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KA SKAITYTI IR NUO KO PRADĖTI?

Antrojo mūsų teatro festivalio srovėje

Išeivis skaitytojas kone alkūnė
mis trindamasis lageriuose su mū
sų rašytojais ir pažinodamas kai 
kuriuos čia Amerikoje, ypač, per 
spaudoje jų pasirodžiusius straips
nius, pasissakymus, gal būt, gal
voja, kad jie niėko naujo negalį 
jam pasakyti savo grožiniuose 
raštuose. Jei jau kuris labai pa
tinka, tai gal perskaito jo kelias 
knygas ir ilgus metus laukia ta
da pasirodant naujos. Yra įvairių 
skaitytojų ir, atrodo, jiems reikia 
atatinkamų knygų, rašytojų. At
rodo taip visuomet buvo ir kaž
kas panašaus dedasi net su mėgia
mom ar nemėgiamom televizijos 
programom. Patinkamos progra
mos sekamos kiekvieną kartą, kai 
tik jos pasirodo.

Bet, kadangi, ypač išeivijoje, 
produkcija pilna prasme neįma
noma ir net rimtesnis — produk
tyvesnis rašytojas kartais išsise
mia, skaitytojas į lietuviškos gro
žinės Kūrybos skaitybą gal turė
tų pažiūrėti ir “grupiniais krite
rijais”. Grupiniais ne šio žodžio 
politine spalva. Kriterijais, kurie 
neatitolintų jo nuo mėgiamo ra
šytojo, bet padėti} atrasti, kad ir 
netikslias, bet bent panašias gru
pes rašytojų, kuriuose jis pagal 
savo skonį galėtų pasirinkti ir at
rasti tai, ko jis ieško grožiniame 
prozos kūrinyje.
Ar grupėse ras savo mėgiamą 

rašytoją ir ar tokios grupės iš vi
so egzistuoja? Atrodo, kad skirtu
mas rašytojuose egzistuoja, ir gal 
tie skirtumai kaip tik padėtų skai
tytojui susirasti sau tinkamą gru
pę? Nors to paties rašytojo veika
lai patenka ir į kelias grupes.

Jei skaitytojui patinka įvykiai, 
kasdieniški ir nekasdieniški atsi
tikimai, į galvą ateina Almeno, A- 
lanto, Spalio ir kt. raštai, raštai 
kurie mėgsta aštresnę intrigą, ne
pagražintą faktą. Jei kam patinka 
kasdieniški, neatrinkti įvykiai, ne- 
sileidimas į bedugnių gelmes, 
buitinis, kartais labai sklandus 
raštas, į galvą ateina Būdavo, 

Barono, Naujokaičio, Pažė
raitės, Rūtos, Švaisto, Grincevi- 
čiaus, Baranausko ir dar kitų raš
tai. Jei kas nori įvykio ir išbalan
suotos gelmės, šiokios tokios reikš
mės (filosofijos?), su kiek aštres
ne intriga, nekasdienišku įvykiu 
— galima rekomenduoti jam gal 
“Šviesą lange", “Sąmokslą”, “Del
fino ženkle" pamėginimui, Alme
no, Jankutės, Joerg,Tininio, Alan
to, Jankaus, kai kuriuos ir Cinzo 
apsireiškimus?

Na, jei nepatinka, jei skaity
tojas ieško platesniio mosto, re- 
gionialinių (mūsuose gal tai bū
tų “kaimo”) ištęstų studijų, įman
traus stilistinio pasirodymo, žmo
nių, įvykių ir “gyvenimo piūvio”, 
gal ir ne visada išbalansuoto, bet 

-gerai apmąstyto, su sunkokai se
kama intriga, bet gerų,kartais ne
lengvai skaitomų, rimtų darbų, 
jam galima pasiūlyti “Kryžius”, 
“Dulkes raudonam saulėleidy”, 
“Miškais ateina ruduo”, Dovydė
no, Landsbergio, Tarulio, Barėno, 
Rūtos, Andriušio, Alanto istorinę 
ir kitų prozą. Bet, jei yra tokių, 
kurie mėgsta intelektualinius, 
surrealistinius, lengviau ar sun
kiau skaitomus, būties problemas 
keliančius, formos ieškančius, ne
paprastus įvykius liečiančius ir ne 
paprastai juos aprašančius kūri
nius, jiems gal patiktų “Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai”, “Balta 
drobulė”, “Čelesta”, “Proza”, “I- 
karo sonata”, Pūkelevičiūtės, 
Mazalaitės, Dičpetrio, Janavi

čiaus, Kairio, Landsbergio, Ost
rausko raštai, dramos ir kt.

Laikraščiai iškarpose taipgi pa
teikia nemaža prozos, romanų 
(žurnalai tuo dar daugiau turėtų 
domėtis), kad skaitytojui paleng
vintų pasirinkimą sau tinkamos 
“grupės”. Knygų turime apsčiai, 
tik skaitytojas turėtų apsispręsti, 
ko jis pageidauja, ko jis nori, ku
ris rašymo būdas, kokia įvykio 
slinktis (lėta, greita, puošta,“nuo
ga”, su apmąstymais, įforminta) 

jam patinka. Knyga, ypač groži-

Šiomis dienomis DRAUGO re
dakcijoje lankėsi LB Kultūros 
fondo ir II Teatro festivalio ko
miteto pirmininkas Anatolijus 
Kairys. Šia proga jis sutiko pa
sidalyti keliomis mintimis apie 
ateinančią savaitę prasidedantį 
Teatro festivalį.

— Neabejojame, kad 11 Teat
ro festivalis įvyks, bet ar sunkus 
buvo jo paruošimas? Kokias kliū
tis teko nugalėti?

— Šiandien kiekvieno, kad ir 
mažiausio kultūrinio įvykio pa
ruošimas yra nelengvas uždavi
nys. Betgi II JAV ir Kanados 
Teatro festivalis nepriklauso prie 
“mažiausio kultūrinio įvykio”, 
taigi ir jo paruošimas buvo žy
miai sunkesnis. Kada turima rei
kalo su keliais teatriniais viene
tais, su daugeliu žmonių, tai su
siduriama su eile problemų, ku
rių nugalėti kartais neįmanoma, 
nes jos nepriklauso nei komite
tui, nei pirmininkui. Vienas iš 
sunkiausių tokio įvykio organi
zavimo darbų yra dramos sam
būrio angažavimas. Niekas ne
gali prie geriausių norų pasakyti, 
kas bus po metų ar dviejų. Ko
kios sąlygos, kokios problemos, 
kokie reikalavimai iškils kelionės 
į Chicagą metu ir t.t Todėl duo
ti įsipareigojimai neįsikūnija, už
tikrinimai atkrinta, pažadai te
lieka popierio vertės ir t.t. Nuos
tabiausia, kad tai įvyksta be blo
gos valios, vien dėl susidėjusių 
aplinkybių, netikėtai susikompli
kavusių vietos sąlygų ir pan.Nors 
aš nemėgstu “sėti liūdnų min
čių”, tačiau turiu pažymėti, kad 
teatro darbas eina vis sunkyn ir 
sunkyn, meninės pajėgos retė
ja, entuziazmas mažėja, finansi
niai ištekliai vis labiau išsenka. 
Todėl iki paskutinio momento 
žmogus nežinai, kiek vienetų da
lyvaus festivalyje ir kokie. Turi 
organizuoti, pasitikėdamas “savo 
gimimo žvaigžde”.

Festivalio paruošos darbą vidu
je lengvino stiprus ir energingas 
komitetas. Komiteto vicepirmi
ninkas spaudos ir propagandos 
reikalams p. Br. Nainys, vienas 
iš aktyviausių mūsų bendruome
nės narių, parodė daug sumanu
mo ir valios savo darbe. Lėšų tel
kimo pareigose nepaprastai daug 
darbo įdeda mok. Stasė Peterso
nienė. Skanias vaišes rengia Jo
nė Bobinienė, pasikvietusi virėją 
ponią Matulaitienę. Joms pade
da M Grėbliūnienė. Techniškais 
darbais rūpinasi J. Šlajus ir P. 
Beinoras. Paruošiamieji darbai 
eina prie pabaigos ir jie didelio 

rūpesčio nekelia — kas įsiparei
gota, bus ir padaryta.

— Mes žinome, kad šalia Te
atro festivalio darbų, Jūs rūpina
tės ir LB Jaunimo teatro veikla. 
Gal trumpai apie jį?

— Taip, tenka koordinuoti,jei 
šis žodis skaitančiam ką nors reiš- 

i kia. Nesileisdamas į kalbines te
orijas, Jūsų aiškesniam vaizdui, 
duosiu LB Jaunimo teatro’ šių pa
skutinių metų (1971) veiklą nuo
gais faktais. 1. Šiais 1971 metais, 
sausio 16 d. LB Jaunimo teatras 
pastatė Kazio Binkio 5 v. pjesę 
ATŽALYNAS, po premjeros bu
vo surengti dar 4 spektakliai sau
sio 17, vasario 13 (uždaras, tik 
vyr. lituanistinių mokyklų moky
tojams ir mokiniams), balandžio 
3 ir balandžio 4 dienomis. AT
ŽALYNĄ režisavo akt. Juozas Va

nė, visuomet turės asmenišką au
toriaus štampą, bet jo kūriniai 
skaitytojui, ypač tiems, kurie ne
susigaudo, ką reiktų jiems skaityti 
ir nuo kurio pradėti, gal ir kris 
į minėtas skaitytojo patogumo 
dėlei čia pateiktas penkias sche
matiškas grupes.

Kai atsibosta mėgstamos prog
ramos televizijoje, kai neužtenka 
“trynimosi alkūnėmis”, pažinties, 
ar rašytojų straipsnių laikraščiuo
se, atverskime tada jų grožinį la
pą ir, pasirinkę, skaitykime ir jį.

P. Mln.

Pokalbis su artėjančio Teatro festivalio komiteto pirminin. Anatolijum Kairiu

lentinas.
2. 1971 m. gegužės 29 d. LB Jau
nimo teatras suvaidino antrą šiais 
metais premjerą: šių žodžių auto
riaus 3 v. dramą PALIKIMAS. 
Po premjeros buvo clar du spek
takliai: gegužės 30 ir 31 dieno
mis. PALIKIMĄ režisavo komp. 
Darius Lapinskas.
3. II Teatro festivaliui ruošiamas 
Kosto Ostrausko divertismentas 
MELAI. Premjera ketvirtadienį 
ir vienas spektaklis penktadienį. 
METAI yra trečias LB Jaunimo 
teatro pastatyminis darbas šiais 
metais. METUS režisuoja Marytė 
Smilgaitė, LB Jaunimo teatro 
veiklos akivazdus produktas.

Taigi, tik per vienerius šiuos 
metus buvo duotos trys premje
ros su 10 spektaklių. Tenka pa
žymėti, kad ne visuose pastaty
muose dalyvavo išimtinai jauni

Ludolfs Liberts (žymusis latvių dailininkas urbanistas) Senasis Rygos uostas
Šiuo Latvijos sostinės vaizdu prisimename latvių tautos 53-čią nepriklausomybės sukaktį, kurią visi lat
viai laisvajame pasauly viešai, o pavergtoje tėvynyje savo širdyse paminėjo lapkričio 18 dieną. Nepalūžu
si ir herojiška mūsų brolių latvių tauta prieš baisų rusinimo tvaną šiandien kovoja. įtempusi visas jėgas 
ir pavergtoje Latvijoje, ir laisvoje išeivijoje. Ypač kultūriniame kovos sektoriuje latviai yra išvystę gyvą 
ofenzyvą, moksle, mene, muzikoje ir aplamai intelektualiniame gyvenime pasiekdami puikių rezultatų. 
Tiek tėvynėje, tiek išeivijoje ypač gyvastinga yra latvių lieratūra, ten ir čia suspėjusi išsiauginti labaį 
kūrybingą jaunąją rašyojų kartą: Laisvės šventės proga latvių kultūrininkams linkime tokią kūrybingą 
nuotaiką išlaikyti iki pat naujojo Latvijos prisikėlįmo laisvam gyvenimui:

mas.
Pvz. ATŽALYNO veikale, kur 

yra 33 veikėjai, dalyvavo 11 ak
torių svečių iš kitų sceninių vie
netų arba jokiai organizacijai ne
priklausančių. METŲ sąstate ir
gi yra LB Jaunimo teatrui ne
priklausančių aktorių. Už kiek
vieną talką LB Kultūros fondas 
yra ir pasiliks nuoširdžiai dėkin
gas.

Nuo įsisteigimo dienos praėjo 
pusketvirto meto, įskaitant ir su- 
siorganizavimo laikotarpį, kuris 
buvo reiklus ir triukšmingas, bet 
mažai vaisingas. Per trumpą lai
kotarpį buvo duotos 6 premje
ros: Curriculum vitae. Viva poe- 
sia. Penki stulpai turgaus aikštė- \ 
je, Atžalynaas, Palikimas ir Mėtai. 
Vidurkis — 2 premjeros į metus. 
Nesakome, kad daug, bet reika
lauti daugiau iš mūsų studijuo-

Jahčio jaunimo ar įvairiais kitais 
darbais užsiėmusio LB Jaunimo 
teatro koordinatoriaus irgi nebū
tų realu.

— O kaip Jums atrodo mūsų 
Jaunimo teatro ateitis? Ar jis pri
gis ir įsipilietins? Ar Jūsų pastan
gos nebus tuščios?

— Šis klausimas rodo, kaip 
žmonės netiki ateitimi arba tiki 
jos beviltiškumu. Aš manau ki
taip. Po to, ką mes nuveikėme 
vien šiais metais, pesimizmui vie
tos neturėtų būti. LB Jaunimo 
teatras yra mūsų kultūrinio gy
venimo faktas. Jis yra prigijęs ir 
įsipilietinęs iki savarankiškumo 
ribos. Jis veiks ir gyvuos net ir 
be vyresniųjų globos. Teatro jau
nimas, nelyginant upė prie pat 
šaltinio, ras savo vagą ir kryptį. 
Mano rūpestis buvo išjudinti, pa
rinkti ir paruošti. Tasai darbas 
yra atliktas, ir aš Jaunimo teatru 
neabejoju. Jaunimo teatras jau 
ne tik narių, bet ir režisierių turi 
iš savo tarpo: Marytė Smilgaitė, 
Živilė Numgaudaitė ir Rimvydas 
Vasiukevičius. Pastarasis šiais me
tais išvyko studijuoti į Los An
geles universitetą, specialiai dra
mos ir režisūros dalykų.

Mažėjančius Jaunimo teatro 
narius papildo nauji, nes jauni
mas yra neišsemiama versmė. 
Kiekvieneriais metais mūsų LB 
Dramos studija gausėja. Pirmais- 
siais metais, nors užsirašė 20 na
rių, ją telankė 8 asmenys. Antrai
siais metais užsirašė 14, bet lan
kė 12, trečiaisiais metais lanky
tojų skaičius irgi buvo nežymus, 
bet maždaug pastoviai vidutinis. 
Šiais metais užsirašė 28 asme
nys pirmą dieną ir vėliau įstojo 
dar 8 mergaitės. Kadangi daug 
nubyra arba dėl laiko stokos ne 
visada gali ateiti, pastoviai šiais 
metais studiją lanko 22 asmenys. 
Ir jie visi nori vaidinti. Pasikalbė
kite su jais. Jei Drėmos studija 
vaidintų, o ne mokytų, lankyto
jų skaičius būtų dvigubai dides
nis. Didžiausia Dramos studijos 
problema yra kirčiavimas ir tartis, 
todėl ir vaidinti ne visi gali, nors 
visi nori. LB Dramos studijos stip
rėjimas, jaunimo entuziazmas ir 
mūsų visuomenės palankus teat
rui nusiteikimas “tuščias pastan
gas” paverčia vaisinga piūtimi.

Žinoma, bent Chicagos lietu
vių teatrinio gyvenimo ateitis 
gera dalimi pareis ir nuo artė
jančio festivalio. Ypač nuo vi
suomenės juo susidomėjo. O 
spektaklių vietas užpildyti žiū
rovais, atrodo, čia dar turėtų 
būti nesunku. Ypač, kad ir visi 
trys veikalai yra čionykštei pub
likai tikra naujiena.

Va, losangeliečiai atveža ne
seniai konkurse premijuotųjų 
ryškaus mūsų dramaturgo Al
girdo Landsbergio komediją, 
“Paskutinis piknikas”, hamilto- 
niečių šviežiena — žinomo mū
sų romanisto ir dramaturgo Jur
gio Jankaus "Audronė”, gi ChL 
cagos jaunimas jėgas bandys 
su modernaus Kosto Ostrausko 
"Metais”.

Tai vis festivalio programos 
trys stulpai, kuriuos pastatyti 
ir sėkmingai išversti vien tik 
aktorių ir režisierių neužten
ka, reikia ir gausių žiūrovų.
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Armijos vadas tėvynės giriu glūdumoje
Kap. J. Žemaičio kelias į garbę ir mirtį

VLADAS RAMOJUS

Kasmet lapkričio 23 d. mini
me Lietuvos kariuomenės šven
tę. Ant garbingųjų tautos vyrų 
pjedestalo šiemet vertai iškelia
mas ir naujas vardas — jūrinin
ko Simo Kudirkos. Mano nuomo
ne, tų vardų galerija žymiai pa
didėtų, jei giliau bei atidžiau pa
tyrinėtume 1944—1951m. laiko
tarpį, kai Lietuvoje vyko kietos 
partizanų kovos su okupantais 
už tautos laisvę. Ten iškilo šim
tai, o gal ir tūkstančiai, naujų 
vardų, mums beveik nežinomų. 
Todėl kariuomenės šventės pro
ga noriu iškelti 1953 m. bolševi
kų sušaudyto kap. Jono Žemai
čio tiesiog legendinį kelią į gar
bę ir mirtį tuo metu, kai mūsų 
Lietuvoje jau nebuvo. Kap. J. Že
maitis 1951 m. gruodžio mėn. 
kovos lauke, būdamas Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžio prezidiu
mo priminlnkas, atseit vyriausias 
Lietuvos pogrindžio armijos va
das, buvo suparalyžuptas, ir jį 
pareigose pakeitė leįt. Adolfas 
Ramanauskas.Tad dabar kaip tik 
ir sueina 20 metų, kai kap. J. Že
maitis dėl ligos liko išjungtas iš 
aktyviosios rezistencijos. Dvejus 
metus išsislapstęs bunkery Šim
kaičių miške, 1953 m. gegužės 
23 d. jis buvo rusų suimtas, o 
nuo liepos 2 iki 24 d. sovietinio 
sugumo tardytas, sunkiai apkal
tintas ir .sovietinės spaudos ži
niomis, sušaudytas (LE, XXXVI 
t., 540 psl.).

Kap. Žemaičio kelias į garbę ir 
mirtį, kuriam nušviesti naudo
juos jo paties prisipažinimais so
vietiniam saugumui ((“Faktai 
kaltina”, Vilnius, 1968 m., psl. 
203-232) parodo, kaip maži lais
vės kovotojų daliniai, išsiblaškę 
po visą kraštą, Lietuvos laisvės 
kovos sėkmingesniam tęsimui bu
vo jungiami į rinktin.es, apygar
das, o vėliau ir vienos bendros 
vadovybės žinion; kaip buvo mez
gami ryšiai su Vakarais, su ten 
esančiais Lietuvos laisvinimo 
veiksnais, kaip jie susilaukė šio
kios tokios pagalbos ir iš Vakarų.

