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AR DAR RUS IR KETVIRTAS 
KULTŪROS KONGRESAS?

Religijų istorijos problemos lietuviškose Kučiose

II-jam kultūros kongresui ren
giantis, jau buvo nusistatyta, 
kad JAV ir Kanados lietuvių kul
tūros kongresai vyks kas penkeri 
metai, dainų ir Šokių švenčių 
tapė, III-sis kultūros kongresas į- 
vyko po penkeri ų metų nuo ant
rojo, 1967 m. lapkričio mėn. ga
le. Taigi IV-sis kultūros kongre
sas turėtų įvykti 1972 m.

Rengti dainų ir šokių šventes 
kas penkeri metai jau buvo tapę 
tradicija. Tik Šią tradiciją bend
ruomenės vadovai be jokių prie
žasčių sulaužė, IV-ją šokių šven
tę rengdami po ketverių metų 
nuo praėjusios, 1972. Tradicijos 
sudaryti yra sunku, bet, kartą su
darytos, jos įneša daug stiprybės 
atskiram vienetui ir visai bend
ruomenei. Užtat neverta jų lau
žyti.

Tradicija turėjo tapti ir kas 
penkeri metai rengiami kultūros 
kongresai. Bet iki šiol, ruošian
tis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui ir šokių šventei, apie 
kultūros kongreso rengimą nie
ko negirdėti.

Suprantama, kad, prie Jauni
mo kongreso į tuos pačius me
tus ispraudus šokių šventę, dar ir 
kultūros kongreso rengimas bū
tų didžiulė našta tiems patiems 
metams. Todėl, žvelgiant į dides
niais įvykiais dar tuščius 1973 
metus, reikėtų galvoti apie IV-to- 
jo kultūros kongreso juose suren
gimą.

Bendruomenės viršūnėse buvo 
girdėti nuomonių, kad kultūros 
kongresus atstos lietuvių moksli
ninkų simpoziumai, suvažiavi
mai ar konferencijos. Nors apie 
kito mokslininkų susitelkimo ren
gimą nieko negirdėti, vis tiek nuo 
kultūros kongreso rengimo nerei
kėtų lengvai atsisakyti.

Buvę kultūros kongresai savo 
paskirtį atliko. Vien juose skaity

tos paskaitos ir jų išspausdini
mas mūsų spaudoje tapo nema
žu įnašu mūsų tautiniam gyveni
mui. Ar šios paskaitos kada nors 
būtų buvę paruoštos ir paskelb
tos, jeigu nebūtų buvę kultūros 
kongresų? Kultūros kongresų pa
skaitos aiškiai lietė ir platesnius 
mūsų tautinio kultūrinio pasi
reiškimo klausimus, bet ne vien 
tik atskiras mokslo disciplinas, 
kas pasireiškė mokslininkų susi
telkime. Todėl mokslininkų sim
poziumai ar konferencijos kultū
ros kongresų niekada neatstos, 
nors ir vieni ir kiti mums yra 
reikalingi.

Neminint jau paskaitų ir jų 
išspausdinimo laikraščiuose ar 
žurnaluose, kultūros kongresai 
atnešė ir kitų įnašų mūsų tau
tiniam gyvenimui.

Pirmajame kultūros kongrese, 
be vertingų paskaitų, tapo atgai
vinta žurnalistų sąjunga ir teat
ro sambūris, kuris, neradęs ar ne
norėjęs rasti atramos visuomenė
je ir bendruomeninėse instituci
jose, jau pradėjo šiandien apilsti. 
Tuo tarpu žurnalistų sąjunga 
egzistuoja, kiek beįmanydama, 
ir toliau. Nepamirština, kad pir
majame kultūros kongrese bu
vo iškelta ir milijoninio fondo 
mintis.

Antrasis kultūros kongresas, 
šalia vertingų paskaitų, surengė 
ir simfoninį lietuvių muzikų kū
rinių koncertą. Taip pat pasižy
mėjo dideliu dalyvių skaičiumi. 
Kongreso registracija rodė, kad 
jame dalyvavo daugiau kaip 
1000 asmenų.

Lapinsko - Bradūno “Maras” 
apvainikavo trečiąjį kultūros 
kongresą. Šį kartą su “Maru” bu
vo prasiveržta į amerikiečių vi
suomenę. Didžiosios Chicagos 
spaudos rašymas apie “Marą” ir
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I. Plotkos laužymo paprotys

Mūsų Kūčių paprotys laužyti J 
vakarienės pradžioje plotkas sa
vyje slepia daugiau paslapčių, ne
gu pirmu žvilgsniu atrodo.

Tai yra liaudies paprotys, ne
įvestas gyvenimą n jokių bažnyti
nių sugestijų ar oficialiai galio- 

' jančių praktikų. Iš kitos tačiau 
pusės, tai yra neabejotinai krikš
čioniškas paprotys. Yra net kele
tas momentų, kurie šį paprotį 
jungia su krikščionybe. Šiai apei
gai niekada nevartojama papras
ta duona, bet tokia, kuri būtų 
gauta iš bažnyčios. Toliau, ši 
apeiga atliekama Kristaus gimi
mo šventės išvakarėse. Ir kad šis 
ryšys su Kristumi nėra laiko su
tapimas, liudija ta aplinkybė, 
kad ji primena Kristaus elgesį) 
paskutinis vakarienės metu

Kūčių apeigai niekada nėra 
vartojama paprasta duona, nors 
ji lietuviškoje tradicijoje kaip tik 
turi savo šventumo. Lietuviška 
tradicija nežino tokio pobūdžio 
duonos, kaip plotka. Ją žino žy
diška kultūra, pal. macus; ją ži
no ir Švedija, kurioje duona yra 
plonų sausainių formos. Lietuva 
žino raugytą duoną, pyragą ir 
blynus, kurie yra minkšti ir ne
laužomi. Dėl to plotkos lau
žymas savo prigimti yra svetimas 
įnašas lietuviškai kultūrai.

2. Kūčiose daug religinės 
mistikos
Iš kitos pusės Lietuviškos Kū

čios turi labai daug nuosavos re
liginės mistikos. A. Ziegis 1946 
m. “Žiburiuose” yra paskelbęs 
duomenis apie rytų aukštaičių 
Kūčių papročius, kurie yra labai 
turtingi.

Nuo Kūčių dienos priklauso 
ateinančių metų gerumas. Nuo 
to, koks yra oras Kūčių dieną, 
priklauso geri ar blogi bus ru
giai ar linai ar bičių spiečiai. 
Kūčių dienai turi būti užbaigti 
praėjusių metų darbai ir išlygin
tos sąskaitos. Gyvuliai tai dienai 
turi būti iššukuoti ir šviežiai pa
kreikti. Sodo medžius tą dieną 
reikia aprišti šiaudais. Medžių tą 
dieną negalima skaldyti, nes jie 
verkia. Bites tai dienai reikia 
prikelti, nunešant joms duonos su 
sviestu. Šeimininkas per Kū
čias suskaito glėbiais tvorų mie
tus.

Visa tai liudija, kad mes čia 
turime reikalo su natūralia me
tų pabaigos švente, kurioje yra 
išlikę įvairių kultūrų papročių: 
žemdirbystės, gyvulininkystės ir 
kitokių kultūrų bei religijų tra
dicijų. J šį tradicijų rinkinį yra 
įsijungęs ir krikščioniškas papro
tys laužyti plotkas.

3. Spontaniškas vietinės 
religijos ir krikščionybės 
junginys

Atkreipus dėmesį į tai, aiškė
ja, kad mes čia turime spontaniš
ką krikščionijos ir kasdieninio gy
venimo junginį. Jo neatliepia jo
kia, šiandien galiojanti krikščio
niškų apeigų forma. Net priešin
gai, jeigu norėtume aiškinti šio

tume su visoje, tiek rytų tiek va
karų, krikščionijoje galiojančia 
pažiūra, kad mišių apeiga nėra 
imituojama ir kad be specialaus 
išrinkimo ir pašventimo šitoks 
imitavimas būtų laikomas krikš
čionybės įžeidimu.

Tačiau plotkos laužymas lietu
viškose Kūčiose jokio pasipiktini
mo iš Bažnyčios organizacijos 
nėra susilaukęs. Kad jis nėra vė
lesnis už pačią krikščionybę Lie
tuvoje, liudija faktas, jog net 
lietuviai evangelikai kartais šio 
papročio laikosi. A. Mažiulis ži
no, net Amerikos lietuvių evan
gelikų, kurie to papročio laikosi.

Turint tai prieš akis, kyla 
klausimas, kokiu būdu šis jun
ginys galėjo susidaryti ir visuo
menėje prigyti.

4. Paskutinės teologinės 
studijos

Šviesos šiam klausimui svarsty
ti tenka ieškoti, tiek analizuojant

Tyliąją Naktį Nuotrauka Algirdo Grigaičio

reiškinio kilmę iš mišių, susitik- I liaudinę Kūčių papročio sudėtį, 
| tiek atkreipiant dėmesį į naujus 
ir naujausius teologinius tyrinė
jimus.

.Sv. Rašto studijos, kurios tyri
nėja paskutinės Kristaus vakarie
nės problemas ryšium su Švč. Sak
ramento įsteigimu, linksta many
ti, kad ši vakarienė vyko tradici
nio žydų pokylio tvarka. Einant 
ta tvarka, šeimininkas, prieš 
prasidedant vakarienei, apdalina 
svečius duona. Reikia manyti, 
kad tuo metu Kristus įsteigė Švč. 
Sakramentą duęnos pavidale. Ei
nant tais pačiais žydų pokylio 
papročiais, vyno taurė yra per
duodama svečiams į pokylio pa
baigą. Ta proga įvyko Švč. Sak
ramento įsteigimas vyno pavida
le.

J lietuviškas Kūčias vyno ap
eiga nėra atėjusi. Tai yra visai 
suprantama, nes šiaurės kraš
tuose vynas yra gana retas gėri
mas. Bet ne vien čia duonos ir 
vyno apeigų persiskyrimas yra 

įvykęs. Armėnai ilgus 

čius laikė mišias su duona ir 
vandeniu. Tik Trullo susirinki
mas 692 metais šį paprotį panai
kino. (J. Parisot, Azyme, Dictio- 
naire de Theologie Catholilue, 
I tomas, II dalis 2658 skiltis).

Taip pat ir Ebionitai, arba tie 
krikščionys, kurie nenuėjo su Po
vilo internacionalizmu, mišias 
laikė su vandeniu. Sugriovus Je
ruzalę, jie persimetė Arabijon ir 
Syrijon ir čia laikėsi, iki neišny
ko Islame, padarydami jam jun
tamos įtakos. Jų tradicija yra sie
jama su neseniai atrastų Qumran 
rankraščių kultūra.

Daug kas būtų linkęs kildinti 
Kūčių vakarienę iš pirmųjų 
krikščionių agapės. Tačiau su a- 
gapės studijomis mes turime be
veik tas pačias problemas, kaip 
su Kūčiomis. Ir ten kyla klausi
mas, kiek ji yra žydiško pokylio 
ir kiek pagoniškos šventės pa
darinys; ir toliau, kiek ji yra ofi
ciali bažnyčios apeiga (nes jai I 
šimtm. pirmininkavo vyskupas) 

šimtme-ir kiek ji yra šeimos šventė, (nes

šeimininkas šalia vyskupo ten vai
dina ir tam tikrą vaidmenį).Paga
liau, jai išvirtus įvairiausiomis 
formomis (nuo pokylio už miru
sius iki įvairaus pobūdžio šven
tės), ketvirto šimtmečio pradžio
je agapė išnyko iš gyvenimo.

Turint prieš akis visa tai, bū
tent kad mes neturime galimy
bės sujungti patikimu būdu Kū
čių paportį su kuria Bažnyčios 
tradicija, daugiau žadantis kelias 
bus svarstyti Kūčių paprotį taip 
kaip jis šiandien mums prisista
to ir bandyti jį pažinti, naudo
jantis juo pačiu. Šitokiu keliu ei
nant, yra daugiau vilties paste
bėti, kokia prasme jis siejasi su 
krikščionybe, kokia ne.

4. Velykinė apeiga Kalėdose

Visų pirma atkreipkime dėme
sį į tai, kad plotkos laužymas ne
siderina tiesioginiu būdu su Ka
lėdų misterija. Būtų suprantama, 
jei panašus duonos laužymas bū
tų daromas Velykų metu. Tada 
jis derintųsi su šios šventės teo
logija. Dabar gi jis yra atlieka
mas per Kalėdas, kada yra šven- , 
čiamas Kristaus gimimas, o ne 
Švč. Sakramento įsteigimas.

Per Velykas lietuviška visuo
menė, kartu su kita krikščionija 
naudojasi kiaušinio simbolika, 
tuo būdu norėdama vaizdingai 
išreikšti atgimimo mintį, kuri su
daro Velykų misterijos vieną iš 
šulų. Šia proga galima pastebė
ti, kad ir kiaušinio simbolika yra 
senesnė už krikščioniją; tačiau 
nebuvo kliudoma jai prisidėti 
prie Velykų šventimo.

Lietuviškose Kūčiose tuo tar
pu mes turime simbolinių išraiš
kų nesiderinimą, kuris yra savai
me iškalbingas. Jis mums sako, 
kad čia veikė tokia galvosena, 
kuri labai vertino vietinę viduržie
mio šventę, tačiau rado reikalo 
jon įjungti ir naują išraišką ir 
naują misteriją. Žmogui, kuris į- 
jungė duonos laužymą į Kūčių 
vakarienę, krikščionybė buvo pa
žįstama pačiu ryškiausiu jos 

i bruožu, būtent: duonos laužy
mu.

šitokį galvojimą remia ir tas 
žinomas religijų istorijos faktas, 
kad Romoje gruodžio 25 d. buvo 
švenčiama “nenugalimos sau
lės” (sol invictus) šventė, kuri il
gainiui užleido vietą Kalėdoms. 
Lietuvoje, ar tame krašte kur 
plotkos laužymo paprotys tapo 
įjungtas į Kūčių vakarienę, ma
tyt, tuo laiku bus taip pat buvu
si šventė. Iš lietuviškų Kūčių pa
pročių aiškėja, kad tai buvo me
tų pabaigos šventė. Kad šitoks į- 
jungimas galėtų įvykti, buvo rei
kalingos dvi sąlygos. Viena, kad 
vietinės šventės sąmonė būtų gy
va, stipri ir pajėgi įimti naujus 
reiškinius. Ir antra, naujas reli
ginis sąjūdis turėjo būti tiek stip
rus ir populiarus, kad nebuvo 
galima jo praeiti nežiniomis.

5. Kūčių valgiai

Dar vieną nesiderinimą su 
krikščioniškomis Kalėdų išvaka
rėmis sudaro Kūčių valgiai Pla
čiai žinomi dvylika Kūčių patie
kalų stovi grubiame kontraste su 
Kalėdų vigilijos pasninku. Dėl 
to, aišku, kad jie nėra tos pačios

(Nukelta į 2 p&l.)
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kilmės. Tiesa, Kūčių val
giai, nors pasižymį savo turtin
gumu, šiandien jau turi pasnin
ko bruožą. Jie nėra mėsiški val
giai. Tačiau tai neįrodo, kad jie 
būtų buvę krikščioniškos pasnin
ko dvasios sukurti. Jei susilaiky
mą nuo mėsos dar įmanoma 
šiaip taip suderinti su Kūčių pa
tiekalais, tai pasninkas kaip 
toks, t. y. nepakankamas valgy
mas, su šia tradicija iki šiol ne
siderino.

