais 
žingsniais suka į FB”, reagavau il
gesniu 1967 gruodžio 30 laišku. 
Duodu vieną to laiško vietą: “Vis 
dėlto keistai nelogiškas tas lietuviš
kas mūsų gyvenimas. Į darbą šau
kiam visus, bet čia pat iškišam ir 
grupinę diskriminaciją. Dažna pro
ga skundžiamės, kad niekas jau ne
nori dirbti: nelankom susirinkimų, 
nesiduodam renkami į valdybas ir 
t.t., o kai ateinam darbo dirbti — 
ir vėl negerai. Ir Jūsų priekaištas 
toks lietuviškai specifinis, vertinąs 
žmogų ne pagal jo darbą, bet pa
gal plauką. Tokių priekaištų ne iš 
Jūsų vieno girdžiu — negerai, kad 
frontininkas, net negerai, kad katali
kas. Bet atsimenu, kad ir Jus kai 
kas ‘šiuo pagrindu’ taip pat vertin
davo ir tebevertina — kad Jūs 
krikščionis demokratas. Kad J. Ba 
čiūnas — tautininkas. Ir t.t. Ir lie
jas ši srovinė diskriminacija visais 
šonais, visom pusėm. Deja, ji nero
do nei mūsų subrendimo, nei mū-

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, 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 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical .Building) Tei. LU 5-644t> 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepta skambinti 374-801!

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 63-čjos Ir California

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir Slapumo Takų

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

Route 25, Elgin, Illinois

‘-ų rimtumo. Reikėtų mūsų gyve
nimui kitokios dvasios ir kitų kri
terijų. Arba žvelgiu į ‘Pasaulio Lie
tuvį’. Turim jo jau 548 puslapius. 
Savaime jie neatsirado. Nederėtų 
irtis, bet jie daugiausia mano pa

lies prirašyti. Laisvalaikiu, šven
tadieniais, naktimis. Žinau, tų pus
lapių vertė nelygi. Kai kas praė
jo, bet kai kas ir išliks. Yra šiuo 
darbu patenkintų, yra ir nepaten
kintų. Kaip ir kiekvienu kitu žmo
gišku darbu. Tik negaliu sutikti, 
kad tai būtų sukimas iš LB kelio

rel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2434 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perčm?

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. G R 0-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
GRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologini Chrurgija
6132 S. Kedzie Ave„ WA 5-267(1 

valandos pagal susitarimą, Jei n< 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų - rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63r<] Street 

irmad.. antrad.. ketvlrt Ir penk 
no 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 3 
al. vnk AeAtad nuo I iki 4 vai

Ofs PO 7-6000 Rez. O A 3-727*
DR A. JENKINS

Į fYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai Trečlad. ir šeštad. uždaryta

. Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

| DR. F. V. KAUNAS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. ALG. KAVALIŪNAS
55441 S Pulaski Rd

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBĖ

Valandos pagal susiturimą
Skambini 58.5-2525
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
’lrmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p p. Ir nu<* 
6—8 vai. vakare. Trečlad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

rel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 
4938 W. ISth Street, Cicero 

Kasden —8 vai. ir 6—8 vai. vak 
lAskyrut* trečiad lenluu

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOi* 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 
t Ofiso tr rezldencljoe) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

OR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 Wesf 63rd Street
Priima tik susitarus

VslandoM pirmad . ketv 5—8 vai.. 
aiiU UU 2 4 vai. 

į FB kelią. Nematau duomenų, ne
turiu tokių nė siekimų. Antra, vi
soj PLB Valdyboj ‘tokio plauko’ te
su vienas, o jai, ne man vienam, 
rūpi PL linija ir kryptis. Apie tai 
nuolat posėdžiuos pasikalbam. Pa
galiau, jei taip ir būtų, kaip Jūs 
teigiate, tai tik džiaugtis reikėtų: 
Dieve duok, kad visų mūsų keliai 
sutaptų su LB keliu!”

M. Krupavičius į mano laišką nie
ko neatsakė.

(Nukelta j 6 psl.)

Oftso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAI S LIGOS 

2454 VVest 7ist Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas ) 

Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p.
Antr. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

r 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. Iki 12d

DjR. frank pleckas
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuvtfikai
5618 VV. 71st St - Tel 737-5149 

Tikrinti akis. Primik' immii.- u 
‘•contact ten-»*s*‘

al. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen '
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų.925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrmad., antrad., ketvlrtad I’ 
penktad 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. u 
leštad. 8 v. r. Iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OltTIldPl.DIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
fel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijų- 
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appointment)

0R. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, Pūslės ir Prostatų 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VV. (klrd St.

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ketvirtad. nuo 5 • 7 vakari

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5546

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.- 

Adresas: 4255 W. 63rd Streel 
Ofiso tel. KEIIanct 5-41 h. 

JCez. GilotelhUl 6-0617 
valandos: pirm, ir ket. nuo 12 va 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v m 
tntr ir penkt nuo 12 iki 2 vai u v 
Ir vakarais pagal susite rim?

DR. P STRIMAITIS
JYDYTO.IAS (R CHIRURGAS 

Bendru praktiku Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street 

Telefonns 925-8206
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 lkl 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tol. PRospect 8-1223
Ofiso val.: Pirm., antr.. treč. Ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

fel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 Soutb Albany Avenue 

Vai. pirm., antrad., ketv. 8-—8 va 
■ ak., penkt tr šeštad 2—4 pople

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 Wewt 71st Street
✓al.: ž Iki 4 v p ir 7 Iki 8 v. » 
Treč tr AeAtad pagal ausitarima

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 76*7-2141 Namy 636-4850 
Vai., pirmad., antrad.. penktad 1-4 
Ir fl-8 v v ketvirt. fi-fi v. vakaro 
šeštad lenta te 11-1 popiet.
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Česlovo Grincevičiaus mozaikinis romanas "Geroji vasara"

LIUDA RUGIENIENĖ

■'•'■siuvąs Grincevičius, GEii’OJI 
V.IS'RA. Moz ūkinis romanas. Iš
leido Lie uvišk<3 knygos klubas 
1970 m. Chicagoje. Aplankas N 
Vedogytės - Pa’ubinskicnes, Kny
ga 251 psl., k ina $5.00, gaunama 
“Drauge”.

*
Mes dažnai esame labai neat

sargu su praeitimi ir rašydami 
vaizduojame dalykus ne taip, 
kaip jie iš tikrųjų buvo, bet taip,l 
I/./p me juos norėtumėme pri
siminti. Kuo daugiau autorius tu-1 
ri tendencijų vienu psichologi
niu procesu užblokuoti kitą psi
chologinį procesą, tuo jam sun
kiau yra objektyviai rašyti apie 
praei į ar daba P į. Toks autorius 
ne vieną skaitytoją su neįtiki
nančiais išvedžiojimais, charakte-i 
riais, situacijomis priverčia už
versti knygą. Perskaičiusi Česlo
vo Grincevičiaus “Gerąją vasa
rą”, pajutau jo nuoširdumą, vaiz
duojant nepriklausomos Lietuvos 
laikų miestelį. Autorius, malyt, 
neu ėjo tikslo parodyti skaityto
jui kokia “ideali tada buvo mūsų 
Lietuva”, tuo pačiu Lietuvos jis 
ir nesuprastino.

•

Ši knyga itin pasižymi cha
rakterių gausumu, kuriuos išgy
vename, padedami Andriaus 
Vaitkevičiaus, jauno studento, Procesija Josvainiuose, rašytojo Česlovo Grin<ev,čiaus tėviškėje

laiko turi ko loti”. Vietomis gali-. 
ma rasti ir “holivudiško” humo
ro (psl. 32): “Veizėk, tavo ir ma-! 
no vaikai muša mūsų vaikus”, i 
tačiau galima prileisti, kad ir a-1 
nais laikais kas nors taip pasakė. 
Knygoje dialogų daugybė, kurie 
gyvi ir na'ūralūs kai kur panau
dotas žydiškas žargonas suteikia 
stiliui spalvingumo.

Giuseppe Ungaretti

grįžusio į savo gimtinę vasaros 
atostogoms. Čia jis susiduria su 
seniai nematytais pažįstamais; 
juos įvertina, lyg pirmą kartą 
maydamas, jau 
žmogaus akimi?. Taip ir slenka 
įvairūs charakteriai per šią And
riaus vasarą: paprasti ir moky
ti -žmonės, seneliai, vaikai, kuni
gai, žydeliai ir kiti, kaip per tele
vizijos ekraną paveikslai. Stip
raus ir išvystyto charakterio au
torius pats nesistengia sukurti; 
jis susikoncentravęs žmonių įvai
rume. Net ir paties pagrindinio 
veikėjo Andriaus skaitytojui ne
pasiseka gerai pažinti. Paaiškėja 
tik, kad jis kunigu nebus; jo tiks
las yra padėti miestelio žmo
nėms, tačiau autorius nepasako 
kaip. Andriaus romantiški išgy
venimai su Stefa irgi labai pla
toniški, kone vaikiški. Lieka abe
jonė, ar Andrius buvo ją bent 
kiek į įmylėjęs. Atrodo, kad jam 
buvo svarbiausia, jog būtų išlai
kytas jo vyriškas išdidumas. Ir 
kai šitaip ir įvyksta, Andrius lai
mingas išvažiuoja, nedarydamas 
jokių Įsipareigojimų ateičiai.

Stefa taip pat jaučia, kad jų 
išgyvenimai liks be jokių didelių 
pasekmių (psl. 260): “neramus 
atminimas nuobodžiais žiemos 
vakarais.” Iš įdomesnių charak
terių skaitytojo atmintyje pasi
lieka Laburdienė, Andriaus se
nelė. Ji pavaizduota kaip viską 
žinanti, pikta, nuolatos skriau
džianti savo anūką Juliuką, ku
ris kartu su ja gyvena. Šiaip už 
viską gyvenime yra kaltas vel
nias, kuris net ir į musę įlenda, 
kad senelė pasakytų piktą žodį, j 
Laburdienė pilna visokių seno-l 
viškų prietarų, turinti viskam at
sakymus, pvz., jos paaiškinimas 
Andriui (psl. 136): “Kiaušinis 
moko vištą. Aš neišmanau apie 
tavo mokslus ir ten nesiginčiju, 
o ką žinau, tai ir sakau. Jau taip 
buvo nuo amžių: jei nori kam 
sveikatos išprašyti, duodi bažny
čiai arba ubagams, o kad ligą 
įvarytų — tai žydų Skalai arba 
čigonams.” Su Laburdienė susiję 
dialogai iššaukia šypsnį, tačiau 
juose slypi vienišos, ligotos, gy
venime pavargusios senutės at
spindys. Ji prašo Andrių (psl. 
25): “Matau, atsibodo tau pas 
mane, kad nori išeiti. Aš vis vie
na ir viena. Liucija vasarą išei-

na pas žmones dirbti, o vaikėzas 
nenusėdi namie. Jei nėra kur, tai 

subrendusio nors per gatvę pas Kalinu vai
kus. Anų vaikai kaip žirniai, mū
sų dičkis, tai kai sueina krūvon, 
atrodo kaip samtis su šaukštais. 
Ateik dažniau.” Laburdienės 
prietarai ir išsireiškimai yra jau 
išnykusios ar bebaigiančios nyk
ti kartos, retai besutinkamos 
šiandien, todėl labai įdomūs ir 
brangūs, nes tikriausiai ne vieno 
iš mūsų senelės buvo visai pana
šios į Laburdienę.

Dėdė Mykolas, pas kurį vasa
rai apsistojęs Andrius, pavaizduo
tas kaip mokytas žmogus, tačiau 
labai bijąs aplinkos pasikeitimų 
(“Miestelio ūkininkai galutinai 
pasirašė raštą, kad nori ir sutin
ka eiti į vienkiemius. Kitąmet že
mė jau turėtų būti pradėta ma
tuoti, rūšiuoti” ps. 46). Dėdės 
Mykolo argumentai prieš šį pa
keitimą yra labai savanaudiški. 
Jis pats gerai gyvena, tai ko jam 
nesidžiaugti beržynėliais, lan
komis, o čia nori viską tai išdras
kyti ir sudrumsti jo ramų gyve
nimą. Tačiau jis nekovoja, tik 
reaguoja sunkiais galvos skaus
mais ir pasiduoda daugumai, 
kaip kad dažnai gyvenime atsi
tinka.

Nuostabūs ir vaikiški yra “Ge
rosios vasaros” vaikai, kuriuos 
autorius aprašo su nepaprastai 
dideliu pasitenkinimu ir labai vy- j 
kušiai, tai ryšku obuolių vogi
me, vaidinime, pašnekesyje apie I 
N apoleoną. Vaikų išdaigų pašau-1 
lyje autorius yra pats stipriausias. 
Su meile jis išgyvena anūko Ju- 
liuko skriaudą, nors jis visur pri
statomas juokais, tačiau niekur 
nepajuokiamas. Skaitytojas jau
čia, kaip šis gabus vaikas netu
ri čia ateities. Juliukui (psl. 19) 
"labai patiktų būti kunigu, pro
cesijoj po baldakimu vaikščioti. 
Bet, sako, pirma reikia būti mi
šių patarnautoju, kitaip neima į į 
kunigų mokyklą. Mišioms patar
nauti ir aš noriu, bet man nelei
džia bobutė. Neduoda net vėlia
vos nešti procesijoj. Vis sako ir 
sako, kad aš žioplas, nieko ne
moku, kad nezgrabnas, tik sar
matos padarysiu visiems na
mams, užkilusiu kur, išvirsiu 
kaip teliukas ant ledo su visa

vėliava...” Apie vaikų išdykavi
mus autorius sodininko Bernar
do žodžiais pasisako (psl. 217): 
“Vaikai kaip ir visi vaikai. Kaip 
kad ir mes buvom... Tik savo iš
dykavimų nenorime prisiminti.”

Dėl charakterių gausumo neį
manoma jų visų čia ir suminėti. 
Taip pat būdingi ir miestelio žy
deliai, kurie dirba daug, yra 
baugštus, užjaučiami klebono lū
pomis. Kadangi jų religija ir pa
pročiai skirtingi, tai žmonėse kar
tais kelia baimę, tam tikrą nepa
sitikėjimą.