Kpt. Jonas Žemaitis gimė Pa
langoje 1909 m. Paryžiuje baigė 
karo akademija, tarnavo Lietu
vos kariuomenėje, pirmuoju bol- 
Ševikmečiu buvo 617 pulko mo
kyklos viršininkas. Prasidėjus 
karui, nevykdė raud. armijos įsa
kymo, nesitraukė į Rusiją, bet pa
sidavė vokiečiams. Jų pasiūlymą 
jungtis į Lietuvių savisaugos da
linius atmetė. Vėliau nuvyko į 
Šiluvą, kur buvo žemės ūkio ko
operatyvo vedėju. 1944.III. 15 pa
kviestas įstojo į gen. P. Plechavi
čiaus Vietinę rinktinę ir buvo 
paskirtas 310 bataliono vadu. 
1944 m. gegužės pradžioje, vo
kiečiams VR likvidavus, pabėgo 
ir slapstėsi nuo suėmimo, dažnai 
slapta susitikdamas su pogrin
dyje egzistuojančios Lietuvos 
Laisvės armijos Žemaitijos srities 
vadais.

Raud. armijai užėmus Šiluvos 
valsčių, 1944 m. rugsėjo mėn. 
sovietinis saugumas jau ėmėsi ieš
koti kap. J. Žemaičio. Iki 1945m. 
sausio mėn. nuo saugumo jis 
slapstėsi slėptuvėse, kol su juo ry
šius užmezgė LLA dalyvių gru
pė — Bartkus, Juodis ir Petryla. 
Oficialiai į partizanus jis įstojo 
1945.VI.2. Tai įvyko Bedančių 
miške, Raseinių vals. Ten buvo 
“Žebenkšties” rinktinės būstinė, 
miške telkėsi apie 40 laisvės ko
votojų, o rinktinės vadas buvo 
kap. J. Čeponis — Ščepavičius.

Po kelių dienų “Žebenkšties” 
rinktinės partizanai patyrė, kad į 
Biliūnų dvare esančią ligoninę 
rusai slapta atvežė kautynių lau
ke paimtą į nelaisvę sužeistą par
tizaną aviacijos Įeit. Kasperavičių. 
Buvo suorganizuotas ligoninės 
užpuolimas, kuriame dalyvavo

1946 m. birželio pabaigoje Žai
ginio miške atsirado Kėdainių 
rinktinės vadas “Jurgis”, Lietu
vos kariuomenės atsargos kari
ninkas, ir tuo būdu su kėdainiš
kiais buvo užmegzti ryšiai, nors 
ir neilgam, nes po kurio laiko 
“Jurgis”, suklastojęs dokumentus, 
legalizavosi, o jį pasekė ir kiti, 
slapta įsidarbindami “įvairiose 
respublikos vietose”...

1946 m. liepos mėn. kap. J. 
Žemaičio ir jo vyrų bunkerį ap
supo rusų kąriuomenė ir saugu
mas. įsiliepsnojo sunkios kauty
nės, kurių metu visi partizanai 
pralaužė apsupimą ir pabėgo. 
Sovietinėje 
“Negalėjome 
pralaužėme 
gome...”)

versijoje rašoma: 
priešintis, todėl 

apsupimą ir pabė-

20 partizanų. Jie nuginklavo sar
gybinius, išlaisvino Įeit. Kapera- 
vičių ir dar vieną partizaną, ta
riamai gydomą nuo “nervų su
trikimo”.

Norėdamas užmegzti artimesnį 
ryšį su Šiaulių, Raseinių, Kėdai
nių ir Tauragės apylinkių laisvės 
kovotojais, kpt. J. Žemaitis su ke
liais vyrais netrukus patraukė į 
Šiaulių miškus. 1945. VII. 22 
Kelmės apylinkėse 45 partizanų 
grupę užpuolė raud. armijos da
liniai ir apsupo. Sovietinių šal
tinių duomenimis, užpuolimo 
metu žuvę 14 partizanų ir dvi ry
šininkės. Kiek žuvo rusų, nesako
ma. Atrodo, kad tos kautynės su
trukdė rezistencijos vyrams pa
siekti šiauliškius.

Nukryžiuotasis (pastelė)Vytautas Kasiulis
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

ir jos vadu paskirtas iš bolševikų 
ligoninės išvaduotas aviacijos 
Įeit. Kasperavičius. Įkūrus 
“Kęstučio” apygarda, kap. J. Že
maičiui atiteko kiek makesnės Ra
seinių rinktinės vado pareigos.

Kadangi Raseinių aps. veikė 
trys partizanų rinktinės, iki 1947 
m. vasaros kap. J. Žemaičio dė
ka jos buvo sujungtos į vieną 
“Žebenkšties” rinktinę. 1947 m. 
pavasarį J. Žemaitis sužinojo, kad 
rusai Batakių miške aptiko nese
niai sudarytos “Kęstučio” apyg.

Kun. Justinas Lelešius, Lietuvos partizanų “Tauro” apyg. kapelionas, 
žuvęs bunkeryje prie Veiverių 1947 m. rugsėjo 25 d. su “Birutės“ rink
tinės štabo nariais. Kun. J Lelešius buvo gimęs 1917 m. Navadosų 
km., Marijampolės aps., įšventintas 1943 
gų seminariją.

m., baigęs Vilkaviško kuni-

jau buvęs Vakaruose, vadas Bal
tūsis — “Žvejys”.

“Kęstučio” apyg. štabas, kap. 
J .Žemaičio vadovaujamas, įsikū
rė keturiuose bunkeriuose 7—8 
km. spinduliu Stulgių miestelio 
apylinkėse. Jis čia išbuvo iki 19- 
48 m. pavasario. 1948m. liepos 
mėn. kpt. J. Žemaitis jau buvo 
išrinktas Vakarų Lietuvos srities 
ginkluotųjų pajėgų vadu. Srities 
štabui priklausė-trys partizanų a- 
pygardos: “Kęstučio”, “Žemai
čių” ir “Prisikėlimo”. Įdomu, kad 
1948m. “Kęstučio” apyg. lankstu
mo sumetimais buvo perskelta 
ir šalia “Kęstučio” įsteigta ir 
“Prisikėlimo” , apygarda, vado
vaujama Bartkaus. Apskrityse su
daryti rajonai, • rajonuose—rink
tinės, rinktinėse — būriai.

Tuo metu, kai J. Lukša 
— “Daumantas” laisvuosiuose 
Vakaruose rašė dokumentinę 
knygą “Partizanai”, Vakarų Lie
tuvos srities ginkluotų pajėgų va
das kap. J. Žemaitis turėjo už
mezgęs ryšius su “Tauro” apyg. 
vadu Baltūsiu — “Žveju”, o jam 
žuvus, su jo įpėdiniais. Taip pat 
palaikė ryšius su Šiaurės rytų 
Lietuvos (“Kalnų”) srities vadu 
Įeit. Kimštu — “Žalgiriu”, kuris 
buvo į vieną sritį sujungęs ten 
veikiančias “Vyties”, “Vytauto 
Didžiojo” ir “Didžiosios kovos” 
apygardas. Tuo metu rusų ir sau
gumiečių sutriuškinta skaudžiai 
kraujavo “Žemaičių” apygarda, 
vadovavusi partizanų veiklai dau
giausia Telšių apsk. Bet ši 
apygarda, vadovaujama Milaše
vičiaus, greit buvo atstatyta.

1947—48 m. kapt. J. Žemaitis, 
būdamas Kęstučio apyg. vadu, 
pavedė Joniškio “Kunigaikščio 
Žvalgaičio” rinktinės vadui (a- 
pie šią rinktinę rašoma “Kritu
siųjų už laisvę” I tome) užmegz
ti ryšius su Latvijos pogrindžiu. 
Apie tai kap. J. Žemaičio tardy
mo protokole sakoma: “Vėliau 
mes priėjome išvadą, kad Latvijos 
respublikoje nėra tokių ginkluo
tų gaujų (cituojama iš sovieti
nio leidinio — V.R.), kaip Lietu
voje, jos ten veikia kitokiais me
todais, t.y. nacionalistinės orga- 

I nizacijos sudarytos iš legaliai gy
venančių asmenų...”

1948 m. liepos 1 d. įsakymu, 
Vakarų Lietuvos srities štabas 
buvo pavadintas “Jūros” sritimi. 
Praėjus 7 ar 10 dienų, kpt. J. 
Žemaitis “Jūros” srities vadovavi
mą perdavė Milaševičiui, o pats 
rūpinosi vyriausios Lietuvos p- 
grindžio vadovybės sudarymu. 
Tam pritarimą dayęs ir naujasis 
“Tauro” apyg. vadas “Saidokas”, 
nes Baltūsis — “Žvejys”, o taip 
pat ir jo įpėdinis “Rymantas”

ir kautynėse žuvo apyg. 1 
ltn. Kasperavičius su kitu . 

Netrukus kap. J. Čeponis Birbi- štabą 
liškės miške suorganizavo “Vai- vadas 
doto” partizanų rinktinę, kurios štabo nariu. Rinktinių vadai su- 
riba siekė Girkalnio, Seredžiaus, sitiko 1947 m. gegužės 20—25d. 
Veliuonos ir iš dalies Šimkaičių miške prie Gegės kaimo, Rasei- 
valsčius. Tas pats kpt. J. Čeponis nių aps. Čia buvo sudarytas nau- 
ir Bartkus susirišo su Tauragės jas “Kęstučio” apyg. štabas ir a- 
rinktinės vadu Danilevičium ir pygardos vadu paskirtas kpt. J. 
buvo sušauktas platesnis parti- Žemaitis. Apie tai tuojau buvo 
zanų vadų pasitarimas. Jo metu painformuotas kitoje pusėje Ne
iš Tauragės, Raseinių ir “Vaido- muno veikiančios “Tauro” apy- 
to” rinktinių sudaryta “Kęstu- gardos, kuriai priklausė ir J. Luk
šio” vardo partizanų apygarda ša —“Daumantas”, tuo laiku

i buvo jau žuvę.
Taip 1949 m. vasario 1 d. bun- 

| keryje tarp Baisiogalos ir Radvi- 
l liškio, “Prisikėlimo” apyg. ribo
se, slapta susirinkę Lietuvos rezis
tencijos atstovai bei vadai įstei
gė visus Lietuvos partizanus su- 

Į jungusį štabą —Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdžio centrą, prezidiu
mo pirmininku išrinkdami kap. 

i Joną Žemaitį.
Vadų bei atstovų slaptame su

važiavime, kuris truko net 20d., 
dalyvavo: 1. A. Ramanauskas — 
“Vanagas”, Pietų Lietuvos sri
ties vadas; 2 Šibaila — “Merai- 
nis”, prezidiumo viešosios dalies 
skyriaus viršininkas; 3. Bartkus 
“Žadgaila”, prezidiumo sekreto
rius; 4. Gužas—“Kardas”, Vaka
rų Lietuvos srities štabo virši
ninkas. 5. Grigonis — “Užpalis”, 
“Prisikėlimo” apyg. vadas; 6. 
“Faustas”, “Tauro” apyg. vadas; 
7. Bronius Lesys — “Naktis”, 
“Prisikėlimo” apyg. štabo virši
ninkas; 8. Jonas Žemaitis — “Vy 
tautas” (partizaninis slapyvar
dis —V.R.), vyriausias ginkluo
tųjų pajėgų vadas ir laikinai ei
nantis prezidiumo pirmininko 
pareigas.

Pasitarime nutarta pasivadin
ti Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžiu, 
vadovavimą Lietuvos pogrindžiui 
pavedant LLKS tarybos prezidiu
mui ir laikant jų vyriausiuoju 
vykdomuoju organu. Kartu vie
toje nutarta išrinkti ir keturis pre
zidiumo, kaip vyriausio organo, 
narius. Suvažiavimas patvirtino 
kap. J. Žemaitį — pirmininku, 

: Šibailą — politinės dalies sky
riaus viršininku, Bronių Lesį — 
viešosios dalies skyriaus virši

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LldOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9Vai.: v 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322» 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia skambinti 374-8013

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 68-čtos tr California 

Valandos pagal susitarimą:
Plrmad., antrad., ketvlrtad. nuo 

6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 2 Iki 2:80 vai.

Trečiad. Ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 478-4042 

Resid. tel. WAlbrook 5-8048 

ninku ir Bartkų — prezidiumo 
tarybos sekretorium.

1949 m. birželio mėn. LLKS 
prezidiumo nariai, kpt. J. Žemai
čio prisipažinimu sovietiniams 
tardytojams, gavo iš Vakarų VL- 
IKo atstovų posėdžio, kuriame 
dalyvavo specialus rezistencijos 
atstovas “Skrajūnas”, protokolą, 
taip pat informaciją apie VLIKo 
veiklą.

Toliau kap. J. Žemaitis sovie
tiniams tardytojams pasakojo: 
“Susipažinęs su medžiaga, gauta 
iš VLIKo, aš nusiunčiau į V. 
Vokietiją jo adresu laišką, kurį 
pasirašaiu kaip LLKs prezidiumo 
primininkas. Laiške patvirtinau, 
kad LLKS prezidiumas gavo pa

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTEB
860 Summit Street

Route 58 — Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt., 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmt
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: plrmad 1> 

ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. tr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477 Rez. PR 8-696O

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN . EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

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

Ofiso Tel. PR 8-2220
Varnu — rezid. — PRoenect 8-908'
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest OSrd Street
irmao., antrad., ketvlrtad ir penai 
nuo 12 tkl » vai. ir nuo r> Iki 8 
vai vak. šeštad nuo 1 iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Streel

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 1
Iki 8 vai. Trečiad. ir Seštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-(881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IW7 So I9tb Court Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. Ir 
leštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525

Telef. veikla 24 vai.

Tel. ofiso ir buto OLjrmplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Tel REliancr 5-181 >
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. b 
penktad nuo 12-4 vaJ p. p. 6—1 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ii 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South \Vestern Avenue
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nur 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p
Ofiso telef. RE 7-1168 

________ Rez. tel. 239-2919_______ ”

Perskaitė "Draugą", duo 
kit« jį kitiems pasiskaityti. 

siųstus dokumentus ir Lietuvos 
pogrindžio vardu prašiau suteik
ti mums materialinę bei morali
nę paramą...”

Maždaug šitoje vietoje ir bai
giasi kap. Jono Žemaičio kelias 
pokario Lietuvos rezistencijoje, 
trukęs maždaug šešerius metus. 
Pradėjęs jį 1945 m. nuo eilinio 
kovotojo “Žebenkšties” partiza
nų rinktinėje, Raseinių aps., per 
ketverius metus iškilo į patį 
aukščiausią postą — tuometinių 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų va
do. Postas tolygus ankstyvesnie- 
siems Lietuvos kariuomenės va
dų — gen. S. Žukausko, gen. S. 
Raštikio ir kitų — paštams. To- 

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 lst Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS IJGOC 
2454 VVest 71st Street 

(7 lst ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.

Ketvirtad. tr šeštad. nuo 9 v. ryti 
iki 11 vai. ryto — tik susltarue

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

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

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai. aDtrad nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad nuo 5-7 vakare 

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\dresas: 4255 VV: 63 rd Stree* 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez GRovehill 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
liti 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v vak 
antr. tr penkt nuo 12 tki 2 vai p p 
r vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chlrurgiia 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v, v. penktad. 10—13 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždarui* 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligor 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 59th St 

Tel. PRoepect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt. nuo 2 tki 4 vai. ir nuo 6 tkl f 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
taiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR, V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

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

Trečiad ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 7lst Street
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 3—8 ir 6—8 
penkt 7—6 *a4t narni susiartina.

rinktin.es
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Kai džiaugsmingasis dailininkas liūdi
Metai po metu Chicagos lie

tuvių visuomenė turi progos pa
matyti įvairias meno parodas 
Čiurlionio galerijoj. Ne visos iš 
jų pasižymi labai aukštu lygiu 
ar kūrybingumu. Dauguma jųj 
būna tik vidutiniškos. Kai kurios I 
net gana mėgėjiškos. Gabesni I 
dailininkai, suruošę vieną paro
dą galerijoj, pasispyrę šoka į A-1 
menkos visuomenę, stengdamie
si įsijungti į platesnes sroves. Su-1 
radę ten bent kokį pasisekimą, 
daugiau su savo darbų parodom > 
Čiurlionio galerijon negrįžta. 
Gaila, kad taip yra, nes lietuvių 
visuomenė netenka rimtesnių ir 
ypatingesnių parodų. Tačiau vi
suos įpročiuos pasitaiko ir išim
čių. Metams riedant, kai kurie1 
dailininkai vis dėlto nepasidi
džiavo, net iš tolimesnių kraštų 
atveždami Čiurlionio galerijon 
savo parodas. Ir štai, paskiausia 
viena tokių šviesių išimčių — 
dail. Vytautas Kasiulis, kuris jau 
antrą kartą su savo paroda mū
sų galerijon atvyko net iš toli
mojo Paryžiaus.

Daugumai lietuvių visuome
nės dail. Kasiulis yra labai ge
rai žinomas ir mėgiamas. Šią 
nuomonę buvo lengva užtvirtin
ti parodos atidaryme, kur susi
rinko tiek žmonių, kad net pa
veikslų buvo beveik neįmanoma į 
pamatyti — reikėjo parodon ■ 
grįžti kitą dieną. Reikia pasakyti, 
kad jaunoji dailininkų karta, ku- I 
ri subrendo ir baigė dailės moks-1 
lūs išeivijoje, nėra labai artimai 
susipažinusi su dail. Kasiulio kū- | 
ryba. Užtat ši paroda sudarė 
gerą progą šitai įvykdyti.

Pažinti dailininką iš vienos 
parodos ar pilnai suprasti jo kū-1 
rybą nėra labai lengva, nes prieš 
akis turime galutinį rezultatą, 
prie kurio dailininkas prieina 
sintezės būdu, o žiūrovas jau tu
ri griebtis analizės, ir tai negalė
damas būt tikras, kad abu eina 
tuo pačiu keliu.

Bendras parodos vaizdas neiš
šaukia didelio atgarsio. Monoto
nija peršasi j pirmojo įspūdžio 
apibūdinimą. Vienodas dydis pa
veikslų, beveik toks pat įrėmini
mas, smulki gabaliukų technika. 
Paveikslai atrodo kaip sukarpy
tas persiškas kilimas, kurį norė
tųsi sudėti atgal į vieną didelį 
plotą. Bet gyvenimo patirtis ska- Į 
tina gilintis toliau, nesustojus

Vytauto Kasiulio paroda Čiurlionio galerijoje.

ZITA SODEIKIENK

paviršiaus įspūdžiuose. Kūrinių 
tematika įvairi, bet gan kukli: 
šventieji Lietuvos peizažuose, 
gėlės, figūrinės kompozicijos. 
Pats kūrinių stilius yra gan įdo
mus ir originalus, rodantis 
daug lengvumo ir judesio. Spal
vos ir jų deriniai nepapras
tai švieži ir džiaugsmingi. Šio 
stiliaus pagrindą yra apibūdinęs 
pats dailininkas: “Kiekvienas iš 
mūsų yra bandęs atspausti litą 
ar centą, pakištą po popierium. 
Vytis išeidavo juoda, o tarpai 
spalvoti. Visą laiką, Lietuvoje bū
damas, galvojau, kad, kai patek
siu j Paryžių tai iš to padarysiu 
“savo stilių”. Dailininkas ištesė
jo savo užsibrėžimą su labai ge
rais rezultatais.