Reikia dėl to manyti, kad mes 
čia turime savitą valgio kultūros 
tradiciją, kurion buvo įjungtas 
plotkos laužymas. Sudėtinga 
Kūčių vakarienė, atrodo, nori pa
liudyti sąmoningą įvairių valgių 
jungimą. Šios vakarienės sudėtin
gumas, rodos, sako, kad čia nori
ma išreikšti žmogiško valgio 
turtingumas. Toks nusiteikimas 
gerai derinasi su metų pabaigos 
švente. Nusiteikimas, jungti šiai 
vakarienei valgius bus paskatinęs 
pridėti jai būdingą krikščionišką 
valgymą.

Ar Kūčių vakarienė ir prieš 
sukrikščionėjimą buvo ne mėsiš
kų valgių vakarienė? — Reiktų 
manyti, kad taip. Jeigu čia būtų 
buvęs stiprus mėsiškas valgis, 
vargiai ar tokia plati daržovinių 
valgių eilė būtų išsivysčiusi. Abe
jonę galėtų sukelti tik kiauliena. 
Mat Ziegis, ryšium Kūčių papro
čiais, žino priežodį: “Kas be kiau
lės galvos pradeda N. Metus, iki 
kitų metų mėsos nepritemps.” Dėl 
to nebūtų neįmanoma, jei kiau
liena būtų buvusi valgoma Kū- 
čiose. Tačiau tai vis tiek Kūčių 
vakarienės neperkeltų gyvulinin
kystės kultūron, nes kiaulės au
ginimas yra paliudytas jau darži- 
ninkiškose arba pirminio ūkinin
kavimo kultūrose.

Gali dar kilti vienas klausi
mas. Ar Kūčių vakarienė nėra 
religinės aukos liekana? Religijų 
istorijoje yra žinomos dvi aukoji
mų grupės: gyvulių aukojimai ir 
duonos aukojimai. Pirmieji vadi
nasi kruvinos aukos, antrieji — 
nekruvinos aukos. Pirmieji iš
virsta mėsos pokyliu, antrieji — 
įvairių pyragų ar kepsnių poky
liu. Jeigu būtų pagrindo į Kūčias 
žiūrėti kaip į aukojimo liekaną, 
tai netektų abejoti, kad čia yra 
augalinio maisto aukojimo lieka
na.

Kad Kūčiose gali būti aukoji
mo liekanos, tai ypač liudija pa
protys nešti bitėms duonos su 
sviestu. Nei duona, nei sviestas 
nėra bičių maistas, dėl to šio el
gesio prasmės tenka ieškoti ki
tur. Gustaw Schwantes sako, 
kad sviesto aukojimas buvo žino
mas Švedijoje bronzos kultūros 
laikais. Tai “galima atsekti iki 
indeouropietiškų laikų; ir iš vė
lesnių proistorinių laikų sviesto 
aukos yra įrodomos Schleswig - 
Holsteine” (Vorgeschichte
Schleswig - Holsteins, 1948 m. 
521 psl.). Tiesa, nėra įtikinantis 
Schvvanto įrodinėjimas, kad svies
to aukojimas priklauso saulės re
ligijai dėl savo spalvos. Saulės 
religijoj yra per daug jėgos, tvir
tybės ir net agresyvios dvasios, 
kad sviestas būtų jai kokios reikš
mės. Jos simboliai yra plėšrieji 
žvėrys ir paukščiai.

6. Mirusiųjų grįžimas

Lietuviškos Kūčias turi dar 
vieną bruožą, kuris derėtų la
biau Velykoms negu Kalėdoms. 
Tai yra mirusiųjų paminėjimas. 
Sis bruožas Kūčių apeigose yra 
labai gyvas iki mūsų dienų. Ne
seniai mirusiems Šeimos nariams 
yra padedama lėkštė. Kartais y- 
ra paliekami valgiai ant stalo 
per naktį, kad mirusieji galėtų 
pasimaitinti. Reikia sutikti su 
Mažiuliu, kad Kūčiose vėlių grį
žimas yra senesnis, negu Vėlinė
se (iš laiško autoriui). Tačiau 
nėra abejonės, kad šis grįžimas 
neturi bendro su Kalėdomis.

Kalėdos visa savo prigimtimituri krypti į konkretu žemiškąjį

■gyvenimą. Jos neturi tragikos. 
Tai yra priežastis, dėl ko Kalė
dos yra išstatytos pavojun pasi
daryti vien vaikų švente.

Paprotys grįžti mirusiems ga
lėtų geriau derintis su Velykų 
švente, nes čia ryšys su pomir
tiniu gyvenimu yra gana savas. 
Reikia pridurti, kad pirmųjų 
krikščionių agapės graikiškame 
ir romėniškame pasaulyje turėjo 
ryšį su mirusiais. Tačiau šio ry
šio visiškai neturi Afrikos krikš
čionių agapės. Agapėse, kuriose 
buvo minimi mirusieji, valgį susi
nešdavo svečiai. Buvo supranta
ma, kad jis skiriamas ne tiek gy
viesiems, kiek mirusiems. Jo li
kutis buvo naudojamas neturtin
giesiems šelpti. (Pal. Leclerc, 
Agape, The Cath. Ecycl. 1907 
m. I tomas 202 psl.) Nesunku pa
stebėti, kad šitokios agapės yra 
labiau panašios į mūsų šerme
nis, negu į Kūčias. Mirusiųjų 
grįžimas Kūčiose greičiau yra 
sietinas su metų pabaigos šven
te, nes josna grįžta tik šių metų 
mirusieji.

7. Vakaro šventė
Kūčių šventė savo prieškrikš

čioniška forma įsiterpia saulės re
ligijų ribosna. Tai aiškėja ypač 
iš to, kad ji yra švenčiama tada, 
kai saulė pradeda grįžti. Tačiau, 
tai pastebėjus, reikia atkreipti dė
mesį ir į tai, kad daug kas Kūčių 
apeigose nesiderina ir su šia re
ligine samprata. Ypač ta aplin
kybė, kad Kūčios yra švenčia
mos vakare, aiškiai išeina iš 
saulės religijų ribų ir pereina į 
nakties, ar, gal būt, ir mėnulio 
mistikos ribas.

Jau esame atkreipę dėmesį į 
tai, kad savo valgių pobūdžiu 
šis pokylis atstovauja daržinin- 
kiškai kultūrai. Tik šieno padėji
mas ant stalo ryškiai išskiria 
šventę iš daržininkiŠkos kultū
ros ir perkelia ją gyvulių auginto
jų kultūron, kuriai yra būdinga 
Dangaus Dievo religija. Šio reiš
kinio aiškinimas tuo, kad čia no
rima paminėti Kristaus gimimą 
tvarte tarp gyvulių, neįstengia 
viso šio reiškinio pagrįsti. Sun
ku patikėti, kad Kristaus gimimo 
vieta būtų turėjusi tiek daug įta
kos, jog būtų pagrindusi neįma
nomą paprotį, gyvulių maistą dė
ti ant žmonių stalo. Geriau jį 
pateisina gyvulių augintojų mis
tika, susidariusi ant jų labai gy
vastingo rūpesčio ieškoti savo gy
vuliams maisto, net keliaujant iš 
vienos vietos kiton.

Atkreipiant dėmesį į čia išky
lančius skirtumus, mes turime 
pagrindo manyti, kad Kūčių ap
eigose mes turim keleto pagrindi
nių žmonijos religinių sampra
tų junginį. Salia saulės religijos 
bruožo čia yra labai ryški ir 
daržininkiška t. y. pirminio ū- 
kininko kultūra. Toliau čia pa
sirodo gyvulių augintoji! pėdsa
kas, išreikštas pašaro mistika. 
Naktinis šios šventės pobūdis 
mus kelia dar giliau proistorinėn, 
gal net į tamsiojo mėnulio mis
tikos laikus. Kūčių junginys yra 
daręsis per tūkstantmečius anks
čiau negu prie jo yra prisijungęs 
plotkos laužymas. Turint prieš 
akis Kūčių senumą, aiškėjantį iš 
jų sudėtingumo, be abejo, nebū
tų prasmės jų sudarymą skirti 
kokiai vienai ar kitai dabar jo be
silaikančiai tautai.

8. Kada į Kūčias įsijungė 
plotkos laužymas?

Atsakymą į šį klausimą duo
da ta aplinkybė, kad šio įsijun
gimo metu pilnas krikščioniškų 
švenčių ciklas dar nebuvo susi
formavęs. Sis įsijungimas įvyko 
tada, kai krikščionijoje dominavo 
Velykų šventė ir duonos laužy
mas, kaip būdingos krikščioniš
kumo žymės. Reikia prisiminti, 
kad Kalėdų šventimas krikščio
nijoje išplito palyginti vėlai. Jis 
>uvo pradėtas tik ketvirtame 
šimtmetyje. Net ir vėlesniais lai-

peigose dominavo ne Kalėdos, 
bet mūsų vadinamoji Trijų Kara
lių šventė. Jos liturginę pirmeny
bė prieš Kalėdų šventę panaiki
no tik II Vatikano susirinkimas. 
Trijų Karalių šventė, savo grai
kišku vardu “Epifania”, koncent
ravosi ne tiek j Kristaus gimimą, 
kiek į jo pasireiškimą pasaulyje: 
susitinkant su pasaulio karaliais, 
ir su Palestinos teologais (pal. jo 
atradimą Bažnyčioje).

Tik tokiais laikais, kad Kris
taus gimimo šventė nebuvo iš
ryškėjusi, galėjo susidaryti sąly
gos panašiam junginiui. Jam pa
grindą sudarė vietinė metų pa
baigos šventė, kuriai buvo pridė
ta velykinis duonos laužymo pa
protys. Vietinė šventė, būdama 
savo prigimtimi valgių jungimo 
švente, šitokiam prisidėjimui su
darė natūralų prietiltį.

Taigi plotkos laužymo įjungi
mui iniciatyva kilo ne tiek iš krikš 
čionybės, kiek iš pačios Kūčių va
karienės. Vietinė šventė ėmėsi ini
ciatyvos šiam susitikimui. Krikš
čionybė į Kūčias yra atėjusi ne 
kaip vietinį paprotį naikinanti 
kultūra, bet kaip kviesta viešnia. 
Šitokio pobūdžio atėjimas nebū
tų įmanomas jokio oficialaus 
krikšto metu. Su oficialiu krikš
tu paprastai ateina visa eilė sve
timų kultūrų duomenų, ku
riems tuo laikotarpiu atstovauja 
organizuota krikščionybė.

Mes susilaikome čia nuo klau
simo, ar šį krikščionijos atėjimą 
J Kūčias galima laikyti pakanka
mu gyvenimo sukrikščioninimu. Kalėdų nuotaika Nuotrauka V. Maželio

Apie tyruose žengiantį
karavaną

Tiktai trokš tyruos kupranugariai,
Tiktai ties išvargusius kaklus —

J. A i s t i s

Nesmagu taip pavėluotai (be
veik šaukštai po pietų) reaguoti 
į gana jausmingą Juozo Baltušio 
laišką draugui A. Bimbai, ats
pausdintą š.m. vasario 26 d. New 
Yorko “Laisvėje”. Savo laiške J. 
Baltušis kedena mane už straips
nį “Mūsų vyriausybė — huma
niška vyriausybė” (Draugas, 71. 
I. 23) kurį parašiau, inspiruotas 
stambios knygos “Atsiminimai a- 
pie Petrą Cvirką”.

Neseniai geri bičiuliai parodė 
minėtą “Laisvės” numerį. Pasiry
žau atsakyti, nes autorius gali 
užsigauti, neišgirdęs reakcinio žo
džio. Be to, prisistatydamas kaip 
Lietuvos Taikos gynimo komite
to pirmininkas (1), J. Baltušis 
nusipelno ypatingo dėmesio. Juk 
nėra išeivio, kuris Lietuvai ne
trokštų ir taikos, ir nepriklauso
mybės. Kovodamas už taiką, pir
mininkas išeivių pusėn paleidžia 
visą užantį drumzlinų gniūžčių. 
Šaudo vyras neblogiau už įkai
tusius gimnazistus. Tokį karia
vimo būdą mėgstu — daug juo
ko sveikame ore ir nepavojinga.

Man patinka J. Baltušio cituo
jama Rytų patarlė: “Šunes loja, 
o karavanas žengia toliau”. Ji 
pasiutiškai taikli ir vaizdinga. 
Imk ir sugretink išeivijos žurna
listų darbą su šunų lojimu, o pa
vergtos Lietuvos pažangą — su 
karavanų, lėtai žygiuojančių per 
skurdžią dykumąl Šuo dažniau
siai loja, turėdamas priežastį — 
perspėja apie artėjantį pavojų. 
Tuo tarpu karavanas (Lietuva) 
Sovietų Sąjungos tyruose žengia 
lėtai, apatiškai, nes kantrių vil
kikų nugaras slegia marksistinės 
ekonomijos prisisunkę varovai.

Skaitydamas “Atsiminimus a-

Tokiame pasakyme nėra nei 
rūstybės, nei pagiežos. Taip puo
lamas, jautrus rašytojas savo at
kirtyje galėjo apie tai ką nors pa- 

pie Petrą Cvirką”, nustebau: vie- sakyti. Visi mes buvome jauni,
nas po kito memuarininkai be karštakošiai. Visi protarpiais susl- 
gailesČio plaka naujakurės nepri- maišydavome vertybių skalėje, kais viduržiemy krikščionijos a-1 klausomos Lietuvos politini bei jgidurydami oeleutiag klaidų,

PRANAS VISVYDAS

ekonominį gyvenimą, iš šiaudo 
kraudami vežimą. Tuo tarpu 
sovietų valdžios kūne jie nepas
tebi nė mažiausio spuogelio. To 
negana. Begėdiškai lankstosi par
tijai, neprisimena geradario Sta
lino, kuris iš didelės meilės liau
džiai sukūrė patvariausią darbo 
stovyklų sistemą. Memuarinin- 
kams mažos Lietuvos prezidentas 
buvo kažkoks žmogėdra Kaligu
la, kuris persekiojo liberalius 
plunksnagraužius; darbininkus 
ir ūkininkus tūkstančiais trėmė į 
tolimą provinciją, pūdė kalėji
muose, šaudė. Ponai dvaruose ir 
miestuose baliavojo, o visa liau
dis nešė skurdą ir tamsą. Kokia 
baisi epocha! Tikras košmaras!