Česlovo Grincevičiaus stilius, 
kaip jau matyti aukščiau duoto
se citatose, pilnas humoro, kurio 
taip trūksta mūsų literatūroje. 
“Geroje vasaroje” sukurios išti
sos humoristinės scenos, kaip vai
dinimas, obuolių vogimas, kulia
mosios mašinos vežimas, Stefo- 
pag'obimas ir t. t. Dažnai ir pa
tys charakteriai pristatomi su hu
moru, pvz. Zigmas Pimpė, karei
vis (psl. 141): “darbo dieną 
slampinėja gatvėmis, išsipustęs 
kaip kariuomenės paradui: mėly
nos kelnės, balta kepurė su ruža- 
vu banttį, juodais čebatais su 
blizgančiais pentinais. Tie barš
ka, skamba kaip varpeliai. Dar 
prie šono tabaluoja kardas. Lyg 
jį čia kas pultų ir jam reikėtų 
ta šoble gintis nuo razbaininkų. 
Šunim tai pramoga: kai praeina 
tas frantas, tai paskui valandą

Čia aptariamos knygos viršelis, 
pieštas Nijolės Vedegytės - Palu- 
binsldenSs

“Gerosios vasaros” tema: ar 
progresas veda į geresnę ateitį? 
Autorius nušviečia miestelio nu
sistovėjusį gyvenimą, kur žmonės 
turi susitupėjusias savo t adici- 
jas, savo tvarkymosi sistemas ir, j 
atrodo, turėtų būti patenkinti, ta- ■ 
čiau taip nėra, ir jie nori mies-1 
telį suskirstyti į vienkiemius, su-; 
drumsti natūralų gamtos grožį, i 
Dėl to labiausiai sielojasi dėdė i 
Mykolas, nes žmogaus didžiau- Į 
sias džiaugsmo šaltinis yra gam-: 
ta. Tą mintį paryškina sodinin
kas Bernardas Martišius (psl. 
76):“Taip, aš jaučiuosi laimin
gas. Kodėl ne? Reikia tik nesi
ginčyti su Dievu ir priimti tai, 
ką jis duoda, ir būsi laimingas. 
O jis sukūrė žmogui žemėje to-1 
kių nuostabiai gražių dalykų, 
tik reikia pamatyti, priimti iš
skėstom rankom. Bet žmogaus 
puikybė jį patį žudo. Ot ką jis 
pats padarė, sulipdė, nors tai bū
tų ir biaurybė, tai jau gerai.” 
Jauti kad panašiai galvoja ir1 
pats autorius, Andriaus vietoje 
jautriai išgyvendamas gamtos 
grožį: lakšiingalų čiulbėjimą, 
audrą, šiaurės pašvaistę. Tačiau 
jis nepamiršta, kad žmogaus gy
venime vis dėlto yra būtinas ba
lansas (psl. 225): “Pasaulis bū
tų nepakenčiamas gyventi, jei vi
si darytų tik tai, kas reikia dary
ti, kas naudinga ir pelninga, o 
išbrauktų, kas sukelia ir džiaugs
mo. Tai yra toks pat kraštutinu
mas, kaip ir tas, kas gyvenimo 
tikslą mato tik džiaugsme.” Au
torius galutinai nepasisako nei 
prieš progresą, nei už. Jis tik jau
čia gamtos dosnumą, natūralų 
gyvenimo džiaugsmą, tačiau ša
lia taipgi glūdi ligos, nelaimės,

Česlovas Grincevičius

nepasisekimai ir nesupratimas 
Dievo didybės. Autorius lyg ban
do pasakyti moderniam žmogui, 
kad ir anais laikais buvo pana
šios problemos: bijojo pasaulio 
galo (pašnekesys malūne), svars
tė kariuomenės vertingumą (psl. 
221) “Žmogus be tikėjimą ir kara 
maksla ne žmagus, bet kiaula”), 
skundėsi, kad vaikai visada bu
vo išdykę ir seneliai bijojo jau
nosios kartos nerimtumo (psl. 
23):

—Va, neduok tu Pone Dieve, 
kas darosi: valdžia prisakė į moks
lus leisti visus vaikus, net ir mer- 
gicas. Kas iš jų bus, kai išaugs? 
Mokykloj išmoks rašyti ir paskui 
rašys kavalieriams gromatas. So
doma Gomoral Buvo ir anais 
laikais, kad Marma leido sūnų į 
didelius mokslus. Būdavo, kai po 
vakacijų išvažiuoja, tai tėvas ap- 
muša, apmuša, kad geras būtų.

— Apmušdavo iš anksto? Ar 
tai ką padėjo?

— Kur tau padės. Vis vien vė
jais išėjo.

Taigi nežinoma ateitis visada 
buvo baugi; turime dirbti ir mo
kėti džiaugtis, o autoriaus žo
džiais “atlaidus užbaigia kiekvie
nas kitaip.”

KLAJŪNAS «
Jokioje 
pasaulio 
dalyje 
aš negaliu 
Įsikurti.

Kiekvienam
naujam 
klimate, 
kokį aš randu, 
bodėdamasis 
aš atpažįstu, 
kad jau anksčiau 
aš buvau 
prie jo pripratęs.

Ir visada su juo skiriuos,
jam svetimas.

Aš atėjau i pasaulj, 
sugrįždamas iš pernelyg 
išgyventų laikotarpių,

džiaugtis tik viena 
pirmapradžo gyvenimo 
akimirka.

Aš ieškau nekaltos
K širdies.

MOTINA

Ir kai širdis paskutiniu tvlnktelėjimu 
Paskęs tamsybių gelmėse, 
Kad c'vestum pr e Viešpaties, 
Motn, ateik paduoti man ranką.

Klūpodama, ryžtinga,
Biisi ka'p statula Amžinojo akivazdoje, 
Kaip kad tave matydavau, 
Kai dar tebegyvenai.

Pakelsi virpančias senas rankas, 
Ka'p kad dūsaudavo'. 
Sakydama: Mano Dieve, šta' aš! 
Ir t'k tada, kai man bus atle'sta, 
Tu panorėsi mane pas’la’kyti. 
Ats'minsi taip ilgai manęs lctukusi, 
Ir tavo akyse blykstels pasitenk'nimas.

GAILESTIS

1

Aš esu sužeistas žmogus.

Aš turėsiu išeiti
ir pagaliau rasti,
o Gailesti, kur klausoma 
vienišo žmigaus. įsigilinusio į save.

Aš teturiu tik išdidumą ir gerumą.

Tarp kitų žmonių aš jaučiuos kaip tremtyje. 
Bet ka'p tik jas aš rūpinuos.

Ar nebūs'u aš vertas sugrįžti j save?
Aš vardais apgyvendinau tylą.
Ar aš sutrynimu širdį ir dvasią tam, 
kad patekčiau į žodžių vergiją?

Aš esu šmėklų valdovas.

O pageltę lapai, 
sielos, atblokštos iš šen ir ten...

Ne, aš nekenčiu vėjo ir jo balso, 
neatmenamų la kų žvėries?

O mano Dieve, vis', kurie tave maldauja, 
ar ne vien tik iš vardo tave pažįsta? 
Tu mane išvarei iš gyvenimo. 
Ar mane išvarysi ir iš mirties?

Gali būti, kad žmogus netgi nėra vertas laukti. 
Ar ji, taip pat ir ji. išdžiovino krimtimosi šaltinį?

Kas iš nuodėmės, 
jeigu ji jau nebeveda j tyrumą.

Kūnas vos beatsimena 
kadaise buvęs stiprus.

Siela pamišo ir pavargo.
Mano Dieve, atsižvelk į mūsų silpnumą. 
Mes norėtume būti užtikrinti. 
Tu netgi jau nebesijuoki iš mūsų?

Žiaurume, tu gailies mūsų?
Aš nebegaliu bebūti užmūrytas 
be meilės geiduliuose.

Parodyk mum bent truputį teisingumo. 
Kokia yra tavo valia?

Nutrenk mano vargšus jaudulius, 
išvaduok mane iš ne/irao.

Aš nebegaliu ilgiau be balso staugti.

2

Nuliūdęs kūne, 
kuriame kadaise knibždėjo džiaugsmas, 
pusiau primerkta pavargusio prabudimo akis, 
ar tu matai, pernelyg prinokusi siela, 
kuo aš pavirsiu, atsidūręs po žeme?

Per gyvenimą tiesias mirusiųjų kelias, 
toji šešėlių upė, tai mes.
tai jie, grūdas, sprogstąs mūsų sapnuose, 
jie išeina mum likušį nuotolį.

Giuseppe Ungaretti, viena paskučiausių jo nuotrau
kų 1970 m. gegužės mėn. (Iš “Books Abroad”)

Ar mum skirta dalia yra kitokia, 
nei laukti šešėlių krūvos?

Ir tu, o Dieve, ar nebūsi vien tik sapnas?
Bent sapnas, j kurį mes, drąsuol ai, 
norime, kad tu paryšėtum.

Jį g'mdo akivaizdžiausias pamišimas 
Mumyse tvyro ir kamuojasi 
pas’.apt r.ga žaizda,.

3

Žmogus, monoton'škas pasaulis, 
tikisi pad d nti savo valdas.
ir iš jo pernelyg karštl'giškų rankų 
te'še'na tik apr bai.

Pakibęs virš bedugnių 
ant savo voratinklio siūlo, 
j's neb jo ir nesuvilioja n eko, 
nebent savo paties riksmą.

Ir nudėvėj'mus j's pataiso, 
statydamas antkap us, 
mąstydamas ape tave, o Amžinasis, 
jis tetaria tik piktžodžiavimus.

MALDA
I

Kaip turėjo pasaulis švelniai 
Keliauti pirma žmogaus.

Žmogus iš to padarė velniškus žaislus.
Savo prabangą jis pavad'no dangum,
Savo il'uz'jas jis ap'aukė kūryb nėm, 
Akimirką jisai paskelbė amžina.

Gyvenimas jam yra milžln'škas Bvorls, 
Kaip kad tas nugaišusios bitės sparnas, 
Jj bevelkančlai skruzdėlei.

Nuo to, kas išlieka, ligi to, kas praeina, 
Viešpatie, nekintamas sapnas, 
Padaryk, kad dama vėl įsiviešpatautų.

O, vėl pragiedrink tuos vaikus!
Padaryk, kad žmogus vėl imtų jausti,
Kad prie tavęs tik per begalinį skausmą 
Žmogus tegali pakilti.

Būk mastas ir paslaptis.

Tyrinanti meilė,
Padaryk, kad tas apagaulingas kūnas 
Taptų išganymo pakopom.

Aš vėl norėčiau tave išgirsti besakantį, 
Kad galiausiai tavyje pačiame 
Sunaikintos sielos 
Susijungs ir padarys,
Amžina žmonija,
Ten aukštybėse tavo miegą laimingą.

Išvertė P. G a u č y s

Giuseppe Ungaretti, italų poetas, gimęs 1888 m. Alek
sandrijoje, pradžios mokslą ėjo Egipte ir ligi 1914 juos 
tęsė Paryžuje. Ten draugavo su žymiausiais to laiko poe
tais ir menininkais. Po karo, grįžęs į Italiją, apsigyveno 
Romoje, kur išleido savo pirmąjį eilėraščių rinkinį. 
(1933). 1936 m. išvyko į Braziliją ir ligi 1942 m. dėstė 
italų literatūrą Sao Paulo universitete. Grįžęs į Romą, 
jis ten dėstė italų naująją literatūrą. Beveik visa jo kū
ryba pasirodė rinkinyje, pavadintam “Vita d’un uomo” 
(Žmogaus gyvenimas). Ungaretti dalyvavo visuose ita
lų literatūros judėjimuise. Jis yra skausmo ir religinio ne
rimo poetas. "Šių dienų poetas, jis sako, jautė ir jau
čia iš labai arti mirties siaubą ir jos tiesą”. Niekas mūsų 
laikais taip nejautė, kaip Ungaretti, poeto uždavinio 
rimtumą ir nepasišventė savo skaitytojus įsąmoninti ra
šyto žodžio grožiu.

Praėjusiais metais Ungaretti buvo paskirta "Books 
"Abroads” žurnalo naujai įsteigtoji tarptautinė literatūros 
(10,000 dol.) premja už jo kūrybą. Ji poetui buvo įteik
ta 1970 m. kovo mėnesį, o tų pačių metų birželio mėn. 1 
d. Ungaretti mirė, palikdamas italų literatūros lobyne sa
vo nenykstančio grožio poeziją.

P. G.
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SUDIEV, KVIETKELI ■ ■■

Pulgį Andriušį amžinybėn išlydėjus

Mirtis dar nėra visagalė. Jinai | 
išsiveda iš mūsų dienų artimuo-1 
sius, mylimus draugus arba ilgų 
dešimtmečių bendrakeleivius, 
bet vis dėlto negali išnaikinti iš 
mūsų akių tvirtai įsigraviravusio 
jų atvaizdo, nustelbti ausyse nak-

ANTANAS GUSTAITIS

Kurs Klaipėdos iškilų gubernato
rių, kalbėdamas per radiją, suly
gino su senu briedžiu. Tas pats, 
kurs Barcelonoje pagarboje raga-

Šiandien nevienas jau užmiršo
me savo klumpėto kaimo adresą 
ir nebeatpažįstame sprangių žir
ninių blynų skonio, nors tiktai 
jais vienais pagrindinai maitino- į 
mės lig piemenavimo epochos ga
lo. O Pulgis savo atminty ištiki-

ties tyloje ataidinčio balso ar už- vo ga| brangiausiąjį ispanų vyną,'ma* ^saugojo ir aitrų.lūšnos dū- 
gesinti jų gyvos širdies į mūsųlQ vėliau rado save pietų saulėj'graužulį, ir žalias seno stogo 
širdį įdiegtos žarijos. įkepantį ant plikų akmenų, pa- samanas, ir storus pakulinius

Todėl ir Pulgis Andriušis mu- iskui da|jjosi su valkatom išmeta-' marškin>us> su kūną žadinančių 
mvsp dar nemirė, nors ir išliko' i_____ __  i. i i___  snaliu tautiniu raštu iausta nrie-myse dar nemirė, nors ir išliko Bananų atlaikom, kol buvo 

jį apgavusių lietuviškų kolegų iš
pirktas.

Bet jis drauge tas pats, kurs iš
vertė mums iš ispanų kalbos Cer
vanteso visą “Don Kichotą”, kur- 

j sai keliaudamas rašinėjo iš Va- 
• karų Europos mūsų liesai spau
dai niekieno ligtol dar nepatirtus 
įspūdžius, pradėjo naująją iš
mokslintų teatro recenzentų kar
tą, pakėlė linksmo feljetono lygį 
ir pagaliau paliko tokių mūsų už
sienio literatūros kūrinių, kuriais 
ligšiol pasigardžiuodami maiti
namės. Pridėkime dar jo pavyz
dingą darbštumą ir mūsų būdui 
svetimą punktualumą, ištiki
miausio vyro ir mylinčio vaikus 
tėvo retas ypatybes — ir turime 
jau kone visą Pulgį.

Ir palikta jo autobiografija— 
mūsuose dar nebuvęs tokio atvi- 
rutno kūrinys. Tenai nėra jis 
pats savęs apkaišęs jokiais išgal
votais nuopelnais ar būdo puoš
menom, —nėra nuskaistinęs, nu- 
blaivinęs, “surimtinęs” arba su- 
narsinęs iki Kęstučio dublikato, 
kaip šiandien kitų mėgstama sa
ve patogiau prisiminti. Jis tik pa
darė tai, ką yra pakartotinai kal
bėjęs.

Esą, visų mūsų kivirčų ir vie-

jau tarytumei senoviškoje filmo 
juostoje, kurioje gyvenimiškieji 
veiksmai žymiai pagreitinti 
tarpais net sutrūkinėję.