Šis - dailininko stilius laimi 
daug išorinio grožio, ir kiekvie
nas kūrinys atrodo kaip orna
mentas. Būtų galima net pasaky

ti ,kad dailininko kukli tematika 
eina į halių, išsipuošusi gražiau
siais rūbais ir papuošalais. Tikį 
gaila, kad šie visi ornamentai I 
negali paslėpti to liūdesio, kuris i 
skverbiasi beveik . iš kiekvieno į 
kūrinio. Žmogus dail. Kasiulio 
kūriniuose yra priblokštas. Jis il
sisi, šoka, groja ar juokina kitus 
gražioj ir judančioj aplinkoj, bet 
jo paties tenai nėra — jo veidas 
tik beviltiška kaukė. Žvelgiant 
į kūrinį “Dailininkas ir mūza”, 
galima pastebėti tą sėdinčio dai
lininko melancholiją ir beviltiš
kumą: sulinkęs, viskam pasida
vęs, nors mūza dar ir bando jį 
išjudinti, bet, atrodo, ir ji per 
daug vilties neturi. Kitas kūrinys 
“Žvejai” — bangos juda, mirga, 
net žuvys tinkle dar virpa, bet 
patys žvejai sustingę, susimąstę. 
Arba paveikslas “Moteris su-pa
pūga”. Ji sėdi papuošalų tinkle,

lyg sakydama paukščiui: “Tu 
lėk, man visa daugiau nesvarbu”. 
Ir taip ši nuotaika jaučiama be
veik visuos dail. Kasiulio šios pa
rodos darbuos. Vis dėlto yra į- 
domu prisiminti, kad 1954 m. 
gerai Amerikoje žinomam žur
nale “Time” buvo įdėtas dail. 
Kasiulio kūrybos aprašas ku
riame jo paveikslai buvo apibū
dinti kaip išskirtinai linksmi ir 
džiaugsmingi. Net tuo laiku Pa
ryžiuje vykusi jo paroda, kuri su
sidėjo iš 27 kūrinių, buvo pava
dinta “Joy of Living”. Aišku, 
nemačius tos parodos, negalima 
su žurnalo nuomone nei sutikti, 
nei jos paneigti. Atrodo, kad 
kuriuo nors laiku dail. Kasiulio 
kūryboj įvyko lūžis, po kurio 
pradeda ryškėti kitas dailininko 
veidas, nors pats kūrinių atliki
mas liko visai toks pat. Tokiu 
būdu susidarė įdomus kontras
tas, kadangi dailininkas naudo
ja visas priemones: ryškias spal
vas, linksmą tematiką, šokinė
jančią techniką, omamentavi- 
mą, kitaip sakant, viską, kas tu
rėtų atvaizduoti linksmumą i r

(Nukelta į 7 pusi.)

Vytautas Kasiulis Pieta (pastelė)
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Poetas Henrikas Radauskas, miręs pernai rugpjūčio 27 d Washingtone. Šiandien (lapkričio 20 d.) 7 vai. 
30 min. vak. Jaunimo centre, Chicagoje, įvyks jo kū rybos vakaras - koncertas, kuriame Radausko poeziją 
rečituos aktoriai Laima Rastenytė - Lapinskienė ir Jonas Kelečius, o koncertinę vakaro dalį atliks solis
tė Violeta Cižauskaitė - Balčiūnienė. Kūrybos vakarą - koncertą rengia meno draugija “Šatrija”.

Henrikas Radauskas
PO RUDENS MEDŽIU

Dvi medžio šakos atsargiai, kaip rankos, 
Prie šono miegančiam pastatė lyrą.
Ties juo bedugnėm lėkė Paukščių Takas, 
Dundėjo didelis varinis skliautas, 
O jis miegojo po rudens medžiu.

Jis ėjo plyštančiais sapnų kanalais, 
Sapnavo tylą, virstančią į liepsną, 
Sapnavo liepsną, šliaužiančią per lauką, 
Geltoną, žiaurią, bailią, kaip kareivis. 
Liepsna, pasiekus vandenį, pavirto 
žuvim ir žaisdama ištirpo jūroj.

Naktis prabilo debesio balsu,
Ir lyra kaip sirena uždainavo:
Ruduo ateina oru ir žeme, 
Rubinų ir topazų sūkuriai 
Užkloja tyliai miegantį, kuris 
Laimingas guli, nugalėjęs Laiką.

PAPRASTOS DAINOS

Kai aš prisimenu anas dienas, 
Rašau be galo paprastas dainas:

Apie auksinį tėvo gryčios stogą 
Ir apie derlių, gerą arba blogą.

Ten kaip žiedai margavo aviliai, 
Lietus į žemę sunkėsi giliai.

O žmonės gimė, sėjo, piovė, mirė. 
Juos kirto laikas, o jie kirto girią.

Bet jie žaliavo, kaip ir ta giria, 
Ir jie dainas dainavo vakare,

Pareidami iš lauko į namus, 
Kai švietė jiems saulėlydis ramus,

Ir suko girnas jiems galingas vėjas, 
Vyresnis brolis, jiems padėt atėjęs.

ITALIJA

Kaip Laokoonas su gyvatėm, 
Turime su liūdesiu kovot.
Ėjom per Italiją, pamatėm 
Rausvą smuklę, nutarėm nakvot.

Naktį laužės vynuogės pro langą, 
Kalnas Dioniso augalų.
Rytą vėl keliavome per lauką, 
Kupiną gėlių ir angelų.

- Tyliai grojo rytmečio trimitai 
Garbei iškeliaujančių svečių, 
Ir auksiniai Renesanso mitai 
Ėjo su vainikais ant pečių.

ŽAIBAI IR VĖJAI

Žaibų ir vėjų sudraskytos upės 
Nuo juodo kalno krenta į mane, 
Ir sakalas, ant debesio nutūpęs, 
Pamatė vakarą dangaus dugne.

Žaibai ir vėjai neša mano širdį, 
Nežinančią nei meilės, nei klastos.
Ją saulė pamaitins, lietus pagirdys, 
Jai mėnuo vario antkapį atstos.

Šiapus ir anapus teisybės
Jurgis Jankus

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

— Toks darbas man nepatinka, atrodo, 
kad tie akmenys norėtų tik pasijuokti iš ma
nęs, — purtydamas galvą šnekėjęs Želnys, lyg 
abejodamas — lipti šulinin, ar ne, bet pas
kum sujudęs ir, leisdamas kopėčias vidun, dar 
pridėjęs; — o ant galo pagalės, ar šuliniai ma
ne tvarko, ar aš šulinius! — ir vikriai nusilei
dęs į dugną.

Krasys užkabino ant svirties kibirą, ištrauk
ti dugnan sukritusius akmenis, smėlį ir dumb
lą, bet nespėjo nė už karties gerai paimti, kai 
vienas Šulinio šonas sujudėjo, akmenys ėmė 
birti, paskui juos žemės.

— Bėk, bėk! — šaukė senis, bet Želnys ne
spėjo nė atsitiesti. Tik mėgino galvą kelti, 
kai akmenys ir žemės užvertė ir sugrumdė į 
dumblą, kuriame ir taip stovėjo paniręs ligi ke
lių.

Pro išgriuvusį šoną pradėjo sunktis van
duo. Kol Krasys prisišaukė vyrus, kol, metęs 
darbus, visas kaimas subėgo, pusė šulinio bu
vo dumblino vandens pribėgę. Tik burbulai 
vis dar kilo. į vakarą atsirado ir uriadninkas 
su stražnikais, bet ką jie begalėjo padėti. Tik 
į trečios dienos pavakarę vyrai prisikasė ir iš
traukė žemės ir akmenų sukniužintą lavoną.

Kundė raudojo alpdama, kartojo iš ru

siškų ir lenkiškų knygų išmoktus, mažai kam 
čia tesuprantamus, žodžius, o motina pabalu
si ir karščiau degančiom akim mėgino ramin
ti dukterį, bet tas raminimas buvo kažin koks 
kitoks, kažin ko trūko, lyg pati būtų ne čia, 
o kur kitur, lyg nesuvoktų dar, kas atsitiko.

— Pasibaigė geros dienos Kundelei, — 
tarp pagrabinių giesmių šnibždėjosi kaimynai 
ir kaimynės. — Pamatysit, motina rytoj pat 
išvarys mergą rugienų grėbti. Suskerdės pa
nelytei rankelės, suskerdės. Ir karalaitės kojy
tėms vyžos pritiks.

Nuo tų pašnibždų Soteras krūptelėjo ir vėl 
perbėgo akimis tamsume skęstančius laukus. 
Motina neišvarė mergaitės į rugienas. Buvo 
kalbų, kad toji pati norėjo eiti, bet motina ne
leido. Jai galvon sugrįžo čigonės žodžiai: 
“...turėsi karalių savo giminėj, nors pats to 
nesulauksi.” Per visas laidotuves ir po jų Žel- 
nienei stovėjo akyse pakluonėmis plačiais sijo
nais ir palaida skara nuplasdanti čigonė, o 
paskui ją, lyg dūmų uodega vilkosi paskutiniai 
žodžiai. Kad nors būtų užbaigusi, nors ką pa
aiškinusi, kodėl nesulauks, kas atsitiks, bet iš
bėgo, lyg ugnim padeginta. Matė, tur būt, 
smunkančias šulnio sienas ir dumblan murk
dančias gyvą žmogų. Tokia Želnio mirtis So- 
terui net šiurpu per nugarą nubėgo, ir jis pa

suko į trobą, bet neaiškus graužulys iš krūti
nės nedingo. Lyg rėmuo koks. Kad seniau tas 
graužulys būtų užėjęs, jis nė dėdės nebūtų kal
binęs, bet dabar nebebuvo kaip išsisukti. Se
niai galėjo parsivesti merginą, dalintųsi dar
bais, dalintųsi rūpesčiais ir gyventų, kad ne 
toji Kundė. Dar neparvesta, net nepakalbin
ta įsigraužė vidun ir nebegali iškrapštyti, o 
kaip parsivesi, dievai žino, kas darysis. Jeigu 
niekur pirštų nekiš, jeigu visą laiką seklyčioj 
su knygom voliosis, negerai bus, bet vėl dygu
lys per širdį ėjo tik pagalvojus ją, sijonus pa
sikaišiusią, per kiemą su kiaulkibiriais laks
tančią, keliaklupsčia, sugrubusiais pirštais iš 
purvo bulves renkančią... Ji buvo įaugusi to
kia švari, žemės nepaliesta.

Vis tiek šeštadienį pavakariukais įsikišo 
kišenėn buteliuką saldžiosios ir išsirengė pas 
Ciprijoną. Jausmas buvo toks pat, kaip pirmą 
sykį einant išpažinties, arba kaip tą sykį, kai 
po tėvo mirties apsisprendė pasilikti vienas. 
Ir ne pats apsisprendimas buvo baisu, bet ta
da, kai vienas atsistojo prieš visus ūkio rūpes
čius. Tada rodėsi tik vykis tetas ir dėdes, mal
dauk, kad sugrįžtų ir patys viską pasiimtų. 
Bet išlaikė. Ir išpažinties nuėjo, o paskum bu
vo taip ramu ir gera; ir ūkį išlaikė ir gera 
širdy tebėra, kad neleido jo išdraskyti...

Dėdę rado jau šventadieniškai apsirengusį. 
Iš kišenės kyšėjo raudona galvutė karčiosios.

— Ei, dėde! Aš juk sakiau, kad paimsiu 
saldžiosios. Va, turiu, — užsipuolė Soteras.

Bet dėdė tik nusišypsojo.
— Tai moterims, o ką mudu darysim? 

Seilę varvinsim?
— Užteks visiems.

— Imsi taip jau paskutinį lašelį ir išvar
vinsi. Tegu lieka dar ir kitam kartui.

Ir juodu išėjo.
Vakaras nebebuvo toks, kaip aną kartą. 

Debesys kabojo ant pat medžių viršūnių, tar
pais lyg imdavo migloti ir vėl vėjas drėgną 
dulksmą pagavęs nunešdavo į šoną. Atrodė, 
lyg jau būtų po bulviakasio.

— Sakiau, kad prasidės, — šnekėjo Cipri- 
jonas. — Matysi, kaip ims merkti, tai kokias 

dvi, tris savaites neatleis. Gerai padarei. Se 
Dudžio tebėra dar nesėta, o tavo, mačiau, kaip 
gelumbė žaliuoja.

— Ir jūsų jau irgi gražiai žybso.
— Dar ne visi, bet į mieles gal jau ne- 

beišvirs. Tik bulves kiek vėlokai sukišom. 
Bet kaip tu?.. Ar jau visiškai rimtai nusita
rei, ar tik taip sau nori mergaitę pašnekinti? 
Ar ne pirmas ir būsi ją tik prašnekinęs. Visi 
bijo. Sako, ką su tokia veiksi parsivedęs. I 
rėmus juk nedėsi ir šalia Panelės švenčiausios 
nekabinsi.

— Ar ir dėdė taip pat sakai?
Ar taip jau svarbu, ką aš sakau. Čia vis

kas — ką tu sakai. Kai pripratęs vienas vis
ką apeiti, gal ir nebus sunku...

— Kad, dėde, ir aš nežinau. Noriu parsi
vesti ir bijau. Bijau, kad atėjusi nieko nedirbs, 
nieku nesirūpins, bet ir vėl... Kai pagalvoju 
apie ją su kiaulkibiriais lakstančią, nesmagu 
pasidaro, gėda prieš motiną ir prieš visą kaimą. 
Taip, lyg geriau jau ir nebegalėčiau.

— Kad to kaimo tu niekada per daug ne
bijojai, — šyptelėjo Ciprijonas.

— Ir pačiam prieš save gėda Žinai, kad 
mergaitė nieko nedirbo, piršto nei prie kros

nies, nei prie jovalo nekišo, ir tuoj į darbus. 
Tikrai, dėde, ir einu, ir galvoju, ir nerimstu, 
ir pats nežinau ką. Net užmigti sunku.

— Kam čia taip iš anksto. Nueisim ir pa
matysim. Gal net pro duris neįsileis. O ir įsi
leidusius gali vėl jas parodyti. Jeigu pasakys 
ne, visi rūpesčiai bus buvę be reikalo.

— Bet aš netikiu.
— Kad duris parodys?
— Kad pasakys ne. Jeigu dėdė būtum su 

ja tiek sykių šnekėjęs, taip nesakytum. Gal 
motina, bet Kundė ne. Aš manau, kad ir ji 
pati nelaukia jokių karalaičių. Kad lauktų, ne
būtų su manim taip šnekėjusi. Visą laiką šne
kėjo taip ir žiūrėjo taip, lyg sakytų: “Tai kada, 
Soterai, pasikviesi pas save.” Aš gal durnas, dė
de, gal nieko neišmanau, bet ji nešnekėjo taip, 
lyg norėtų iš manęs pasijuokti.

— Ką žinai... Visokių knygų prisiskaičiusi, 
gal kitaip ir pasijuokti moka.

— Nenoriu taip galvoti. Nenorėčiau juo
ku už juoką. Bet pasijuokti gal ir aš mokė
čiau. Nors ir ne iš knygų. Kiekvienas savaip. 
Jeigu kas užgeria, juk reikia atsakyti dėkui. 
Juk negražu neatsakyti.

— Žinoma, kad negražu, nors aš ir ne
numanau, ką galvoji.

— Galvok negalvojęs, bet vis tiek, kuo ar
čiau kelio galas, tuo neramiau.

Dėdė nusuko kalbą į kaimo trobas, dar
žus, į šviežiai palopytas tvoras, net apie Bal
nio kūdrą, kurion praeitą rudenį prileido ka
rosų, įsileido pasakoti.

Ciprojonas, matyti, sumetė iš anksto pa
minti Želnienei koją apie svečius, kad buvo 
apsišvarinusios, net ji pati išeiginiais užsimetu- 

(Nukelta į 4 pusi.)
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si, lyg tikrai karalaičio lauktų. Kundė įvertusi 
pirštą j storą knygą, kad nepamestų skaito
mos vietos, pasitiko vyrus beveik prie slenks
čio. Kai juodu norėjo prisėsti ant suolo čia pat 
po mažuoju langu, ragino būti svečiais ir 
slinktis prie stalo. Ciprijonas ir nesiragino, 
pasislinko užstalėn ir atsisėdo i patį kampą, 
lyg nebesirengdamas greitai pakilti. Po eilės 
pirmų nereikšmingų žodžių ant stalo atsirado 
buteliukas saldžiosios, motina išbėgo paieško
ti į ką įpilti, bet sugrįžo su lėkšte, pripiausty- 
ta kumpio, dešros, sūrio, po pažastim su ke
palu miežinio ragaišio ir stikliuku rankoje.

— Nenustebkite, kaimynėliai, jeigu kas ne 
taip. Niekada plačiai nesisvečiavom nei vai- 
šinom. Nuo, amžiną atilsį, vyro laidotuvių 
gyvenam, lyg vienuolės. Niekur mes neinam, 
niekas ir pas mus neužeina. Ir ką čia nuo ge
rų žmonių slėpti. Argi nežino, kad visi iš ma
nęs juokiasi dėl tos karalaitės. Tik, gal, eigu
liai ne, gal aptiekoriai ne. Pašneka su mergai
te ir su manim kaip su žmonėmis, o visi kiti, 
visi geriausi kaimynai! — plačiai numojo ran
ka, lyg šlapią skudurą mesdama kur pasuolin. 
— Aną dieną tas pats Krasys: “Tai kaip, Ur
šulyte, ar karalaitis dar nesirodo? Aną kartą 
mačiau ant Liežuvio jaunikaitį spitrinant bal
tą žirgą, pagalvojau, kad jau...” Vos susilai
kiau nespiovusi į veidą. Vyrai iš karto sakė, 
kad jeigu tuoj būtų įleidęs kartį, kad ir su 
visu kibiru, gal būtų ir ištraukęs. Buinys tik
rai tvirtino, kad būtų ištraukęs, jeigu galvos 
nebūtų pametęs. Užuot daręs ką, paleidęs 
gerklę, šaukdamas į kaimą nuderžė. O dabar 
susirado, mat, Uršulytę. Tik jau aš tokio dur
no būdo. Man verčiau nutylėti. Tegu, sakau, 
sau loja. Palos, įskaus gerklės ir nustos. Bet 
kad neįskausta, kaimynei. Kas jiems rūpi, kaip 
mes vaiką auginam. Mes niekam neužkliū- 
vam, ir mergaitė. Ar ji kam kliūva? Kas, kad 
knygas skaito, kad su gerais žmonėmis susi
tinka. Ji nesidaužo per naktis, nelodo šunų 
pakiemiais, nelenda į svetimus sodus, liežuvių 
nevarinėja.

— Mamute, — Kundė švelniai pertraukė 
motiną, — kam tu čia su savo bėdom. Sve
čiai gal savo reikalą turėjo.