J. Baltušis guodžiasi, jog aš, 
mažai tekreipdamas dėmesio į 
kitus memuarininkus, visą rūsty
bę skiriu tik jam vienam ir tik 
jį vieną vanoju. Priežastis pap
rasta. Mano akyse Juozas yra 
stambus rašytojas, ne koks pec- 
kelis. Kaip Šolochovas, jis atkak
liai gina sovietų valdžią. Už ko
munizmą guldo ne vieną, bet vi
sas tris galvas: rašytojo, propa
gandisto, cenzoriaus. Ir surask 
man kitą tokį taikos slibiną! Savo 
atsiminimuose apie P. Cvirką jis 
stengiasi ta pačia proga pašlovinti 
sovietinę sistemą. Nerausdamas 
su pasitenkinimu giriasi savo 
cenzorišku įnašu. Pastarąjį bruo
žą aš kaip tik ironizuodamas ir 
išryškinau minėtame rašinyje: 
“Tas didžiavimasis sovietinio cen
zoriaus amatu kažkaip nesideri
na su panieka, kurią jis jautė 
Lietuvos cenzūrai. Nesiderina 
taip pat su garbinga rašytojo pro
fesija”.

kartais pakliūdami į neskoningas 
situacijas. Tačiau J. Baltušis savo 
laiške apie cenzoriavimą nutyli, 
kadangi nepatogu pažangioje N. 
Yorko “Laisvėje” ginti sovietinę 
cenzūrą. Aplamai, taktiškais ir 
politiniais sumetimais jis nepa
liečia esminių mano straipsnio 
motyvų. Atkirčiui renkasi tik dvi 
šalutines mintis, kurias apibūdi
nau taip: “geram rašytojui rūmų 
ir fotelių nereikia” ir “kūrybin
giausias Petro Cvirkos laikotar
pis priklauso nepriklausomai 
Lietuvai”.

Imkime tuos Vailokaičio rū
mus, kitais žodžiais — turtingų 
žmonių namus. Pažinojau Vai
lokaičių vaikus. Neatsimenu var
dų. Mokyklinis draugas Naras 
nusivesdavo pas juos pažaisti ping 
— pongo, kvadrato ir kitų žadi
nių. Jie visuomet elgėsi draugiš
kai, pavaišindavo. Nei jie, nei ki
ti to rajono vaikai nekreipė dė
mesio, kad esu nepasiturįs gatvių 
berniokas, lakstau basas ir gyve
nu kukliame Žaliakalnio name
lyje, kur mūsų šeimai priklausė

(Nukelta 1 3 psl.)

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES la 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

Rortd. Telef. 389-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti >7 4-8012

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloa ir Californljoe 

Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečlad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 476-4042

Rezld. tai IVAlbrook *-3018

(Atkelta iš 1 psl.) 
kompozitorių yra lietuviamas di
delis laimėjimas. Juo labiau, kad 
tai yra pirmas kartas, kad lietu
vis taptų didžiųjų Chicagos 
dienraščių kultūrinių puslapių 
žvaigžde. Kartu vykusiai dailės 
parodai Chicagos televizija taip 
pat skyrė apie 1 minutę laiko. 
Tai mažai, bet kartu ir daug, nes 
ar kada nors mes ką panašaus 
turėjome?

Ketvirtajame kultūros kongre
se, žinoma, turės būti taipgi ei
lė paskaitų įvairiose sekcijose. 
Bet taipgi negalima būtų apsiei
ti ir be kokio nors šviežio ir pa
brėžtinai ryškaus akcento. Gal

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

INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

l'OX VALI.FY MEDICAL CENTER
860 Sunimit Street 

Ronte 58 — Elgin. Dilnois

Tel ofiso HE 4-5849 rez 388-228'

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet 
antr., penkt., 1-6. treč. ir šešt. tik 
maltame

Or Ant Rudoko kabinetą peršm>
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad. ii 

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

Ola. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAtfFORD MEDICAL BUILDING 

6419 So. Putaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penKt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 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 Street

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

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

Tel. ofiso ir buto OLymplc 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. RElianee 5-1811
DR. WALTERJ. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVeet 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South W«tnro Avenn 
Pirmad.. antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

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

Rez. tel. 289-2919

Perskaitę "Draugą", duo

hite iKtiems Mūikaityti 

šį kartą būtų ne pro šalį kreipti 
žvilgsnį į dramą? Jei neturėtume 
naujos, kodėl nesiryžti pastatyti 
vieną ar kitą kad ir Balio Sruo
gos grandiozinį veikalą. Nema
nyčiau, kad ketvirtojo kultūros 
kongreso rengimo reikalas jau ta
po išspręstas ir pamirštas labai 
vertingais ir reikšmingais lietu
vių mokslininkų simpoziumais ar 
vadinamais teatro festivaliais. 
Bendruomenės vadovai, artimai 
tardamiesi su įvairių sričių akty
viaisiais kultūrininkais, turėtų 
kultūros kongreso reikalą ap
svarstyti ir pradėti vykdyti pa
rengiamuosius jo darbus..

Jonas Jasaitis

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOJ

2817 VVest 7 lst Street
Telef. HEmlock 6 3545

i Ofiso Ir rezldencljoel
Valandos pagal eueitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-98Cf

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street
..(7lst Ir Campbell Avė. kampas).. 
Pirmad.. antrad.. ketvirtad. fr penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 
iki 11 vai. ryto — tik su ei tarus.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

“contact lcnses".
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 Sonth Damen Avenue 

Tet. Ofiso PR 6-7800: Namų 925-7691
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso Ir rezidencljoe
Priima ligoAiu.i tiktai nusitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIs”
Inkstų, PfisJSs ir Prostata 

CHIRURGIJA
• 2656 VVest 63rd Street
Vai antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare

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

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

Ofiso tel. RElinnce 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PRospeot 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai Ir nuo 6 iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kito 
laiku pagal susitarimą

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-SIM

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeot 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
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 nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel 767-2141 Namų 636-4866



Penktadienis, 1971 m. gruodžio mėn. 24 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 301 (52) — psl. 3

Apie tyruose žengiantį 
karavaną

(Atkelta iš 2 pusi.) 

tik virtuvė ir pusiau nuomoja
mas kambarys.

Nepavydėjau gerbūvio nei 
Vailokaičiams, nei Bandžiams, 
nei Narui. Niekam nepavydėjau. 
Žaidėme drauge. Džiaugėmės va
sara. Maudėmės Nemune. Atėjo 
bolševikai. Išvarė minias mitin
guoti į gatves ir aikštes. Nusavi
no namus. Niekad nesupratau 
kodėl? Visokie tarybiniai cinai 
pasidalino pagrobtas gėrybes. 
Rašytojams, kad patogiai pūstų 
raudonon dūdon ir liaupsintų 
geraširdžius svetimo turto funda
torius, davė pasakiškus rūmus. 
To negana. Parūpino jiems ge
ras tarnybas, apkarstė įtakingais 
titulais, kišenes prigrūdo honora- 
rinių červoncų. O mano vargšė 
mama taip ir liko toje pačioje 
lūšnelėje. Patamsėję, sėdėdama 
prie Zingerio mašinos, lopė kai
mynų vaikų drabužėlius ir sąži
ningai pelnė vieną kitą rublį. A- 
čiū Dievui, ir tokiose sąlygose gy
vendama ir vargšo žmogaus bui
tį vargdama, ji išleido vaikus į 
pasaulį dvasiškai nesužalotus. Jai 
nereikėjo Vailokaičio namų. Jai 
nereikėjo fotelių ir salonų.

J. Baltušiu! atrodo, jog paken
čiamų sąlygų trūkumas jaunystė
je palaužė P. Cvirkos sveikatą. 
Gal tai ir tiesa. Tačiau abejotina, 
ar puošnių rūmų ir patogių fote
lių įvedimas galėjo kelti rašytojų 
dvasini sveikatingumą? Juk So
vietų Sąjungos istorijoje per Anks
ti mirusių, nusižudžiusių, kalina
mų, ištremtų ar dingusių rašyto
jų skaičius yra milžiniškas. O są
lygos ten, remiantis sovietų tvir
tinimais, yra tobuliausios.

Kiekvienas socialinių motyvų 
rašytojas geriausiai parašo tik ta

da, kai jam leidžiama laisvai kri
tikuoti gyvenimą, leidžiama 
juoktis ne tik iš miesčioniškutno, 
bet ir iš valdžios trumparegišku
mo. P. Cvirkos knygų sėkmė, y- 
pač “Žemės maitintojos”, kaip 
tik ir glūdi tokioje laikysenoje. 
Visi žinojo P. Cvirkos opozicines 
nuotaikas. Savo raštuose jis drą
siai kėlė, čaižė, pašiepė socialinį 
blogį. Nepriklausoma Lietuva, 
išskyrus gal kelias persistengimo 
valandas, pripažino P. Cvirkos 
neeilinį talentą ir leido jam lais
vai spausdinti kūrinius. Jis galėjo 
ik valiai niurnėti prieš valdžią ir 
buvo palaikomas liberaliai al- 
suojančių kultūrininkų. Ta pati 
laisvė ir parama teko Salomėjai 
Nėriai. Ta pati Vincui Krėvei, 
A. Venclovai ir kitiems opozi
ciniams rašytojams. Niekas jų 
nepersekiojo iki tokio laipsnio, 
kad jie galvotų apie nusižudymą 
ar pabėgimą. Vėliau, dalykams 
apsivertus aukštyn kojoms, pasi
keitė ir sąlygos opozicijai —už 
mažiausią kritinę repliką rašyto
jo laukė kalėjimas ir Sibiras.

Tik sergą sunkaus ir nepagy
domo apakimo liga (vartojant 
sodrų J. Baltušio posakį) niekad 
nepastebės skirtumo tarp nepri
klausomos, tegu ir pusiau dikta
tūrinės Lietuvos ir bolševikų val
domo krašto. Tarp politinio spau
dimo ir visiško persekiojimo. 
Tarp laisvių varžymo i,r laisvės 
visiško užgniaužimo. Man nėra 
reikalo idealizuoti Smetonos lai
kų. Anuomet gal turėjau žymiai 
sunkesnę vaikystę už J. Baltušio 
vasaras. Tačiau meluoti sau ne
galiu. Savo akimis mačiau bolše
vikų smurtą. Mačiau deportaci
jas! Girdėjau šautuvo buožių 
daužymą į duris, kaimyno vaikų 
verksmą, moterų aimanavimą.

Patyriau apie gimnazijos draugų 
ištrėmimą. Vėliau Vilniuje ma
čiau varomas kalinių kolonas. 
Sužinojau apie kai kurių rašyto
jų baisų likimą. Nenoriu būti ci
nikas. Negaliu užsimerkti prieš 
faktus. Taip buvo. Jeigu šiandien 
dalykai pasisuko geresnėn pusėn, 
vis dėlto, kas liečia opoziciją, jie 
toli gražu neprilygsta Smetonos 
laikmečiui.

Šiandien opozicinio stangru
mo stinga Lietuvos rašytojams. 
Socialiniu atvirumu nė vienas 
iš jų negali prilygti P. Cvirkos 
“Žemei maitintojai”. Palieku nuo
šaly “Parduotas vasaras”, nes tai 
kalbos grožiu ir charakterių pa
vaizdavimu ypatingas veikalas. 
Žvelgiu į Avyžiaus, Mikelinsko, 
Sluckio, Bieliausko, Kašausko ir 
kitų rašytojų kūrybą, į jų gausią 
prozą, į socialinius — moralinius 
motyvus, psichologines gelmes ir 
t.t. Matau jų išdailintą, vaizdingą 
literatūrą, bet pasigendu atviro, 
galingo pasisakymo. Taip ir jau
čiu, kad jie laiko liežuvį už dan
tų, bijo pasakyti tiesą, bijo pirštu 
parodyti —štai, ten, viršūnėse, 
irgi tupi krankliai ir išnaudotojai. 
Kai kur viename “.Šėmės maitin
tojos” puslapyje yra daugiau kū
rybinės drąsos, negu visose jų 
knygose. Ne todėl, kad jie būtų 
blogesni rašytojai už P. Cvirką. 
Talento prozai jie turi pakanka
mai. Tačiau tas sovietų valdžios 
dogmatiškas atkaklumas negai
lestingai priešintis esminei ideo
loginei kritikai ir kitokiam socia
liniam tikėjimui pakerta minėtų 
rašytojų didingumą. Atima iš jų 
patį didžiausią ginklą — teisybės 
žodį. Nei Avyžius, nei Sluckis ne
siryžta griebti kai kuriuos parti
nius dogmatikus ir suraityti ra-
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Lopšinės —
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Kai Peimenėlis gims — 
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Kokia Naktis tyli
*

BALYS AUGINĄS

GYVI GANYTOJO
ALSAVIMU

GIRIOJE iinigę eglės ošia. 
Viršum žalių galvų — 
Dangus,

Tada stebėsis eglės žalios, 
Snieguolių žėrinčiom akim: 
Ėriukai ir vilkai,
Ir žmonės geros valios, 
Balandžių šviečiantys pulkai, 
Ir žudančios panterų gaujos, 
Nuvargę minios skurzdėlių — 
(Tartum tamsus šios žemės 

kraujas) — 
Visi sava būtim pajus, 
Kokia Naktis tyli, 
Kokia Naktis taiki —

Ir šių vienintelę
Stebuklų Naktį
Siela žmogaus — tyra,
Kaip skambanti lyra,
Ir paprasta — kaip ašutas: 
Joje ir meilė,
Joje ramybė srūva — 
širdis taip prie širdies
Arti, arti —

Ir mes gyvi —
Ganytojo šventu alsavimu — 
J vieną krūvą
(Kaip grūdas žvirgždo) — 
Supūsti —

UŽSNIGTA BRYDE

SKAMBA snaigių varpeliai: 
V ra pats Pakylėjimas — 
Dangus atnašauja mišias,
Ir žemė skaisti — kaip 

komunija —

Baltų plaštakių aureolėj — 
(Tarsi šventasis) — 
Nužvarbęs valkata
Suklumpa pusny
Ir tiesia sunkią ranką 
Dangiškai išmaldai — 
Ak, žemės klajūne — 
Dek poeto įkvėpimu, 
(Kaip ir visi šventieji) — 
Atgimbno giesmėj 
Pakilsi
Į debesų baziliką, 
Išpintą, lyg arabeską, 
Snieguolių rimais —

Bet esi tik valkata, 
Radęs ramybę nakties 
Gailestingoj pusny! 
Nūnai speiguotam sapne 
žarstai blizgučių lobį.
Ir į godų debią 
Krinta ir krinta
Bilijonai smulkių pinigėlių —

Sninga — *------
Vargdienio brydę
Uždengia šviežios sniego - 
Piuvenos —

Pusnyne juodvarniai krankia 
Teisėjų ištarme rūsčia,
Kad valkatos siela
Tuščia,
Kaip sudužęs ąsotis----------

Tai atsitiko Kaune
ČESLOVAS GR1NCEVIC1US

Jei kas yra lankęsis Kaune, negali nežino
ti ir lengvai užmiršti jo senamiesčio, ypač Ro
tušės aikštės, už kurios ir baigiasi miestas, 
susilieja Nemunas su Nerimi. Rotušės aikštė 
tai nuostabus kampelis, kokio nerasi visoj se
nojoj Europoj.