Tr šiandien, rodosi, kažkur ne
paprastai toli anas tariamai toks 
nerūpestingas laikas. Toli ir ne
sulaikomai dar tolsta ir visa ana 
buvusi studentiška karta — Juk
nevičius, Babrauskas, Rūkas, Gry
bauskas, Skabeika ir dabar netgi 
Henrikas Radauskas. O tarpe jų
— jau Pulgis. Tas visur esantis 
ir būtinas, visų pažįstamas ir mė
giamas, prie kurio vardo netgi 
pavardės nebereikėdavo pridėti. 
Ir profesūrai buvo jis tik Pulgis, 
nes toks vienintelis ne tik visoje 
universiteto minioje, teatro semi
nare, parengimuose, bet ir Kau
ne ir net Lietuvoje.

— Klausykite, į sceną lipa Pul- 
gisl — viens kitą šaukdami, su
bėgdavo iš visų užkampių stu
dentų baliuje humanitarai.

Ir Pulgis rimtu veidu skaito iš 
siauros kilometrinės popieriaus 
juostelės savojo korano karčią iš
mintį. Ko niekados nedrįsdavo- 
me pasakyt profesoriams! Dabar 
viešai kvatojamės. Visi. Lygiai 
studentija ir Krėvė, Sruoga, Skar
džius, Sezemanas, Putinas, Kar
savinas, trys broliai Biržiškos ir 
optimizmo pilnas pirmininkas — 
dabartinis dr. Ramūnas - Pap
lauskas. Pabaigęs tai, jis uždai
nuoja priedo Gaidžių kaimo Pu- 
pino balsu apie tenykščius “pun- 
čelius, avinėlius ir ragelius”, o 
mes kvatojamės. Ispaniškai už
bliauna Sančos Pansos asilu — 
ir vėl kvatojamės. O kai po iš
kilmingos ir grasinančiai pamo
komosios prakalbos jos autorius 
nuvirsta su išglaistytu fraku į 
metais nevalytos scenos pelenus,
— mūsų karšti aplodismentai be 
ribų, nes čia įžiūrime simbolinį 
didybės nuopuolį.

Bet grįžtant paryčių saulėteky 
namo, Pulgis — visai ne tas, Ža
liakalnio pievelėje prisėdęs, ilgai 
tyrinėja žolę, tarytumei ieškoda
mas ten pernai pamesto aguonos, 
grūdo. Tič, reiškia, tu palauki 
Štai, pažiūrėk, kaip sunkiai neša 
skruzdėlė Dievo karvytę. Tu, 
brol, netgi liesos mergos nepane
ši iš baliaus, o jeigu reiktų ši
taip nešti karvę? O ar žinai, kad 
ir skruzdė gali pravirkti? Ne, jūs, 
rambūs suvalkiečiai, neįžiūrite 
skruzdėlės sielos... Dėl to jūs 
smaugiat arklį dyseliu, į akis juo
kiatės iš ubago ir pakeleiviui gai
litės vandens...

ir

spalių tautiniu raštu įausta prie- 
Įmaiša, ir anas iškilmingas apei
gas, kai prieš Velykas barščių ra- 

Isalu ištrinkusi motina šukavo 
■tankiom šukom būsimo kūrėjo 
galvą... Ir neprarado net nė vie
no kūdikystėje išmokto žodžio li
gi pat mirties.

Klaipėdos uoste būbauja sveti
mi okeaniniai laivai. Balti, gelto
ni ir juodi raibakrūtiniai jūri
ninkai karčiamoj spiaudo 
dantis svetimom kalbom 
keikdami tabaką ir skubiai užge
ria kartumą degtine. Prisi laiky
damos jiems už kaklų, patogiai 
taikstosi ant kelių poilsio uosta
miesčio Luizos, Martos, Lidijos ir 
iš Šiaulių atskubusios ieškoti lai
mės Adeliutės.

— Matai, sakau, Pulgel. Visas 
jas spirgina romantiškųjų sveti
mų kraštų egzotika, vilioja iš tė
vų ir iš namų, tarsi barškuolių 
kerėtojo fleita, ir traukia sveti
mam glėby bent jau nuspalvinti 
lietuviškos kaimietės odą. Gal jos 
instinktu nujaučia, kad 
muos kraštuos geriau?

O Pulgis — ne! Atpenč, esą, 
jis jau buvojęs šen ir ten, ir sve
timose jūrose ir žemėse, bet nie
kur nėra nė per nago juodymą ge
riau kaip Gaidžių kaime. Dėl to 
dabar statąsis tenai naują trobą.

pro 
nusi-

sveti-

Tėvai, paprastai, myli paklus
nius, mokytojai — ramius ir 
darbščius mokslo kalikus, polici
ja —tik tuos, su kuriais niekad 
nesusiduria, o aukštesnioji val
džia — savo pataikūnus. Aš ne
žinau, ar Pulgis tilpo į kurią nors 
vieną čia minėtų “dorų žmonių” 
kategoriją. Greičiau jis buvo vie
nas tų, kurie dėl naujų išdaigų 
išradingumo sausuolių mokytojų 
tremiami iš klasės ar gimnazijos, 
kurių neįveikia humoro nemėgs
tą valstybinės tvarkos sargai, gi 
oro pripūsti autoritetai iš tolo 
vengia su jais dialogo.

Juk Pulgis — tai tas pats, kur
sai, apsišarvavęs Don Kichoto 
apranga, jojo vidurdienį šyva 
vežiko lupena skribliuoto ir kara- 
kulėto Kauno gatvėmis... Kursai 
“Versalio” salėje viešai pajuokia
mai atsiklaupė prieš generolą...

n
Ruigio Andriulio literatūrinės viešnagės Amerikoje metu 1968 m. Bostone. Iš kairės j dešinę: Antanas 
Gustaitis, Pulgis Andriušis ir jo raštų leidėjas Juozas Kapočius.

VIII-jo reikšmingas rankos pa
spaudimas, nei Vokietijos Asba- 
chas, nei laikinai Ispanijoj užsi
auginta Cervanteso mados apy- 
smailė barzdelė.

Jo literatūrinė kūryba buvo 
mūsų kritikų jau daugel kartų

(■hardinas teologu simpoziume
Gal nei vienas naujųjų laikų suėjo 15 metų. Tarp naujau- 

katalikų teologų - filosofų nėraisios literatūros apie šį moksli- 
susilaukęs tokio susidomėjimo, Į ninką antropologą ir teologą 

, . ... .kaip jėzuitas Teilhard de Char-jyra šiemet pasirodęs leidinys:skrupulingai pasverta, komisijų Į .1 - -

Po dvidešimt metų vėl susitikus Amerikoje. Pulgis Andriušis (dešinė
je) ir Antanas Gustaitis.

nybės stokos priežastis — kad e- 
same vienas nuo kito užsidangs
tę arklio gūniomis, kad slepia
mės, kas tikrai esame. Šykštuolis 
girias dosnumu, bailys — narsa, 
patvirkęs — ištikimybe, o persi
rijęs visų griekų išdykautojas ro
dosi asketiškesnis už Vydūną. 
Tik nusivilkime, girdi, vienas 
prieš kitą išbaltintos drobulės į- 
kapinius marškinius ir pamatysi
me, jogei kiekvienas turime kur 
nors nevietoje išaugusią stambo
ką juodą karpą, išdygusius gyva
plaukius ir kūno minkštime išli
kusius dar tėviškojo kanapinio 
pančio randus. Tada visi mylėsi
mės, viens kitame save pačius pa
žinę.

Pasikeitė laikai, ir Pulgis iš tie
sų sulaukė tos visų nusirengimo 
valandos. Nežinoma benamio a- 
teitis ir liesa lagerio kruopa bent 
laikinai sulygino ir muitininką, 
rabiną, ir fariziejų. Dabar, po li
teratūros vakaro aplodismentų, 
kadaise raitas vaikęs studentus 
policijos rezervo vachmistras vai
šino Pulgį sunkiai gaunamu šva- 
biniu tabaku, buvęs ministeris — 
retesnės rūšies užpilu, išdidus 
generolas lengvai pakentė jam 
smeigiamus satyrinius žodžius, o 
Mykolas Biržiška tėviškai šyp
sodamasis glostė petį...

Šią vasarą gal užtupdysiąs stogą. 
Burliokai surentė jam sienojus už 
samagoną, o kaminą išmūrinsią 
gal už valstybinę. Nieko nesą 
smagiau, kai turi kur sugrįžti. 
Net valdžios nebijai, jeigu išmes
tų Šuniui šėko piauti. Ar aš ži
nąs ką nors apie jo Aukštaitiją, 
ar matęs kokį ežerą ar girią? Aš 
nieko nežinąs, tik savo plikus Pil
viškius...

Ir ima pasakoti man apie Tau
ragnų kalnelius ir kiek toli nuo 
jų gali matyti, apie tą stebuklin
gą Silio ežerą, apie alksnius, žo
les, visokias kirvarpas ir jo van
dens blakes, apie Tilvytį, brolius 
Miškinius, su vaizdžiom jų cha
rakteristikom, ir negirdėtų man 
žmonių sušūkautą gausybę.

Kaip ir seniau, dar būbauja 
laivai, bet mes jų nebegirdime. Ir 
jūrininkai, regis, jau ne tie, o tik
tai Pulgio suvesti krikštatėviai, 
ravakasiai, pypkių meistrai Igna- 
siai, kažkokie niekad nepažinti 
Mateušai ir turkų karo klarnetis
tai. Visi jie čia dabar vienas pro 
kitą kalbasi tarsi namie, vis lenk
tyniaudami išmintimi, visi dai
nuoja, geria, barasi ir muša savo 
pačią...

Pulgio Andriušio nenutautino 
j nei Anglijos karaliaus Eduardo

užtvirtinta net keliom premijom 
ir įstatyta į geriausių kūrinių len
tynas. Jo pavėluotas kelias į apy
saką, o tuo labiau į “Anoj pusėj 
ežero” nuostabią lyriką neišvin
giavo nei iš humoristikos, nei iš 
jo žurnalistinių pratimų. Grei
čiau jis kilo iš tos mūsų pro juo
ką neįžiūrėtos jame “skruzdės a- 
šaros”, net išeivijoj susikaupusio 
širdy jos milžiniško pertekliaus.

Mus žavi ne tiktai nepaprastas 
jo kalbos žodingumas, bet dar la
biau kūrėjo mikroskopinės jėgos 
akis, įžvelgianti vienodai mašalą 
ir užslėptą po rudine ar miestišr 
ko kirpimo švarkeliu sielą. Gal 
tiktai Ignas Šeinius ankstyvojoje 
kūryboje tūrėjo kiek panašų 
“microcosmos” pažinimą, bet vis 
dėlto — ne Pulgio jausmo šili-

Tiktai Andriušio originalus 
dvasios kalbėjimas paliko mums 
tą šiandien net iŠ tolo regimą 
Tauragnų horizonto žydrą dū
mą, tą kaimo armonikos erdvėn 
išverkiamą mėnesienos lyriką, tą 
ilgesį, kurs “veda sesytes ant vieš
kelio”, kurs tiesia mūs rankas “ka
bintis už skriejančio laimės veži
mo ratų”, tą širdį draskantį ir 
viską nešantį, —“kurio nepažįs
ta strazdžiukai Didžiolaukiuos, 
nei skruzdė ant rugiagėlės, nei 
po rūko debesiu užmigęs ežeras 
Silys.”

Tai paties Pulgio sielvartas ir 
ilgesys tolumoje pasilikusių ir 
negrąžinamų dienų, išdaiginu- 
sios jį Aukštaitijos žemės, — jos 
medaus kvapo, raistų, panuova
lių, mėlynuojančios šilų jūros ir 
netgi vargo kailinių, sulopytų 
dar prosenelio rankom.

Paskutiniame mūsų susitikime 
JA Valstybėse senoviškojo Pulgio 
buvo likusi tik pusė. Trumpas 
kvėpavimas, staiga užpuolus ko
sulys ir ant baltos galvos 
pakibęs kažin koks seniau nebūto 
rūpesčio pastovus debesėlis. Dar 
prieš atvykdamas čia iš Australi
jos literatūrinėn viešnagėn, pa
skutiniame laiške draugiškai pra
šė pasaugoti jį nuo pernelyg įsi
bėgėjančių jo kadais buvusių 
“gerbėių” ir vaišintojų. Jis jau 
nepajėgiąs... Nors vaikščiojąs

S

L

nuo kurio mirties pernai 

šioj žemėje tiesus, bet jau tarsi 
bijodamas paslysti...

Namie ramiomis popietėmis 
daug kalbėjo, tarsi skubėdamas 
mums viską išsipasakoti. Ir kaž
kodėl daugiau vis apie ateitį... Jis 
parašysiąs dar ir šį, ir tą, turįs 
sumanymų... Australijoje mums 
surengsiąs raštyojų gastroles... 
Tik atsisveikindamas apsikabino 
ir, žėrinčiomis akimis žiūrėda
mas, lyg stengdamasis nepalikti 
nė mažiausios abejonės, tarė:

— Jeigu ir nieko neišeis... aš 
jums išversiu iš ispanų kalbos 
mėgiamiausią dramą — “Me
džiai miršta stati”...

Šiandien telieka mums tiktai 
raminantis tikėti, kad ir šio se
no mūsų draugo Pulgio paskuti
nė valanda buvo tokia, kaip ir to 
neužmirštamo jo pavaizduoto 
Tauragnų krašto Mykolos:

“Taip minkštai susmegau ant 
akmenio, akyse sublizgėjo pro 
juodalksnius Silys, ausyse buvo 
prikurmėję Didžiolaukių lakštin
galų... Lakštingalų balsai virsta 
vargonais, dar pempės, regis, vis 
šaukia į Degimus, nuo meldyno 
pakyla laukinės antys ir mane 
uždengia juodais sparnais...”

, “Teilhard de Chardin: Re-Mytli- 
ologization” (išleido World 
Books, Waco, Texas, 1970 m., 
101 psl., $2.45). Čia išspausdin
tos trys paskaitos simpoziumo, 
įvykusio Seabury - Western te
ologijos seminarijoje Evansto- 
ne, III. Jėzuitas mokslininkas 
tikrai turėjo būti pasižymėjęs, 
kad apie jį protestantų dvasi
ninkų auklėjimo įstaigos rengia 
simpoziumus. Tai tvirtas žings
nis ekumenizmo kely.

Čia išspausdinta tik dalis to 
simpoziumo medžiagos. Trys 
mokslininkai žvelgia į Chardiną

įvairiais aspektais: R. Speaight 
rašo apie jį kaip žmogų, J. V. 
Langmead Casserly — apie 
Chardiną kaip teologą, o R. V. 
Wilshire — apie jį kaip filoso
fą. Visi jie rodo didelį respek- 
tą tam žmogui, kuris I Pasau
linio karo metu klampojo kru
viname purve Verduno kauty
nėse, kuris, gyvas būdamas, ne
buvo reikiamai įvertintas ir ku
riam 1955 m. mirus, laidotuvių 
pamaldose tedalyvavo tik sau
jelė žmonių, gi į kapines paly
dėjo tik du jo draugai. O da
bar jo idėjos sukviečia minias 
universitetų auditorijose.