— Teisybe, dukrele, aš jau tikrai einu iš 
klieso. Mamutė sakydavo, kad moteriškės lie
žuvis tiesiai iš širdies dygęs. Širdį skauda, tai 
ir plepu. Ne visi juk ir tokie. Kodėl va iš Cip- 
rijonų namo nė pusės negero žodžio neišgir
dom... Kai būdavo sunku, ne sykį kuris nors 
net padėti prišokdavo. Anais metais, kai su ru
gių vežimu apvirtau, niekas nė piršto nepaju
dino. Važiuoja pro šalį ir šaiposi. O Duoba 
net liežuvį paleido: “Palauk, mačiau karalai
tis atjoja. Ana jau iš miškelio. Toks vyras, 
kad o! Tik pagriebs viena ranka už karties ga
lo ir pastatys!” Manot, kad tokių žodžių leng
va klausyti. Jau sakiau, kad reikės vežimą 
perkrauti, nors ir pusę grūdų reikėtų pakelėj 
palikti. Jau buvau net kartį beatleidžianti, kai 
va, duok, Dieve, tau sveikatos, Soteras susto
jo, iššoko, pakišo petį ir vežimas atsistojo. Dar 
ir parvežė, kad atsileidę pėdai neišslinktų.

— O ir pati, mamut, kalta, — vėl įsiterpė 
duktė. — Kol tėvas buvo, jis viską tvarkė. 
Juk bijojau paprašyti, kad leistų su vaikais 
palakstyti. “Tu ne jų nosiai!” — užrėkdavo. 
O kai palikom dvi, ar nesakiau: dabar, ma
mut, dirbsim abi. O tu ką? Neleidai. Nedavei 
net šluotos į ranką paimti. Vogčioms kartais 
gryčią prasišluodavau. Kai norėjau eiti nors 
rugienų pagrėbstyti, ar nesakei, kad pasiimsi 
terbas, išeisi pakiemiais ir tiek mano akys ta
vęs tematys. Manai, kad man buvo lengva 
žiūrėti pro langą, kaip tu viena plūkies?

— Kad, kaimynėliai, nežinau nė kaip pa
sakyti. Pašnekėt, tur būt, visada buvo leng
viau, negu gyventi, bet va ,matote, gyvenam. 
Ir mes, ir jūs, ir visi kiti. Juk kol tėvas buvo 
gyvas, paniurnėdavau, kartais ir po piktą žo
dį numesdavau. “Apdujo tave čigonė”, saky
davau. “Kas iš mergaitės bus. Tinginę užau
ginsi!" šaukdavau. O paskum... Paskum, lyg 
kas kuolu per galvą būtų sudavęs. Tas pats 
apdujis užgulė ir mane. Ar manot, kad taip 
jau ir tikiu, jog koks lietus išlis iš debesų, ar 
koks vėjas iš kur atpus tą karalaitį, bet čigo
nės žodžius vis girdžiu ir girdžiu. Kol jis buvo 
gyvas, negirdėjau, bet dabar girdžiu ir vis ro
dosi, jei nedarysiu, kaip jis darė, bus negerai. 
Ir labai negerai. Nežinau kas, net bijau gal
voti apie tą, tik žinau, kad taip turi būti. Ir 
mergaitei juk nelengva: nei draugių, nei iš
ėjimų. Bet ką aš čia!.. Išsižiojau ir burnos ne
galiu užčiaupti. Kąskite, kaimynėliai, ką Die

vas davė.
— Kandam, kandam, kam dantys būtų 

burnoj, —pagavo žodį Ciprijonas. — O kad 
lengviau kąstųsi, va atsinešėm ir tepaliuko. 
Dešros tokios padžiūvusios, reikia kiek atmir
kyti. — Su tais žodžiais nusuko raudoną laką, 
taukštelėjo delnu į butelio dugną, kad kamš- 
tukas iššoktų, prisipylė taurelę karčiosios. — 
Kad visada būtum sveika! — užgėrė į motiną 
ir pripildė saldžiąja.

Po kelių taurelių ir po pasišnekėjimų apie 
bulves, daržus, pasėlius ir rasodas, Ciprijonas 
pasuko kalbą tiesiai į reikalą.

— Matai, miela Uršule, mudu užsukom 
pas jus nei taip, nei kitaip, kaip žmonės se
niau sakydavo: nesirengdami nei pirkt, nei tu
rėdami ką parduot (juk matėt, kad be kupri
nių), bet ir ne visiškai be reikalo. Nesupykit, 
kad mano žodžiai gali atrodyti šventvagiški, 
bet jie tokie nėra. Juk tu, Uršule, mane ne 
nuo šiandien pažįsti. Rugius jau iš peties kir
tau, kai buvo ūpo, ir dvi mergos nespėdavo 
pėdų kaip reikia surišti, o tu dar ančiukus po 
kiemą tebevarinėjai. Paskum mačiau, kaip į 
panas užaugai. Ir dar į nebet kokias. Tavo pu
sėn akį metęs, ne sykį pasigailėdavau, kodėl 
nelukterėjau, kol tu kanapes praaugsi.

— O, matai, pasenau anksčiau už patį.
— Ką tu čia... Kad tokių senatvių pilnos 

trobos būtų, nestovėtų ligi švento Petro lau
kai nesėti. Ir pačios taip nebuvo, kol dirbai 
pati, kol pusininko neįsileidai... Bet juk ne to
kią šneką pradėjau. Norėjau pasakyti va ką: 
kam jum laukti karalaičio iš kažin kur, kad jis 
va čia pat pašonėj. Kai pats vienas su velė
nom po laukus pradėjo ristis, ar daug kas ne- 
sišaipė iš tokio kvailiuko? Sakė, tik brūklį pa
imti, kad žemės nedarkytų. O dabar matot, 
kas iš to kvailiuko išaugo. Ko jo ūkis — ne 
karalystė, ko jis pats — ne karalius.

— Eik jau, dėde, eik... Kam čia tos pagy
ros, — rausdamas įsiterpė Soteras. — Ūkis, 
kaip ūkis. Kur nors ir geresnių yra.

— Ar matei? — kiek nepatenkintas įme
tė dędė.

— Matyti, nemačiau, bet turi būti. Kaip 
čia imsi ir padarysi visam pasauly geriausią. 
O kai dėl vieno, tai irgi neteisybė. Jei kaimy
nai nebūtų prirėmę, jeigu ne tamsta su pata
rimais, o neretai ir su pečiu būtum prišokęs, 
kažin kaip ta karalystė dabar atrodytų. Kur 
nors galulaukėj velėna tokį vyrą būtų užvir
tusi ir tiek.
— Džiaugtumeis, sėdėtum gale stalo pasipūtęs 
ir mirksėtum.

— Sakai, kaip katinas šiltuose pelenuose, 
kol šeimininkė su šluotražiu pasisuks, — visiš
kai į juoko pusę nutraukė Soteras, kad senis 
net krūptelėjo.

Tokio Sotero jis dar nebuvo pažinęs. Ne
daug trūko, kad būtų pašokęs ir išėjęs. “Kad 
toks išminčius, pirškis vienas!” Žodžiai buvo 
gatavai, ant liežuvio, bet susilaikė ir suraukęs 
antakius peržiūrėjo visus tris iš eilės, paėmė 
sūrio riekelę, atsilaužė gabaliuką, pačepnojo, 
lyg norėdamas pasverti skonį.

— Matai, Uršei, kaip yra: siūlau karalai
tį, negriebei visom keturiom, tai dabar pats 
save katinu prisirodino. Ką gi, katinas irgi 
namuose reikalingas. IŠ savo pusės galiu pa
sakyti tik tiek: Soteras neieško nei kraičio 
skrynių, nei drobių ritinių takams nutiesti, ne
reikia jam nei bandos, nei sarčiais kinkytų ka
rietų, nei auksinių maišiukų. Nežinau, kaip 
ten jo namuose yra su kraičio skryniomis ir 
su drobių ritiniais, bet visa kita ne tik pačiam 
ligi valios, bet ir kitą dar galėtų sušelpti. Ir 
dar kaip. Bet kam man čia burną aušinti: visi 
esam kaimynai ir visi tą žinom. Jam trūksta 
namuose tik moters. Kokie namai be jos? Kad 
ir kaip švariai būtų laikomi, bet be jos ne 
tas. Kartais nueinu ko nors prasimetęs ir aš. 
Ką sakysi, švaru visur, kaip prieš šventes pas 
Babonus, bet ne tas ir gana. Kvapas toks ples- 
dena palubėm, lyg ožys būtų per trobą pra
bėgęs.

— O gal ir buvo prabėgęs? — visiškai rim
tai, bet su velniukais akyse, pertraukė Kundė.

— Kur jis tau kiekvieną kartą bėgios. Bet 
nesupraskite manęs taip, kaip sakau. Žinai, į 
senatvę žmogus mėgsti kiek ir pro šalį nuvog- 
rauti, bet teisybė vis tiek lieka ta pati — na
mams reikia moters. Ir kunigas aiškina, jog 
ir Dievas, sutvėręs vieną vyrą, greitai pamatė, 
kad taip negerai. Kad ir koks geras būtų, ne 
vienam gyventi pasaulyje. Kunigas, vienuolis, 
kad ir vyrai, bet toks jau jų gyvenimas. Pasi- 
šventei Dievui tarnauti, mūsų dūšias iš vel
nio rankų traukti, tai ir nebereikia daugiau 

nieko kito. Ten ne ūkis. Ūkis augina gyvybę, 
o kokia čia gyvybė be moters. Tu, mergyte, 
daug knygų skaitai, gal kitą teisybę jau randi, 
bet mums čia tik tokia teisybė, kaip pasakius. 
Tik tokia!

— Ta pati teisybė ir knygose, dėde, tik ne 
taip gražiai pasakyta.

— Na, na, na. Tai tai nesakyk man. Iš 
kur kunigas pamokslams tuos gražumus iš
skaito, kad ne iš knygų? Mūsų ūkininkų teisy
bė tokia, kokios ir mūsų rankos: šiurkšti, suei
žėjusi, bet tvirta. Tokia tvirta, kad niekas nuo 
jos dar nėra išsisukęs. Kad va ir tas — gyve
no, gyveno vienas. Nieko nesakiau. Žiūrėjau, 
kas iš to išeis. Ar ilgai taip ir gyvens. Ova, štai 
aną vakarą sėdžiu pašaliuky, klausau, kaip 
turkliukas iš po kelmo ima s'kardentis, ogi žiū
riu mūsų Soteras įdūlina į kiemą. Maniau, 
kad pasiskolinti ko, sakau, gal sėklos pristigo, o 
jis kur tau. Sako: “Dėde, be moters namai ne
be namai. Ką daryti?” “Ką darysi,” sakau. 
“Paieškok saldžiosios, nueisim šeštadienį pas 
Uršulę su dukterim. Juodvi išmintingos mote
riškės, gal ką patars.” Ta matote, mudu ir čia. 
Ką galvoji, Uršei?

Želnienė net akių nepakėlė. Kaip ridinėjo 
pirštais duonos trupinėlius, taip ir tęsė. Kokią 
minutę ar dvi troboj buvo visiškai tylu.

— Kad ir pati nežinau, —pagaliau pakėlė 
akis nuo prištų. — Nežinau, ar juoktis iš 
džiaugsmo, ar verkti, kad taip yra. Man ne
reikia sakyti, pati žinau, kad Soteras galėjo 
parsivesti kurią tik norėjo, iš kurio kaimo tik 
panorėjęs, iš kokių tik namų. Gal viena iš šim
to būtų atsisakiusi, bet ir ta ne pati geriausia. 
Galiu viską ant delno paskleisti. Geresnio 
žento už Soterą ir sapne nebūčiau išsapnavu
si. Prisipažinsiu: net minty nebuvo, kad jis į 
mūsų kiemą nors kreivą akį mestų, bet juk ir 
ne panelės jam reikia. Darbininkės namams 
reikia. Ir geros! Kundelė irgi gražiai visada a- 
pie Soterą šneka. Ir nebe nuo šio pavasario. 
Vis būdavo: “Kodėl mūsų rugiai negali būti 
tokie, kaip Sotero? Kodėl Soteras miežius jau 
suvežė, o kitų lietus dar tebemerkia?” Arba iš 
bažnyčios parėjusi: “Šiandien su Soteru visus 
laukus apšnekėjom.” “Soteras žada paimti 
Puišio dirvonus. Žemė bent dešimt metų neju
dinta, turėtų avižos kaip iš pieno plaukti.” Bet 
kas iš to...

— Kodėl? — nelauktai paklausė pats So
teras.

— Kaip tai kodėl, vaikeli? — beveik rūs
čiai atšovė motina. — Juk pasakiau. Toks 
ūkininkas ir be aiškinimo galėtum suprasti. 
Neišmokiau jos nei austi, nei verpti, nei virti, 
nei kepti. Ką tu su ja veiksi. Ištekėti, tai ne 
į svečius nueiti. Jeigu namų šeimininkė, tai 
šeimininkė. Juk jeigu ir mergą pasamdytum, 
ir iš to naudos nebūtų. Šeimininkė turi žino
ti, ką mergai pasakyti. O ji ir to nežinos 
nuo kurio galo pradėti. Gražu bus, kai šeimi
ninkei reikės mergos pasiklausti. Nesakykite 
man, kad negera motina buvau, bet taip jau 
atsitiko. Pirma buvo tėvas kaip apduotas, o 
dabar aš. Namie kaip yra, taip yra, bet sve
tur mergaitės į gėdą tai jau neišleisiu. Kad ir 
protas diktuotų, kad ir širdis geistų. Kaip ligi 
šiol manėmės, manysimės ir toliau. Dėkui už 
garbę mūsų menkiems namams, bet turiu at
sakyti. Ir Kundė atsakys. Iš akių matau. Ar ne 
dukrele?

Kol motina šnekėjo, duktė, akių nenuleis
dama, žiūrėjo į Soterą, kuris taip sekė kiekvie-

GIRIŲ GLŪDUMOJE
(Atkelta iš 2 pusi.) 

dėl tokius vyrus dera atitinka
momis progomis iškelti į viešu
mą. Jų po karo tauta nematė pa
raduose, nestebėjo poligonuose 
ar manevruose, nes jie tęsė nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės 
funkcijas jau visai kitokiose sąly
gose.

Ką veikė kap. J. Žemaitis tarp 
1951 m. sausio mėn. ir gruodžio, 
kada jis, suparalyžuotas, savo pa
reigas perdavė įpėdiniui Įeit. A- 
dolfui Ramanauskui, sušaudy
tam 1956 m. Vengrijos sukilimo 
metu, tuo tarpu dar nežinoma.

Tuo tarpu tarp žuvusių kovos 
lauke kap. J. Žemaičio bendra
darbių minėtini: Petras Bartkus, 
LLKS prezidiumo sekretorius, žu
vo 1949 m. rupgiūčio 13 d. neto
li Baisiogalos; kap. J. Ščepavi- 
čius-Ceponis žuvo 1948 m. vasa
rio mėn. Ariogalos vals.; jau mi
nėtas av. Įeit. Kasperavičius, žu
vęs 1947. IV. 9 Tauragės aps.; j. 
Įeit. Vareikis, žuvęs 1947 m. Ario
galos vals., ir visa eilė kitų, ku
rių pavardes reikia įamžinti ne 
tik laikraščiuose, bet ir širdyse 
ir knygose. 

ną motinos žodį, kad mergaitės žvilgsnio nė 
nejuto. Tik kai motina staiga paklausė, jis pa
sisuko į ją ir kelis akimirksnius nesumojo, ką 
sakyti.

— Aš, mamute? — pagaliau sumetė pra
dėti. — Aš nenorėčiau nei atsakyti, nei prisa
kyti. Juk dėdė Ciprijonas irgi sakė, kad Sote
ras yra kaip karalius, tai kodėl man pas jį 
reikėtų eiti už darbininkę. Jis nesakė, kad na
mams reikia darbininkės. Sakė, kad reikia mo
ters, kuri tą ožio kvapą išvytų lauk. Ar ne 
taip, Soterai?

— Žinoma, kad taip — nusišypsojo So
teras.

—■ Na, matot! —- šypsojosi mergaitė. — 
Juk tu ir negalvoji manęs už darbininkę imti? 
Ar ne?

— Žinoma, kad ne! — visiškai smagiai at
liepė Soteras, net nuo suolo pakildamas.

Ciprijonas suraukė antakius, o motina del
no plaštaka suplojo į stalą.

— Vaikai, šiukštu! čia ne vieta ir ne laikas 
juokus krėsti. Užsidegė uodegos, mat! O ką 
veiksi, kai perdegs? Matot, kad motina per 
laukus sijonus pasikaišiusi pas jus lakstys? O 
gal tu pas motiną palakstysi, kad kiekvieną 
ašarą nušluostytų? To tai jau tikrai nesulauk- 
sit. Su viržiu pririšusi nelaikau, bet kai jau iš
eisi, tai ir išeisi. Žinok, kuri su juoku išeina, ne 
piene, bet ašarose žnybukus verda. Nereikia 
nė vandens atsinešti.

— Mamute, mamute, mamute, — kelis 
kartus turėjo pakartoti Soteras, kol Uršulė su
laikė įsibėgusius žodžius. — Aš sakau, ką gal
voju. Kas rytoj bus, juk nė vienas nežinom. 
Gal ne ji, o aš ašarose virsiu ne tik žnybukus, 
bet ir trintinę ir sklindžius. Gal išsipildys taip, 
kaip per rekolekcijas anas kunigėlis sakė: at
sivers žemė ir visus į pragarą praris, bet šian
dien žinau, ką šneku. Nežinau, ar Kundė ži
no, ką aš žinau. Aš tikrai manau, kad ji neži
no. Iš kur ji galėtų žinoti?

Ir atsisukęs į mergaitę, žiūrėdamas tiesiai 
į akis paklausė:

— Ar žinai? Nors ir ne viską, bet kiek 
nors?

— Apie ką? — toji su nustebimu paklausė.
— Apie maišiuką.
— Maišiuką? Apie kokį maišiuką?
— Matau, kad nežinai. O tamsta? — stai

ga atsisuko į motiną.
— Apie kokį maišiuką tu čia-dabar kalbi?
— Apie tokį pakulinį, gero siekelio pyli

mo, su raudona gėle vienam šone. Su kreiva 
tdkia, matyt, prastos rankos siuvinėta, bet vis 
tiek gėle.

— Žinoma, kad tokio daikto niekur nema
čiau. Bet kam to maišgalio dabar tau prireikė?