Aikštė būtų kaip visos aikštės didžiuosiuo
se miestuose, jei jos nesuptų, nepuoštų ne 
viena ar dvi, bet penkios bažnyčios. Vienos 
jų garsios savo vidaus ornamentais, kitos 
aukštastiebiais bokštais, trečios architektūri
nėm puošmenom, išdabintos didžiųjų Euro
pos dailininkų piešiniais, skulptūromis. Jos 
dar turtingesnės savo gilia praeitimi, jos ma
tė ir regėjo, patyrė ir pergyveno daug gaisrų 
ir karų, potvynių ir negandų.

Kai ateina ilgas ir ramus sekmadienio ry
tas, kai su saule ir miestas keliasi, prabyla, 
suskamba tų penkių ir dar kitų tolimesnių 
bažnyčių varpai. Tada tik norisi sulaikyti 
kvapą ir skambančias minutes pratęsti šimt
mečiais. Ne, nieko gražesnio nėra ir nebus, 
kaip ano tolimo, palikusio Kauno skamban
tieji sekmadienio rytai.

Bet dar ne viskas, ką norime pasakyti. To
ji senojo Kauno aikštė nesivadintų Rotušės 
aikšte, jeigu joje nebūtų rotušės, miesto val
džios rūmų, dailesnių gal ir už anas bažny
čias, jei ji neturėtų bokšto, aukštesnio už vi
sus miesto bokštus. Rotušė stovi aikštės vi
dury, neužstatyta jokiais mūrais, tiik apsupta 
žalių kaštanų ir klevų vainiku. Balta, lyg kas
dien prausiama, proprocingų išmatavimų, 
grakšti, liekna, lyg gulbės kaklas. Gal už tai 
ji ir gavo Baltosios gulbės vardą.

Apie rotušę jau ir istorijos susidarė. Vie
na jų, kad atvykę piliečiai iš tolimojo Lietu
vos užkampio ir pirmą kartą pamatę ir išgir
dę “rotušės” vardą, nežino jo reikšmės, pasi
žiūri į bokšto viršūnę, sumaišo su jiems ži
nomais šventaisiais, kaip Rozalija, Roku ir pa
vadina “šventos Rotušės bažnyčia”.

Kalbant apie Rotušės aikštę, reikia dar 
sustoti ir ties Tado Daugirdo gatvele, neat
skiriama to kampelio dalim. Gatvelė trum
pa, vos kelių šimtų žingsnių. Kol ja nuo Ne

Daugirdo gatvė Kauno senamiestyje

muno iki rotušės praeini, kol išskaitai bokš
to laikrodžio romėniškais skaitmenimis va
landas ir minutes (laikrodžio nepataisoma 
ypatybė —vėluoti), jau ir visa gatvelė, ir at- 
simuši į duris, pro kurias vaikšto labai rimti 
miesto tėvai. Gatvelė net labai siaura, abie
jose jos pusėse mūrai aukšti, tai eidamas jau
tiesi lyg slinktum tarpekliu arba tuneliu.

Tado Daugirdo gatvelės neminėtumėm, 
jei joje anais laikais nebūtų gyvenę du ne
atskiriami draugai: Lukas ir Pūkas. Lukas bu
vo metų naštos palenktas, bet žvalus ir gy
vas senukas, o Pūkas irgi seniai gyvenąs iš
tikimas sargas, vilkinis šuo. Pūkas turėjo veik 
visai juodą blizgantį kailį, o pakaklėj vertą dė
mesio elegantišką baltą lopinėlį.

Luką visi kaimynai pažinojo kaip sąži
ningą, paslaugų, patikimą smulkių bažnyti
nių reikmenų katedros šventoriuje prekiauto
ją. Kiekvieną sekmadienio rytą ir pavakariais 
prieš mišparus Lukas ramiu žingsniu įstrižai 
Rotušės aikštę stumdavo savo vežimėlį ant 
dviejų ratų, o jo prieky iškilmingai, oriai 
uodegą vingiuodamas, rodė kelią Pūkas. Lai
kas nuo laiko šunelis sustodavo, atsigrįždavo 
į šeimininką, patikrindavo, ar viskas tvar
koj, ir vėl tęsdavo kelionę.

Prie katedros kryžkelėj stoviniavęs polici
ninkas nuo seno pažinojo tuos du bičiulius. 
Nusišypsojęs apsidairydavo, jei kas važiuoda
vo, sustabdydavo ir ranka parodydavo jiems 
laisvą kelią.

Šventuriuje tuo laiku būdavo dar tuščia. 
Lukas tuoj už šoninių vartelių atskleisdavo 
savo atsivežtą dėžę, ištraukdavo sudedamąjį 
stalelį ir išdėstydavo šventųjų paveikslus, mal
daknyges, žvakes, medalikėlius, rožinius. Pū
kas gi pagal savo seną įpratimą ir pašauki
mą dešimt ar daugiau kartų apibėgdavo 
šventorių, apuostydavo kiekvieną kampelį, 
įsitikindavo, jog pavojų nėra ir laukdavo iš 
savo šeimininko sutarto ženklo, jog žmonės 
jau pradeda rinktis, ir jam iš šios šventos vie
tos reikia dingti.

Nuobodu- būdavo šuneliui vienam namie 

ir jis kokį šimtą kartų atslinkdavo iš Dau
girdo iki Valančiaus gatvių, kad nors pro var
telius iš tolo galėtų žvilgtelėti į Luką. Lukas 
tuo laiku būdavo labai užimtas. Pirkėjų nie
kad netrūkdavo. Prie jo staliuko prisiartinda
vo net katedros kanauninkai ar pralotai, o 
kartą Pūkas matė, kad su Luku rimtai šnekė
josi ir pats arkivyskupas. Nuo tada šunelis dar 
labiau gerbė ir saugojo šeimininką, dar stro
piau eidavo savo pareigas, garsiau lodavo, ka
da, jo manymu, to reikėjo, kai į jų kiemą už
sukdavo nematytas, įtartinas žmogus.

Teisybė, kartais kaimynai Lukui skųsdavo
si dėl šuns lojimų, bet ne taip labai. Lukas 
tik atsakydavo: “Gerai, gerai, aš įspėsiu”. Tuo 
visa byla ir baigdavosi. Žvirblis ir tai čirškia, 
rodo savo galybę, o kas būtų iš šuns, jei jis ne
lotų. Jeigu kada kaimynai girdėdavo Pūką 
smarkiai lojant, visi žinojo, kad į kiemą įsuko 
koks apdriskėlis, elgeta arba išsipudravęs, iš-' 
sikvepinęs miesto dabita. Vasaros mėnesiais 
Šunelį erzindavo dar toks ledų nešiotojas-. A- 
teidavo prisirišęs balta priejuostę, ant galvos 
užsidėjęs medinę dėžę ir kiemo vidury sušuk

Kauno bazilikos prieangis ir-šventoriaus vartai* Nuotr. Ą, Laucioiės

davo: “Ledųųų...” Pūkas, kad ir už mylios 
būtų, tuoj atsirasdavo prie prekiautojo ir, 
rodos, jį praris. Sprukdavo pro vartelius ne
kaltas žmogus, keikdavo savo amatą, o dar 
labiau šunų veislę, bet, viską užmiršęs, kitą sa
vaitę vėl pasirodydavo. Vėl ta pati drama ar 
komedija.

Dar labiau Pūką erzindavo, kai kur nors 
Daugirdo gatvelėj ar net ir kaimynystėje pasi
maišydavo toks peilių galandytojas ir savo 
tekėlu pradėdavo čirpinti, kibirkštis spraksėti, 
griežti, kad net sveikam imdavo dantis gelti. 
Tada šunelis parodydavo visą galybę, o žmo
gus, užsikoręs ant pečių savo griozdą, smuk
davo iš tos miesto dalies.

Su kitais kaimynais Pūkas gražiai sugyve
no. Kasdien matydavo, kaip aplink vaikščioja 
rimti, susikaupę, baltaplaukiai kanauninkaj 
ar pralotai, kartais per aikštę praeina tikra 
procesija; keli šimtai jaunų klierikų. Rotušę 
lankydavo dideli ponai su storom papkėm ir 
portfeliais.

Kiti Pūko draugai skųsdavosi policininkais 
(Nukelta j 4 pusi.)
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ir tvarkos dabotojais, bet jis — ne. Tie, kurie 
prie katedros budėdavo, buvo visi jo draugai. 
Vienas toks aukštas ir linksmas, Pūkui ma
loniai pašvilpdavo; kitas stiprių pečių, šiltes
nėm dienom nebūdavo per daug laimingas, 
bet visada čiulpdavo mėtinius saldainius ir 
Pūkui numesdavo, trečias iš nuobodumo 
mėgdavo sukinėtis ant vienos kojos, sutikęs 
Pūką paglostydavo ir leisdavo pauostyt savo 
guminę lazdą. Dar šunelis kartais nusliūkin
davo ir iki Aleksoto tilto, kur turėjo savo drau
gą, ūgiu patį žemiausią miesto policininką 
Joną, ir abu paspoksodavo i Nemuno žuvis.

Kad neužmirštumėm pasakyti, Daugirdo 
gatvės vienoj pusėj šliejosi berniukų gimnazi
jos rūmai. Malonu būdavo tam kieme pa
šniukštinėti, susitikti su senais bičiuliais kuni
gėliais, kurie Pūką ypač mėgo ir kaulą pasiūly
davo dargi neapgraužtą. Dažnai kieme žaisda
vo ir paaugliai berniukai. Vaikai visur yra vai
kais, tai geriau būdavo tada ten nesirodyti.

Kalbant apie tą gimnazijos kiemą, reikia 
prisiminti vieną ponią. Pūkas žinojo, kad ji 
didelio pono žmona, ir su ja reikia elgtis 
mandagiai. Ji kiekvieną dieną, prieš pasibai
giant pamokoms, atvažiuodavo ir kieme kant
riai laukdavo sūnaus. Ji visada kramtydavo, 
o kai pasimaišydavo ir Pūkas, duodavo ir jam 
pyragėlį. Tik jam nepatiko, kad ji nenorėjo 
žinoti tokio gražaus bajoriško šunelio vardo 
ir jį šaukdavo kažkodėl “Ciuika”. Kai po 
skambučio vaikai išbėgdavo į namus, ji aukš
tesnį už save sūnelį išsivesdavo namo. Bijojo, 
kad sūnelis nepaklystų, kad jo kas nepagau
tų. Prezidento ir ministerių sūnūs tačiau nebi
jojo ir linksmai stumdyd'amięs su draugais ei
davo namo pėsti ir be apsaugos.

Esant gražiam orui, Lukas su Pūku išei
davo pasivaikščioti Nemuno pakrantėm iki 
pat Santakos. Gražesnės vietos vakariniam 
poilsiui negalima buvo sugalvoti. Ten sutik
davo daug jaunų ir nelabai jaunų žmonių. 
Atmintinas buvo Pūkui vienas ponas iš tos 
pačios Daugirdo gatvės, kai ir jis išeidavo 
pasivaikščioti su aštuoniom dukterim. Pūkas 
pradžioj manė, kad jos yra iš prieglaudos ar 
mokyklos bendrabučio — visos vienoda uni
forma aprengtos ir labai rimtos. Tas ponas tu
rėjo juodą barzdą, buvo labai garbingas it 
žinomas, kad prieš jį visi^kėlė kepures.

Manote, kad šunelio gyvenime tik tokie 
gražūs dalykai ir dėjosi? Nors Kaunas ir labai 
humaniškas, ramus miestas, bet pasitaikyda
vo ir kitokių atsitikimų. Vieną saulėto rudens 
dieną Pūkas, grįždamas iš šunų susirin
kimo tuščiam Gardino gatvės kieme, pa
suko ilgesniu keliu. Juk reikia žinoti, kas mies
te naujo. Taigi jis kažkaip atsirado prie gra
žaus sodelio, aptverto geležine tvorele. Ten 
buvo prezidentūra, ir jam buvo įdomu į tuos 
baltus rūmus iš tolo pažiopsoti, kad galėtų 
ką ir kitiems pasakyti apie miesto įžymybes.

Pone karaliau, kas tada jam atsitiko! Jis 
nepastebėjo, kaip vienu metu jį apsupo du 
vyrai su tinklais. Baigta! Jokio išsigelbėjimo 
iš virvių raizgymų, ir beginklis Pūkas atsidūrė 
šungaudžio vežime, kur tokio pat nelaimingo 
likimo šeši draugai jau draskėsi ir sienom 
laipiojo iš nusiminimo.

— O jūs viso miesto apdainuoti policinin
kai ir kiti gerieji žmonės, kodėl jūs iki šiol 
neišnaikinote Šungaudžių veislės ir neuždarėt 
į jų pačių kalėjimą ant ratų. Galingiausias 
prezidente, kuris tu čia pat už tvoros ir tvar
kai visą šalį, tark tik žodį, ir mes būsime lai
mingiausi pasauly šunys. Pasigailėjimo, pasi
gailėjimo!

Gal kas atsimena, kad kitoj gatvės pusėj 
nuo prezidentūros buvo kiti balti rūmai, dar 
didesni, ir ten mokėsi daug gražių mergai
čių. Jos tada stoviniavo, slampinėjo savo kie
me, šaligatviais ir matė tą tragišką atsitiki
mą. Tos mergaitės buvo dorų tėvų dukros, 
ruošėsi būti gerom motinom ir mokytojom, 
tai jom labai suskaudo širdys. Kelios jų atsi
skyrė nuo visų, pribėgo prie šungaudžių ir 
šaukė:

— Tenai, tenai kieme, už to mūro sle
piasi net trys šunys. Skubėkite!

Šungaudžiai žinojo savo amatą ir jų ne
reikėjo dukart šaukti. Sugriebė savo baisius į- 
rankius ir, lyg sparnus įgavę, nuskriejo.

To tik ir reikėjo: kai šunų neprieteliai din
go už mokyklos vartų, mergaitės greit prišo
ko prie vežimo, atidarė šunų kalėjimo dure
les, o tie žinojo, kas reikia daryti. Greičiau
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negu skrieja kulkos, septyni šunys išlakstė į 
visas aštuonias miesto puses. Laimingesnės 
minutės visame'šunų gyvenime, tur būt, ne
buvo. Džiaugėsi tuo ir gimnazistės, gal būt 
ir visas miestas. Nesidžiaugė tik tie du nie- 
kadėjai šungaudžiai ir jei būtų galėję, būtų 
sugaudę ir uždarę į savo vežimą visas miesto 
mergaites.

Taip gyvenimas, linko Pūkiui nuo neat
menamų laikų, nuo pasaulio sutvėrimo die
nos, ir greičiausiai, turėjo tęstis iki pabaigos, 
o gal ir niekad nesibaigti, jeigu būtų neatsiti
kę, ko mūsų šunelis nei nesapnavo.

•

Buvo labai saulėta vasaros diena. Tą ry
tą Daugirdo gatvės kieme rinkosi berniukai 
gražiau pasipuošę ir greit išsiskirstė, nebuvo 
kada žaisti, baigėsi mokslo metai, kiemas li
ko tuščias, ir taip turėjo būti visą vasarą. Bu
vo labai tylu.

J vakarą viskas pasikeitė. Pūką išgąsdino 
nepaprastas triukšmas, tarškėjimas, lyg būtų 
pradėję šaudyti visi miesto kareiviai. Neužilgo 
pro Rotušės aikštę į tilto pusę pasuko la
bai dideli geležiniai vežimai. Jie slinko, važia
vo miesto gatvėm, o iš jų kilo kibirkštys. 
Vežimų buvo daug, be skaičiaus.