Prof. Langmead Casserly, 
kalbėdamas apie Chardiną kaip 
teologą, veda paralelę tarp jo ir 
kūrybingojo Dantės bei tarp di
dž' ausiu šio šimtmečio teologų, 
kuriais jis, šalia Chardino, laiko 
Barthą. Rahnerj ir Bonhoefferį. 
Dr. Wilshire išryškina Chardino 
vaidmenį kaip kūrybingo, for- 
matyvaus mintytojo.

Ne su visomis veikale iškelia
momis mintimis galima sutikti, ’ 
bet tenka pasidžiaugti ta šilima, 
ta pagarba, kurią autoriai rodo 
Chardino asmeniui ir jo idė
joms.

Pažymėtinas ir puikus tech
niškas leidinio paruošimas. Pir
moji studija iliustruota ranka 
rašytomis Chardino mintimis. 
Antroji — iš Dantės “Dieviš
kos Komediios” imtomis liustra- 
cijomis, trečioji — modemiškai ’ 
kūrybingais stambių taškų ir li
nijų puošmenimis. J. Pr.

Al’s Texaco Serviee
Savninkas Albinas Lakickas 
Mechanikas Stasys Barauskas

STABDŽIAI — SANKABOS — 
TRANSMISIJOS 

Ir motorų remontas — Tune-up.
5759 So. Western Avenue 

(kampas 58-ton gatvte) 
TELEF. — l’R 8-9533

Remkite ‘'Draugę”.

I

10% — 20% — SOtJJ- pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio paa

FRANK ZAPOLIS
3206M 'Vest 95th Street 

Chtaago, Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

GĖLĖS
vestuvėms, iNinAetanLs, laidotuvėms

ir kitokioms progomis
G UŽ A IJS M

Beverly Hills Gėlinyčia 
2443 W. »3rd Street, Chicago. Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

IF YOU DONT 
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. - CA 5-7252

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
LIEPOMS

FURNITURE CENTER, INC.
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

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

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
17fi‘h ir Dixie IIighway, Kast Hazelcrest, 111.

Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak.,
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798,7770 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai,

Savininkai

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.
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Laiškai iš kelionių

ST. MERINGIS

Jaunimo tarsi perteklius gatvė- vimosi: gatvėje, požeminiuose 
se ir viešumoje. Šviesos didmies-i traukiniuose, autobusuose! Gla- 
tis prieš šventinį sezoną. Ir dar 
apie nesvarbius dalykus.

Po ilgesnio nesilankymo, Pary
žius savo išore atrodo mažai pa
kitęs. Vien tik pastatai šviesesni, 
nes griežtais potvarkiais buvo įsa
kyta atsikratyti laiko nuosėdų. 
Nepasikeitė nei centrinių rajonų 
elegancija, nesunyko senoji ar
chitektūra, išdidūs tebestovi puoš
nūs didieji tiltai ir visas iš anks
tyvesnių laikotarpių išlikęs Pary
žiaus įprastas veidas. Karas su
naikinimu buvo palietęs vien ne
turtingųjų kvartalus, kurie buvo 
bombarduoti, kaip sakoma, per 
apsirikimą. Okupacija ir jai re
zistencija tapo legenda.

Mažiau krinta į akis klasių 
skirtumai. Minia pasidarė vieno
desnė. Ir užmirštant plitusią bai
mę dėl prancūzų tautos išsigimi
mo, nustembi jaunimo viešumo
je perteklium. Didesnė tų jaunų 
sielų dalis, žymiai daugiau negu 
Amerikoje, yra ilgaplaukiai, net
gi su garbanom, krintančiom ant 
pečių. Jų tarpe mažiau, palygi
nus, barzdočių ir ūsuotų, nors ne
atsisakoma ir šių vyriškumo pa
žymių. Ir tas jaunuolių į buitį 
antplūdis stebimas ne vien Loty-1 
nų kvartale, bet visoje aplinkoje.

Jaunuomenė nerimsta. Tačiau, 
kad ir turėdama tam priežasčių, 
lieka kone ištikima “tvarkai”. 
Neužmirškim, kad nesenos jau
nųjų revoliucijos metu nė*a mir
ties susilaukęs nei vienas žmogus. 
Buvę vien sužeisti. j

Mažas žmogelis, darbo vergas 
kovoja už būvį. Kaip ir seniau, 
taip ir šiandien triūsia smulkūs 
prekiautojai, sunkius nešinius ke-. 
lia liesi ir baisiai stambūs darbi
ninkai, gatvėse senutės pardavi
nėja keptus kaštonus ir įvairius 
riešutus, kitos moterėlės verčiasi 
kitokia šaligatviuose prekyba. Tai 
vis akies lėlyčių sugauti žanriniai 
vaizdeliai. Jie, žinoma, tėra pavir
šiniai ir pateikiami tik rašinio į- 
žangai. Ir ką gi, žmogus, kad ir 
pastabus būdamas, per šešias die
nas pastebėsi?

Pragyvenimas, net ir ameriki
niu mastu, per brangus. Ypač pi
liečiui su plonesnių kišenium. 
Bet vietos žmonės sukasi parduo
tuvėse, kažką vis perka. Pilna jų 
kavinėse, restoranuose, aludėse. Ir 
vis ką nors geria ir valgo. Ir ne 
vien tik maistui nustatytomis va
landomis, o bet kuriuo dienos ar 
vakaro laiku. Ir, aišku, prie val
gio kiekvienas dažniausiai turi 
vyno, rečiau mineralinį vande
nėlį.

Lankiausi čia prieš pat sezoną. ’ 
Vis dėlto toji kalėdinė dovanoms 
pirkti vilionė buvo, palyginti, 
kukli ir labai skoninga. Žodį “la
bai” norisi net pabrėžti. Ir spau
doje tepasitaiko pinigus leisti ne
rėkiantys masinimai. Or ir elekt
ros, net ne neono, šviesa panau
dojama tam tikslui irgi, sakyčiau, 
diskretiškai. Ir estetiškai.

Man patinka jaunų prancūzių 
būdinga eisena. Ją atpažinsi bet 
kur. Na, o čia pat iš žingsnių 
neapsiriksi ir amerikietę sutikęs. 
Bet paryžietės savo eisena lyg ro
do ne vien savo privilegiją, bet 
ir kažkurią teisę.

. O jau to jaunų porelių bučia-

monėjasi, lūpas prie lūpų spau
džia, kits kitą glosto. Toks jau 
Paryžiaus jaunimėlio niekad' nesi
keičiantis sentimentalumas ar 
gal kitoks jausmo nesuvaldymas.

Anksčiau Paryžius mane stebi
no katėmis. Pigesniuose kvarta
luose, žiūrėk, vasarą ir udenį 
prie kiekvieno namo retežėliais, 
kaspinėliais, virvelėmis pririštos 
įvairiausių veislių riebios katės 
(ar katinai, kas ten supras). Va
saromis toji ekspozicija buvo y- 
pač turtinga. Bet šiuo metu, at
rodo, kates (kttrios gal karo me
tu buvo suvalgytos ar badu nu
gaišo), tąjį privilegijuotą ir kas- 
pinuotą kačių , luomą, yra pakei; 
tę šunys. Jų visur pilna, viso
kiausių dydžių, neįtikėtino pavi
dalo ir kupinų šeimininkėms ar 
šeimininkams tariamos meilės bei 
prisirišimo.

Prakalbėjimą apie meilius ke- 
tu’kojus užbaigdamas, bandysiu 
pateisinti apybraižos antraštę.

Modernumas scenoj. Trys ma
tyti spektakliai, dar vieno nemi
nint. Barrault, Anouilh, Boursei
ller.

Keliavimo proga, tarp kitko, 
bandžiau, kiek suspėjau, nors 
paviršiniai patirti, kas teatro sri
ty naujo dedasi. Londone ir Pa
ryžiuje. Ir susidūrė nuotaika, kad 
Amerika Šiuo atvejų yra labiau 
progresyvi ir daugiau bandanti. 
Nors tai nėra griežtas teigimas, 
vien skubaus pasižvalgymo .išda
va. O Paryžiaus du spektakliai 
vertė spėti, jog, tartum, yrą.seka
mi amerikinės mados nūdieni
niai scenos naujoviškesni produk
tai.

Nauji teatriniai eksperimentai, 
aišku, nėra daromi komercinėse 
ar plačiai auditorijai skiriamose 
scenose.

Naujoviškumai gali liesti kiek 
spektaklio formas lygiai ir aktu
alų vaidinimo turinį, kai teatras

JMME.

JAUNIMO CENTRAS 
5620 So. Claremont Avė.

1971 m. sausio mėn. 16-tą dieną, 
. šeštadienį, 7:30 vai. vakaro ir 

sausio 17-tą dieną, sekmadienį, 
3-čią vai. po pietų.
BILIETAI:

Marginiuose, 2511 West 69th Street 
Ir vaidinimų dienomis prie įėjimo.

Jean - Louis Barrault (centre) bendradarbių tarpe

bando pasidaryti tribūna ir kel
ti opias socialines ar kitokių ne
gerovių problemas.

Paryžiuje šiomis linkmėmis y- 
patingai reiškiasi maži eksperi
mentiniai teatrėliai. Jie, žinoma, 
turi pasisekimo jaunimo tarpe. 
Lotynų kvartale, pvz., vienas toks 
teatriukas tą patį veikalą vaidi
na jau trečius metus. Bet būdin
ga, kad jo salėje tetelpa tik 40 
žiūrovų.

Mano geras Paryžiaus Cicerone 
dailininkas Žibuntas Mikšys bu
vo paprašytas supažindinti su- 
naujoviškesniais scenos įvykiais. 
Sutartu laiku pasibelsdamas į ma
no kambario viešbuty duris, pa
slaugiai lydėdavo į rekomenduo
jamą spektaklį. Yra susipažinęs 
su Paryžiaus meno įvykiais, tai 
vis informavo apie faktus bei niu
ansus. Tai ir čia pateikiamos in
formacijos nėra manosios išmo
nės pliusas, bet palydovo orien
tacijos bei nusimanymo vaisiai.

Pirmoji patrauka buvo Jean- 
Louis Barrault dabarties sceni
nis darbas Jarry spektaklis, kom-

naud trupės pagrindinių rolių 
vaidintojas. Mudu su Mikšiu, su

prantama, dėvime incognito 
kaukes.

Dalyvauja 28 aktoriai. įvairaus 
amžiaus ir diapozono. Kai kurios 
bei kai kurie atlieka tris, keturis 
ir net penkis vaidmenis. Skamba 
elektroninė muzika, pyška šūviai 
—tuo prasideda spektaklis, ku

riam laiks nuo laiko akompo- 
I nuoja trys muzikiniai instrumen-

;ri tai — gitara, smuikas ir muša
mieji. Muziką komponavo Mi- 
chael Legrand. Įspūdingi kostiu
mai ir “sceniniai elementai” Ja- 
!ues Noel kūrybos.

Režisierius J. L. Barrault spek- 
kaklyje jungia cirkb, Guingnol 
(baisybių) teatro ir karnavalo 
(revue) sudėtines dalis. Lygios 
Kafkos haliucinacijoms, šmaikš 
čios kaip Arįstofano, Rebelais sa

Dramaturgas Jean Anouilh

ponuotas iš mirusio rašytojo sa
tyriko Jarry kūrinių. Vaidinimas 
vyko teatrui pritaikytoje imtynių 
arenoje, kur šiuo metu yra pri
siglaudusi “Companie Renaud— 
Barrault” meninė veikla.*) (Čia 
po senovei sekmadieniais tebeį- 
vyksta imtynininkų rungtynės).

įeidamas į salę, matai: iš trijų 
šonų keliasi amfiteatras — nese
na innovacija, pirmiau žiūrovai 
sėdėjo plokštumoje.

Salės vidury, laipteliais
tramplinais paįvairinta, per visą 
patalpą tiesiasi ilga platforma. 
Vaidintojai pasirodo ir išnyksta 
iš dviejų durų salės šone, o taip 
pat nusileidžia nuo aukštų laip
tų gilumoje, randa sau vietos ir 
amfiteatro šoninių aikštelių viršu
je. Laiks nuo laiko paimami sce
nos veiksmui žiūrovus skirią bar
jerai, kurie virsta stalais, lovomis 
ir pan.

Ž. Mikšys pasakoja, kad Jean 
—Louis Barrault savo žinioje tu
rėjo valstybinį Odeon teatrą. Bet' 
per studentų neramumus riauši
ninkai įsive žė į tą teatrą, ant jo 
stogo iškėlė juodą vėliavą ir... ap
sigyveno teatro rūmuose. Išgrobė 

I brangų garderobą, pasipuošė is- 
| toriniais bei kitokiais imponuo
jančiais kostiumais, nakvojo sce
ninėse lovose, ložėse kepė kiau
šinienes bei gaminosi patinkamą 
maistą ir pan. Jean—Louis Ba
rrault pasirodė pasyvus, įsiveržė
lių veiksmams nesipriešino, no’s 
ir nerodė vandalizmui pritarimo.

Dėl to, kad tapo sunaikintas 
reto brangumo turtas ir dėl Ba
rrault į įvykius keistos reakcijos, 
iš jo Odeon teatras buvo atimtas, 
ir menininkas turėjo ieškoti sau 
kitos patalpos.

Sėdime pirmoje eilėje. Žibun
tas atkreipia mano dėmesį, kad 
priešais mus — žymusis drama
turgas Marcei Achard, nuo 1959 
metų Prancūzų Akademijos na
rys, bene dvylikos sceninių vei
kalų autorius. Jo 1960 metų ra
šytos “L’idiote” dar ir šiandien 
figūruoja teatriniuose skelbimuo
se. Salia rašytojo, girdi, yra Pie- 
rre Bertin, buvęs Barrault—Re-

tyros, jaudinančios, kaip La Fon- 
taine poezija. Režisierius Barrault 
Alfred Jarry vizijas nukelia ir į 
Romą, ir į sapnavimus, ir į mili- 
tarizmo pašiepimą.

Apibūdinimui reikalinga atski
ra apybraiža. Tenka save sustab
dyti, vien bendrybes papasakojus. 
Spektaklio apžvalga tetinka spe
cialiam spaudos organui.

Antras vakaras —“Comėdie 
de Champs-Elysėes” teatre, nau
jos Jean Anouilh **) komedijos 
“Ne rėveillez pas Madame” (Ne- 
prižadinkit Ponios) spektaklis.

Publika nuo kitų teatrų audi
torijos labai skirtinga, daugiausia 
turtingi buržuazai. Anouilh pa
sisekimo šiandien susilaukė va
dinamos neeilinės publikos tarpe.