— Kad ir galva mano. Iš kur jūs galėjot 
matyti, kad nei viena, nei kita nesat mano 
troboj buvusi. Dėdė gal ir matė, tik dėmesio 
nekreipė, kai nežinojo, kam jis yra. Dėl jo 
neišėjau iš ūkio, nors tetos ir kažin kaip 
spaudė, per jį išdrįsau įprašyti va dėdę, kad 
pamėgintų man Kundę išpiršti. Buvau jau ge
ras bimbalas, karves, nebe žąsis, ganiau, kai 
tai atsitiko. Atsimenu, į Liežuvį susileidęs prisi- 
ganiau karves, parginęs už sodo suguldžiau ir 
parbėgau pietų. Troboje radau čigonę. Man į- 
einant jį dėstė motinai kortas, atsigrįžo, pa
žiūrėjo į mane, subraukė kortas į krūvą ir pa
sišaukė artyn. “Na, išganytojėli, eikš čia. Pa
rodyk savo akis. Gero žmogaus akys, nors dar 
yaiko galvoj tebėra. Parodyk rankas. Tavo 
rankelės, vaikuti, didelėm knygom sklaidyti, 
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išmintingiem raštam rašyti. Bet gyvenimas ta
vo nubrėžtas toks, kad nei tu jų sklaidysi, nei 
tu rašysi. Sunkus tavo kelias, sunkus, vaiku
ti. Bet išeisi. Eisi, klupsi, bet išeisi. Daug prie
šų, kaip juodų varnų turėsi, bet jų kvarkimas 
tavęs neišgąsdins. O vis dėlto, reikės tau pagal
bos. Didelės pagalbos. Sena čigonė turi tą pa
galbą, ir atneš tau, kai būsi vienas, kai būsi 
bėdoj, kai nebežinosi, nei ką galvoti, nei ką 
daryti. Kai varnų pulkai apie galvą suks.” Ir 
daugiau nė žodžio netarusi, pradėjo vėl nuo 
pradžios motinai kortas dėstyti. Motiną rūpes
tis suėmė, norėjo čigonės išklausinėti, kokios 
bėdos manęs laukia, net visą lašinių paltį siū
lė, kad pasakytų, bet ji kaip žadą užkando. 
“Duok”, sakė, “kaip ir ktam duodi. Duonos 
grįžinėlį, kiaušinėlį kokį, o jeigu nuo tos pal
ties lašinių bryzelį atrėši, tai ir iš delno dar 
paskaitysiu. Kortos žmonių darytos, gali ir me
luoti, o delnas Pono Dievo duotas. Jame visa 
teisybė surašyta visas gyvenimas išdėtas, tik 
išskaityti reikia. Kaip iš knygų reikia skaity
ti. Kaip iš evangelijos.”

Pro langą pamačiau, kad karvės sukilu
sios į pamiškę traukia, išbėgau ir nebegirdė
jau, kokią ateitį motinai išskaitė. Gal teisy
bę išskaitė, kad niekada apie tą nė per pu
sę lūpų neprasitarė.

— Taip ir numirė neprasitarusi? — įter
pė Uršulė.

— Ne, tetule. Bet kas tada apie tą ir gal
vojo. Motina pati sau gal it galvojo, bet mums 
kas... Ar maža tų čigonių buria. Kelios per 
metus praeina ir vis kitaip nušneka. Kas jas 
beatsimins. Bet va to tai niekada neužmiršiu. 
Kai dėdė Ciprijonas grįžo nuvežęs kunigą (ta
da, kai tėvas gulėjo mirties patale), pats nu
ėjo į vidų, o man liepė išvesti arklius. Nors 
jau pusvyris buvau, bet ašarų sulaikyti nega
lėjau. Baisu buvo, kai motiną vežėm, o dabar 
tėvas jau buvo viena koja grabe. Niekada ne
galėsiu niekam pasakyti, kaip tada jaučiaus. 
Tokių žodžių niekas dar nesugalvojo. Per aša
ras nebemačiau nei lauko, nei miško, net ark
lių nebemačiau. Maniau, kad-didžiausia laimė 
būtų, jei mirtų ne tėvas, bet aš. Tada nerei
kėtų žinoti, kaip vienam gyventi reikės, nei 
kada sėti, nei kur sėti, nei kaip ką daryti. 
Tur būt, garsu kūkčiojau, kai už klojimo pie
vutėje mane pasitiko čigoniukas ir čigoniukė. 
“Sustok, ponut. Sustok!” — šaukė. “Mes po- 
nučiui turim dovanų!” “Eikit su savo 'dova
nom į pragarą” — surikau ir ėmiau mušti 
arklius kulnimis. Bet arkliai įdirbti ir dar po 
tokios kelionės nė iš vietos. Sirmė visiškai 
sustojo, pasuko galvą į čigoniukus ir dar nu- 
sikrezeno, lyg būtų senus pažįstamus sutikusi. 
Tuo tarpu čigoniukė pribėgo ir įsikibo man 
į kelnę. “Ponuli”, sakė, “mama tau dovanų 
siunčia. Va tą maišiuką. Jis tau kada nors 
šeimininkę atstos. Pakabink prie krosnies kam
pe ir tegu būna. Išeidamas dirbti gali pasa
kyti: — Maišeli, žiūrėk, kad parėjęs rasčiau 
gatavą pusrytį, — ir rasi. Gali ir gražiau 
paprašyti, vis tiek rasi. Matai, kai dabar pa
siliksi vienas, visko' nespėsi pats pasidaryti.” 
—“O jeigu kartais nepadarytų, tai va bizū

nas,” prišoko čigoniukas. “Jis geras, tikras či
goniškas. Užkirsk gerai, ir tuoj viską padarys. 
Maišiukas irgi kartais sutingsta. Mes irgi tokį 
turim, tai gerai žinom. Tik būtų gera, kad 
rastum, kam palaikyti, nes jis moka taip rai
tytis, kad ir sukirsti sunku. Kerti, kerti ir vis 
pro šalį.”

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA
Juozas Pikčilingis, jaunosios | liūs apima literatūrą visuome- 

kartos kalbininkas lituanistas, | niniais, politiniais ir kitais aktu- 
yra pasiryžęs parašyti išsamią ) aliaisiaig gyvenamojo meto 
trijų dalių lingvistinę Lietuvių Į klausimais. čia autorius sten- 
kalbos stilistiką, vadovėliu nu
matytą aukštųjų mokyklų lietu
vių kabos ir literatūros bei žur
nalistikos specialybėms. Pirmo
joje, šiemet išspausdintoje, jos 
dalyje šalia įvado nagrinėjami 
bendrieji stilingos kalbos reika
lavimai ir funkciniai kalbos sti
liai, o antroji dalis bus skiria
ma leksinei ir trečioji — grama
tinei lietuvių kalbos stilistikai.

Lingvistinė stilistika, auto
riaus nuomone, savotiškai pra
tęsia ir įprasmina dabartinės 
kalbos kursą: ji žiūri, kad kalba 
būtų ne tik taisyklinga, bet ir 
stilinga. Jai rūpi ne vieno ar ki
to autoriaus stiliaus savitumas, 
bet bendra kalbos stiliaus kultū
ra. Ji nesitenkina nei viena emo- 
cine-ekspresine kalbos puse, nei 
atskirų individų stiliais, nes 
emocingumas ir individualumas, 
kad ir labai svarbios Btiliaus 
problemos, neapima jo visumos 
— nuošaly palieka nemaža svar
bių kalbos vartojimo sferų, pvz. jas, tarmybes, kuria naujadarus, 
mokslinę literatūrą, laikraščių i vartoja barbarizmus, žargony- 
informaciją ir kt.

Laikydamas stilistikos užda
viniu mokyti gero stiliaus, auto
rius visų pirma svarsto, kokios 
yra stiliaus ypatybės, kaip jos 
reiškiasi kalboje ir kokių reika
lavimų reikia laikytis, kad kal
ba būtų stilinga.

Gero stiliaus ypatybių jis ran
da dešimt: aiškumą, tikslumą, i 
paprastumą, grynumą, glaustu- binė tradicija, tariant, grama- 
mą, gyvumą, įtaigumą, vaizdin- (tika, — rašo B. Sruoga 1937 m. 
gumą, skambumą ir turtingumą. Gimt. Kalboje (107 psl.), — yra 
Iš jų čia keliais žodžiais paminė
sime tik vieną kitą

Pirmosios dvi ypatybės, aiš
kumas ir tikslumas, kaip ir tai
syklingumas, yra privalomas vi
siems, visur ir visada; jų nega
li nepaisyti net ir tas, kam pir
miausia rūpi meniškumas, este
tinė vertė. Grynumas reikalau
ja, kad be reikalo nebūtų varto
jamos svetimybės, barbarizmai 
ir žargonybės (pvz. abzacas, gu- 
zikas, kalnierius, kūzavas, liuk
rą ir kt.), ypačiai tokios, ku
rioms turime visai gerų, tinka
mų lietuviškų pakaitų; bet šios 
rūšies svetimieji žodžiai gali bū
ti toleruojami grožinėje literatū
roje, kai jie turi kokią nors idė
jinę meninę paskirtį. Kalbos gy
vumas yra juo didesnis, juo arti
mesnis čnekamajai kalbai; nuo 
to šaltinio nutolstant, ilgainiui 
kalboje randas dirbtinų, negyvų 
žodžių ar posakių, kurie didžiai 
sunkina stilių. Vaizdingumas 
ypaš reiškiasi literatūros meno 
kūriniuose: čia žodis, eidamas 
meniško tikrovės atspindžio 
priemone, vienaip ar kitaip yra 
vaizdingas. Kalbos turtingumas! 
būdingas lietuvių kalbai: čia vie- J 
iiam ir tam pačiam daiktui bei 
veiksmui ir jų ypatybėms žymė- { 
ti dažnai yra ne vienas, o keli 
ir net keliolika žodžių, iš kurių 
rašytojas visados gali pasirinkti draugovininkai veda griežtą ko- 
tikslesnį, vaizdipgesnį, skambės- j vą (= griežtai kovoja) su vie
nį ir kt., bet dabar daug kas šosios nuomonės pažeidėjais; ra- 
tos sinonimikos jau nebežino, ir dioaktyvieji izotopai randa vis 
todėl dažnai tenkinasi vienu žo-; didesnį pritaikymą (= vis pla-j 
džiu, kur turėtų vartoti kelis 
įvairius žodžius.

Paskutiniame skyriuje auto
rius nagrinėja funkcinius kalbos 
stilius, ir pagal žodžio vartoji
mo sritį bei atliekamą funkciją 
kalboje jis skiria jų penkis: me
ninį beletristinį, publicistinį, 
mokslinį, oficialųjį dalykinį ir 
kasdieninį buitinį stilių. Meninio 
beletristinio, prozos ir poezijos, 
stiliaus sritis yra grožinė litera
tūra; jo ryškiausias požymis — 
vaizdingumas. Publicistinis sti-

i

giasi paveikti skaitytoją tiek lo
gine argumentacija, tiek emo
cinės išraiškos priemonėmis. 
Mokslinį stilių daugiausia žymi 
abstraktumas, tikslumas, logiš
kumas. Oficialusis dalykinis sti
lius būdingas įstaiginei. kance
liarinei raštų kalbai: čia frazės 
yra sausos, nuasmenintos, be jo
kio originalumo; kalba komuni
kacinė, schematiška, perdėm 
“dirbtinė”, be vaizdų, emocijų, 
kokių nors stilistinių puošmenų. 
Kasdieniniam buitiniam, arba 
šnekamosios kalbos, stiliui bū
dingas ekspresyvumas, vaizdin
gumas.

Stilistas kalbos faktus dažnai 
traktuoja kitaip, negu gramati
kas arba leksikologas. Kas gra
matiškai netaisyklinga, stilistiš
kai gali būti pateisinama. “Ra
šytojas savo žinioje turi visus 
nacionalinės kalbos stilius, — ra
šo autorius,-jis ima šnekamo
sios kalbos žodžius, konstrukci-

i vartoja barbarizmus, žargony- 
I bes ir kt. Užtat kartais sakoma: 
I stilius — įvairiopas įprastinių 
kalbos normų laužymas” (29 

i psl.). Bet tai daroma tada, kai 
1 toks “laužymas” yra idėjiškai ir 
j meniškai pagrįstas, kaip rei
kiant motyvuotas, šiaipjau rašy
tojui kalbos taisyklingumas 
buvo ir pasilieka pirmoji gero 
stiliaus sąlyga.. “Rašytojui kal-

Malonus kartų pokalbis, susitikus Vytauto Kasiulio parodos atidaryme, Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, lapkri
čio 13 d. Priekyje kairėje •— paryžietis dail. Vytautas Kasiulis, dešinėje — čikagietis, mūsų dailės veteranas prof. 
Adomas Varnas. Tarp jų žemai — busimosios jauniausios dailininkų kartos atstovas, greičiausiai portretistas, 
dar tik įdėmiai stebi vyresniųjų bruožus. Nuotr. A. Gulbinsko

artimas žmogus iš tikro jo šau- ratą turėjo graikai, viduramžių 
kėši.

Dar žmogus per mažai tepa
žįsta savo dvasios - sielos pa
saulį. Dar žmogus perdaug ma
teriališkas.

i vienuolynai, miestai, pilys, didi- 
l kai, vėlesnių laikų filosofai bei į- 
j vairūs sąjūdžiai ir kraštai.

Tema įdomi, bet išvystymas ga
na lėkštas. Vienoje vietoje (219 
psl.) autorius sumini Southwoode 
gyvenusius lietuvius.

“The

Gero gyvenamo samprata 
amžių bėgyje

Prof. W. H. Marnell parašė 
naują studijinę knygą
Good Life of Westem Man”. Iš
leido Herder and Herder 1971 
m. 238 psl. Kaina $6.95.

Įžangoje kultūros istorijos filo
sofas A. Toynbee pažymi, kad 
autorius šia knyga pateikia atsa
kymą j visais laikais ir visose vie
tose žmogų neraminusį klausimą 
— kas yra gero gyvenimo esmė.

Autorius, buvęs Harvardo uni
versiteto auklėtinis, vėliau Bosto
no valst. kolegijos profesorius, 
peržvelgia, kokią gero (materiali
nio ar dvasinio) gyvenimo samp-

TEMPLE BOOTERY
Virš 30 fasonų šiltais 
pamušalais batų. Pla
čių tr ekstra plačių 
Dabar siųskit Į Euro
pą, 1 
maf.
12-9, 
vak..

776-5838

Joe Wentz Ford, Ine.
I Authorized Sales & Service
FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000

kad gautų žie- 
Atdara: pirm, 

ketv. 9:30-9 v. 
, antrad., treč., 

penkt. ir šešt. 9-.3 o 
ryto iki 6 

vakaro.

KAS GI TA PASĄMONE!
A. GIEDRIUS

■ pirminė būtiniausia premisa, nes 
tiktai ji naujai sukurtą vertybę 
daro visiems savą, — gyvą, su
prantamą, atjaučiamą”.

J. Pikčilingis, pirmoj vietoj 
rūpindamasis stilingos kalbos 
dalykais, stilistinėmis išraiškos 
priemonių galimybėmis ir jų 

' realizavimo būdais, tuo pat me
tu neišleidžia iš akių ir bendri
nės kalbos vartosenos reikalavi
mų, jos taisyklingumo, ir todėl 
jis taiso daugybę įvairių stilių viu kirčiu visuose linksniuose), 
kalbos trūkumų. Jo taisymai. Atrodo, kalbininkų norėta kad 
apskritai imant, yra ganaa vy- žodžius — naujadarus lengviau 
kę, atsargūs, daug kur nesiski-1 būtų įsisąmoninti, dėl to siūlo- 
ria nuo J. Jablonskio ir kitų kal
bininkų taisymų, pvz.: mėgino
me klausimą rišti (.= spręsti);; 
prie geriausių norų (= kad ir 
kažinkaip norėdamas, kad ir ge
riausių norų turėdamas)) nega
liu; jie nededa pastangų (= ne
sistengia) ; jis buvo didelio susi- į 
jaudinimo būklėje (— jis labai 
jaudinosi) studentams sfcro- 
džiant lavonus, jie kartais neiš-' 
tveria ir pabėga (= skrosdami) 
lavonus, studentai kartais neiš- 

! tveria...); jūs paliekate neužge- 
! sintą laužą, sukeldami gaisro pa- (pagrindinio) žodžio kirčio, kaip 
vojų (= palikdami neužgesintą štai: saulė — įsaulis (bet saulė 

) laužą, jūs sukeliate gaisro pavo- | — pasaulis), dangus — padan- 
jų); žmogaus prigimtis slepia 

. prieštaravimą (= žmogaus pri
gimtyje slypi prieštaravimas);

Domėjaus dr. Grigo Valan- kalbėti, 
čiaus ir kun. Vytauto Bagdana- Ir kodėl “pasąmonės liūnai”? 
vičiaus pokalbiu Draugo kultu- Kodėl — liūnai?.. Lietuvių kai
riniame priede. Ir norėčiau pra
sitarti dėl dr. G. Valančiaus “Pa- 
sąmonėg liūnų” (1971. X. 16 Nr. 
243).

Pirmiausia, kodėl pasąmonės 
ne pasąmonio? Mūsų žmonės 
vietų pavadinimus su priešdėliu 
pa įpratę šitaip sakyti: bala — 
pabalys, giria — pagirys, Duby- į 
sa — padubysys, ŠaltUona — 
pašaltuonyg, šventoji — pašven- ] 
tys Kruoja — pakruojis (ir Pa- 
krojis — miestelis), jauja — pa
jaujis... Iš vyriškosios giminės 
daiktavardžio, pridėjus priešdė- 
iį pa, išeina moteriškosios gimi
nės, vietos pavadinimas: laukas
— palaukė, kelias — pakelė, 
kluonas — pakluonė Nemunas
— panemunė, marios — pama-l
rys... Yra, žinoma, ir išimčių, rius sako, kad ne jis vienas taip 
ypač tarmėse, bet josi negausios, darąs, atseit trokštąs Marijos

Dabartinės Lietuvių kalbos nusišypsojimo. Ir kiti taip darą, 
žodyne ir Lietuvių kalbos vado- ir kitų bandymai pasiseką. Ir 
ve čia mums rūpimasis žodis pa- ..............~
rodytas su kirčiu - priegaide 
ant antrojo skiemens — pasą
monė — ir priskirtas prie pir
mosios linksniuotės (su pasto-

bos žodynas liūną šitaip apta
ria: 1, linkstanti samana pelkė
je, prie pelkėjančių ežerų ar 
upių, ir 2, klampynė, marmaly
nė.

O kas gi ta pasąmonė (pasą- 
monys) ? Dr. G. Valančius kalba 
apie pasąmonio pasireiškimus. 
Pasižymėjau šiuos žodžius:

“Vakarinėje maldoje mąstau 
apie Fatimos Mariją. Matau Jos 
šviesiai kilnų veidą. Kartais Ji 
tartum truputį šypsosi. Aš no
riu, kad ji šypsotųsi. Aš labai 
noriu matyti Jds Veide mažyti 
šypsnelį. Nusimenu, jei nesišyp
so. Bandau dar ir dar kartą ma
tyti ją besišypsančią: Kai šyp- Į 
sosi — viskas bus gerai.’" I

Po kelių eilučių toliau auto-1

| Pasąmonys pateikia mums 
įvairiausių, įdomiausių sapnų, 
neįtikėtinų vaizdų. Žmogus kar
tais stebisi: “Rodos, nieko pana
šaus nesu galvojęs nei savo am- 

\ žiuje matęs, o, ve, prisisapnavo.” 
Tai pasąmonys pateikia, savo 
įspūdžius atsinešęs net iš amžių 
glūdumos — iš šeimos į šeimą, 
iš giminės į giminę, iš tautos į 
tautą...

Nuo pasąmonio reiškinių, ro
dos, reikia skirti aiškiaregystę, 
pranašystę. Arba antai, žinome, 
žmogus tą pačią valandėlę iš
girsta savo artimo staigų žuvi
mą, mirtį, net jo paties pasiro
dymą. Prisisapnuoja gyvieji ir 
mirusieji. Arba žmogus išgirsta 
savo vardą, nors nieko gyvo tuo
met apie jį nėra, o paskui suži
no, kad tą pačią valandėlę jo

i

BILL’S FRIENDLY SERVICE 
AVTHORIZED MOBlI, STATION

Wintcrfzirig, Ttine-Ups, Brftkes, 
Ignitions aiul Lubrication 

Efficient service For li) Years 
Open —■ 7 a.m. to 9 p.m.