Pūkas žinojo savo pareigas ir bandė loji
mu įsibrovėlius nugąsdinti, pastoti kelią, bet 
iš vežimo pakilo nematyta, nepažįstama gal
va ir į jį, šunelį, atsisuko ilgas patrankėlės 
vamzdis, Pūkas išsigelbėjo tik sprukęs į batsiu
vio Rutiko kiemą.

Kai taip tęsėsi ilgą laiką, šunelis išdrįso 
išlįsti ir stebėjo tuos vežimus, nepažįstamus 
geležinius vežimus. Nuo jų triukšmo drebėjo 
ne tik langai ir mūrai, bet ir gatvės grindi
nys. Nieko daugiau gatvėj nematė, tik vieną 
policininką prie katedros. Tas aukštasis, ge
rasis vyras, kuris žinojo šunelio vardą ir ma-, 
loniai pašvilpdavo, stovėjo nusisukęs į šalį ir 
nosine šluostės akis. Policininkas, o verkė. Tu
rėjo būti kas nors baisiau negu baisu, jei gat
vėj, viešoj vietoj, eidamas savo pareigas, ver
kė policininkas. Pūkiui labai pagailo to gero 
žmogaus ir jis prisiartinęs kelis kartus baks
telėjo nosimi, bet policininkas tą valandą jo 
matyti negalėjo. Pūkas, jeigu būtų galėjęs, 
būtų irgi verkęs.

Paskui buvo ilga vasara. Ji buvo rūsti ir 
gąsdinanti, kitokia nei visos anksčiau buvu
sios. Bet tai ilga ir nuobodi istorija, kurios 
neverta pasakoti. Kai atėjo ruduo, vieną lie
tingą sekmadienį Pūkui vos neplyšo širdis.

Tą rytą Lukui išdėsčius savo prekes, į ka
tedros kiemą įpuolė keli uniformuoti ir neuni- 
formuoti vyrai ir pradėjo vartyti, ieškoti, raus
tis, mėtyti Luko šventųjų paveikslus, mal
daknyges, o paskui koja paspyrė stalelį, ir visi 
medalikėliai, žvakės nuvirto ant patiškusios 
žemės. Kai vienas tų vyrų ir savo čebatą ban
dė pastatyti ant numestų kryželių, Pūkui bu
vo per daug. Nors tai buvo ir šventorius, kur 
jis turėjo būti kaip šventas ir nepykti, bet ta
da šoko kaip ant žvėries ir gal pirmą kartą 
savo gyvenime dantis įleido į piktadario 
blauzdą.

Staiga Pūkui viskas aptemo. Kaip toliau 
dėjosi, jis neatmena, tik atmerkęs akis pama
tė, kad jo gerasis šeimininkas buvo pasilen
kęs ties juo ir valė kraujuotą koją ir šoną. 
Kažkokia moteriškė rinko nuo žemės ir gel
bėjo nuo lietaus permirkusias maldaknyges 
ir šventųjų paveikslus. Luko kakta taip pat 
kraujavo. Piktųjų žmonių nebuvo.

J namus Pūkas grįžo Luko vežimėly. Po 
dviejų savaičių jau galėjo po kiemą strikinė- 
ti trimis kojomis, o dar po trijų žemę lietė 
ir ketvirtąja.

Lukas, užgydęs savo žaizdas, su vežimėliu 
vėl pradėjo važinėti prie katedros, tik Pūkui 
liepdavo pasilikti namie, juos saugoti, nesi- 
maišyti tarp žmonių.

Blogiau, blogiausia, visų blogiausia atsiti
ko, kai buvo prasidėjusi žiema. Vieną rytą, su 
vežimėliu išvažiavęs, Lukas negrįžo iki vaka
ro, negrįžo jis nei iki kito ryto. Pūkui nusibo
do jo laukti. Jis buvo alkanas, draskėsi, neri
mo.

Aušo rytas, o Lukas negrįžo. Vietoj jo at
vyko tokie pat vyrai, kaip aną kartą švento
riuje, išlaužė duris, nepaisydami Pūko protes
tų. O kad šunelis jiems netrukdytų, uždarė jį 
į tamsią kamarą. Išvertė, išieškojo visą namą, 
išnešė kad ir mažiausią popierėlį.

Išaušo diena, o Pūko kaukimo kaimynai

negalėjo pakęsti, kažkas atidarė kamarą, šu
nelį išleido. Pūkas žinojo, kas daryti ir nu
skubėjo į šventorių, apieškojo aplink katedrą, 
Rotušės aikštę. Luko nerado, tik jo uoslė neme
lavo; užtiko, atpažino to paties prakaituoto 
čebato kvapą, kuris buvo peržengęs ir jų na
mų slenkstį. Susekė ir kur tie čebatai vedė, 
į kūpą miesto pusę. ■

Taip, jis neklydo. Besišvaistydamas gat
vėmis, prie Nemuno užtiko tą patį nemalo
nų kvapą. Pėdsakai atvedė prie didelių vartų, 
kurie buvo uždaryti ir ten stovėjo ginkluoti 

sargybiniai.
Dabar šunelis žinojo, jo uoslė ir nujauti

mas nemelavo, kad tenai už tų vartų yra ir 
jo šeimininkas. Ilgai Pūkas aplink slampinė

jo, selino, šalo, kaukė, bet sargybiniai savo 
pareigas ėjo labai stropiai, į vidų ir žvirblis ne
būtų galėjęs patekti. Savo skundą Pūkas iš
kalbėjo visokiais, kokiais tik mokėjo garsais, už 
tai į jo šoną atsimušė keli plytų gabalai ir 
prie kojų sužaibavo kulka.

Vėl praėjo naktis, diena ir dar kita, o Pū
kas aplink gal šimtą kartų trepsinėjo, sun
kiai vilko savo puošnią uodegą. Gretimose 
gatvėse gyveno geri žmonės, suprato, kodėl 
tas šunelis nelaimingas, pro langus mėtė kas 
kaulą, kas duonos plutelę. Tik sargybiniai jį 
keikė ir taikė akmenimis.

Į vakarą pradėjo snigti, o ramios vietos 
net gatvėje nebuvo, tai Pūkas pasitraukė kiek 
atokiau į pusiasalį ties tais geltonais namais.

Apie tyruose žengiantį 
karavaną

(Atkelta iš 3 pusi.) 
gan jų atžagareiviškus potvarkius. 
Negi dabar daužysi galvą į Krem
liaus sieną ir susilauksi Pasterna
ko, Solženicyno, Danieliaus, Al- 
mariko ar kitų opozicinių Rusijos 
rašytojų likimo. To mūsų talen
tai nenori. Be to, lietuvių kalbos 
diapazonas, tai ne rusų. Vaka
ruose rusai turi galybę simpatikų, 
o lietuvių rašytojų veikalai, kad 
ir įdomūs savo vaizdingumu, 
taip ir lieka nežinomi.

Kas skaito J. Baltušio raštus, y- 
pač publicistiką, pastebėjo, kad 
jis kiekvieną rašinį užbaigia tri
mituodamas apie savo meilę Tė
vynei Lietuvai. Ir pastarajame 
laiške draugui Bimbai, po įpras
tos užgauliojančios semantikos 
(reakcionieriai, bepročiai, apsi
šaukėliai patriotai, šmeižėjai...), 
Juozas parpuola ant kelių. Kaip

žaizda. Žmonės bėgo, rinkosi ne
žinią, gal ir mirtį svetur, kad tik 
nepakliūtų į enkavedistų nagus. 
Esu tikras, J. Baltušis puikiai žino, 
kodėl dešimtys tūkstančių žmo
nių traukėsi iš Lietuvos. Ir būtų 
dar didesnis skaičius iškeliavęs, 
jeigu ne raudonosios replės, 1944 
m. atkirtusios kelius į laisvę.

Likę gyventojai turėjo kaip 
nors atstatyti sugriautą kraštą. 
Tokia jau žmogaus prigimtis — 
griuvėsiuose ir lūšnose tūnoti ne
paranku. Atstatytų lietuviai savo 
kraštą ir be broliškos rusų tautos 
malonės, ir be komunistų parti
jos išminties. J. Baltūsis giriasi 
pokario metais įvykdytais ekono
miniais ir kultūriniais pasieki
mais, keleriopai išaugusiais mies
tais. Iškelia dailės, literatūros ir 
muzikos laimėjimus.
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Pro Karmelitų bažnyčią pasiekė smėlėtą, krū
mais apaugusį plotą, kur vasaromis tūkstan
čiai miestiečių šildosi saulėje. Dabar ten bu
vo tuščia, labai tuščia ir ramu.

Krūmus ir geltonuosius rūmus skyrė pla
ti ir gili vandens juosta, Nemuno įlanka, » 
dar nespėjusi užšalti. Tenai žiemai buvo pa
statyti laivai. Iš po krūmų Pūkas galėjo ste
bėti kiek tik nori nelaimingus rūmus, kur už 
aukštų, užkaltų langų buvo geriausias pa
sauly žmogus.

Alkis, šaltis, ir draugo netekimas jį kama
vo, kankino, ir Pūkas savo nelaimę pačiam 
Dangui norėjo išpasakoti dideliu, galingu 
balsu. Jo kaukimas tačiau įkyrėjo anų rūmų * 
sargybiniams, ir vos tik ėmė švisti, į krūmus 
iš anapus vandens pasipylė eilė kulkų, o ne
trukus du tokie pat medžiotojai pasirodė ir ne
toli jo, šmikštinėjo ir ieškojo aukos. Sūniška 
gudrybė išgelbėjo, ir Pūkas iš paskutiniųjų jė
gų šoko, įlėkė į netoliese stovintį apleistą lai
vą ir tarp apdangalų pasislėpė.

Rytas buvo saulėtas, ir du berniukai vaikš
čiojo prie Nemuno vasarą pamėgtais takais. 
Slampinėjo tarp krūmų, prisiminė, pasakojo, 
kaip jie čia maudydavos, kalbėjo apie ateinan
čios vasaros malonumus.

— Žiūrėk, kas ten? •
— Šuo. Negyvas. Vargšas!
— Koks gražus, juodas, tik lopinėlis pa

kaklėj baltas. Galvą pasidėjęs ant priekinių 
kojų, akys atmerktos. Atrodo, lyg gyvas ir žiū
ri kažkur į tolį.

— Mokykloj pasakojo, kad šunys, kaip ir 
žmonės, gali mirti iš širdies skausmo. Kažin, 
ar tai gali būti teisybė?

— Žinoma. Tokių atsitikimų buvo ir dar 
bus daug.

Aišku, reikia džiaugtis pragied
rėjimu. Ten mūsų žemė. Ten vi
sos tautinės viltys. Jau daugiau 
kaip ketvirtis šimtmečio praslin
ko nuo karo pabaigos, ir, be abe
jo, Lietuvai buvo lemta šį bei tą 
atstatyti, ką nors laimėti, sukurti. 
Tačiau nereikia būti dideliu e- 
konomikos žinovu, kad suprastum 
akivaizdų faktą, kurį patvirtina 
statistiniai duomenys, jog be 
Kremliaus potvarkių Lietuva per 
tą laikotarpį būtų pasiekusi žy
miai daugiau. Panašiai kaip Suo
mija po karo pasiekė, lyginant su 
Lenkija. Kaip Vakarų Vokietija, 
lyginant su Rytų Vokietija. Kaip 
Japonija šalia dunksančios rau
donosios Kinijos. Kaip Prancū
zija ekonominės buities atžvil
giais, lyginant su Tarybų Sąjun
ga. Laisvi, nepriklausomi Pabal
tijo kraštai klestėtų! Visur vin

giuotų modernios autostrados, ū- • ' 
kiai lūžtų nuo javų, bekonų, pie
ningų karvių. Nebūtų girtuokliai 
vimo epidemijos. Chuliganizmo. 
Nebūtų nuolatinio valstybės tur
to grobstymo ir chroniškos spe
kuliacijos, kurią gimdo prekių 
stoka. Taip pat išnyktų buitinė 
apatija. Išnyktų ir tie nežmoniš
ki muitai, kuriuos Maskvai kaip 
pabaudą sumoka užsienio lietu
viai, siųsdami dovanas savo my
limiems tautiečiams.

Prileiskime, kad Lietuva be 
Kremliaus altruistinės paramos 
gal ir nebūtų pasiekusi dabarti
nių laimėjimų. Tegu šiuo atžvil
giu J. Baltušis būna teisus. Saky
kime, Lietuvoje stigtų Donbaso 
anglies, traktorių, Gruzijos vyno, 
ikrų, kai kurių žaliavų, vienos ki
tos jėgainės, fabriko, vieno kito 
pastato ar Lenino paminklo. Te
gul būna taip. Bet argi mes savo 
tautos laisvę turime pardavinėti 
Rusijos valdovams už kombai
nus ir arbūzus. Ar už sostinės 
“gražinimą” turime atiduoti vi
są kraštą. Čia labai tinka P. Cvir
kos “Žemės maitintojos” herojės 
Monikos pasakymas: “Verčiau 
vienąkart per dieną ėsime — po-

(Nukelta į 5 pusi.)
tas vasarų piemuo Alyzas, muša
si krūtinėn ir sako: “Toji reakci
onierių rūstybė rodo, kad aš, pa
gal išgales, dorai ir sąžinin
gai tarnauju savo tautai, savo 
liaudžiai, savo Tėvynei Lietuvai, 
kurią mylėjau iš pat jaunystės, 
myliu dabar ir visa širdimi my
lėsiu iki karsto lentos”. Kokia įs
pūdinga malda! Koks vaiskus do
riausių gelmių prasiveržimas! Bet 
kam to reikia? Juozo tirada man 
primena karaliaus Lyro dukrelės 
Gonerilės pataikavimą tėvui. Ir 
Gonerilė, reikalo skatinama, sa
vo meilę tėvui kėlė į padangę, 
kitais žodžiais, muilino akis. Vė
liau dėl tos meilės Lyras prarado 
namų židinį, apako, pamišo ir 
mirė, neapsakomos širdgėlos pa
kirstas.