Komedijos veiksmas visą laiką 
vyksta teatro scenoje, kai to teat
ro savininkas — vyriausias akto
rius turi bėdos su antjąja žmo
na, į sceną patekusia atsitiktinai, 
ir kuri retetuojant, būdama lais
vesnė, mėgsta primigti. (Iš to ir 
komedijos pavadinimas). Stipriai 
įpinti herojaus vaikystės bei tė
vo poelgių prisiminimai. Veiks
mas vyksta įvairių veikalų taria
mose repeticijose, scenos darbi
ninkams statant ir perkeliant de
koracijas, režisūros padėjėjui at
liekant pareigas ir pav. svarbų 
vaidmenį atlieka sufleris, visą lai
ką iš savo būdelės rezonuodamas 
ir apie susidariusias padėtis filo
sofuodamas. Pjesė baigiama gro
teskine Hamleto ir karalienės 
scena.

Komediją režisavo pats auto
rius ir Roland Pietri. Dekoraci
jos ir kostiumai dail. Jean-Denis 
Maldės, pasinešę pavaizduoti ne
svarbaus teatro apipavidalinimus 
ir atmosferą.

“Neprižadinkit Ponios” turi ir 
daug sąmojaus, aštrios retorikos 
ir pagaunančio veiksmo.

Trečias teatrinis vizitas nuve
dė į Theatre de France į pasi
žymėjusio režisieriaus Antoine 
Bourseiller spektaklį “oh, ameri- 
ca”, kuriam tekstą jis pats para
šė ir kurį realizavo po to, kai bu
vo vizitavęs mūsų Ameriką ir 
prisimindamas jos lankymo įSpū-

**) Jo - veikalas “Antigona“ buvo 
latytas ir Chicagos lietuvių scenoje.

džius.
Bourseiller yra išmetęs iš Ode

on parterio visas kėdes ir prail
gino sceną iki salės vidurio. O 
pati scena yra nuleista iki parte
rio lygio. Belaukiant vaidinimo, 
žiūrovų dalis sėdi tame scenos 
iškyšuly ant minkštų didelių pa
galvių. Prieš spektaklio pradžią 
ir pagalvės ir žiūrovai nukraus- 

' tomi į parterio šonus. Visą laiką 
skamba ir tarška elektroninė mu- 

; zika, blykčioja aštrios šviesos, į 
■ j žiūrovus nukreipiami akinantie- 

i ji prožektoriai. Ir, žinoma, ne
trukus pradedama šaudyt. (Šis 
tas pasiskolinta ir iš amerikinio 
“Hair” pastatymo.). Aidi džazo 
ir roll dainos.

Veikalo (jei jį taip galima pa
vadinti) turinys kelia rasines A- 
merikos problemas, Chicagos 
riaušininkų teismą, trečios gene
racijos amerikietį ir kitas laikraš- 

. tinęs antraštes ar amerikinės bū
ties problemas. Bet spektaklyje 
įpintas ir nusinuoginusio vyro 
šeštą valandą ryto ant Brookly- 
no tilto filmas. Vaidinimą pra
deda, po antrakto pasirodo ir 
vąįksmui veik baigiantis šoka in
dė! Meistriškai, tiesiog neįsivaiz
duojama technika atliekama kar
dais ir peiliais dvikova — tikras 
preciziškumo šedevras! Viso spek
taklio apimties neatpasakojūs, 
norisi vien konstatuoti, kad fina
le giedama “I have a dream” 
melodija. (Veikalas vaidinau as, 
be abejo, prancūzų kalba, pro
tarpiais įpinant anglų kalba dai
nas ir sentencijas).

Antoine Bourseiller — puikus 
režisierius. Net ir agitacinėje te
matikoje jis iš aktorių išgauna 
lyrinę šilumą, teksto padavimo 
minkštumą. Mizanscenos išra
dingos. Ir dažnai vežamo bokšto 
ritmas ir kitos priemonės kalba a- 
pie tobulą skonį ir vaizduotės 
lakumą.

Tai tokie laikraštinei apybrai
žai žaibiški reportažo blykstelėji- 
.mai: vienos savaitės Paryžiaus 
naujoviškos scenos paviršinis 
vaizdas. Eiliniam skaitytojui ne 
per ilga . informacija. Paryžiuje 
po senovei klesti vadinami Bul
varų teatrai. Gi Odeon teatre sa
vo reperruarą rodo gan gausūs 
užsienių kolektyvai, — tam bū
na specialus sezonas.

♦) Madeleine Renauld yra žym' 
prancūzų aktore, Barrault žmona. Dc 
bar ji vaidina centrinę rolę kitame Pa 
ryžiaus teatre.
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Poįralb :: sti “Pt a’yno" augintoju rėžis. Juozu Valentinu

Jau seniai Jaunimo centre vyks-į kant — kas už Jūsų nugaros? 
ta masinis judėjimas. Būriai jau
nimo ir vyresniųjų renkasi beveik 
kasdien. J vieną tokį susibūrimą ;.a rašyt.' Anatolijus'Ka^irys. Ant

—LB Kultūros Fondas už 
mano .nugaros stovi. Jo pirminin-

įsibrovė ir šių žodžių savininkas.
Kasgi čia rikiuoja visą šį avan

gardą? —-klausiu, prie durų su
tikęs visai Chicagai gerai pažįs-1. 
lamą akt. Eleną Blandytę.

— O tas ponas... •— nurodo E- 
lenutė į jau žilstantį, ženiaitiš- 
tiškos išvaizdos vyrą, abiem ran*- 
kom, lyg malūno sparnais, besi
vaikantį į visas puses. Prieinu 
prie jo.

— Pone, aš esu koresponden
tas. Joks rimtas darbas rimtoje 
įstaigoje neišsiverčia be manęs. 
Manau, kad ir Tamsta rimtai...

Ponu pavadintasis sustabdė sa
vo rankas, o kiek vėliau ir repe
ticijas. Tai ir buvo viso šio judė
jimo centras: akt. Juozas Valen
tinas, jau daug kam pažįstamas 
iš pernai surežisuoto muzikinio 
vaidinimo “Ponia tarnaitė”.

Po minutės kitos įsitraukėme 
į pasikalbėjimą. Jis mielai atsa- (.
kė į mano klausimus, kiek leido! brendimo veikalus, laikas duoti 
laikas ir aplinkybės.

— Žinau, kad režisuojate vei-

ti pelių tad ir gula visa šio pas
tatymo o -ganizacinė našta ir at-! 
■a!«>mybė. Aš tik režisuoju. Sta-; 
totne f B Jaunimo teatro vardu,! 
no mums, prisipažinsiu, talki
ninkauja ir kitų teatrinių grupių 
nariai. Berods; 2 iš Scenos dar
buotojų sąjungos, 3 iš Antro kai
mo, gal yra ir kitų grupių narių, 
gerai nežinau. Paklauskite Kairio.

— Kas vertė imtis tokio milži
niško d.irbo? Toks užmojis mūsų 
sąlygose nėra eilinis įvykis?

—Veikalo apimtis, jo specifi
nė idėja, taikoma jaunimui. AT
ŽALYNAS parašytas mokyklai, 
bet savo idėjiniu subtilumu, kon
flikto realybe bei jo sprendimu, 
kūrinys jaudina visus, be am
žiaus skirtumo. Antra, LB Jau- 

j nimo teatras egzistuoja jau dau
giau kaip 3 metai. Taigi laikas 
jau būtų parodyti rimtesnio su-

’ .i

Kazys Binkis, antkapinkl.-ne savo paminkle, sukurtą, n- s\.lp'! 
Juozo Burneikos Petrašiūnų kapinėse, prie Kaimo.

(Atkelta iš 2 pusi.)

jam daugiau kūrybinio pasitikė
jimo. Imant mažą veikaliuką, ku- 

kalą. Būkite mielas supažindinti r'ame telpa gal tik 4 6 jauni 
mane, o tuo pačiu ir visą Chica- i žmonės, nuskriaudžiami kiti, no- 
gos lietuvių visuomenę, kok> ir 4 vaidinti. Čia gi visi, kas tik no- 
kiėrtO? rėi°> 6avo r°ies- Gali pasirodyti

— Veikalas, kaip ir jo autorius,! M aktorium, taijtatistu. Vis 
mū'.ų visuomenei gerai pažįstami: 
Kazio Binkio Atžalynas. Veika
las yra įėjęs į mūsų dramos kla
sikus, daug kartų vaidintas Vals
tybiniame dramos teatre Kaune, 
beveik visose Lietuvos gimnazi
jose, išeivijoje Vokietijoje, išvers
tas į kelias svetimas kalbas. AT-

rėjo, gavo roles. Gali pasirodyti

• LIETUVIU DIENOS, 1970 
m. gruodžio mėn. Nr. 10. Reda
guoja Bernardas Brazdžionis. 
Leidžia A. F. Skirtos. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029. Metinė prenumera
ta $8.00.

2un.iar.as
kondensuotu tekstu apima visą 
mūsų išeivijos kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą, rasdamas vie
tos ir naujų Įmygu ap arimams, 
skirdamas ištisus puslapius poe
zijai, prozai ir dailei.

nuotraukomis ir

tiek tai yra užsiėmimas, patrau
kiąs jauną sielą, verčiąs ateiti į 
repeticijas ir taip dalyvauti kū
rinio realizavime. — Atleiskitej 
pone Korespondente, ši pertrau
ka tikrai per ilga.

Rež. J. Valentinas pasižiūrėjo 
į laikrodi ir davė ženklą repeti- 

. — Dėkui, pone
l laikrodį ir davė ženklą repeti- 

ŽALYNO ir jo autoriaus Kazio cijas pradėti. — Dėkui, pone 
?.'nkj2..nau’ai P?*®1?15 neberei- Režisieriau! — šūktelėjau nuei

nančiam. — Linkiu sėkmingai 
privesti šį užsimojimą iki laimin-

kia. Tik jaunesnioji karta jo ne
žino arba dar negirdėjo.

— Ar ATŽALYNAS buvo ka- 8°’ pabaigos, 
da nors vaidintas Chicagoje?

— Ne, nebuvo. Ištraukos, ats
kiri gabalai ar fragmentai, kaip 
esu painformuotas, kažkada la
bai ribotai auditorijai buvo.paro
dyti. Tačiau visas veikalas iš isai, 
pilnoje formoje, su rūbais, deko
racijomis, grimu bei sceniniais e- 
fektais, kaip yra rengiama dabar 
— nebuvo.

— Matau, daug jaunimėlio...
— Taip, daug, bet daug ir rei

kia. Veikalas platus ir ilgas, 
5 veikšmų, tęsis apie 3 valandas, 
įskaitant pertraukas. Jame vaidi
na su statistais apie 40 asmenų, 
skirtingos dekoracijos kiekvie
nam veiksmui, kurias daro dail. 
J. Kiburas. Jau vien dėl tokio bū
rio pastatymas nėra eilinis.

— Ir tai vis jaunimėlis? Argi
buvo lengva surinkti tiek daug 
aktorių? |

— Daugiausia, tiesa, jaunimas, j 
Bet ne visas. Mokytojų roles at
lieka vyresnieji, jau daugiau ar 
mažiau pasireiškę mūsų scenoje 
anksčiau. Kelios rolės yra gana 
sunkios ir joms reikėjo gauti pa
tyrusių aktorių.

— Kas šį pastatymą organizuo
ja ir finansuoja? Kokiu vardu 
pastatymas vyksta? Kitaip sa-

Korespondentas
Red. ..prierašas. ATŽALYNO 

p-emjera įvyksta jau ateinantį 
šeštadienį, sausio 16 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centre. Antras spektak
lis sekmadienį, 3 vai. po piet. 
Prašoma nesivėluoti — vaidini
mai prasidės punktualiai nurody
tu laiku, nes veikalas ilgas.

Režisierius Juozas Valentinas

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1970 m. gruodžio mėn. Nr. 11. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurna’as. Redaktorius Juo
zas VaišnvŽ, SJ. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 
W. 56'11 St., Chicago, IV 60336. 
Metinė prenumerata $5.00.

Naujajame žurnalo numeryje 
be kita ko, spausdinamas L:lės 
Tumcsaitės - Gražulienės “Laiš
kų Lietuviams’’ konkurse pre- 
mijuotasis straipsnis “Kad ty
lioji dauguma prabiltų’’; duoda
mas sesers Onos M’kailaitės ja- 
->o~|ų noezijos aprašas ir pačios 
Mlkaii’aitčs japonų poezi’os pa- 
vyzdž’u sukurtųjų eilėraščių; 
a p' ariamas mūsų lietuviškos 
veiklos ir kūrybos veteranus ro
dantis filmas “Dvylika”.

čio numeryje tarp įvairios kul
tūrinio pcfcūd-io medžiagos pa
brėžimą initerView su tik ką išė
jusios knyges “Pcrfeicticn of 
Exile” (14 čionykščių mūsų ra
šytojų kūrybos nagrinėjimas) 
autorium pref. Rimvydu Šilba- 
joriu apie šiandie irę mūsų Ii 
eratūres, ypač apie jos kriti

kos, situaciją; pristatoma taip
gi prof. Antano Maceinos vo
kiečių kalba išleistoji knyga 
ap’e sovietinę etiką “Sowjeti- 
sche Elhik” (Eckart Vcriag, 
1909): supažindinama su Lietu
voje bekylančia nauja prozos 
žvaigžde, jaunu rašytoju Juo
zu Apučiu.

• MOTERIS, 1970 m. lapkri
čio - gruodžio mėn. Nr. 6. Lie
tuvių moterų žurnalas. Leidžia 
Kanados Lietuvių moterų drau
gija. Redaguoja Nora Kulpavi- 
č'enė. Redakcijos ir admi istra- 
cijos adresas: 1011 College St., 
Toronto 4, Ont.’. Kanada. Metinė 
prenumerata $5.00.

Tai didelio formato, gerame 
popieriuje spausdinamas, dailės 
darbų ir šiaip įvairios veiklos 
nuotraukomis iliustruotos, gana 
gražų įspūdi darąs žurnalas, 
;dcmus ne vien tik moterims, 
■bet ir kiekvie-am, ieškančiam 
ko nors geresnio.

NAUJI LEIDINIAI
• ATEITIS, 1970 m. gruodžio 

mėlti. Nr. 10. Lietuvių katalikiš
ko jaunimo žurnalas. Vyr. red 
Jo įas šoTūnas, 6641 S. Albamy 
Avė., Chicago, UI. 60629. Admi
nistratorius Juozas Pd’.ikaitis, 
7235 S. Saeramento Avė., Chi
cago, III. 6C629. Metinė prenu
merata $5.00.

Dar vis nemažai naujo nume
rio puslapių skiriama aštuntojo 
ateitininjti ob kongreso medžia
gai ir jo paties jvairiopam ver- 
inlmui. Džiugina kūrybiniai 

jauhimo puslapiai — juose Ži
vilės BilaiŠytės eilėraščiai rodo, 
keri jji moka neblogai Raairtnk- 
tajai temai rasti tiksliausią žo
di, o paM waa tai sulydo to>

kiame jausmo žaizdre, iš kurio 
jau kibirkščiuoja tikroji poezija.