5165 So. Archer Tel. 735-9833

MIDWAY Pharmacy
IVhere a Reglstered Pharniacist 

Is On Duty Daily.
You can trust our accuracy in till- 

ing your every prescriptlon. Also a 
oomplete line of Men’s and Women'» 
Health and Beauty Alds. American 
Greetlng Cards. Open Mon to Sat. 
9 a.m. - 10 p.m. Sunday 9 a.m.
to 2 p.m.

4324 W. 63rd St., Tel. 767-9155

LIETUVOS
GINTARAS
Jau Nevv Yorke.
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS
Walter Rask-Rasčiauskas, 

pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą 
jo vadovaujamas American 
Travel Service Bureau nuvežė 6 
amerikiečių grupes į Lietuvą. 
Norėjo daugiau žmonių nuva
žiuoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
10 grupių. Ekskursijos bus po 
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš
anksto užsiregistruos, tai galės j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vė’iau besiregis
truojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE. BUREAU 

9727 South Western Avė.
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri- 

; ką. Teikiame informacijas ke- 
llionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

priduria: “Pasąmonės jėga yra 
neapskaičiuojamai didelė.”

Kun, V. Bagdanavičius (Drau
go kult, pr., 1971. X. 30) tokį dr. I 
G. Valančiaus pasąmonės supra
timą atmeta, baigdamas šito
kiais žodžiais: “daug paprastes
nis jr lengviau išaiškinamas bus 
toks atvejis (kaip čia aukščiau 
pacituoti dr. G. Valančiaus žo
džiai, A. G.), kad čia žmogus 
pats sau suteikia tai, ko prašo; • 
jis pats klausia, pats ir atsako.”

Iš tikro juk pasąmonė (pasą-

mas pastovus kirtis. Žodžiui 
pasąmonys neįmanomas pasto
vus kirtis: šis turėtų būti links
niuojamas taip, kaip daugiaskie
menis (3 linksniuotės) žodis vy- i 
turys, pašventys, padubysys ir monys) yra visuma įspūdžių ir 
kt. Bet iš lietuvių kalbos dva- patyrimų, susikrovusių mūsų 
sios numanu įvairumas, tai ka- smegenų sandėliuose per metų 
žin ir naujadarus ar pritinka to- metus, per1 daugybę metų — per 
linti nuo jau įprastų panašių žo-1 šimtus, tūkstančius ir milijonus 
džių tarimo.

Čia pravartu prisiminti kad 
priešdėlėtųjų žodžių kirtis pa
prastai nutolsta nuo pirminio

I metų. Tuos įspūdžius ir patyri
mus atgaivink savyje — ir bus 
pasąmonio reiškiniai.

Sutinkam žmonių, kurie sako
si nusimaną, lyg antrą ar kelin
tą kartą begyveną pasaulyje. 
Viena moteris, pamačiusi pirmą 

gė, dėti — padėlys, priešdėlis, | kartą paveiksluose senosios 
darbas — uždarbis, vožti — ant- Graikijos gyvenimą, pasakojosi, 
vožas, leisti — užlaidas (ir Ūž- kad jai visa tai, ką matanti da- 
laidas)... Toks kirčio - priegai-. bar tuose paveiksluose, jau esą 
dės kaitaliojimasis kalbą įvairi- lyg seniai matyta, žinoma, arti
na, daro ją gražesnę, muzikales
nę. Bet dėl to daugiau reiktų

čiau taikomi) priepuolio gydy-į 

mas vykdomas (= priepuolis 
gydomas) adrenalinu; Stasė į lingio darbas, pirmas toks lietu- 
pirmoji užbaigusi melžimą (= { vių kalba, parašytas gerai pasi- 
pirmoji baigusi melžti), šoko 1 ruošus įžvalgiai ir numaningai, 
prie Merkio indų plauti mokyk- yra didžiai vertingas lietuvių 
lose turi būti vandens atsigėri
mui (= atsigerti); rt/štuw su 
sniego apledėjimu (= sniegui 
apledėjus), “balto bado” pavo
jus dar didesnis; vietoj eiti į 
kolūkį (= užuot ėjusi į kolūkį), 
ji prisisuko pas kleboną į šeimi
ninkes, ir t.t.

ma. Kiti vėl kitokiug regėjimus 
atpažįsta, vieni aiškiau, kiti 
tamsiau.

Į tą pačią eilę reiškinių tektų 
Apskritai imant, šis J. Pikči- skirti ir stigmatizuotuosius. Dr. 

G. Valančius rašo: “Vienas iš 
jų viską matė transo pobūdžio 
vizijose, o kita — girdėjo pana
šaus transo būsenoje, o pabudu
si neatsiminė, jog kartojusi ara- 
maiškai girdėtus žodžius.” Taigi 
tas pats pasąmonio reiškinys, 
atgijęs iš keliolikos šimtų metų. 
O kad pasibudusi negalėjo tų 
žodžių pakartoti, tai juk mes 
daug sapnų (pasąmonio reiški
nių) pasibudę neatsimename.

kalbos kultūros indėlis. Iš jo 
galės nemaža pasimokyti geros, 
stilingos kalbos visi: literatai, 
mokslo žmonės, publicistai, laik
raštininkai ir kt.; jis lygiai bus 
naudingas tenykščiams, tiek už- 

| šiemečiams lietuviams.
P. 8.
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OFS 1000.00
One Year Maturity
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BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

6245 SO. WESTERN AVĖ TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 P.M. to 8 P.M Tues & to 4 Thurs and Friday y to 8. Sat. 9 to 12:30

CHICAGO TAUPYMO tR SKOLINIMO BENDROVE duoda paako 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

*
las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

' Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du k’emai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room’’ puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

ICNŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JOSŲ' ŠEIMAI?

J CSV KROSNIS PASENO?
VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUME! KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.
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k«* “ V

Peter Boyle — pardavėjo — 
vaidyba labai įdomi, bet per
daug gimininga jo rolei filme 
“Joe”. Jis — puikus, bet nepa
rodo nieko naujo. Aktorei Can
dice Berger duotas dialogas 
sunkiai įtikinamas. Tačiau jo
sios pasika'.bėjimo telefonu sce
na sutvirtina daug žadantį su
gebėjimą, kurį ji parodė filme 
“Carnal Knowledge”. Patyrusio 
Jame Caan vaidyba — šizo
freniška, nes ji taip ir parašy
ta. Filmas — visiems, jauniems 
su tėvų sutikimu.

IVAGNER & SONS
’i'ypevvrlterN — Addlng Machines — 

Check writer»
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
60 m patikimas patarnavimai 

NA t JOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski ltd. Tel 581-4111

PETTTS ^UTcT REPAIR*"

• Joseph Ehret, “Von'Adam 
der Europaeer. Basei is, 1971 m. 
46 psl. Nors ir sulaukęs 75 m. 
amžiaus sukakties, prof. Eretas 
pasilieka kūrybingas ir vis savo 
laiką bei talentą skiria Lietuvių 
tautos labui. Ir šis veikalas kalba 
apie Europos “Adomą” — seną,-1 
ją, pirminę lietuvių tautą Euro
poje. Supažindina su lietuvių kai- l 
bos formų artumu klasikinėms' 
senovės kalboms. Knygoje pabrė
žia, kad lietuvių apgyventi plotai 
jiems priklauso nuo neatmena
mų laikų. Primena turtingąsias 
lietuvių dainas, jų gilų lyrinį 
prasmingumą, primena lietuvių 
vergiją carizmo metais, išsilaisvi
nimo kovas ir naują sovietinį pa
vergimą. Supažindina su Lietu
vos praeitimi, su lietuvių laisvės, 
kovomis, su klastinga Sovietų o- 
kupacija, nušviečia lietuvių lai
mėjimus nepriklaosomybėje,pa
brėžia išeivijos kūrybingumą.

Leidinys įspūdingas užsienie
čiams ne tik savo informacinė- j 
mis mintimis, bet ir gausiai su-1 
rinkta bibliografija apie Baltijos 
tautas. Suminėti leidiniai anglų,1 
prancūzų, vokiečių ir kitomis kal
bomis. Leidinys sudarytas iš iš
spausdintų straipsnių. ]

LIETUVOS GINTARAS 
JAU NEW YORKE!

Teiraukitės: ALSA, P.O. Box 172 

Great Neck, N. Y. 11023

Akimirka iš losangeliečių 
finis piknikas”.

Teatro festivalin atvežamos Algirdo Landsbergio premijuotosios komedijos “Pasku-
Nuotr. L. Kanto

Filmų įvairumai
apie /kitų šalių, 
Pietų Amerikos, 
lietuvių vargoni- Provincijos mergaitė šaltoje Chicagoje

Taisau MOTORUS STABDŽIUS, 
j Transmisijas Starterius, Alternato- 
I rius MOtor Tutie-ūp. Tr kitus pa- 
1 taisymus PETRAS PISNYS. sav., 

(121 i 15 South Damen Avenue — 
TEL . 757 ,.lS»H«. . . .

I ' -a** WB*r

‘Į ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

Manufacturers
tais. Veikalas tuo būdu išėjo kiek 
sausesnis ir netoks sistemingas, 
laikantis įvairiuose skyriuose 
chronologinės tvarkos, bet užtat 
daugiau tikslumo, dokumentaci
jos, ir autoriaus pastangas reikia 
aukštai vertinti.

Knygoje yra atskiri padaliniai 
apie Dainų šventes, Amer. liet. 
R.K. parapijų chorų sąjungos 
veiklą, koncertus, “Muzikos Ži
nias”, muzikos mokyklas, studi
jas, moteris vargonininkes, o prie
de — vargoninkų sąrašai, sąjun
gos konstitucijos, chorų statutai. 
Duodama ir angliška knygos 
santrauka. Veikalas —didelis į- 
našas mūsų kultūros istorijai. Ka
da nors reikėtų panašius duome
nis surinkti ir 
kaip Anglijos, 
Kanados ir k. 
ninku veiklą.

Pats autorius pastebėjo, kad 
spausdinant, neatsiuntus jam ko
rektūrų, 225 psl. po kliše padėtas 
parašas, jog tai N. Kulys, kai iš 
tikrųjų tai nuotrauka pasižymė
jusio akordeonisto J. Vaičaičio.

Knygos autorius prof. Žilevi
čius šį veikalą parašė švęsdamas 
80 m. sukaktį. Džiaugiamės, kad 

spausdintų straipsnių. įžangoje nei tok*3 metų našta jo nuo kū- 
pabrėžiama, kad nieks autoriaus rybos darbo nesulaiko(J. Pr.) 
neinspiravo ir niekas nefinansa
vo, o leidinys atsirado iš šveica
ro sąžinėje jaučiamos pareigos. 
Ypatingai gilios prasmės dedika
cija: “Skiriu savo baltiečiams 
draugams: tiems, kurie tėvynėje 
neturi jokios laisvės, ir tiems, ku
rie laisvėje neturi jokios tėvy 
nės” (jp)

• Juozas Žilevičius, LIETU
VIS VARGONININKAS IŠEIVI
JOJE. Redagavo P. Jurkus, Alg. 
Kačanauskas, V. Mamaitis. Išlei
do Vargonininkų — muzikų są
junga. Tėvų pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne, 1971 m. 304 psl.

Panaudodamas savo ypatingai 
gausiai muzikologijos archyve su-, čio yra atsiradę ir naujų istori- 
rinktą medžiagą, prof. J. Žilevi-! nių tyrimų, ir tarpbažnytiniai 
čius sutelkė į šią knygą daugybę santykiai įgavę naują kryptį. La- 
faktų, išryškindamas lietuvių var
gonininkų veiklą JAV-se. Kadan
gi vargonininkai buvo koncertų, 
dainų švenčių, operečių ir kt. 
rengėjai, ypač —chorų organi- 
zuotojai, tai šis veikalas yra ver
tingas įnašas į JAV lietuvių kul
tūros istoriją. Autorius stengėsi 
būti tikslus ir rėmėsi čia daugiau
sia ne atsiminimais ar pasakoji
mais, o metinių seimų protoko- ’ šališkas nusistatymas to lako Ro- 
lais, vargonininkų provincijų raŠ-1 mos katalikų Bažnyčios atžvil- 
tinės knygomis, kitais dokumen- j giu”.

STASĖ SEMĖNIENĖ

“T. R. Baskin” yra pirmasis gyvesnio šio miesto pulso. Nei 
filmas, susuktas Chicagoje ir iš vienos ryškesnės raukšlelės Chi- 
šio miesto gyvenimo. Jau nuo cagos portrete, nei miesto nuo- 
senų senovės rašytojai ir filmų taikos ar bent charakteringes- 
gamintojai buvo pamėgę temą nio bruožo. Figūruoja tik Chi- 
apie naivios kaimo ar provinci
jos miestelio mergaitės atvyki
mą į didmiestį ir jos klaidžioji
mus šuntakiais ar visišką nu- 
smųkimą. Dar ir dabar dauge-

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitu* 
darbus atlieka lietuvis — Laba) 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Rankomis iėpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59
I .... . . , ------  .....

tore nepajėgtų nieko geresnio 
čia išspausti šitokioj medžiagoj. 
O Candice išvaizda yra švelnaus 
grožio.

Atrodo, lyg filmo tekstas ži
no, ką nori pasakyti ir ko sie
kia, bet neturi supratimo kaip. 
Mėginama parodyti didmiesčio 
gyvenimo baisiai tuščią vienišu
mą, bet tai daroma pasakojant, 

’ o ne parodant. Todėl įvykiai 
kraunami be jokio pagrindo lyg 
kokioje byrančioje kortų kala
dėje.

Miesčionkėlė T. R. atvyksta 
į "Didįjį Miestą” — Chicagą ir 
čia tuojau intymiai susibičiu
liauja su Rush, gatvės barų ti
pu. Pati Chicaga pasitinka mer
gaitę šaltai, bejausmiai, auto
matišku žiaurumu. Netgi muzi
ka keltuvuose ir vėsinimo siste
ma pastatuose jai atrodo žiau
ria ir nepaprasta bausme. Jo
sios naujasis “draugas” duoda 
jai pinigų. Verkdama ji išlekia 
į nežinią, įsitikinusi, kad ją pa
laikė gatvės moterimi. O žiūro
vui ta pinigų įteikimo procedū- 

I ra lieka tiek pat įtikinanti, kiek 
| nosinaitė, kuri jungia visą “Ote-

OLYMPIA 
ROYAL 

GRUNDIG 
ZENITH

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS. IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

cagos parduotuvės ir barai. 
Visai priešingai, kaip filme 

“Medium Cool”, kuriame Chica
ga puikiai išnaudota. Naujasis 
filmas parodo visišką atbukimą 
ir visišką nejautrumą tam, ką 
galėtume pavadinti miesto cha-, 
rakteriu. O filmas pastatytas ir 1 
jam tekstas parašytas Peter 
Hyams, buvusio čikagiečio — 
naujienų pranešėjo televizijoje 
ir per radiją.

Candice Bergen, vaidinanti T. 
R. (raidės reiškia Thelma Rit- 
ter — mergaitės vardą), pasi
žymi vaidyba tokia pat lėkšta 
ir be talento, kaip ir visas filmo

Taip absoliučiai nepajusta jokio turinys. Tačiau ir veteranė ak-'lo” į vieną vienetą.

• Zenonas Byčinskas, Jonas Hui )iko gyvag vaizdas tf klagiš
Husas. Reformacijos pradininkas. 
Vytauto Didž. bendralaikis. Isto
riniai biografinė studija. Iš ukrai
niečių kalbos į lietuvių kalbą ver
tė Mykolas Plepys. Lietuvių evan
gelikų spaudos centro leidinys 
Nr. 2, Chicaga, 1970 m., 198 psl.

1 Iliustruotas veikalas apie 14 
šimt. pabaigos ir 15 šimt. pradžios 
Čekiją, apie Huso gyvenimą, jo ;u“ gtoĮio iis “ alėio suktis“aDie 
konfliktą su Kataliku Ražnvčia nuostolio JIS galėjo SUKUS apie 

c . ” . i New Yorką ar Los Angeles,jo reformacines pastangas, jo tra
gišką mirtį. Gaila, kad tai tik ver
timas knygos, kurios originalas 
pirmą kartą išleistas 19į6 metais. 
Per daugiau kaip pusę1 šimtme-

kai puikaus filmo “Auksinio 
miesto” — Prahos gyvenimo.

“T. R. Baskin” prasideda ta 
“nauja” tema — jaunos mergai
tės atvykimu į Chicagą ir grei
tu nuklydimu į gatvės moters 
gretas.

Nors visas filmas pastatytas 
grynai Chicagoje, bet be jokio

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

NAMŲ SAVININKAMS
4 punktų

APSAUGOS PLANAS
1 — Iki 100 kv. pSdų užlopomas ir

užtepamas stogas.
2 ---- dūmtraukio mOrns užcemen

tuojamas ir padaromas atspa
rus vandeniui.

S — rfnos lr nutekamieji vamzdžiai 
išvalomi.

4 — dūmtraukio vidus išvalomas.
TIK $39.00

Darbas garantuotas
Skambinkit 528-3144
ILLINOIS OUTDOOR

Building Service

LEAKS
FROM BAD ROOFS

CHIMNEY & GUTTERS

Cause permanent damage to Exterior 
and interior walls, wallpaper and 
roof supports.

(We Fix Lenks)
ILLINOIS OUTDOOR

Building Service
All work Guaranteed

Call us for FREE Estimates

528-3144

F

šiuša

i bai teisingai knygos įžangoje pa- 
! stebi Povilas Dilys: “Lietuvių E- 
I vangelikų spaudos centras mato 

Byčinskio knygos trūkumus. Jo 
j knyga rašyta pirmojo Pasaulinio 
j karo metu, tai yra laikais, kada 

Kristaus Bažnyčiose viešpatavo 
dar senoji, dabar jau mums sve- 

; tima, polemikos dvasia, Byčins- 
' kio knygoj jaučiama Joti kur ir

■>

>

■

paid ųuarterly.

6%
2 Years Savings

Certificates

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings

(Minimum $5,000)

Nuo
19 14 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytų pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS IOS» 

PHONEi 254-M79

t

■

AUTHORUeO DEALtRS CHRYSLER
MOTORS CORPORATION

$1915*
•$1915. Manufacturer's auggested retall prlce for * Cricket 

avallable at salacted Plymouth dealera'. Prlca excludes stato 
and local taxos, deatlnatlon chargeo, and dealar naw-car 
preparatlon chargea.

VI 7-1515

Chrysler - 
Plymouth 
Prices 

start at

EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ!!!
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBIAU, vadovaujama Wal- 

ter Rask - Rasčiausko, organizuoja kalėdinę ekskursiją | Buenos 
Aires. Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, su jais at
švęsti Kalėdas it sutikti Naujus Metus prašomi skubiai registruotis.

Kaina asmeniui $656.90 — išskrendame į Buenos Aires gruo
džio mėnesio 19 dieną. Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 
28-ių dienų, ir jei pageidaujate, pavieniui grįžti atgal į šiaurės 
Ameriką.