Palikau Lietuvą skaudančią 
širdimi. Bėgau į Vakarus ne nuo
tykių, ne turto ar garbės ieškoda
mas. Bėgau norėdamas išsiva
duoti nuo Stalino ir Berijos keršto, 
nuo vadinamo broliško rusų tau
tos glėbio. Daugelis mano tautie
čių anksčiau padarė tą patį, nes 
teroras, kurį lietuvių tauta paty
rė primojo bolševikmečio metu, 
liko sąmonėje kaip neišgydoma
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MŪSŲ KALBA
R E D. D R. P R. SKARDŽIUS

Kas iš tikrųjų yra kabartis?
G. Krivickienės rinkinio Vil

nius liaudies dainose pridėtame 
žodynėlyje kabartis nusakomas 
trumpai: “kilimas (prie alto
riaus) ”, ir jo reikšmė pavaizduo
jama liaudies dainos pastraipa: 
Oi statys tave ant kabarčių, 
o aš jauna prieg šalelei. Tolimes
nė tos pat dainos pastraipa dar 
paryškina: O jau tave jauną 
šliūbavos, o aš jauna gailiai 
verksiu. Ši daina V. Krėvės-Mic
kevičiaus 1908 m. užrašyta Val
kininkų parapijoj ir paskelbta 
1923 m. Tautos ir žodžio pirmo
joj knygoj, šio žodžio reikšmė 
paaiškinta taip, kaip ir Lietuvių 
tautosakos (1962) pirmajame 
tome (811 psl.), ir aš, ruošda
mas žodynėlį, daugiau šio žodžio 
kilme nebesidomėjau. Didžiaja
me Lietuvių kalbos žodyne iš 
Valkininkų duodamas kabartas 
“kilimas” (An k a b a r t o sto
vėdama, aukso žiedus mainyda
ma, mainysiu žiedelį su jaunu 
berneliu) ir iš Merkinės kober- 
čius “paaukštinimas su kilimu 
jaunavedžiams sustoti per su
tuoktuves” ; Stosi ant k o b er
čia u s. Plg. dar: Žvakeles su
degė, k o b e r č i ų užklojo, ei
na vargonykas ant vargonų gra- 
jytie (iš Tautos ir žodžio pirmo
jo tomo to pat liaudies dainų 
rinkinio). Kilimo šis žodis yra 
kilęs iš lenkų kobierzec (vs. km. 
kobierca) arba gudų koberec- 
Lenkų kobierzec visų pirma yra

“gražus, spalvotas, dažnai pūki
nis audinys, vartojamas asloj 
patiesti arba sienoj pakabinti, 
patiesalas, divonas, kilimas”, bet 
dažnai yra ir perkeltinės reikš
mės,, pvz.: kobierzec “šliūbas, 
sutuoktuvės”, na kobiercu ‘susi
tuokiant, susituokimo metu, su
tuoktuvėse” (jutro staniesz na 
k o b i e r c u. diš przysięgli so- 
bie na kobiercu).

Paprastai slavų balsis o lietu
vių kalboje paverčiamas į a, pvz. 
kamara iš komora, kaminas iš 
komin, kapa “60 vienetų” iš ko
pa, macnąs iš mocny ir kt. To
dėl lenkų kobierzec arba gudų 
koberec paprastai lietuvių kal
boj galėjo pavirsti į kabančius, 
vėliau kabartis; dėl galūnės plg. 
čepčius “seniau ištekėjusių mo
terų nešiota kepuraitė” (iš gudų 
čepec ar lenkų czepiec) ir kt. 
Koberčius turėtų būti vėlesnis, 
šviežesnis skolinys. Kaip šalia 
kabarčius (kabartis) aiškintinas 
kabartas, tuo tarpu man nevisai 
aišku. Bet įdomu, kad šis žodis 
pažįstamas ir tolimesnėse slavų 
kalbose, plg. čekų koberec, šen. 
čekų kober šalia koberec. Šak
niai kob- kitose slavų kalbose 
atliepia kov-: rusų kover, ukr. 
kover ir kober ir kt.;iš čia yra 
atsiradęs ir' mūsų kauras “patie
salas, kilimas”. Tolimesnė šio 
žodžio kilmė dar nėra kaip rei
kiant išaiškinta.

P 8.

Detalė iš P. L. Instituto absolventų vakaro: JAV LB Švietimo tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas (dešinėje) įtei
kia absolv. Rimui Černiui lietuviškojo švietimo premiją. Nuotr. V. Noreikos

I APIE KOMEDIJA RIMTAI
Vytauto Bagdanavičiaus laiškas Algirdui Landsbergiui

NE DIALOGUI 0 DOKUMENTACIJAI
Argi “Draugas” atsiprašė savo 

skaitytojų, K. Bradūno eilėmis iš
sirėkęs, kad rusai naikina Čiur
lionį? Argi jie atsiprašė V. My
kolaičio — Putino poezijos mylė
tojų paspausdinę politikuojančių 
davatkų falsifikuotus, meniškai 
menkus eilėraščius, priskyrę juos 
didžiajma poetui ir tuo pačiu su
niekinę jo vardą?

Vytautas Ingautas

“Gimtasis kraštas”, Nr. 50, 
Vilnius, 1971 m. gruodžio 
9 d.
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LIETUVIŠKO ŠVIETIMO PREMIJA
DOMAS VELIČKA

Šios rūšies premija, regis, bus 
pirmoji lietuvių išeivijos švieti
mo istorijoje. Ji yra 500 dol. dy
džio, skirta lituanistinių mokyk
lų mokytojų prieaugliui ugdyti, 
o tuo pačiu ir iškelti švietimo 
reikšmei, kuri tebėra nužeminta 
ligi apgailėtino lygio. Gi lietuvy
bės išlaikymo veikloje lietuviš
kojo švietimo reikšmė nėra nė 
kiek mažesnė už reikšmę kitų 
kultūrinių apraiškų, kurios jau 
ne nuo šiandien premijuojamos.

Šią pirmąją Švietimo premiją 
suorganizavo JAV LB Švietimo ta
ryba, bendradarbiaudama su Pe
dagoginiu lituanistikos institutu 
ir Lietuvių fondu.

Šiais mokslo metais lietuviško
jo švietimo premiją laimėjo Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
absolventas Rimas ČERNIUS, 
kaip stropiausiai visus trejus me
tus lankęs ir geriausiais pažy
miais baigęs tą institutą. Premi
ją jam įteikė Švietimo tarybos 
pirm. Jonas Kavaliūnas 1971 m. 
gruodžio 11 absolventų vakaro

proga Chicagoje.
Rimas Černius šiuo metu lan

ko The University of Chicago, 
kur studijuoja filosofiją, o šešta
dieniais dirba Chicagos Aukštes
niojoje lituanistinėje mokykloje. 
Čia jis dėsto lietuvių kalbą ir li
teratūrą.

Kiek žinoma, lietuviškoji švie
timo premija bus periodinė ir, ga
limas dalykas, palaipsniui didi
nama. Ją galės laimėti bet kuris 
P. L. Instituto studentas, stropiai 
lankydamas ir geriausiais pažy
miais baigdamas Instituą.

Yra vilčių, jog panaši premija 
galės būti suorganizuota ir šio 
instituto neakivaizdinio skyriaus 
studentams. Gi taip pat yra vil
čių, jog ir visa gyvoji lietuvių vi
suomenė išties Švietimo tarybai 
savo pagalbos ranką kaip visada, 
taip ir dabar, kada lietuviškasis 
analfabetizmas supa mus visus 
ir iš visų pusių, naikindamas lie
tuvybę. Tą apsupimo žiedą galės 
pralaužti ne kas kitas, o tik lietu
viškai apsišvietusi jaunoji karta.

Čiurlionio paveikslams kenkia 
spalvų ir popieriaus, ant kurio jie 
nutapyti, kokybė. Spalvas naiki
namai veikia popieriuje esanti 
mediena ir kanifolijos klijai. Kei
čiasi paveiklsų koloritas, jie blun
ka, ir daug kas jau nebepataiso
ma.

Ką dar galima padaryti?
Pirmas ir neatidėliotinas daly

kas — dabartinės paveikslų būk
lės užfiksavimas, padarant faksi
miles kopijas. Paskui būtina kai 
kuriuos paveikslus konservuoti ir 
restauruoti.

Tačiau Lietuvoje nėra nei spe
cialistų, nei tam reikalingų įren
gimų. Tad labai norėtųsi, kad ir 
TSRS Kultūros ministerija, ir mū
sų meninės organizacijos arti
miausiu metu išstudijuotų šią 
problemą. Reikėtų surinkti visas 
žinias apie žinomus analogiška 
technika pieštų paveikslų faksi
milinio kopijavimo, konservavi
mo ir restauravima būdus, pasi
naudojant ir užsienio patyrimu.

Apie tyruose žengiantį karavanų

V. Čiurlionytė-Karužienė
M. K. Čiurlionio galerijos 
vedėja.

J. Čiurlionytė

Menotyros daktarė
E. Balsys

Lietuvos TSR liaudies 
artistas

/. Kuzminskis

Lietuvos TSR Dailininkų 
sąjungos valdybos

pirmininkas

A. Sidorovas

TSRS MA narys korespon
dentas
F. Rozineris

Literatas

Literatūra ir menas”, Nr. 37, 
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LIAUDIES DAINA

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus 
kalnelių 

Dejuoja lietuviai maskolių 
naguos.

Su ašarom gula, su ašarom kelia. 
Tik vėjai, tik audros jų širdis 

paguos.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėki, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva

Lietuva!

Iš bočių sodybų išvarė mūs 
brolius, ‘

Išniekino brangius senolių 
kapus

Pavergęs mūs žemę raudonas 
maskolius

Mūs amžinas priešas ir buvo ir 
bus.

Budėkit, Žemaičiai ir t. t.

I tolimus tyrus plataus 
Kazachstano

Jie grūda mūs brolius, Tėvynės 
vaikus.

O ten, kur iš seno lietuviai 
gyveno

Atvarė kolchozninkų juodus 
pulkus.

(Atkelta iš 4 pusi.)
nų pastumdėliais nebūsime”. Žo
dį “ponų” šiandien tenka keisti 
į “rusų”. Rusų pastumdėliais lie
tuviai būti nenori. Taip galvojo 
Monika. Taip galvoja ir 99 proc. 
lietuvių, įskaitant ir komunistus. 
Gal ir pats J. Baltušis širdies gel
mėje trokšta visiško atsipalaida
vimo nuo svetimtaučių priežiū
ros.

Savo laiško įžangoje J. Baltušis 
rašo: “Siek tiek tenka pasidar
buoti Lietuvos Taikos gynimo 
komitete. Šio komiteto pirminin
ku ilgus metus buvo šviesus žmo

gus, puikus poetas Teofilis Tilvy
tis. Jam mirus — pimjininko pa
reigos patikėtos man.” Šia proga 
norėtųsi nuoširdžiai pasveikinti 
pirmininką ir palinkėti jam tai
kos labui pasidarbuoti kuo dau
giau. Taika Lietuvai reikalinga 
kaip vasaros žaluma mažam 
paukšteliui. Visų pirma reikėtų 
gražiai paprašyti broliškos rusų 
tautos (galingųjų galima tik pra
šyti) taikingai atitraukti iš Lie
tuvos savo kariuomenę, atšaukti 
visus vietininkus ir pareigūnus 
ponus barabonus. Tegu būna 
malonūs ir nesikiša į mūsų lais-

vę, tegu toleruoja mūsų skirtin
gą pasaulėžiūrą ir žmonių religi
nius įsitikinimus. Lietuviai patys 
sugeba valdytis. Prašymas gana 
kuklus, ir jį surašyti geram rašy
tojui nesunku.

Vargu, ar šia linkme bus nu
kreiptos Taikos komiteto pastan
gos. Kol kas tenka ir toliau ati
džiai stebėti Lietuvos karavano 
judėjimą plačiuose Tarybų Są
jungos tyruose. Gal kada nors 
pavargę kupranugariai išbris iš 
troškių smėlio marių, gal pa
sieks laisvės oazę ir nusimes ap
tingusius svetimtaučius varovus. 
Tos dienos laukia visa Lietuva.

Budėkit, Žemaičiai ir L t.
»

Bet jau nebeilgos vergovės mūs 
dienos

Jau artinas keršto rūsti valanda. 
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimų 

sienos,
Kovoj žengs į laisvę lietuvių 

tauta

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėki, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva

Lietuva.

V. Mykolaitis - Putinas

“RŪSČIOS DIENOS”, 
“Sakalo” leidinys, 
Kaunas, 1943 m.

Sėkmingi vėžio tyrimai
Amerikos medikų sąjunga 

savo biuleteny rašo, kad 1930 
m. tik kas penktas sergantis 
vėžiu išlikdavo gyvas, o dabar 
jau įstengiama išgelbėti kas 
trečią. Pagerėjimo susilaukta, 
išdirbus geresnę techniką su- 
sekt susirgimus,, operacijos yra 
sėkmingos, pagerintas gydymas 
švytinimu ir surasta veiksmin-. 
gesnių vaistų prieš vėžį. Naujų 
vilčių teikia suradimas virusų, 
kurie, manoma, sukelia vėžį, 
bet čia dar vykdomi tyrimai. 
Surasta visai nauja susirgimų 
priežastis: viroida, kurie suke
lia kai kurias vėžio formas ir 
hipatitą.
VIENUOLE IR STUDENTIJA

Eilėje JAV universitetų kape
lionams į talką religiniame auk
lėjime ateina seserys vienuolės, 
kurios sėkmingai darbuojasi 
tarp studentijos.

UNIVERSITETO MEDALIS 
MUZIKUI WELK

Xvier universitetas Cincinna- 
ti mieste šiemet šv. Ksavero 
medalį paskyrė muzikui Law- 
rence Welk.

Vakar mačiau Jūsų “Paskutinį platesne prasme, kuri šiandien 
j pikniką” ir jaučiu malonumo Jus kyla po II Vatikano susirinkimo, 
už jį pasveikinti. Dramos menas Visa tai pristatoma besikeičian- 
pas mus gana sunkia! vystosi, bet čių papročių, būtent pikniko iš- 
su šiuo veikalu Jūs esate labai nykimo proga.

i vertinga išimtis. Tiek veikalo te-1 
j ma, tiek jo visa konstrukcija 
man labai patiko. Jo konstrukcija 
liudija, kad jūs suvokiate, kas yra 
draminis kūrinys. Tai nėra tas 
pat kas romano ar poemos insce- 

I nizavimas. Jūsų veikalas turi kla
sikinės dramos sąrangą. Po pir
mo veiksmo aš maniau, kad jis kai draminei kūrybai. Tai yra sin- 

, bus paprasta banalybė. Bet su tetinio pobūdžio menas. Ir šia 
antruoju ir trečiuoju veiksmu da
lykai nepaprastai pasitaisė. Jei ga
li tai pasakyti apie draminį kū
rinį, tai didelis komplimentas. 
Paprastai būna priešingai: pir
mas veiksmas daug pažada, o pas
kui iš to visko išeina burbulas.

Ir idėjinė veikalo pusė mane 
žavi. Iš jo išėjęs aš prisiminiau 
Sv. Rašto Eklezinės knygos (32,5) 
sakinį: “Non impedias musicam” 
(Nekliudyk muzikai). Tai kaž
kurio pranašo patarimas Izraelio 
valdovui. Gal kas sakys, kad jau
nimo ir senimo susitaikymas čia 
yra psichologiškai nepagrįstas; 
bet jis yra pagrįstas struktūriškai. 
O tai ir pakanka draminiam vei
kalui. Svarbu, kad sprendimo rei
kalingumą žiūrovas pajustų ir 
kad jis, kaip šiame veikalo pa
saulyje atitinkanti struktūra, bū
tų įtikinantis. Tokiu šis senimo 
pakvietimas būti menežeriu ir y- 
ra.