Šis paskutinis 1970 metų 
“Ateities” numeris išėjo dar 
prieš Kalėdas. Į tokį faktą rei
kia išeivijos sąlygose ypač at
kreipti dėmesį. Reiškia, žurna
las sugeba išeiti punktualiai, ne- 
rivėluodamas mėnesiais, kaip 

, kiti mūsų č'onykščiai mėnesi- 
• iai leidiniai. Sakysim, va >— 
mėnraščio “Akiračių” š. m. sau
sio mėnesį pasirodė dar tik pra
ėjusių metų spalio mėn. nume
ris. Kad “Ateitis” nesivėluoja, 
tai yra viso redakcinio kolekty
vo iri jam vadovaujančio Jono 
šoliūno didžios darbo aukos re- 
zultata* i

• THE MATITAN. Tncemb-r, 
1970. Tėvų marijonų leidžiamas 
iliustruotas mėnesinis religinės 
ku’tūros žurnalas. Metams 
$4 00. Adr • 454'5 W. 63 St., Chi- I 
ct’ijo, UI. 6C629.

Tai paskutrais šio žurnalo nu
meris, redaguotas kun. Juozo 
Brunrikio. Per septynerius me
tus jo rankose “Mariau” išaugo 
i tikrai impozantišką šios rūšies 
leidinį. Redaktorius žurnalo 
puslapiuos buvo sutelkęs iš įvai
rių gyvenimo sričių dideli būrį 
lie'uvių ir nelietuvių bendradar
bių. Žurnalo puslapiai nebuvo 
taipgi abejingi lietuviškiems ak
centams tekste ir iliustracijose. 
Žurnalas eis ir toliau. Tačiau 
nuo 1971 metų pasikeičia jo re- 
daikcija ir pats ligšiolinis pobū
dis. Dabar “Marian” dargiau 
vietos skirs kultui Marijos, ma- i 
rijonų globėjos, daugiau infor- ; 
muos apie arkiv. Matulevič’aus j 
kanonizacijos bylą, apie marijo
nų misionierišką darbuotę, dau
giau palaikys ryši su mariio-ų 
bendraidarbia's. Žurnalas išeis 
penkis kartus metuose ir j’ re
daguos naujas redaktorių šta
bas, vadovaujamas kun. Ant. 
Miciūno, MIC.

® Skr’ptorm' Degini 65 me
tai. Toronte, Kanadoje, wve- 
eanč’aim skulptoriui Jokūbui 
Dagiui gruodžio 16 d suėjo 65 
mitai amžinus Dp'iys yra bir- 
’-’etis. Nepriklausomybės me- 
’iis baigęs Kauno meno mo
kyklą. buvo Raseiniuose gimna
zijos mokytoju. Priklausė Lie
tuvos dailininku s-gai.

Kaip Lietuvoje, taip ir čia 
Kanadoje ir JAV, skulptorius 
ak'yviai dalyvauja meno paro
dose, jose išstotydamas savo 
skulptūras. Lapkričio ir gruo
džio mėn. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje vyko 
individuali'Dagio kūrybos paro
da.

I

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

• AKIRAČIAI, 1970 m. spa
lio mėn. Nr. 9 (23). Atviro žo
džio mėnraštis, šio numerio re- 
dakrija; D. Bielskus, K. Dran
ga, G. Procuta, L. Mocikūnas, 
dr. T. Remeikas Z. Rekašius 
Adresas: 6821 S. Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629. Meti
nė prenumerata $6.00.

Bo kit* naujame mtoaa-

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

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

i_  ~ silaukti. Komunizmas ilcnda i kita'ClldriiOlIlCIJČS valstybių užsienių reikalų minis

terijas, j vyriausiuosius štabus ir 
net į bažnyčią. Nuo jo niekur ne- 

! Ir III pasislėpsi. Tad šiomis sąlygomis sėk-

U T vlillllttlB V mingiausia kova gali būti tik akis
į aki, vyras prieš vyrą”. O santy
kiai su savo tauta remiami broliš- 

grindinių atramij, todėl privalu ją kūmo pagrindu: “Lietuvoj pasikeitė 
skleisti ir visomis priemonėmis pa- tik politinė būklė, tauta gi pasili- 

M. Krupavičius morale ir ko t.laikyti”.
patriotizmą pagrindžia: “Patriotiz
mas tai moralinis asmens santykis 
su savo visuomene, tauta ir savo 
tėvyne. Asmenys, pasiekę tam tik
ro moralinio lygio, to santykio at

lietus permerkia žemę, mesti negali. Ta tiesa privalu žino-

yra

i

J
J. Tumas-Vaižgantas taikliai 

palyginęs lietų su tėvynės darbu. 
Ne smarkus lr staigus, bet ilgas ir 
nuolatinis 
taip ir tautai naudingesnis ne pro- ii kiekvienam išeiviui. Jo atmetimas 
ginis bei atsitiktinis, bet pastovus būtų ar moralės smukimas, ar nio
bei patvarus darbas. Tokiam dar-, ralinio nesubrendimo įrodymas. Kai 

taip pat tinkamo žmo- j pradeda išeivių moralė dilti ir klup
ti, pradeda kartu dilti ir smukti tė
vynės meilė. Šitie du veiksniai tar
pusavy’ susiję neatmezgamai”.

Ir antrasis uždavinys —tai per
žiūrėjimas būdų bei priemonių ko- 

i vos su komunizmu: “Šiandien gal 
i jau visiems aišku, kad komunizmas 
negali būti nugalėtas užsidarymu 
ar bėgimu nuo jo. Komunizmas į- 
lenda pro mažiausią plyšelį. Jis pa
sirodo ten, kur jo nieks netikėjo su-

bui reikia 
gaus, ir M. Krupavičiui šitai rūpė-

Todėl “Lietuviškojoj išeivijoj” 
jis iškėlė testamentinę reikšmę tu
rinčią mintį: “Žudomai tautai reikia 
kurti reikalingiausią ir brangiausią 
vi rtybę — tobulą žmogų”. Mūsų 

įveju — tobulą lietuvį. Kaip jį M. 
Krupiuičius vaizdavosi?

I

Toks lietuvis visų pirma gyve
na kartu su rsavo tėvyne. O “tėvy
nė — tai ne sulaikytas laikas, ne 
kartą netapytas paveikslas ar kartą 
parašyta knyga”. Tėvynė — tai 
“kaip gyvas organizmas keičianti 
tikrovę ir savo veidą”. Tėvynė — 
tai “nėra sekta”, nuo kurios reikia 
atsiriboti, pabėgti. M. Krupavičius 
siūlo skelbti' ko ą visiems išeivijoje 
sukurtiems mitams ir atsiradusiems 
prietar ims: “Laikas pažvelgti tie
sai į akis ir suprasti, kas yra mū
sų tautiečių, pasilikusių bolševi
kų okupacijoj, numinti takai, ir pa
sistatyti klausimą, ką mes čia, iš
eivijoj, aukojam ir dirbam Lietuvai,. 
kad būtumėm anų savo brolių ver
ti. Kietas yra nuoširdžiam patrio
tui išeivijos kelias, bet ar ne kietes
nis yra mūsų broliams pasilikusiems 
Lietuvoje?” Deja, svetur mes turim 
dvejopo patriotizmo: “Tikrasis pat- i 
riotizmas yra didelė kūrybinė jėga, i 
kuri visus tautiečius jungia, cemen
tuoja, o ne skaldo. Skaldantis, ke
liantis tarpusavius nesusipratimus 
ir kovas patriotizmas nėra patrio-, 
tizmas, bet jo karikatūra, iškamša, 
žalinga fikcija save ir kitiems ap
gaudinėti. Sveikas patriotizmas gai
vina ir stiprina. Patriotizmas, kuris 
džiovina ir sausina, yra melas”.

Štai dėl ko “urzgimą iš po pat
vorio ar tuščiavidurę demonstraci
ją” turi atstoti “patriotizmas, aukin- 

i gumas, solidarumas, atsakingumo 1 
Ijausmas ir kitos pilietinės dorybės”.! 
i Tarp kitų tautinio mūsų smuki- Į 
mo priežasčių “svarbiausia gi —; 

^moralės kritimas”. Moraliniai mūri 
; sų “nabašninkai neguli kur nors 
i grabe, o gyvena mūsų tarpe. Jie, 
! norėdami patenkinti save, stengiasi 
j užkrėsti ir sveikąją visuomenės da- 
llj. Jų stengiamasi suniekinti visu, 
kas kuriama, dirbama lietuviškąja 
prasme”. Iš čia kyla ypačiai du to
bulo žmogaus-lietuvio uždaviniai.

Pirmasis uždavinys buvo ryškina
mas dar 1950 Vliko sušauktos lie
tuvių švietėjų, kultūrininkų ir vi
suomenininkų Vokietijos konferen
cijos nutarimų: “Krikščioniškoji mo
ralė, ypač šeimos moralė, tautai ir 
tautybei palaikyti yra viena iš pa-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mnntifnctnrers

Nuo
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i pati, kaip buvusi. Tad išei
vijos santykis su tauta privalo bū
ti tokis. koks turi būti padoraus ir 
tauraus tautos nario su savo tau
ta. Išeiviai turi ją remti visomis 
savo išgalėmis pagal turimas gali
mybes. Savo tautos rėmimas ir pa
laikymas yra- kiekvieno jos nario 
moraliai privali pareiga”.

Rūpėjo duoti kiek gąlint auten
tiškesni M. Krupavičiaus bendruo- 
menininko vaizdą, tad nevengta jo 
iliustruoti net ilgesniais jo paties 
pasisakymais. Iš jo minčių aruo
dų mes, Bendruomenės darbuoto
jai, juk ir toliau gausiai semsimės 
nurodymų bei patirties. M. Krupa
vičius to nusipelnė. Jis mirė, kad 
mūsų tarpe būtų gyvas.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti .Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

5%
A11 accounts com- 
pounded dally — 
Passboou Savings 

paiil ąuarterly.

i

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•44 AJtCHCI AVINUI
CHICAGO, ILLINOIS «M»

PHONEi 04-447*

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5.000)

WINE AND DINE AT R. PLACE
2944 West 59th Street Phone: 776-835)
Fish fry every Friday 5 P.M. to 10 P.M. Stop 
in soon. Banųuet Hali available for every 
occasion. Home cooking

vryįžTHs
*

♦

♦

Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus 
Portretūra
Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labui 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

liankiMiiu išpiaustyti paveikslų 
rėmai—p itaik ntni paveikslams 
ir skelbimams rėmai -metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. Lflfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5V
Mokilmih u/ Vienu Mc 

ti> ('ertifimiu SAsknitaa 
Minimum $5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.

\uujiLs ankstas tlivi. 
(lendąs mokamas už 
i n vesta limo sąskaitas

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

„ PIRMAT). Ir KETVIRTAD. .
VALANDOS: antrad. ir penktad. ..

fiEŠTAD. 9 v. r. iki 12 T. d.
. 9 v. r. Iki 9 v. v. 
9 v. r. iki & v. v.

- Trečlad. uždaryta.

4
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• Vaižganto šedevras “Neby
lys” ir ki os apysakos anglų kai 
ba. Rašytojo Stepo Zobarsko 
vadovaujama leidykla “Many- 
land Bocks” 1970—1971 metų 
savo leidinių brešiūriniame ka
taloge, be kita ko, mini, kad š. 
m. balandžio mėnesyje išleidiža- 
mas Vaižganto raštų tomas, pa
vadintas “Siu at Easter”. Kny
goje bus surinkta pačios gra
žiausios Vaižganto apysakos, 

fcarp kurių bus ir pasauli io dė
mesio seniai vertas jo “Neby
lys”.

Jau vasario mėnesyje žadama 
skaitytojams atiduoti ir Stasio 
Ylos atsiminimus iš nacių pra- 
g’aro — iš Stutthcfo koncentra
te i os s’ovyklos. Knyga pavadin
ta “A Priest in Stutthof

Gegužės mėnesyje leidykla 
atspausdins jau antrąja, papil- 

. dyta ir praplėsta laida tarptau- 
’utię novelių antologiją “Modem 
Stories from Many Lands”. An
tologijoje savas li'eratūras re
prezentuos šių tautų novelistai: 
austrų, čiliečių, čekoslovakų, es
tų. suomių, graikų, vengrų, in- 
donezų, indų, airių, žydų, ita’ų, 
japonų, latvių, lietuvių, olandų, 
filipiniečių, rumunų, rusų, tur
kų. amerikiečių ir jugoslavų.

• Šia proga čia reikia prisimin
ti. kiek ligi šiol “Manyland 
Bocks” yra. išleidusi mūsų auto
rių 'knygų augių kalba. O jų są
rašas ’au yra tikrai imponuo- 
jprtis: Vy autas Bagdanavičius 
“Cultural VVė’lsprings of Folk- 
tales”; Dr. Albertas Genitis 
(red.) “L:thuania; 700 Years”; 
Jurg:s Gliaudą “House uron the 
Sand”; Jurgis Gliaudą “The So
nata cf Icarus”; t^na.s Šeinius 
“Re*uvenation of Sigfriel Im- 

* merselbe”; Aloyzas Elaronas 
“Foctbridges and Abysses”; 
Aloyzas Baronas “The Third 
Women”; Mykolas Vaitkus 
“The Deluge”; Stepas Zcbars- 
kas (,red.) “Selected Lithuanian 
iShort S'ories”; Vincas Krėvė 
“The Herdsman and the L’nden 
Tree”; Ai'oyzas Baronas, Algir
dai Landrbergis, Marius Kaz
liškis, Ignas Šeinius (red. Ste
pas Zobarskas) “T i’huanian 
Q’’artet”; Antanas Vaičiulaitis 
“Noon at a Country Inn”; Leo
nardas Apdriekus “Amens in 
Amber”; Danguolė Sealev - Sa- 
dūuaitė “To Regtons of No Ad- 
mittance”; Stepas Zobarskas 
(red.) “Li'huanian Folk Talės”;

► Vytautas Tamulaitis “Nimble- 
focnt The Ant”! Algirdas Lands
bergis "Five Posts in a Market 
Pla>ce”; Dr. J. Savasis “The 
War Against God in L’thuania”. 

Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kad visa tai padaryta vieno 
žmogaus — Stepo Zobarsko rū
pesčiu ir rizika. Tai nelaidoja
mos vertės, tiesiog herojiškas

užsispyrimas lie uvių literatū
ros veikalus ir kitus leidinius i 
pristatyti apie juos mažai ži
nančiam, angliškai kalbančiam I 
pasauliui. Ir jeigu neturėtume 
savo tarpe Zcbarsko, prieš tą 
pasaulį mes čia stovėtume kone 
tuščiomis rankpmis. Todėl žvel- ■ 
giant ateitin, visų mecenatinių 
mūsų ins'itucijų ir pavienių 
šviesuolių aiškus ir būtinas rei-

1 kalas didžiaus:omis išgalėmis 
1 remti tekios privačios ir verž
lios iniciatyvos užmojus, kurių 
vaisiai jau seniai byra visos 
tautos kultūrinių lobių aruodan.