Kreiptis į: AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Avenue
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 238-9787

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNEB — BARRACUDA — DUSTER

Pirkite dabar, kai kaino, yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 
automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

Norintieji sudaryti iškvietimus giminėms iš Lietuvos apsilanky
mui Amerikoje patariame pradėti rūpintis žiemos metu. Dėl infor
macijų šiuo reikalu skabinkite j mūsų įstaigą.

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas divl-
tŲ ( vrurtcatŲ sąskaitas denuaa mokamas už

Mlnlmum 85,000.00 Investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD. .

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. . .
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 ▼. d-

9 v. r. Ud 9 v. v.
9 v. r. iki 6 v. v. 
Treč.iad. uždaryta. i
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POVILUI GAUČIUI 70 METŲ
Goethės Verterio kančias, Ču- 
dovskio M. K Čiurlionį, Aschilio 
Prikaltą Prometėją, Italų nove
les, P. Amerikos rašytojų rin
kinį Pietų Kryžiaus padangėje,

t

Mūsų dienraščio skaitytojus 
gausiais beletristikos ir poezijos 
vertimais bei originaliais straips 
niais gražiai praturtina Povilas 
Gaučys, kuris lapkričio 18 d. su
laukė 70 m. amžiaus. Gimęs'Anglų ir amerikiečių rašytojų 
1901 m. lapkr. 18 d. Vyžuonose, novelių antologiją ir daugelį ki- 
Sukaktuvininkas įsirikiuoja į ei- tų knygų, 
lę mūsų diplomatų, kaip Savic- Jo vertimų ir straipsnių yra 
kis, Šeinius, Baltrušaitis, kurie 
buvo ne tik veiklūs diplomatinė
je srityje, bet ir kūrybingi kul
tūrininkai literatūros pasaulyje.

P. Gaučys yra buvęs vicekon
sulas Daugpilyje, konsulas Bu
enos Aires mieste, pasiuntiny
bės sekretorius P. Amerikai, 
konsulas Sao Paulo mieste. Kaip 
talentingas plunksnos žmogus, 
nuo 1938 m. parkviestas dirbti I 
Užsienio reikalų ministerijos ■ 
spaudos biure, tose pareigose iš-; 
būdamas iki bolševikų okupaci- i 
jos. Besirūpindamas išeivijos i 
kultūriniais reikalais, yra daug 
pasidarbavęs, kad P. Ameriko- Į 
je buvo įsteigta eilė Eetuvių mo- j 
kyklų. Tremtyje yra dirbęs L. 
Bendruomenės vadovybėje, bū
damas net ir c. v. pirmininku, Į 
buvo Švietimo valdybos nariu, i 
Hanau stovykloje vedė ispanų 
kalbos kursus, išleido ispanų 
kalbos hektografuotą vadovėlį. 
Buvo ir Lietuvių rašytojų drau
gijos valdybos narys.

Ypač daug kūrybingo darbš
tumo yra parodęs kaip vertėjas, 
davęs lietuviams skaitytojams

tilj>ę beveik visuose svarbes
niuose lietuvių peirodiniuose lei
diniuose kaip tėvynėje, taip ir 

'išeivijoje. Džiugu, kad P. Gau- 
i čys net ir sulaukęs brandžios su
kakties, pasilieka kūrybingas ir, 
išėjęs pensijon iš darbovietės, 
dar gausiau reiškiat! mūsų lite- 

iratūros gyvenime. (jp).

tais paveikslais, manoma, yra 
1,700 metų senumo.

MIRĖ BEITŲ RAŠYTOJAS 
HERBERT

Sulaukęs 81 m. amžiaus, mirė 
britų rašytojas, humoristas A. 
P. Herbert, autorius 62 knygų, 
17 dramų, ąi’ės dainų. Jis taip 
pat buvo britų parlamento na
rys.

PEREINA Į METRINĘ 
SISTEMĄ

JAV pradeda palaipsniui per
eiti į metrinę sistemą. “The 
Journal of American Medical 
Association” pranešė, kad nuo 
1973 m. sausio mėnesio jis 
skelbs visus matus metrine sis- 
ma. Jau ir kai kurios-naujos li
goninės, pvz. Lojolos universi
teto ligoninė Chicagoj, vartoja 
tik metrinės sistemos termo
metrus, svarstykles ir t. p. 

j / NAUJI VĖŽIO TYRIMAI
Louisvillės Medicinos mokyk

los prof. dr. C. Moore, ištyręs 
223 rūkančiuosius cigaretes, nu
statė, kad asmenys, sėkmingai 
pagydyti nuo vėžio, jeigu tik po 

į to rūko, labiau yra linkę vėl 
susirgti burnos, gerklės, balso 
stygų ar plaučių vėžiu, kaip tie, 
kurie po sėkmingo vėžio gydy
mo meta rūkę.

GARSINIAI “AKINIAI” 
AKIJEMS

ciniškas direktorius. Tas vaistas 
tai dipyridamole, vaistinėse vadi
namas persantinu. Jis buvo par
davinėjamas numalšinimui šir
dies skausmų. Naudoti jį kitiems 
tikslams dar pirma reikia susi
laukti Maisto ir vaistų adminis
tracijos leidimo, kuris duodamas 
po nuodugnių tyrimų.

Kuo ypač d.misi studentai
Stanfordo universitetas savo 

naujiems studentams davė para
šyti straipsnį, atsakant į klau
simą, kokia tema jie norėtų ra
šyti knygą ir kodėl. Naujai sto
jančiųjų dekanas Fred Harga- 
don manė, kad jie rašys apie 
Vietnamą, ekologiją (taršą), 
žmonijos eksplozinį daugėjimą, 
mokyklų reformą. Tačiau dau
gybė studentų, net daugiau kaip 
200, pasirinko temą apie krikš
čionybę, parodydami, kaip 
jaunoji karta domisi religija.

ir

Vytauto Kasiulio paruda
(Atkelta iš 3 pust) 

džiaugsmą, bet galutiniam re
zultate tas džiąugsmas nepasiro
do, ir kūriniai lieka liūdni.

Kai meno pasaulis šiais laikais 
I verda ir kunkuliuoja, savaitėm 
gimsta ir miršta naujos srovės, 
dailininkai išsijuosę bando nau
jas priemones ir idėjas, net mes
dami į šalį visa tai, kas iki £įol 

į konstatavo meną, dail. Kasiulis 
j tačiau, atrodo, išliko visiškai 
' šito nepaliestas, pastovus. Jo kū- 
I riniai tebėra originalūs ir asme
niški, bet tuo pačiu matyti tam 
tikras kartojimasis, o tai įvyksta, 
kai dailininkas nustoja ieškot, 
bandyt ir tobulėt. Ir dail Kasiu
lio kūryboje jaučiasi tam tikras 
stabtelėjimas, susivaržymas. Di
delių talentų žmonės neturėtų 
leisti sau nei stabtelėti, nei il
sėtis, nei pavargt, nes jų kūryba 

i žmonijai yra per daug reikalinga

IŠRADIMAS SKAITYTI 
AKLIESIEMS

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS
iNSURt

SAVINGS

INSURED

the Lithuania u CamniunityServlng 
ji years wlth personai attentlou.

4071 Archer Avė. (liest oi California Avė.)
<hl<-»K<> III Ineta 60682 Tel LA 3-8248

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSI V TELEVIZIJOS.
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Povilas Gaučys, vienas aktyviųjų 
mūsų kultūrininkų, kuriam lapkričio 
18 d. suėjo 70 metų.

Kovai su aklumu draugijos 
suvažiavime buvo pademonst
ruoti Naujoje Zelandijoje dr. L, 
Kay išrasti “akiniai”, kurie lei
džia didelio dažnumo garso 
bangas ir perspėja juos dėvintį 
akląjį apie artėjimą prie kokios 
kliūties.

Vaistai prieš žudančias 
kraub krešulius

Religinių knygų ir apskritai 
tikybinių spaudinių siuntos į Če
koslovakiją grąžinamos atgal, 

Stanfordo universiteto profe- su pašto antspaudu: “Atsisakė 
šoriai dr. J. Linvill ir dr. J. Bliss . priimti”. Sovietų okupuotoj Ce- 
išrado įtaisą, kuriuo aklieji gali' k0SlOvakijoje birž. 17 d. išleis- 
skaityti paprastą knygos ar l.aik tas įsakymas užsienio religinių 
raščių raštą. Viena ranka jie spaudinių neįsileisti.
laiko mažą aparatėlį, kaip lūpų ——2~2"~"2---- ./ "2- ..—22“—'

: pieštukas, vesdami skersai pus- \
j lapį, o kitos rankos vieną pirš- Į UNCLE FRED S 
[ tą laiko pridėję prie kitos to I 
j aparato dalies, kurioje į pirštą I 
i išlenda atitinkamos adatėlių
1 grupės pagal tai, per kokias rai- | I 
dės pirmoji ranka veda apara- i -under new managf.ment

I to dalį.

Rašytojui Malraux
70 metų

Rašytojas Andrė Malraux, De 
Gaullio laikais buvęs Prancūzi
jos kultūros ministeriu, sulaukė 
70 m. amžiaus. Jis vokiečių oku
pacijos metu buvo kovojančių 
rezistentų vadas, pulkininko 
slapyvardžiu. Plačiai skaitomas 
jo naujausias veikalas "Antime- 
muarai”, kurio antrą tomą jis 
kaip tik dabar rašo. Universite
tų studentai mėgsta jo premi
juotą romaną “Man’s Fate”.

Muziejai gausiai lankomi, 
bet slegiami deficito

Pagal surinktus statistinius 
duomenis 1970 m. 9,500 JAV 
muziejų aplankė rekordinis 
žmonių skaičius — apie 700 mi
lijonų. Muziejai stengiasi suor
ganizuoti patrauklesnes paro
das. Pvz. Gamtos istorijos mu
ziejus New Yorke savo parodai 
“Ar galės žmogus išlikti gyvas” 
skyrė net 650,000 dol. iš'ai- 
doms. Deja, daugelį JAV mu
ziejų slegia deficitas. Pvz. Mo
derniojo meno muziejus New 

> Yorke 1970 apyskaitiniais me
tais turėjo 1.2 mil. dolerių nuos
tolio.

45 darbai, šiame mieste anks
čiau jau yra veikusi grupės lie
tuvių dailininkų paroda. (E.)

• Spalio 19 d. Varšuvoje ati
daryta Lietuvos meninės foto
grafijos paroda. Lietuvos foto 
menininkų darbai bus rodomi ir 
kituose Lenkijos miestuose.

(E.)
• Lietuvoje išleista Donato

Saukos monografija “Tautosa
kos savitumas ir vertė”, šią te
mą yra mažai tyrinėję ne tik 
lietuviai folkloristai, bet ir už
sienio specialistai. Monografijos 
skyriai liečia: dainas, pasakas, 
smulkiąsias pasakas, patarles, 
priežodžius, groteskus, satyrą, 
humorą. Pateikta daug pavyz
džių. (E.)

VOKIEČIŲ TEATRUOSE 
DRAMA APIE POETĄ

Net šešiolika Vokietijos teat
rų stato Peter Weiss dramą 
“Hoelderlin” — apie poetą 
Friedrich Hoelderliną. Anksčiau 
teatrai statė to paties autoriaus 
“Marat / Sade”, “Auschwitz”, 
"Trockis ištrėmime”.

Nnjihil ai remontuota ir imu jos prekes 
COMMUNITY PHARMACY

Lietuviškai kalbantis farmacininkas. 
H.vper-Allegonic kosmetika. 

Dovaninkii daiktai —- Sveikinimo 
korteles

5000 W. IGth St. — Tel. 652-0951
Kasmet dirbtiniai širdies vožtu- ' “2222222222222222222222222 

vų pakaitalai išgelbsti tūkstan
čius gyvybių tų žmonių, kurių 
natūralūs širdies vožtuvai yta su
gadinti reumatinio drugio infek-;
cijos. Tačiau daugeliu atvejų, gal BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
taip penkiolikoje iš šimto, tas 24,:t w- street, cidcago, niinoh 
chirurgų tnumias virsta tragedi
ja: kažkodėl metalinė ar plastini- 
nė dirbtinų vožtuvų medžiaga 
būna priežastimi, kad atsiranda 
kraujo krešulys. Jis gali pasiekti 
smegenis ir atnešti paralyžių ar
ba atimti paciento protines jė
gas. Gi kraujo krešulys, įstrigęs 
kojoje ar rankoje, kartais parei- 

; kalauja tą galūnę amputuoti.
I Kaip skelbia “The Wall Street 
| Journal”, gydytojams pavyko su 
i rasti vaistus, kurie beveik visiš- 
| kai apsaugo nuo pavojaus susi
daryti krešuliui po įdėjimo dirb- 

, tinio širdies vožtuvo. Kas svar
biausia, kad tie vaistai, atrodo, 
1 galės apsaugoti nuo bet kokių 
' krešulių, kurie būna širdies ata- 
I kos ir mirties priežastimi. Apie 
' tai skelbia dr. Campbell Moses, 
JAV Širdies ligų sąjungos medi-

GĖLĖS
. Vestuvėms, banketams. laidotuvėms 

tr kitokioms prtfgOms

ADELINE’S CARD & GIFT SHOP
Didelis pasirinkimas 
teitų: Paramount — 
eraft.
Didelis išstatymas r... T 
kaip tai stiklinių statulėlių, 
3456 W. 63rd St.

I

sveikinimų kor- 
Gibson Ru«t-
puikių

Tel.

dovanų,

778-G601

A & A Variefy
Special on Guitar

7 and Amp $39.95!
Drums & Bongos 
Panasonic Radios 

and Tapė 
Recorders.

Draga, Sundrles, Health anrl Beauty 
Aids and Wlgs. Open Mon., Thurs. 
and Fri. 9 a.rn.-9 p.m., Tues., Wed. 
and Sat. 9 a.m.-6 p.m., Sun. 10-5

ASK FOR IOV”
SPECIALTT KRAKES
T'ront End AllKnment Includlng 
Bali Jolnts. Idler arm. Tie rod 
VVrNTERTZING
Siin Machine Tune Ups 
GGODYEAR TTRES and Complete 
1.1 n o of ARCO Producta
YVHEEI, BALANCING
WK HAVE MOST AUTO PARTS

G<> With The GO POWER Spedalist. 
Ask For LOU At

5353 S. Kedzie, 471-2666

*
*

Kas tik turi gerą skoni,
viską perka pas Lieponį!

LIEPOMIS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURHITURt C E H I E R, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western. PR 8-5675 
nuo 9 iki 6 vai vakaro Sekmad atdara ti v iki 5 v p p

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dietiov:

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. OfilMIL | 

Laidotuvių Direktoriai >
Trys Moderniškos Koplyč o „ >

4330 South California Avenue 1
Telefonai; Lfi 3-0440 u LA 1 9R57 1 

1605 07 Soutl Hermitage Avenue »
Telefonas VAtdh 7 1741 / Tį

• Maskvos filmų studija Ku
piškyje suko filmą apie Lietu
vos gamtą, etnografiją, tautosa
ką. (E.)

• Bulgarijoje, Plovdiv mieste, 
įvykusioje tarptautinėje foto pa
rodoje bronzos medaliais apdo
vanoti du lietuviai foto meninin
kai J. Kalvelis ir C. Montvila.

(E.)
• Spalio mėn. pabaigoje Len

kijoje, Bydgoščo mieste, atida
ryta lietuvio dailininko Aloyzo 
Stasiulevičiaus tapybos darbų 
paroda. Darbuose vyrauja sena
sis Vilniaus miestas ir naujos 
statybos. Iš viso eksponuojami

SŪNAUS ATSIMINIMAI 
APIE TOLSTOJŲ 

Išėjo į anglų kalbą išversti 
Iljos Tolstojaus atsiminimai 
apie jo tėvą Levą Tolstojų, i 
Knygą išvertė Ann Dunnigan. j 
Pavadinimas: "Tolstoy, My Fa-1 
ther”. Kaina $7.95.
MIRĖ NOBELIO LAUREATAS

Švedijos mieste Uppsaloje mi
rė Arne Tiselius, 69 m. amžiaus. 
Jis 1948 m. buvo laimėjęs No
belio chemijos premiją už atra
dimus, atskleidusius serumo 
proteino sudėtį. «

RADO GERAI IŠLIKUSĮ 
ROMĖNŲ NAMĄ

Arceologai Doverio uoste, 12 
pėdų po žemėmis, rado gerai iš
likusį romėnų namą. Grindys — 
raudono kalkių mišinio. Sienos 
9 pėdų, papuoštos jose išpieš- | -

3425 So. Halsted SL 847-6311

ALUMINUM 
SIDING 

NEW IMPROVED BAKEO ENAMEL ALUMINUM SIDING 
Worth many, many limes its small cost with incriased fuel 
savings. Adds structural strength and rigidity to your walls. 
You'II really save on maintenance! kisulating qualities are 
etccllent. Your home will be cooler in summer, warmer in 
winter. Truly a wonderful, worthwhile savings tor all budget- 
minded homeowners.

ANy srytE 
HOUSE 

For 1,000 sq. ft. coverage 

Laborand 
Materiali 

COMPLETELY INSTALLED
FREE’. \NOEXTRAS!

BTriplelrac^ 
Stono Wndo*s 

andTwo 
Storm Doors 

i Choice of Colo'

CREDIT TERMS ARRANGED 
•30 Year Unconditioiul Non-Pro-Rated 

Full 8IMUN1EE

PRICE INCLUDES 
MAURIALS AND LABOR!

Completely Installed

F

Laidotuvių Direktoriai

6S45 SO. AVESTERN AVĖ.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE
EXPRESS CORP

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kho greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.
KAINA $2.13 už vieną 

Specialų Rublį
Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar.
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10C10 
Tel. — 982-1530

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui
MOSKVITCH 412IE $2,995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$1,895.00
Gaunami labai ribuoti skai
čiai — Tad NELAUKITE — 
Užsakykite DABAR.
BUTAI

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MAKQUETTE FUNLRAl HOME 

TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7Įsi St. Telef. GRovehill 6-2345 6 
410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2103 0

MUŠT® AUTOMOBILIAMS STATYT)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

STEPONAS C. LA C K tLACKAWICZ) IR SUNŪS
4814 W. 28rd PLACE Tel VIrginia 7-661
J424 W. 6»th STREET Tei. &Epubli< 7-121.'
11028 Southrvest Highrvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CALIFORNIA AVĖ Tel LAfatett* 8-357

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 8. LITUANICA AVI . Tel r Arda 7-340

POVILAS J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-11A

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. OLympic 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Kast 162nd street, South tlolland 
10821 South Mjchig&b Avenue Chicago 

TEL. — CO 4-2228
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ĮSPŪDŽIAI Iš MAŽAI TAIKINGO PAX ROMANA 
SUVAŽIAVIMO

Pax Romana tarptautinis ka
talikų sąjūdis, pasidalinęs i dvi 
pagrindines dalis: IMCS — api
mančią studijuojanti katalikšką 
jaunimą ir 1CMICA - jungian
ti baigusius aukštuosius mokslus. 
Šio sąjūdžio tikslas buvo jungti 
katalikišką studentiją j tarptauti
nę akademinę bendruomenę.

Pasibaigus pirmam pasauli
niam karui ir iškilus artimesnio- 
tautų bendravimo idėjai, 1921 
m. Fribourge Šveicarijoje, įvyko 
pirmasis Pax Romana suvažiavi
mas, kuriame buvo atstovaujama 
20 valstybių. Atvykusieji užsian
gažavo ieškoti metodų skleisti 
krikščionišką dvasią universiteti
nėje aplinkoje, atkreipiant pag
rindinį dėmesį į religinį ir inte
lektualinį auklėjimą.