Yra ir daugiau gerų idėjų šia
me veikale. Man patinka kad 
tarp kunigo ir pasauliečio susi
taikinimo vaidmenį suvaidina 
bedievis. Gal kiek per greitas jo 
paties pasitaisymas, tačiau jo 
tarpininkaujanti funkcija gali 
būti gerai išaiškinta, kaip pa
grįsta. Iš viso, pasauliečio nepa
kankami santykiai su kunigu šia
me veikale yra labai gerai Jūsų 
pagauta tema, kaip šių laikų ak
tualybė. Jūs nesivaržote ją suvok
ti ir kaip Bažnyčios problemą

Viena kita banalybė mano au
siai kiek rėžiančiai atrodė, bet 
jeigu dabar jau tokia mada, nie
ko nepadarysi. Žinoma, veikalą 
perskaičius, gal dar kai kas vie
naip ar kitaip sakytino iškiltų, 
tačiau ne tai svarbu. Svarbu, kad 
jūs esate atradęs ranktą autentiš-

proga aš linkiu Jums žengti drą
siai šiame žanre.

Sugebėjimas įžvelgti kažką 
bendro tarp prasidedančių hipi 
išvažiavimų ir besibaigiančio pa
rapijų piknikų papročio suponuo
ja toli siekiančią vaizduotę, kas 
yra labai geras įrankis dramatur
gui. Jos dėka jums pasisekė suda
ryti struktūrinę atomazgą šiam 
draminiam kūriniui.

Su geriausiais linkėjimais 
1971 m. lapkričio 29 d.

Vytautas Bagdanavičius

MEDICINIŠKOJO ŠVIETIMO 
KONGRESAS

Chicagoje vasario 3-6 d. 
Palmer viešbuty įvyks JAV me- 
diciitiško švietimo kongresas, 
kurį šaukia Valstijų mediciniš
kų tarybų federacija, Ligoninių 
mediciniško švietimo sąjunga 
ir Medicinos švietimo taryba.

NAUJA LIGA

JAV 
skelbia 
ligą — idiopatinę hipogeuziją. 
Ji skonio ir uoslės pajautimą 
tiek sužaloja, jog žmogus tega
li justi tik labai stiprius kva
pus ar skonius. Maistas tokiam 
ligoniui turi piuvenų skonį ir 
nosis nepagauna net dujų kva
po. Gelbsti panaudojimas zinko 
sulfato.

sveikatos institutas 
apie naujai pastebėtą

UI' 1 o
S2O.OIM)

OF YOUR
IN VESTMENT

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai 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.

PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

*

★

★

PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

AR JOSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ SEIMAI?

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?

★

las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tuea 9 tol Thurs and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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• Juozas Kralikauskas, VAIŠ- vertinimas (jo bus dar ir tęsi- 
i nys). Žurnalo viršelius puošia 
dail. A. Tamošaitienės darbų 
nuotraukos, o puslapius — Šve
dijoje gyvenančio mūsų dailinin
ko E. M. Budrio tapybos.

VILKAS. Romanas. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas 1971 m. 
Aplanko piešinys dail. Zitos So
deikienės. Knyga 234 psl., kaina 
$1.50, gaunama “Drauge”.

“Vaišvilkas” yra Kralikausko 
mindauginės trilogijos trečiasis 
romanas, kuriame pagrindinis 
veikėjas jau nėra pats Mindau
gas, bet nužudytojo karaliaus li
kęs gyvas sūnus Vaišvilkas. Ka
daise buvęs valstybes kūrimo 
talkininkas tėvui, paskui vienuo
lis, Vaišvilkas dabar tampa be 
galo tragiška figūra, kai jam 
reikia būti ir keršytoju, ir val
dovu, ir vėl vienuoliu, ir žmog
žudžio auka.

Savo įtampos stiprumu, psi
chologiniu gilumu ir anos epo
chos buitinėmis spalvomis šis 
pastarasis Kralikausko romanas 
autoriui ar tik nebus geriausiai 
pasisekęs. Sakinys ir žodis iš 
karto pagauna skaitytoją ir jo 
nepaleidžia iki paskutinės eilu
tės.

va. 13 VILKAS
JUOZAS KRALIKAUSKAS

Šį kartą 30 pirmųjų žurnalo i 
puslapių užima buvusio nepri- 

i klausomos Lietuvos antrojo pre- j 
zidento Aleksandro Stulginskio 
laiškai, rašyti 1965 - 1969 m. lai
kotarpyje, grįžus jam Lietuvon 
iš Sibiro tremties.

Likusi žurnalo dalis paskirta 
Andrew Ezergelio straipsniui 
“The Latvlan Liberals and the 
Federative Tradition During the 

11917 Revolution” ir Janis Ro- 
i gainio straipsniui “The Emer- 
gence of A Autoritarian Regi
me in Latvia, 1932 - 1934”. Šie 
du svečių straipsniai užima net 
55 psl. iš visų 88 numerio pusla
pių. Labai gerai, kad redakcija 
nesiriboja vien tik lietuviais ir 
lituanistika, skirdama vietos ir 
kitiems pabaltiečiams, jų speci
finėms ir tik dalinai bendroms 
visiems problemoms. Tačiau var
gu ar vertėtų būti "Lituanus” 
leidėjams ir redaktoriams to
kiems duosniems, kad patys sa
vam žurnale neatsidurtume tik
tai kampininko vietoje. Argi jau 
būtume tokie tingūs, kad savam 
žurnale savais autoriais ir savo
mis problemomis nepajėgtume 
nė pusės numerio užpildyti?

Numerio gale dviejų puslapių 
recenzijoje Ignas K. Skrupskelis 
dar aptaria latvio Rubulio para
šytą ir Notre Dame universiteto 
išleistą knygą “Baltic Literatu- 
re”. Knyga įvertinta gerokai 
neigiamai.

Poitier gerame kriminaliniame filme
STASĖ SEMĖNIENĖ

Venecija yra vienas gražiausių 
miestų pasauly ir iilmas, susuk
tas jame, jau vien dėl to džiugi
na akį.

“The Anonymous Venetian! 
kaip tik pasižymi tuo, ir vien dėl 
gražių vaizdų galima filmą ste
bėti.

Tačiau pats filmas yra vienas 
tų pasakojimų, persunktų nesu
virškinamom tragedijom, kur 
nuolatiniai verksmai apkarsta li
gi nuobodulio. Muzikas (Tony 
Musante) lėtai miršta, o moteris, 
kuri sykį buvo jo žmona (Florin-

99

da Blakan) atvyksta praleisti su 
juo vieną dieną.

Jų mįslingi pasikalbėjimai 
vyksta visoje Venecijoje. Dau
giausia scenų susukta Piazza San 
Marco (aikštėje), o taipgi ir Ri- 
alto apylinkėje.

Filmas buvo pastatytas ne atos
togavimo sezono metu, kai turis
tai užplūsta Veneciją. Tačiau Ve
necija ir ne sezono metu yra ža
vi. Pamačius ją ir giedrią, gra
žią rugsėjo dieną, galima įsimy
lėti ir nešioti širdy visą amžių.

Filmas skiriamas visai šeimai. 
Vaikams su tėvų pritarimu.

r

• Stasys Yla, A PRIEST IN 
STUTTHOF. Human Experien- 
ces in the World of Subhuman. 
Authorizėd translation from 
the Lithuanian by Manyland 
Books and by Nola M. Zobars- 
kas. Introduction by Charles 
Angoff. Manyland Books, New 
York, 1971. Library of Congress 
Catalog Card No. 74-155463. 
ISBN 0-87141-034-6.

Tai stambi, didelio formato, 
300 psl. knyga. Leidinys yra 
1951 metais lietuviškai išleisto
sios knygos “Žmonės ir žvėrys” 
angliškoji versija. Autorius čia 
sukrečiančiai vaizduoja mūsų 
intelektualų ir kitų įvairiausių 
žmonių kančias ir paniekinimą 
nacių koncentracijos lageryje, 
kuriame ir pats viską yra perne- 
šęs. Veikalas yra ne tik tikslus 
naikinimo stovyklos buitinis ap
rašas, bet ir gili psichologinė 
studija, vaizduojanti žmogaus 
dvasios situaciją, kada akivaiz
džiausiai susiduria niekšybė su 
pasiaukojimu.

Knygos kaina $7.95, gaunama 
ir “Drauge”. Aplanko piešinys 
Pauliaus Jurkaus.

.J. Kralikausko romano viršelis, 
pieštas Zitos Sodeikienės.

Stasio Ylos anglu kalba išleistų 
Stutthofo pergyvenimų viršelis, pieš
tas Pauliaus Jurkaus,

lietuviai

• AIDAI, 1971 m. lapkričio 
mėn. Nr. 9. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston. 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Administracijos 
adresas: 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Metinė 
prenumerata $10.00.

Naujas numeris pradedamas 
Kęstučio Trimako pravestos an
ketos duomenimis ir gautųjų re
zultatų nagrinėjimu. Tai psicho
loginė studija apie lietuvių išei
vių tėvų ir studentų nusistaty
mus. Žurnalas daug dėmesio 
skiria rašytojo Juozo Grušo 70 
metų jubiliejui. Apie Juozo Gru
šo novelės meną rašo A. Vaičiu
laitis. Čia pat iš naujausio no 
vėlių rinkinio “Rūstybės švie
sa” (1969) Grušo novelė “Ka
ralaitė nebuvo protinga”. Apie 
Grušo dramaturgiją gana ne
trumpą straipsnį duoda dr. Jo
nas Grinius. Pluoštą Pietų Ame
rikos poezijos pateikia vertėjas 
P. Gaučys. Apie filosofo M. Bu- 
berio žvilgį į krikščionišką ir žy
dišką religiją rašo V. Bagdana
vičius, MIC. Įdomiai šakota ir 
apžvalginė žurnalo dalis, kurio
je, be kita ko, šį kartą aptaria
mi visi trys (Gliaudos, Kairio ir 
Barono) partizaninės temos ro
manai ir spausdinamas Encyclo- 
padla Lituanica pirmojo tomo

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971 m. gruodžio mėn. Nr. 11. 
Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Redaguoja Juozas 
Vaišnys, S.J. Leidžia
jėzuitai. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636. 
prenumerata $5.00.

Kalėdinių minčių pluoštą pra
džioje paberia pats redaktorius. 
Žvilgsnį į meną dar vis kreipia 
F. Jucevičius, šį kartą kalbėda
mas apie Putino romano “Alto
rių šešėly” pagrindinio veikėjo 
Liudo Vasario estetines pažiū
ras. Pats stipriausias žurnalo 
puslapis, tur būt, yra Danguo
lės Sadūnaitės poezija. Įvaizdžių 
kristaliniu trapumu, stakatinio 
žodžio atrinkimu, frazių lengvu 
sukabinimu ir puikiai sukompo
nuota kiekvieno eilėraščio struk 
tūra poetė yra pasiekusi mūsų 
čionykštės poezijos raidoje iš
skirtinę pakopą. Numeris puo
šiamas dail. Vytauto Kasiulio 
darbų nuotraukomis.

Metinė

• THE MARIAN. December, 
1971. Marijonų leidžiamas iliust
ruotas religinis žurnalas anglų 
kalba. Redaktorius kun. A. Mi- 
ciūnas, MIC, redaktoriai padė
jėjai: kun. A. Naudžiūnas, MIC, 
kun. P. Cinikas, MIC, ir kun. 
V. Bagdanavičius, MIC. Išeina 
5 kartus per metus. Adresas: 
4545 W. 63 St., Chicago, III. 
60629, metams $2.00.

Vedamajame T. Cranny iš
ryškina. kad malda už vienybę 
— tai meilės išraiška. V. A. 
Neff rašo kalėdine tema apie 
kryžių virš prakartėlės. Supa
žindinant su nauju šventuoju 
Maks. Kolbe, dedamas popie
žiaus pamokslas, pasakytas per 
Mišias, paskelbiant tą kankinį 
palaimintuoju. Marijonas Ant. 
švedas, misionierius Pietų Ame
rikoje, pasakoja apie 1863 m. 
sukilėlį prieš carą kun. J. Ko- 
lesinską, vėliau įkūrusį Šv. Jur
gio par. Chicagoje. Rašytoja 
Fl. Wedge išryškina moters 
vaidmenį Bažnyčioje. Sh. Pear- 
son pasakoja apie negro kunigo 
motinos pergyvenimus, laikraš
tininkas A. B. Haines informuo
ja apie Šv. Bernardo šunis ir jų 
pagalbą Alpėse.

Aptariami marijonų atnaujin
tojo arkiv. Matulaičio dvasinio 
atsinaujinimo pagrindai. L. P. 
Bell aiškina, kaip meilės dar
bais galima sau praturtinti Ka
lėdas. Informuojama apie nar-i 
kotikų žalą, Konvertitė rašyto
ja V. Mooth pasakoja apie 
Jungtinių Tautų vaikams gelbė-

“The Organization” yra nauja- i koma pamokymo išvados, tai pa- 
sis Sidney Poitier filmas, kuriame prasčiausiai galima pasakyti, kad 
jis vaidina seklį Virgil Tibbs. Tai juodieji ir baltieji yra vienodai 
lyg ir tretysis serijinis seklio Tibbs 
filmas ir pats geriausias iš visų. 
Stambus, tylus, juodas ir gražus 
San Francisco policininkas pradė
jo savo filmo karjerą su geru kri
minaliniu filmu “In the Heat of 
the Night”. Jame jis pamiklino, 
savo šaltą galvoseną ir sąmojų su' 
Rod Steiger, ūmiuoju šerifu iš; 
pietų. O jau antrame filme 
“They Call Me Mr. Tibbs” jis vi
sai vyraujančiai pasireiškė.

Paskutiniame filme “The Or- 
ganization”, buvęs televizijos re
žisierius Don Medford suteikė 
sekliui Tibbs ir visam naujam fil
mui daugiau energijos bei sujudi
mo, ir rezultate išėjo visai entu
ziastiška programa.

Pasakojimas vykusiai sugalvo
tas ir įmantriai susuktas apie re
formuotų geto “Robin Hood’ų” 
gaują. Tai daugiausia buvę nar
kotikai, sindikato aukos, kurios 
buvo priverstos pardavinėti hero
iną. Dabar jie nutaria smogti at
gal, išplėšdami iš sindikato 4 mi
lijonų dolerių vertės heroino ža
liavos. Tikėdamies, kad Tibbs yra 
sąžiningas policininkas, jie įtrau
kia ir jį į savo būrį. O pasitikėda
mi juo, jie atskleidžia jam savo 
planą.

Filmas gana intriguojantis, pil
nas aktyvumu, O Sheree North — 
įdomios našlės rolėje — vaidyba 
labai puiki ir gyva.

Barbara MeNair sugrįžta vėl 
kaip Tibbs mylinti, bet nuošaliai 
stovinti žmona. Taipgi George 
Spell, sūnaus Andy rolėje, pasiro
do esąs visos šeimos smegenys.

Daug kam patiks šis filmas, 
kad jis stokoja idealizuojamo “pa
mokslavimo”. Dauguma sindika
to gaujos kriminalistai yra, visai 
pakenčiamai, baltieji vyrai. Ta
čiau, jei būtų lukštenama ir ieš-

terorizuojami organizuoto nusi
kaltimo.

Filmas skiriamas visai šeimai, 
l jauniems su tėvų pritarimu.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best vvay to savejegularly!

see us for 
financing.