• “Vagos” leidvkla Vilniul’e, 
kaip informuoja tenykštė spau
da (“Literatūra ir menas”), 
gruodžio mėn. 25 d.) išleiilž'a: 
Kazio Borutos (19C5—1E65)
raštų seriją; jos jau pasirodė 
pirmoji knyga “Neramūs ari
mai”, kurioje sutalpinta visas 
Borutos poetinis palikimas; jau 
atiduota skaitytojui ir tęstinio 
leidinio “Lietuvių liaudies me
nas” naujas tomas “Mažoji ar
chitektūra” — lietuviški krikš
tai, stogastulpiai ir koplytstul
piai; išleistas Kazio Almeno is
torinis nuotykių romanas “šie- 
napiūtė”, kurio veiksmas vyks
ta Lietuvoje ir Lenkijoje 18 
amž’u'e. “Minties” gi leidykla 
Vilniuje išleido prof.z Vasilijaus 
Sezema.no (1884—19S3) darbų 
riekti’ę “Estetika”. Vyresnio
sios kautos mūsii šviesuoliai ir 
’še'vijoje su meile įr pagarba^ 
nrisimena šį nepriklausomybės 
ir karo metų Kauno ir Vilniaus 
universitetu profesorių, didele 
erudicija dėsčiusi ten įvairias 
filosofines disciplinas. Nuola'i- 
niu Sezemano klausytoju Vil
niuje buvo ir poetas Vytautas 
Mačernis ir visi kiti jo kartos 
andienykščiai studentai huma- 
-"itarai. Knygos įvadiniame žo
dyje V. Žirmunekis tad ir rašo: ' 
“V. bezemanas liko mano at- 

I mintyje tikro mąstytojo — a4-- i 
| Pėdavusio minties stichijai ne j 
! tik savo kūryboje, bet ir gyve- ' 
' nime — pavyzdžiu. Tai buvo di- I 
' džiai taurus, sąžiningas ir tei- j 
! singas, didelės moralinės ištver- 
I mės žmogus, koki galima įsi
vaizduoti idealų mąstytoją. Bū
damas plataus akiračio žmogus, 

I jis pažino ir mėgo muziką ir 
i dai"ę, gerai mekėjo kalbas — 
senovines ir naująsias, s'udi’a- 
vo antkinę literatūrą, žavėjosi 
poezija...”

O patys naujausieji “Vagos” 
Vilniuje leidiniai, kaip infor
muojama “Literatūros ir meno” 
š. m. sausio 1 d. numeryje, pir
miausia yra knyga “Justinas 
Vienožinskis”. Joje sudėta šio 
žymaus mūsų tapytojo, įtakoju
sio visą nepriklausomybės lai
kotarpio pačių jaunųjų dailinin-

Stepas Zotprskas, kurio vadovaujama ‘įManyland Beaks” leidykla iki 
šiol jau yra išleidifli 20 (mūsų rašytojų veikalų, pristatydama juos 
pasauliui anglų, kalba. (Žiūr. kultūr. kroniką) Nuotr. R. Kisieliaus

Į

PASIMETUSIŲ GENFtRACIJA BESIRŪPINANT
Apskaičiuojama, kad kas šeštas 

JAV-ėse augantis jaunuolis pirma 
negu pasieks 18 m. amž., jąu pateks 
į teismą. Nuo 1960 iki 1968 m. čia 
gyventojų skaičius paaugo 11 pro
centų, tuo gi tarpu nusikaltimų 
skaičius padidėjo 122 procentais; a- 
rėštai jaunuolių, neturinčių dar 18 
m., padvigubėjo. Nors JAV-se jau
nuoliai tarp 10 ir 17 m. tesudaro 
tik 16 procentų gyventojų, tačiau

"CEUVRES CCMPLETES” — 
v. visus Milašiaus kūrinius.
“LAUL DE TARŠĖ” — O. L.

Milašius yra parašęs 1913 m.; 
jis yra rašy as po “MIGUEL 
MANARA” (1911 m.) ir po 
“MF.PHIBCC'FTH” (1912 m.) 
veikafų.

šis Milašiaus kūrinys yra in
spiruotas pranašiškos vizijos — 
(“de l’Amour le plūs pur”) ir 
sudaro dramatinę Milašiaus kū
rinių, aukščiau išvardytų, trilo-

• Čekoslovakijoje vykus tfirp 
tautinei “Interpnesfoto” paro
dai, kauniečiui foto menininkui

jie sudaro pusę visų areštuojamų
jų

Vadinamoji “gatvės kampų gene
racija” kelia susirūpinimo. Policinė
mis priemonėmis čia visko neišsprę
si. Reikia reformuoti, intensyvinti 
auklėjimą, ir reikia ieškoti naujų ke
lių grąžinti paslydusiuosius.

Vieną iš tokių eksperimentų ran
dame aprašytą naujai pasirodžiusia
me veikale: “Way to Go, Bhbyl”
(Išleido Abingdon Press, Nashville. 
1970 m., 172 psl., 2.95 dol.) Veikalo 

į autorius Gene Langevin — buvęs 
i teismo pareigūnas jaunimo globos 
į reikalams, baptistų dvasininkas 
■ Veikalą peržiūrėjo psichiatras dr. B. 
S. White.

Čia nupasakojama 1966 m. Bos
tone pradėtas užmojis — paauguo- 
lių, nepilnamečių susirinkimai, pra
mogos, darbe užsiėmimai, maldų 
vakarai. Sąjūdis rado tokio susido
mėjimo, kad savaitės bėgyje ateida-' 
vo po šešetą šimtų jaunuolių. Jų 
tarpe buvo nuodingų lipų (klijų) 
uostytojų, narkotikų vartotojų, 
bei šiaip nedrausmingų pasi
metėlių. Vyriausias, šio sąjūdžio sie
kimas buvo pabudinti juose sąžinę,

įpratinti prie normalaus gyvenimo 
ir tvarkingų pasilinksminimų, žadin
ti juose religinį jausmą ir pasaulė
žiūrą.

Autoriui talkon ateidavo semina
ristai, studentai bei kiti savanoriai. 
Buvo pasiekta džiuginančių rezul
tatų. Autorius G. Langevin jiems 
parinkdavo pritaikytą muziką, sukū
rė visą eilę jų kalbai ir stiliui arti
mu giesmių, evangelijos istorijas 
perteikė šių dienų moderniam jau
nuoliui savitu būdu. Tas viskas kny
goje aprašyta, duodami tekstai ir 
apsčiai kitos medžiagos. Šis veika
las gali duoti naujų idėjų tėvams, 
mokytojams, kunigams, kurie norė
tų ieškoti naujų kelių grąžinti 
tuos, kurie nublūdijo ar prilaikyti 
tuos, kuriems atsiranda grėsmė.

J. Pr.

>• ' ■
WAGNER & SONS

Typevvritera — Adding Machine* —- 
Check vvriters*

Nuomoja — Parduoda — Tsil«n 
NAUJOS NAUDOTOS

/irš 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski R<1., Tel. 581-4111

kų kartą, straipsniai, dokumen
tai, lai’kai ir amžininkų atsimi
nimai apie jį. Knygą parengė 
Irena IiostkeviSiūtė. Kaip atsi
mename", prieš kelerius metus ji 
taipgi parašė visų labai gerai 
įvertintą garsaus dievdirbio 
Svirskio monografiją.

Ir antras naujausias, jau tie
siog kapitalinis “Vagos” leidi
nys yra bibliografija “Mikalo
jus Konstan inas Čiurlionis”, 
kurią parengi trys autoriai — 
Valerija Čiurlionytė - Karužie
nė, Simonas Egidi'įis Juodis ir 
Vladas Žukas. Aukščiau mi ė- 
tuos “L’tcratūros ir meno” pus
lapiuos apie ši leidinį rašoma:

“šis darbas skiriamas Čiurlio
nio kūrybos tyrinėtojams, peda
gogams, bibliografams ir ap
skritai .mokslo darbuotojams. 
Knygos pratarmėje pažymima, 
kad b 'blicsgrafijoje suregistruo
ta dokumentinė ir memuarinė

medžiaga, mokslo darbai ir po
puliarūs straipsniai, mūzikos ir 
vaizduojamojo meno leidiniai, 
įvairių žanrų grožinė Ii eratūra, 
susijusi su Čiurlioniu; joje ap- 

' žvelgiama knygos ir straipsniai, 
kuriuose minimas. Čiurlionis. 
Žymią bibliogirafijos dalį sudaro 
kronika apie Čiurd’onio kūrinių 
apsaugą, ekspozicijas, parodas, 
jubiliejų minėjimus ir kit.”

i
• Išleidž’amas O. L. Mila

šius lig šiol nespausdintas vei
kalas “8AUL DE TAESJE”. 
Leidžia Les Editions Andrė Sil- 
vaire, 20, rue Dcrnat, Paris 
(5e). Tas kūrinys yra misterija 
keturių paveikslų - aktų, lei
džiamas su DAINOMIS ir kele
tu vertimų. Knygos kaina 18.70 
frankų — apie $4.00. 100 egz. 
numeruotų kaina — 39.00 fran
kai — $8.00. (Rezervuota tik 
asmenims, kurie yra e įsigiję

I R. Rakauskui už jo nuotrauką 
“Rankos” buvo paskirtas bron
zos medalis.

• Šiaulių dramos teątras, 
buvęs vie tas silpniausių visoje 
okup. Lie uvoje, 1970 m. lap
kričio mėn. pastatė antrąją 
premjerą — rusų dramaturgo 
Žuchovskio “Sustot, atgal pasi
žiūrėti...” Kritikai veikai'ą spau
doje vertino daugiau neigiamai.

• Operos ir baleto teatras 
Vilniuje neseniai pastatė Doni- 
zo'ti operą “Lucia di Lammer- 
moor”, šalia nuo seniau žinomų 
solistų, V. Noreikos, V. Dauno
ro, M. Aleškevičiūtės ir K. išil- 
gufio, Lucijos va’dmenyje pir-

j mą kartą pasirodė D. Juodikai
tytė, prieš metus baigiasi Vil
niaus valst. konservatoriją.

• Okup. Lietuvoje prisimin
tas 1900 Maslcvoje miręs daili
ninkas Isaakas Levitanas. Jis 
buvęs “realistinio peizažo meist-

! ru”, Mamontovo tea'ro dailinin- 
| ku. Buvo gimęs 1860 m. Kybar- 
I tuose.

E U D E i KIS|
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID C 
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MANO KELIONE Į TOLIMĄJĄ TURKIJA
MARLJA RUDIENE

Skrendant iš Ankaros, Turki
jos, nebuvo lėktuvo tiesiai į Chi- 
cagą, tad teko du kartu persės
ti. Istanbule pirmą kartą pakei
tėme lėktuvą. Iš ten skridome į 
Zueri'.hą, kur tik po vienos va
landos išskridome j Lodoną. 
Gi -ten vėl teko laukti 3 vai. ki
to lėktuvo ir tada Pan-Ameri- 
can linijos lėktuvu — jau tie
siai i Chicagą. Kelionėje tad iš
būta 20 vai.

Šiuo metu visas pasaulis yra 
sukrėstas lėktuvų grobėjų, ir 
keliauti nėra malonu, o kai ka
da ir šiurpu. Dėl keleivių s'ckos 
lėktuvų lini’os skaudžiai kenčia 
ekonominiai, res žmonės tiesiog 
bijo skristi. Europos kraštai 
pergyvena didelę krize, nes ten 
lėktuvai yra dainiaus'ai val
džios nuosavybė, o šalia cko^o 
minio nuostolio dar yra palies
tas Čia ir krašto saugumas.

Skrendant ta pačia Pan-Ame- 
rican linkta. į Turkiją iš New 
Yorko, dar prieš įlipant j lėktu
vą, buvo patikrinti visi ranki
niai bagažai, perž’ūrė i drabu
žiai. Londone tikrinama dar 
daug' atidž'au. Policijos parei
gūnai — vyrai ir moterys, gi- k- 
luoti revolveriais, tikrina kelei
vius, o toliau stovi dar du sar
gai su šautuvais. Frankfurt 
lėktuvas nusileido vienai valan
dai. Išlipau pasivaikščioti po 
aerodromą. Iš’ipant atrodė, kad 
niekas netikrino, bet, kai reik* 
.jo grįž i, pamačiau, kad pri 
vartų sąraše ir mano pavarz" 
(rašyta, ka'p vie-os iš griž ą 
čiųjų. Čia prieš įlipant į lėkte 
vą vėl labai griež'ai tikrfrv 
rankinuką, vilk’mus rūbus. Ke
turi policininkai su revolveriai 
pastojo kelią, o šalia jų keturi 
sargai su automatiniais šautu 
vais ir kiti nplicmir'kai bei poii- 
cinink^s tikrina keleivius Po- 
visą kūną nueina šiurpuliai. 
Nepa”ras'ai saugomi P k* v-d

Istanbule, Yesilkdy aerediro 
me, išlipo tik tie keleiviai, ku
rie pasiliko Turkijoje. Tolią- 
skrendantieji turėjo nasili’T J 
lėktuve 50 min. Jiems visai ne 
leido išlipti, kol lėktuvas nep? 
kilo tęsti tolimesne kelionę Az; 
jpn. Turkų vtcMžia nenore b 
praskrendančius keleivi”s vėl 
tikrinti, tad geriau ju visai ne- 
išle'do. fkrendart iš JAV i Lon
doną, didžmio 747 sprausmin’o 
lėktuvo daužau kaip pus' erd
vės buvo tuščia.

Grįžtant i JAV vaizdas dau<r 
rimtesnis. Ii* Ankaros skre dar*- 
Istanb'-fą, buvau 'ik rtena 
svetimšalė, visi kiti buvo vieti
niai turkai — “Migra'ory Wor- 
kers” arba "Common Market’’ 
darbininkai. Istanbule pusė jų 
persėdo i “Cekoslovan-ka” lėk
tuvą, o kiti i vokiečiu. Istan- 
bule vėl prisėdo vleti iu, kurie 
vyko darbams į Šveicariją. Sve
timšalių tebuvome tik 4 ar 5 
Zeuericho aerodrome kareiviai 
apstojo lėktuvą su ginklais: vie
nas iš vienos lėktuvo pusės ki
tas iš ki' o®. Ir taip saugojo lėk
tuvą, kol jis pakilo skristi to-

Ką patyrėme apie Bražinskus Ankaroje

Aktorė Zita Kcvalaitytė - Visoc- 
klenū vadovauja Bern. Brazdžionio 
poezijos šventei grund-’fo IfJ d. 
Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotr. A Gulbinsko

liau. Pasidairius po aerodromą, 
buvo matyti, kaip kiekvienas 
lėktuvas taip saugojamas. Grįž
tant į lėktuvą, kiekvieno žmo- 
; aus tikrinimas buvo dar griež
tesnis, negu Frankfurte. Įlipo
me tik 3 keleiviai, o įgurQ3... 8 
asmenys. Pasikalbam su ais, 
ysavaikščiojam po • ršči" lėktu
vą. ir laikas pietums. Pastebm. 
kad pirmoje klasėje atsisėdo 
nksčiau ten nebuvęs vyras, 
aip pat ir turistinėje klasėje. 