Pradiniuose savo veiklos me
tuose, 1921-1939, Pax Romana 
siekė trijų pagrindinių tikslų: 1. 
įsigilinti į krikščionybės princi
pus ir juos pritaikyti laiko dva
siai, 2. apaštalauti universitetuo
se, ir 3. aktyviai pasireikšti var
ginguose kraštuose. Jau 1935 m. 
Pax Romana buvo centras kata- 
likškojo judėjimo visame pasau
lyje.

Po antrojo pasaulinio karo, pa
saulyje imta didelį dėmesį skirti 
technologijos pažangai. Atsižvel
giant į laiko dvasią, Pax Roma-
na taipgi keitė savo kryptį. Iki 
pasaulinio karo sąjūdžio galvo
jimas buvo grynai europietiškas, 
o pasibaigus karui, žvilgsnis bu
vo atkreiptas į kitus kontinentus. 
Salia misijos idėjos varginguose 
kraštuose kilo mintis kiekviename 
jų išvystyti grynai savąsias pažiū
ras, jungiant jas su pasauline rai
da.

Panašios mintys lietė ir Pax 
Romana veiklą. Buvo manyta, 
kad didžiausią įtaką sąjūdyje tu
rės II Vatikano suvažiavimas. Iš- 
tikrųjų tai nepasitvirtino.

Jau praėjo 50 metų nuo Pax 
Romana įsteigimo. Šio laikotar
pio bėgyje ir jos kryptis yra smar
kiai pasikeitusi. Ypatingą įtaką 
sąjūdžio veiklai turi studentų ju
dėjimas (student movement). 
Šiandien kryptis nebėra grynai 
religinė ir intelektualinė. Šiuo 
metu veikla yra labiau sociali
nė, net politinė. Veiklos dėmesys 
skirtas yra individui ir proble
mai, kaip jis, būdamas masėje, 
gali pagerinti pasaulį.

Šių metų liepos 4-18 d. įvyko 
Pax Romana suvažiavimas Švei
carijoje. Pagrindinė suvažiavimo 
tema buvo “Išlaisvinimas”. Te
ma buvo padalinta į penkias da
lis.

1. Pasaulio studentas, vergijo
je ieškantis laisvės

2. Visuomenė ir priespaudos 
metodai.

3. Kritiškas žvilgsnis į studen
tų judėjimą.
4. Tikėjimo išreiškimas ir ko

va, gyvenant priespaudoje
5. Kritiškas žvilgsnis į žmogų 

ateities perspektyvoje
Suvažiavime išryškėjo, kad 

pagrindinis studentų dėmesys 
buvo ieškojimui galimybių akty

Tėv. Gediminas Kijauskas, SJ, Ateitininkų federacijos tarybos pirminin
kas ir Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdybos Dvasios Vadas.

Nuotr. K. Razgaičio

viai dalyvauti studentų judėjime, 
nes tiktai toje struktūroje gali
ma išlaisvinti patį individą. Su
važiavimo dalyvių galvojimu, iš
laisvinimas turi Vykti socialinė
je, politinėje ir ekonominėje plot
mėse. Sį išlaisvinimo užsiangaža
vimą įgyvendinti studentas pra
deda jau universitetiniame gy
venime.

J praėjusį Pax Romana kon
gresą studentai buvo suvažiavę iš 
įvairių, kraštų su įvairomis savo 
mintimis. Vyraujanti mintis ta
čiau buvo, kad universitetas at
lieka savo paskirtį, jeigu studen
tą įtraukia į socialinę ir politinę 
vaiklą. Universiteto pagrindinis 
uždavinys turėtų būti socialinė 
gerovė.Dalyvių galvojimu, dabar
tinė universitetinė santvarka ap
riboja žmogų, jeigu jis pasistato j 
tik mokslą pagrindiniu tikslu.! 
Taigi į patį akademinį auklėjimą 
mažai dėmesio tereikia kreipti. A- į 
kademinis auklėjimas tiktai šutei-! 
kia geras asmeniškas gyvenimo' 
sąlygas ir tiesiogiai nepadeda 
tiems, kurie gyvena vergijoje. Tik 
klausimas kyla, kaip neišsimoks
linęs, neapsiskaitęs žmogus gali 
pagerinti žmonijos būvį?

įdomu pastebėti, kad apie 86; 
proc. šio kongreso dalyvių augę 
akademinėje pasiturinčių aplin
koje, ir niekada nebuvo susidū
rę su tuo vargingu pasauliu, ku- i 
rį jie nori dabar pagerinti.

Suvažiavimo metu, buvo pa
rodytas akivaizdus nusistatymasi 
prieš Jungtines Amerikos Valsty-j 
bes. I Ameriką buvo daug kur j 
žiūrima kaip į kapitalistinį ir im- į 
perialistinį kraštą. Pagrindinė 
analizė vyko dviejose plotmėse: j 
rasinėj ir ekonominėj. i

Rasinė nelygybė, girdi, yra pa- 
Į n tikinusi individo laisvę. Tai at- 
s liepia ir ekonominėje struktūro
je, nes pasidaro darbų stoka juo
diesiems, ir jų ekonominis gyve
nimo lygis krinta, o kapitalisti
nė santvarka tada juos, girdi, 
išnaudoja.

Kongreso dalyviams JAV ir 
Sovietų Sąjunga mažai tesiskiria, 
nes abu kraštai savomis priemo
nėmis naikina individo laisvę.

Šitokiais pasisakymais kalban
tieji parodė, kad supratimas JAV 
santvarkos juose yra naivus ir pa
viršutiniškas, nes jiems prieš akis 
stovi tik vienas žodis kapitalistas. 
Tie patys asmenys, kurie kong
rese reiškė stiprų nepasitenkini
mą Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis, norėjo, kad Amerika, tu
rėdama aukštą ekonominį lygį, 
turėtų prisidėti prie išlaisvinimo 
veiklos ir kituose kraštuose.

Aršiausiai čia pasireiškė Pie
tų Amerikos atstovai. Analizuo
dami savo padėtį, pietų amerikie
čiai jautė, kad nuolatos aplink 
juos vyksta klasių kova, ir telie
ka viena išeitis — revolicija. Y- 
pač Brazilijoje studentai nori pa
naikinti dabartinę politinę sant
varką. Atrodė, kad savo padėtį 
jie yra išstudijavę marksistinėje 
terminologijoje.

19 šimtmetyje, priimdami tam 
tikrą demokratijos formą, betgi 
daugiausia laiko išgyvenę karinė
se diktatūrose, marksismą pietų 
amerikiečiai laiko gana priimti
nu, nes marksistinė filosofija, jų 
galvojimu, siekia klasių lygybės.

Yra studentų, kurie yra įsi ra- i 
šę į tuos politinius judėjimus, ku
rie vadovaujasi marksistinėmis i- 
dėjomis. jie laukia socializmo, j 

Bet peršasi išvada, kad jie tuo 
pačiu šaukiasi komunizmo, neat
sižvelgdami į tai, kas yra įvykę 
Rytų Europoje.

Didžiausias trūkumas suvažia
vime pasireiškė religinėje plotmė
je. Dalyvių supratimu, tikėjimas 
ir religinis auklėjimas yra tik ta
da svarbus, kai jis veda prie po
litinio užsiangažavimo.Kristų rei
kia pažinti kaip pasaulio išlais- 

Į vintoją, ir krikščionis, sekdamas 
I jo pavyzdžiu, gali prisidėti prie 
žmonijos išlaisvinimo, įsijungda
mas į politinę ir socialinę veik
lą.

Studentai, atvykę iš Ceylono, 
pareiškė, kad krikščionys ir mark
sistai turėtų veikti kartu, nes abe
ji siekia panašių tikslų.

Trūkumas pasirodo tame, kad 
studentai nėra visai įsigilinę į sa
vo tikėjimą. Afrikiečiai iškėlė čia 
mintį, sakydami, kad pagrindinė 
problema yra nesupratimas Kris
taus mokslo ir menkos pastangos 
tikėjimą išstudijuoti.

Užuot susirūpinus klausimu, 
kodėl yra įvykusi krizė jauno 
žmogaus tikėjme, dėmesys buvo 
kreiptas į galimybes panaudoti ti
kėjimą politiniam užsimojimam. 
Religinis apaštalavimas, kaip vie
nas iš pagrindinių Pax Romana 
tikslų, šiandien, atrodo, yra be
veik pranykęs.

I Suvažiavime pasirodė studen- 
I tų frustracija, nes jautėsi kad už- 
I simojimai nėra įgyvendinami. 
Dalyviai nesuprato savo studen
tiškos pareigos, nesuprato, kad u- 
niversitetinis pasaulis nėra pir
miausia socialinės ir politinės 
veiklos centras, o yra tam tikra 
aplinka, kur jaunuolis pasiruošia 
gyvenimui.

Yra nesunku studentams “už
siangažuoti” išlaisvinti pasauli iš 
vergijos, nes. jie tėra susipažinę 
tik su maža dalimi realaus gyve
nimo. Iš to kyla politinis naivu
mas ir spontaniškas idealizmas. 
Studentų judėjimas sugeba užan- 
gažuoti studentus, bet jame trūks
ta aiškių tikslų ir tęstinumo.

Noras pagerinti žmonijos būvį 
yra kilnus. Bet rezultatai tik pa
mažu pasiekiami. Studentai daž
nai pamiršta, kiek pasaulis jau 
yra pažengęs.

Norėdami pakeisti politines ir 
socialines institucijas, studentai 
turėtų įsisąmoninti savo pareigą 
visuomenei. Nes tos pačios insti
tucijos, kurios yra jų naikinamos, 
tarnauja patiems studentams.

Pasaulio studentija turėtų at
kreipti dėmesį į tai, kad studen
to pirmoji pareiga yra išsimoks
linti, nes tiktai išsilavinęs žmo
gus sugebės kelti ir pasaulio pa
žangą.

Dabartinė Pax Romana sąjū
džio kryptis ieško savo pagrindų 
socialinėj ir politinėj arenoj, nes 
šių dienų dvasia yra primiršusi 

I tikėjimą, kaip gyvenime pirmau
jantį principą.

Visuomenė užangažuoija stu
dentą politinei ir socialinei veik
lai, bet ji studento šiai veiklai ne- 

■ paruošia. Užuot užsimojus poli
tiniais' darbais, Pax Romana są-

Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos XXI suvažiavimas 
įvyks Padėkos dienos savaitgaly
je, lapkričio mėn. 25, 26, 27 ir 
28 dienomis, Toronte, Downtow- 
ner Motor Inn.

Suvažiavimo programa:
Ketvirtadienis, lapkričio 25 d. 
2:00 vai. p.p. — Registracija 

(Downtowner Motei). Registraci 
jos mokestis 4 dol.

7:30 vai. p.p. —Šokiai — 
Vyno ir sūrio balius (St. Johns 
Hali, 941 Dundas St. W.)

Penktadienis, lapkričio 26 d. 
10:00 vai. r. — Darbo posėdis 
11:00 vai. r. — Suvažiavimo 

atidarymas, Centro valdybos pra
nešimas

12:00 vai. p. — Paskaita: “Ką 
reiškia Lietuvių studentų sąjun
ga?”

2:00 vai. p. p. —“Ethnic Su- 
bcultures” — Dr. R. Krickus (the 
National Center of Urban Af- 
fairs, Washington atstovas).

4:00 vai. p.p. — “Ethnic Stu
dies, New Trends and Opportu- 
nieties in this Field” — Dr. Hod-

jūdis turėtų grįžti prie savo pa
grindinių tikslų: auklėti jaunuo
lį religinėje ir intelektualinėse 
srityse.

Šiandieninis universitetas ir 
aplinka maža tesirūpina tikėji
mu. Pax Romana kaip tik turė
tų padėti studentui suprasti pa
saulį krikščioniškos pasaulėžiūros 
šviesoje. Tiktai šį uždavinį atli
kus, sąjūdis atrastų savo prasmę.

Laima Nainytė

Algis Norvilas. Jaunimo kongreso Akademinėm programos komisijos pir- 
nutunkąs, Nuotr, R. Cepulio

Jokiom vergijom nesurakinamos žmogaus laisvosios dvasios simbolis — 
paukštis. Laisvės siekusį Simą Kudirką prisiminkime Chicagoje šį sekma
dienį Jaunimo centre po 11 vai. Mišią. Nuotr. V. Valaičio

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS ČIA PAT
gkins, Geography, Kent Statė, O- 
hio.

7:00 vai. v. — Skaidrės — R. 
Šležo ir A. Antanavičiaus

8:00 vai. v. — Šokiai (Golden 
Ballroom)
1:00 vai. r. — “Folk-night-cap” 

Šeštadienis, laipkričio 27 d. 
10:00 vai. r. — Darbo posėdis 
11:00 vai. r. — II P.J.B.J.K. 

pirmininko Romo Sakadolskio pra 
nešimas ir Jaunimo kongreso svar 
stomiėji darbai

2:00 vai. p. —Simpoziumas: 
“[spūdžiai iš Lietuvos”

4:00 vai. p. — Algio Rukšėno 
knygos apie S. Kudirką prisaty- 
mas — pristato autorius

7:00 vai. v. — Balius (Golden 
Ballroom) meninę programą at
liks Windsoro Mergaičių Kvarte
tas.

Sekmadienis, lapkričio 28 d.
1:00 vai. p. —Suvažiavimo už

darymas
2:00 vai. p. — Pamaldos vieš

butyje
A.S.L.S.S. Centro valdyba ragi

na visus studentus vykti suvažia
vimam Be Jūsų dalyvavimo ir pa
ramos nei suvaživimas, nei toli
mesnis organizacijos gyvastingu
mas neįmanomas.

LENKAI APIE PROF 
KAZLAUSKO NUŽUDYMĄ

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
kultūros žurnalas “Kultūra”, 
Nr. 10, įsidėjo St. Bobrovvskio 
straipsnį tema “Tragiška Kaz
lausko mirtis”.

APIE STUDENTO POILSĮ LIETUVOJE
Ar lietuvis studentas Lietuvo

je gali tapti kultūringu? — tokį 
klausimą J. Bulota spalio 10 d. 
svarsto “Komj. Tiesoje”. Jis pa
žymi, kad studentai nepaprastai 
apkrauti paskaitomis, kitais užsi
ėmimais ir jiems belieka mažai 
laiko domėtis dar ir kultūros da
lykais. Studentas per metus, pa
sak Bulotos, turi tik 80-110 poil
sio dienų. Gamybinė praktika va
saros darbo ir poilsio stovyklos 
ir kitos priemonės studento vasa
ros atostogas paverčia abejotinu 
poilsiu.

Jau žinoma, kad Lietuvos stu
dentai vasaromis “kviečiami” vyk 
ti į vadinamas darbo ir poilsio 
stovyklas. Jie dirba ne tik pačio
je Lietuvoje, bet ir vad. “socia
listinėse šalyse (Lenkijoje, Bulga
rijoje), net ir tolimame Altaju
je, Turkmėnijoje ar Kamske, kur 
tikimasi pastayti didelę automo
bilių įmonę.

Ar studentai ten pailsi? Anot

1971 - 1972 METŲ 
MŪSŲ STUDENTŲ 

ORGANIZACIJŲ VALDYBOS
Pereitą savaitgalį Clevelande į- 

vyko Studentų ateitininkų sąjun
gos suvažiavimas, kuriame buvo 
išrinkta ir 1971-1972 metų centro 
valdyba.

Studentų Ateitininkų sąjungos 
centro valdybą dabar sudaro šie 
asmenys:

Dvasios vadas: Tėv. Gediminas 
Kijauskas, S.J.

Pirmininkė — Jūratė Jasaity- 
tė.

Vicepirmininkas —Antanas. 
Razma

Vidaus reikalų sekretorė — Au
gusta Šaulytė

Užsienio reikalų sekretorė — 
Lina Kriaučiūnaitė

Specialiu reikalų sekretorė — 
Dalia Jasaitytė

Centro draugovės reikalai — 
Jolita Kisieliūtė

Iždininkai — Rimas Čepulis 
ir Pijus Stončius

Spaudos — informacijos cent
ras — Saulius Kuprys ir Roma 
Olšauskaitė

Korespondentė — Danguolė 
Stončiūtė

Nariai : Jurgis Bradūnas, Al
gis Šimaitis ir Antanas Razgai- 
tis.

Akademikų Skautų sąjūdžio 
Korp. Vyties valdybą sudaro:

Pirmininkas — senj. Viktorai 
Stuopys

Vicepirmininkas — senj. Vacys 
Garbonkus

Iždininkas — senj. Vladas Žu
kauskas

Kandidatų globėjas — fil. Ri
mas Grižkelis.

Akademikių Skaučių drau
govės valdybą sudaro:

Pirmininkė — Daina Baraitė
Vicepirmininkė —Gina Sa-

baliūnaitė
Sekretorė — Jūratė Eidukaitė
Iždininkė — Zita Kalnaitė
Korespondentė — Lidija Jad- 

viršytė >
Kandidačių globėja — Virgini

ja Žukauskaienė
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 

vyriausią valdybą sudaro:
Pirmininkas — fil. Jonas Val- 

kiūnas
Vicepirmininkė —senj. Audro

nė Pavilčiūtė
Iždininkas — fil. Bronius Ka- 

sakaitis
Sekretorius ir spaudos reikalai 

— fil. Juozas Jurevičius.
Arbiter Elegentiarum ir jauni

mo reikalai —fil. Edvardas Mo
destavičius.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuanios 
Chicagos skyriaus — 1971-1972 
valdybą sudaro:

Pirmininkas — fil. Alvydas Jo
nikas

Vicepirmininkas —senj. Ro
mas Cesas

Iždininkas — fil. Vaclovas Ma
žeika

Sekretorė—senj. Viligailė Lau- 
raitytė

Narys — senj. Algirdas Augai- 
tis.

*

Bulotos, tos stovyklos geras da
lykas, bet su tam tikromis išlygo
mis. Pasirodo, rezultatai nevisuo- 
met tokie, kokių laukiama. Taigi, 
teigiama: “Studentas iš tokių sto
vyklų neretai grįžta išsiblaškęs,bet 
ne pailsėjęs. Rudenį jis ateina į 
auditorija,'kur jo laukia paskai
tos, įtemptos studijos, visuome
ninis darbas (pridurkime, parti
jos vairuojamas agitacinis ir ki
toks darbas — E. Inf.), bei ki
ti malonūs ir nemalonūs, priva
lomi ir neprivalomi dalykai”. Tai 
paskelbta laikrašty, kuris visą va
sarą skelbė: vykit į stovyklas, ten 
jūsų laukia poilsis, romantika (y- 
pač Sibiro srityse) ir pan.

J. Bulota, pagaliau, pripažįsta, 
kad nors ir labai nemalonu, bet 
daug problemų, susijusių su 'kul- 
tūrinininko paruošimu, — užmir
štos ar sprendžiamos formaliai. 
Studentų Lietuvoje bus dar dau
giau ir jų darbo diena būsianti 
dar labiau apkrauta. (Elta).

◄


	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000371
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000372
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000373
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000374
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000375
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000376
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000377
	1971-11-20-PRIEDAS-DRAUGAS 00000378