Padavėja davė ir jiems pietus. 
Iš trijų keleivių pasidarė penki. 
Pasirodo, kad jie buvo lėktuvo 
paauga.
O’pvdi'pb, pasaulinės ko”fe- 

encijos metu, s”t?rta priimti 
""'rž us nuostatus prieš visus 
’P-tuvų grob'kus, nežiūrint pa-

B^LTOJI ŠVrNTF.

ALI A KUCENIENĖ

Lankiu laiško, 
lankiu sapno 
ir apsnigtų aidų.

Už’-crkuci juodą žvilgsnį, 
girdžiu — — 
v'cną žodi:
“P A L A U K”.

šią žiemą rikštru 
su vasaros vėju.

Ilgiuosi-------
sniegu nutirpusios žemės 
ir tų nesvarbių 
paveT’.r’o pelkelių, 
atspindinčių — — 
ket irias snieguotas akis.

Tebegirdžiu: 
“P A L A U K”.

Kaip gera žinoti, 
jcg dar nenori, 
kad išeičiau. 

i grobimo priežasties. Kiekvieno 
. krašto vyriausybė ruošia sutar- 
: tis, kuriose bus nustatytos tarp
tautinės taisyklės prieš lėktuvų

1 grobikus.

Brazint.kų bylos pėdomis
I

Į Turkiją iškeliavome su Ele 
na Armanienę gruodžio 5 d. 
vak. Abi turėjome Balio įgalio 
jimus. Nevv Yorke mus išlydėjo 
Lie uves gen. konsulas A. £i-

■ mvitis su žmona, kun. P. Geis- 
čiūnas, Balfo reikalų vedėjas, ir 

j dar vienas balfininkąs Sekma 
| dienio vakare jau buvome Is- 
i stanbule. Pirmadienio rytą nu- 
Į vykome į JAV ambasadą pasi
teirauti, ar laikraščio žinia yra 
teisinga, kad Bražinskai dabar 
yra Istanbule pabėgėlių sto- 
vyk oje. Vicekonsulas Gallagh-' 
pasakė kad tai a+ri'kyti gab 
pabėgėlių valdžios skyrius 
World Council of Chirches arba 
Catholic Relief Services. Nuvy
kome į katalikų įstaigą, nes 

i Balfas yra Natioal Ca holic 
I Wclfare Counlril narys ir gauna 
daug pagri'bos iš jos. Tos įstai
gos vedėjai yra ponia ir neneš 
Drmeciz — labai nuoširdi pora. 
Pasakė, kad Bražinskų ten nė
ra. Mūsų paprašyti, jie dar pa
skambino ir patikrino, o mes įsi
tikinome, kad jų ten nėra. Tą 
vakarą sus’tikome su prof dr. 
Yilmaz Altueg, vyro artimu 
draugu iš ankstyvesnių laikų. 
Jis yra IstanbuTo vnivairsi+eto 
teisių fokui eto dekanas. Prof. 
n^riasokcio. kad buvo laba1' di- 
J-’i s" a u rimai iš rusų pusės — 

Dalia Kuč&iLnė, poetė, veikli visuomenininke, rėdytoją, s Aistė, da - 
nuerj Lituanus koncerte sausio 24 d. Apie ją mur. A. Nakas ~a'o: 
“Silistė D. Kučėn'enė tur' gražią balsinę nedžagą. Muzikali, n ir šer
džiai suriša poezijos pon nūs su dainv. Jautri dainos išrai kos prie
monėse. Moka kukliai ir oriai laikytis sceno'e. Buvo m m:ntų konce te 
kada pas'g'rsdavo paprastumas, skatinantis susikaupti, susimąstyti 
tyloje, kurioje ne tik melodija ir žodis girdimas, bet Įr neišsakytos 
mintys.” Nuotr. A. Kezlo

kriminaliniai kaltinimai Bra
žinskams, kad jie būtų, tuoj grą
žinti Sovietijcn. Jie buvo atsiun
tę savo žymų teisėją kartu su 
keturiais parlamentarais, šie tu
rėjo pasitarimus su turkų rink- 
i. e profesorių grupe. Buvo pa
kirti du teisininkai profesoriai 

iš Istanbulo u-to ir du iš Anka
ros u-to teisių fakulteto; jų tar
pe buvo ir prof. Faruk Erim, 
Ankaros u iversitcto teisių Ja
kui eto dekanas ir Turkijos Tei
sininkų są . prezidentas. Pasta
rasis po šio pasimatymo su ru- 
r lis parašė žiaurų straipsnį 
prieš Bražinskus ir prieš Trab- 
zono teismą, kuris nusprendė, 
kad 'n bėgimas buvo pagrįstas 
pelitiniais motyvais, bet jokiu 
būdu re kriminali"ia.is. Tarp 
kitko jis išs'reiškė, kad teismo 
sprendimas buvo per greit pa
darytas, ir, klad “skubų darbą 
velnias neša”, šitas prof. Erimo
pasisakymas prieš teismo spren 
dimą sukrė ė net pačius turkus.
Tada prof. dr. A’tueg parašė 
straipsnį prieš Erimo toki pa
reiškimą ir apgynė Briazinskus 
’r patį teismo sprendimą.

Rūpesttng"! plo’n’a mirų 
pabėgėlius

Gruodžio 8 d. išvykom į An- 
arą ir popiet apla kėm United 
"ations Hi.gh Commiss'oner for 

■’efvgeees poną K’aus Feldman. 
K. Feldman pasakė mums kad 
's nėra matęs Bražinskų ir ne- 
ada darkyti jų, kol jie neturi 
^bėgėlių teisių. Jis pasakė, kad 
"e yra turkų saugumo policijos 
'■riežiūroje ir greičiausiai yra 

laikomi kalėjime, nes kalėjimas 
’.uug saugesnis, negu kokia kita 
te a.
Paklcuečm, kur, jo nuomone, 

"tų gal'm'a tolau kreipeis, tai 
n patapė, kad galime aplankyti 
~ną Nem’et Kahraman, Em- 
vet Genei Mudurlugu, Turki- 

os aukštą ą policiją. Jis patele
fonavo N. Kahraman ir prane
šė. kad priims mus rytoj, 10 vai. 

i ryt.o.
Trcč;a.dieno rytą nuvykom 

pus peną Kahrciman. Jis mums 
, nesakė, kad nėra pas’keitimų 
Braz'nskų reikale. Jie yra geroj, 

j saugioj globoj ir laukia te’smo. 
I E. Armanienei pasakius, kad ji 
i nori Juos prma'yti, nes yra su- 
j sirūpinųpi jų sve'kata ir gerbū
viu, jis atsakė, kad jų priežiūra 
yra ypatingai gera, jie "et svo
rio priaugo Turkijoj. Niekas ne
dali su jais pas:matyti, nei prie 
jų prieiti, kol neb”s ju byla iš
spręsta. Turkai te'kia ūems 
nuoširdžią prieg’audą ir pakar-

Magdalena Stankūnienė Gėlės (mozaika)
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KAKTUSO PRIESAIKA
D. MICKUTE - MITKIENE

Kažkas, išgirdęs mano anglišką tarimą, 
Klausia: kokio esi kilimo?
Atsakau: esu lietuvė.
Tu lietuvė? O kur 'Javo tautietis Simas?
Ir atsakau: aš nežinau, koks nūdien jo likimas... 
Ir žiūriu — rilečiai renkasi būriu,
Bet aš daugiau sakyt ką .neturiu,
Nes man širdy toks smaugian is graudumas... 
Einu tobni. Sunkiai valdaus.
O iš paskos, <
Ir iš vidaus,
Ir aplinkos
Mane vis vejasi tas paklausimas:
O kur gi šiandien laisvėn bėgęs Simas?

Namo grįžtu.
Čia kaktusas darže didysis, , ‘
Išsikerojęs ir ištvsęs,
Man moja spygliniu pirštu:
Girdė jau ga ndą —
(Jo nepamirštu.) 
Pro šalt skridęs vėjas 
Jį sielvartingai pakuždėjęs. 
Sako: jūreivis iš Rytų,
Ilfjri ten priespaudoje kentęs,
Svajojęs laisvę, tartum šventę, 
l em ingąiį jt>n šokęs šuolj, 
Galvažudžių glėbin papuolė...
Spyglius, kaip adatas turiu, 
Kas tik nris'liečia — duriu...
Prisiekiu kalrtuso žadž'n — 
Nepagailėčiau žmogžudžių!
Bet tUvo brolio, fiimano Kudirkos...

Nebaigęs kaktusas pravirko...

tojo tą, ką vyras pranešė per 
Forumą ir spaudą, parvykęs iš 
Turkijos, kad Turkijos valdžia 
yra Bražinskams paskyrusi ge
riausius advokatus ir gynėjus 
kurie rūpestirrgui tvarko bylą.

Atskirais keliais ui pačiu 
rūpimu reikalu

Sekančios dvi dienos buvo 
prd'eirtcs atskirai. E. / rma ie- 
nė nogėjo pasimatyti su asme
nimis, su k ’riais ji buvo susipa
žinusi p' imo';e kel'onėj. Tada, 
ne~avusi leidimo ;š Ankaros vy
riausybės pasimatyti eu Bra
žinskais, ji sugebėjo nuvykti į 
Trabzo -ą, ž nodama, kad 'ie tei 
nus'leido ir buvo ten pirmiausiai 
teisiami. Ji ten nuvyko, kaip 
Balfo įgaliotinė, o sprendžiantis 
teisėjas leido jai pas’ma yti su 
Brazi" skais. Ponia Armarienė 
pranešė apie tai Balfo se'me.

Aš tas dvi dienas praleidau, 
lankydama, tuos ministerivs, su 
kuriais vyras anksčiau svarstė 
Bražinskų re:kalą. Pasikalbėjus 
su dviem ministeriais, vienu se
natorių, vizų direktoriumi JAV 
ambasadoje, Informacijos sky

riumi ir Politinių reikalų konsu
lu, gavau panašias informacijas, 
kaip anksčiau. Sužinojau, kad 
JAV ambasada Turkijoj g'al pa
ti ir nespręstų v'zos reikalo. Jie 
kreiptųsi į Washingtoną. Pa
klaus a, ar mes turime draugų I 
Washin£Žo e, kurie mums pa- i 
dėtų, jei atsirastų opozicija jų j 
priėmimui į Amer ką, atsakiau 1 
kad vyrui parvykus iš Turkijos, ' 
ūs aplankė Wąshr-gtc'*ą, kur 
am pažadėta .pagalba kelių se

natorių 'ir kengresmanų Kong'r. 
Pccnan Puch'nski ypatingai pa- 
ž’dėjo vesti akcija ir, man be- 
vykstant į Turkiją, davė savo 
privačios, tiesioginės linijos nu- I 
merį Wachingtone, jei jo skubi 
pagalba būtų reikaringa, man , 
bebūnant Turkijoj.
Turki jos vidaus pe-gyvenimal !

Kaip ir visuose kraš vose, Į 
Turkria irgi turi kairiuosius ir 
dešiniuosius. Š‘uo mome”tu Tur 
kija pergyvena krizę. Mums be
būnant, grucdž'o 8 d. 26 vyres
nieji senatoriai pakilo ir prane
šė. kad jie sudarys naują poli
tinę partiją nuversti dabartinei 
valdžios partijai. Tiktai 10 se

natorių balsų dauguma gali nu
lemti senato balsavimus, tie 26 
sukilėliai yra visai rimtas pavo
jus valdžiai. Ministeris pirmi
ninkas Demerii yra palankus 
Bražinskams. Jo dešinieji minis- 
teriai nekenčia komunistų ir no- • 
ri sustabdyti jų didėjančią įtaką 
Turkijoje.

Kuomet Turkija pergyvena 
'choleros epidemiją, sumažinimą 
jos valiutos pasaulinėj rinkoj ir 
įtemptus santykius su sovietais, 
jų pačių tarpe “National As- 
sembly” kilo šitokia rimta opo
zicija esančiai valdžiai. 1960 m. 
Turkija pergyveno revoliuciją,^ 
kai buvo nuvers'.as premjeras 
Mendares, kuris norėjo įvesti 
diktatūrą. O dabar vėl kyla opo
zicija valdžiai.

Įdomūs turkų spėliojimai ir 
Sovietų suktybių atradimai
Įdomu, kad turkai viešai kal

ba, jog mūsų JAV generolų lėk
tuvas buvo tyčia nukreiptas į 
rusų pusę, panaudojus tam tik
rus signalus, kurie nustelbė tur-^ 
kų signalus.

Taipgi yra kalbama, kad ru
sų lėk'uvo pilotas, kuris atskri
do su dviem rudiis studentais 
pabėgėliais, buvo tas pats, kuris 
vairavo lėktuvą su Bražinskais! 
Šitas incidentas buvo plačiai ro
domas turkų televizijoje ir ivsi 
pametė, kad tas pats pilotas, 
nors jis labai mėgino nusikreipti 
'’uo fotografų, v’saip galva su
kinėjo, ir pagaliau, visai prisi- 
densė su savo rankomis. Vieša 
nuomorė irgi yra, kad *ie du 
naskesnieji studentai nebuvo 
tikri pabėgėliai. Jie prašė tur
ku valdžios politinių pabėgėlių 
teisių, ir jiems jos buvo sudrik
tos Vienas 'ų studentų vėliau 
m'bėgo iš pabėgėlių stovyklos ir 
buvo surastas komu-istų tarpe. 
Ši o turkai neskelbė pasauliui,# 
neo santykiai su sovietais ir taip 
yra perdaug įtempti.

Vienas valdž’os pareigūnas 
man asmeniškai pranešė Turki- 
joie, kad Erazinskų teismas 
vyksta dabar, šita ž’nia viešai 
neskelbiama. Bražinskai yra ap
klausinėjami “Court of Causa- 
tion” teisme, kuriame sėdi 5 tei
sė'ai. Šis teismas pras’dėjo lap
kričio 30 d. buvo manyta, kad 
jis gr’čitų gvei ai baigtis. Bet 
man bebūnant jo rūmuose gruo-^ 
dižo 11 d., jis dar nebuvo ga
vės pranešimo, kad teismas bai
dėsi, nei kad prieita prie kokio 
nors sprendimo.

IŠĖJIMAS IR GRĮŽIMAS
Žmona, pas vyrą grįžus, aša

roja:
— Atleisk... Gyvensim ateity 

gražiai...
— Kad išėjai — atleidžiu. Do

vanoju. Tik neatleisiu niekad, 
kad grįžai.

Savarankiškai

Ligonis, galų gale, prisišaukęs 
gydytoją:

— Ponas daktare, aš taip il
gai jūsų laukiau, kad jau ruošiau
si mirti be jūsų pagalbos.

Dali. Magda'en’. S ankūn enė, ku
rios darbą paroda C'urt'onio gale
rijoje atidaroma sausio 16 d.

Ruotr. V. Noreikos
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