AT OUR L0W RATES

Nežinomas venecietis
Paskutiniu laiku pasipylė visa 

serija filmų apie muzikus, mirs-1 
tančius nepagydoma liga Vęne- ! 
ciijoje.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo tr visus kitur 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-96J 5

ADELINE’S CARD & GIFT SHOP 
Didelis pasirinkimas 
teitų: Paramount — 
craft.
Didelis išstatymas 
kaip tai stiklinių statulėlių.
3456 W. 63rd St.

svolklnimy kor- 
Glbson — Rust-

puikių dovanų,

Tel. 778-6604

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA

Kokius dalykus vien tik “Drau
gas” spausdina ?

Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus 
mis.

Jaunosios 
kos siunčia 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių.

Jei rengiatės į moterystės luomą 
ir norite gražiausių lietuviškų 
kvietimų, užsukite į "Draugą” 
Kiek galite greičiau, atvykite ir 
pasirinkite.

lietuviškais rašmeni-

potos iš visos Ameri- 
“Draugui’’ užsakymus

£«

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfactiirers

PETE’S AUTO REPAIR 
i Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

ti fondo (UNICEF) darbuotę. T“'USir
Kun. J. Prauskis duoda eilės taisymus. „ pętkas pišnys, sav., 
naujausių angliškų ir lietuviškų ted. 737 - soss.
knygų apžvalgą, o pats redak-1 r 
torius — religinio gyvenimo 
naujienas. Numeris pagražintas 
daugeliu iliustracijų.

Akademinio skautų sąjūdžio 
1971 m. stovykla, duotas ir 
dvasios vado kun. J. Kubiliaus, 
SJ, žodis. Numerį puošia Vacio 
Garbonkaus nuotraukos.

1971 m.
Ramunė 

Campbell

VVITH RFPAVMENT
TO FIT YOUR INCOME...

Compounded 
Quarterly

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP T

iMiBun.

Mutual 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD
Peter Kazanauskas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

66 YEARS SERVING CHICAGOLAND

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phone t VIrginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

4 birth defects 
Į are forever.
L 1unless you help

t

oive to the fflarch of Dimes
THI» SPACC CONTRIBUTCO AS A PUBUC SMVICS SV TH« PVOMSHS0

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 
JAUNIMUI

PAPIGINTA KAINA
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

\ ;sais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

^i

• LITUANUS, 1971, Volume 
17, No. 3. The Lithuanian Quar- 
terly. General Editors: Antanas 
Klimas, University of Roches- 
ter; Ignas K. Skrupskelis, Uni
versity of S. Carolina, Columbia, 
S. C. Editorial Staff: Jonas Ku- 
čėnas, Business Manager; Zina 
Morkūnas, Technical Editor.

Tai vienintelis tokio pobūdžio 
mūsų pačių, daugiausia jaunųjų 
intelektualų, pastangomis lei
džiamas žurnalas anglų kalba. 
Išeina keturis kartus metuose. 
Metinė prenumerata $8.00. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas : Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chioago, Iū. 60890, Ū, S. A,

• MŪSŲ VYTIS, 
Nr. 3. Redaguoja 
Kviklytė, 5747 So. 
Avė., Chicago, Hl. 60629. Ad
ministruoja Jonas Tamulaitis, 
3137 S. Kanihvoorth, Berwyn. 
III. 60402. Metinė prenumerata 
JAV ir Kanadoj $5.00, kitur — 
$3.00. Leidžia Akademinis skau 
tų sąjūdis.

Apiė žmogaus vystymąsi ir 
aplinkos kaitą rašo Ina Užglrie- 
nė. L. Germanienė recenzuoja 
M. Saulaitytės poezijos rinkinį 
“Viena saulė danguje". Stasys 
Žymantas aptaria B. Railos 
knygas “Versmės ir verpetai” 
ir "Dialogą su lietuviais”, šių 
dienų modernųjį meną liečia 
Dianos Gelažiūtės straipsnis. 
“Modernus menas nemiręs”. Į 
Apie lietuvio išeivio jėgą šneka 
Aigte Zapuraskaa. Aprašyta ir į

JAUNOMS MARČIOMS 
GERIAUSIA DOVANA

Jei jūsų marti yra lietuvė 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės

Popular Lithuanian 
Recipes

Penktoji laida
Ši naujoji laida yra gerokai pa

tobulinta ir dailininko Jono Pili- 
pausko papuošta.

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai įvykdomi.

Kaina tik $3.00
Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Str.

Chicago, III. 60629
Persiuntimo išlaidoms prašoma 

^šti 25 et., o Illinois gyventojai 
deda dar 15 ot. mokesčiams.

OKHMMaMaKEMi

“Draugo” adinlnlstradja

prt- 
prl-

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998 i

■

I.

CRANE SAVINGS 
A M D LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvt-
tu Certificatu sųskaitaa (lendąs mokamas už

Minimum J5.000.00 Investavimo sąskaitas
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD...........9 ▼. r. Ud 8 V. V

VALANDOS: ANTRAD ir PENKTAD................9 v. r. iki 5 V. V.
AE*TAD » v r Utį II v d — Troėiad. atdaryta.
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NARKOTIKAI IR PSICHINĖ 
PUSIAUSVYRA

Penktadienis, 1971 m. gruodžio mėn. 24 d.

Dr. H. Kolansky ir dr. W. 
Moore, Philadelphijos psichoa- 
nalistai, paskelbė JAV medikų 
sąjungos žurnale, jog .jie nu
statė, kad narkotikų rūkymas 
turi artimą ryši su psichologi
nio pacientų stovio pablogėji
mu. Seattle mieste dirbą moks
lininkai skelbia, jog nustatę, 
kad marihuanos rūkytojai grei
čiau palinksta į kitų psichode
linių narkotikų vartojimą.

Midland Savings aptat 
nauja taupyme ir namu 
paskolų reikalais vi -as 
mūsų apylinkes Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdrausto.

$20,000.00

Nuo 
19 14 Mėty

MIDLAND 
SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION

«4N ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS NOCU 

PHONEi 1544479

Poez jos antologija jau 
atspausd nta

"Lietuvių poezija išeivijoje 
1945-1971 m.” Draugo spaustu 
vėje jau atspausdinta ir vežamu 
rišyklom Spaustuvėje ir rišyk 
toje, prieškalėdiniams darbams 
susigrūdus, nesuspėta antologiją 
skaitytojams atiduoti, kaip do
vaną, Kalėdoms. Tačiau tuoj po 
Naujų Metų, sausyje, knyga bus 
įrišta ir platinama.

Antologija yra 672 psl. knyga, 
kurioje sudėta visa, kas geriau
sio laisvajame pasaulyje mūsų i 
poetų sukurta per pastarąjį dvi- 
dešimtpenkmetį. Joje reprezen
tuojama 78 mūsų poetų rinktinė 
kūryba, pradedant M. Vaitkum, 
J. Baltrušaičiu ir kitais, gimu
siais 19-tam šimtmetyje, ir bai
giant pačiais jauniausiais: R. 
Bičiūnu, Ž. Bilaišyte lr D. Karu- 
žaite, gimusia 1954 m.

Dr. Viktorija Skrupskelytė 
šią antologiją pradeda savo iš
samia studija “Egzodo poezijos 
šuoliai.” Ji užima 40 knygos 
puslapių. Antologiją redagavo 
Kazys Bradunas. Išleido Ateities 
literatūros leidinių fondas.

■ sonazus. Iliustracijai čia buvo 
paliesti tokie romanai, kaip 

'Jankaus “Namas geroje gat
vėj”, Barono "Trečioji moteris”, 
Gliaudos “šikšnosparnių sos
tas”, A. Rūtos “Kelias į kairę” 
ir "Trumpa diena”, Katiliškio 
'“Miškais ateina ruduo” ir kt. 
Šių ir kitų romanų moteris už
griebiant, nestokojo ir kritiškų 
pastabų. Paskaitos įtarpams la
bai tiko liečiamų romanų ištrau
kos ir linksmesni pokalbiai, pub
likai viską perteikiant būriui 
Antrojo kaimo aktorių. Ypač 
gerai buvo paruošta J. Jankaus

■ romano ištraukėlė, juoston j- 
skaityta akt. Eglės Vilutienės. 
Šitokių ir panašaus pobūdžio 
kultūrinių vakarų Chicagoje ga
lėtų būti, kad ir toje pačioje 
"Menėje”, ir dažniau. Bet ir 
publika turėtų jiems parodyti 
kur kas didesnio dėmesio.

NAUJI GYVIŲ TYRIMAI

Dr. Hsu įstengė Hopkins uni
versitete užvaisintą pelės kiau
šinėlį dirbtinu būdu, ne motinos 
kūne, išauginti iki širdies pla
kimo.

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines 

Checkwrlters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd, Tel. 581-4111

iki

(Minimiitn $5,000

2 Years Savings 
Certificates

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savin* 

paid ųuarterl.v

R. Maceina rašo "Šiluvos" 
autoriui

Rusų rašytojas Aleksandras Solženicynas (dešinėje) savo bičiulio redak
toriaus ir rašytojo Aleksandro Tvardovskio laidotuvėse praėjusį antradie
nį Maskvoje. Šermenyse jia čia lydi velionio Tvardovskio našlę.

GĖLĖS
Vestuvėms. banketams, laidotuvini' 

ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLIHYČU
E U D E I K I S|
ni/vnAc n cninsc ___ ftCDRihAC r nmuin

Solženicynas Tvardovskio 
laidotuvėse

vei-

Naujausias Ant. Maceinos 
veikalas pristatytas 

skaitytojams
“Krikščionis gyvenime”

kalų serijoje to paties vardo lei
dyklos tik ką išleistoji Antano 
Maceinos knyga “Didieji dabar
ties klausimai” praėjusį šešta
dienį buvo pristatyta skaityto
jams “Draugo” redakcijos patal
pose, Chicagoje. Šion kultūrinėn 
popietėn susirinko gražus būrys 
šių laikų problemomis besido
minčių šviesuolių.

Apie knygos autorių Ir pačios

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefoias — YArds 7-1741-2 1

2443 W. «3nJ Street, Chicago, Illinoi' 
Tl:L. PB 8-0833 — PK 8-0834

Maskvoje gruodžio 21 d. buvo 
palaidotas Aleksandras Tvar- 
dovskis, žurnalo “Novyj Mir” 
(Naujasis Pasaulis) redakto
rius, sirgęs, berods, plaučių vė
žiu ir miręs dėl apopleksijos 
gruodžio 17, turėdamas 61 m.' 
amžiaus. Tvardovskis buvo žino
mas savo pastangomis prasi
veržti iš diktatūrinių suvaržy-1 
mų ir pasistengė gauti Chruščio
vo leidimą išspausdinti Solženi
cyno veikalą apie darbo vergų 

į stovyklas: “Viena diena Ivano 
' Denisovičiaus gyvenime”. |
j Tvardovskio laidotuvėse daly- 

šiai istorinių monografijų, kurių vavo Nobelio premijos laureatas 
centre stovi vienas dalykas (as- ’ Aleksandras Solženicynas, kuris 
muo, ar vietovė, ar įvykis), bet' lydėjo velionio našlę. Laidotuvės j 
pro kurį prasiskverbia visa atitin-1 įvyko Maskvos Novodevičy ka- 
kamo laiko dvasia bei gyvenimas., pinėse. Solženicynas peržegnojo 
Ir Tavo Šiluvą perskaičiau labai, mirusį Jį pabučiavo, prieš 
mielai. Man ji buvo įdomi savo uždengiant ir išvežant laidotu- 

.................. t epine gausa 1 vėms. Nors laidotuvėse dalyvavo 
smulkmenų ir anuo beveik ne- taipgi slaptosios ir viešosios po- 
jaučiamu vaizdavimu epochos vi- Hcijos atstovai, Solženicynas ir 
sumos. Pasakysiu Tau i_____
prieš Tavo Šiluvą esu skaitęs tik 
du šios rūšies veikalus, kurie 
man taip labai patiko, kaip ir ta
vasis. Tai buvo knyga apie Vati
kano I Susirinkimą (vieno ang
lų benediktino) ir apie Talley
rand (irgi anglo autoriaus). A- 
bu labai panašūs išvidine savo 
sąranga į Tavo Šiluvą; abu pilni

Artimoje ateity “Krikščionis 
gyvenime” knygų serijoj žada pa
sirodyti ir antrasis Stasio Ylos vei
kalo apie Šiluvą tomas. Tai deta
liai įžvalgi istorinė studija apie 
šią mūsų tautos religinėj raidoj 
daug reikšmės turėjusią vietovę. 
Jau iš anksto skaitytojui bus in
triguojančiai įdomi ir prof. Anta
no Maceinos nuomonė apie šį St. 
Ylos veikalą. Laiške autoriui jis j 
rašo:

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VV ESTERN AVĖ.

“Tavo knyga priklauso tai rū-

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

knygos apimtį kalbėjo prel. Vy-| 8ra^ju stiliumi,
tautas Balčiūnas, nurodydamas 
šiose dienose išskirtinę Antano 
Maceinos poziciją, daug kur ne
sutampančią nei su dabarties 
konservatoriais, nei su avan
gardiniam teologais bei Bažny
čios organizacinės plotmės aiš
kintojais. Vaizdingą ir labai lo
giškai argumentuotą knygos iš
trauką apie Prisikėlimą iš Evan
gelijų numitinimo skyriaus pa
skaitė rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius. Apie Maceiną kaip 
poetą kalbėjo Kazys Bradunas, 
paskalydamas ir jo poezijos iš 
1965 m. premijuoto rinkinio 
"Gruodas”. Pacitavo ir prof. V. 
Mykolaičio-Putino nuomonę apie 
Antano Jasmanto-Maceinos poe
ziją. Laišku dėkodamas už pri
siųstą Antano Jasmanto-Macei
nos poezijos knygą, prof. Myko
laitis-Putinas 1965 m. rugp. 
mėn. 3 d- iš Kačerginės rašo; 
“Nuoširdžiai dėkoju už atmini
mą. Antano Jasmanto “Gruo
das” vertas užimti lietuvių lite
ratūroje vietą tarp įspūdingiau
sių, turiningiausių mūsų poezi
jos rinkinių. Klasinė forma čia 
siejasi su modernaus žmogaus 
išgyvenimais bei įvaizdžiais”.

Popietę vedė kun. J. Prunskis.

atvirai: kapinėse, karstą užbėręs sauja 
žemės, peržegnojo prieš jį užka
sant.

Po laidotuvių Solženicynas 
nuėjo prie netoliese esančio 
Chruščiovo kapo ir padėjo ten 
gėlių puokštę. Spauda atkreipia 
dėmesį, kad tai buvo pirmas Sol
ženicyno viešas pasirodymas po 
1964 m., kada buvo nuverstas

smulkmenų ir todėl įdomūs; a- Chruščiovas. Solženicynas, vie-
bu pro vieną įvykį ir asmenį nu
šviečia visą epochą. Tu šių vei
kalų tikriausiai neskaitei. Todėl 
man džiugu, kad savaime įspėjai 
šio žanro savybes ir jas realizavai 
visai perfect. Jeigu istorikai kiek 
ir kabinsis, tai nenusimink, nes 
veikalo vertės nemažina nei korek 
tūros klaidos, nei paklydimai 
chronologijoije ar vardyne. Argi 
mum taip jau labai svarbu, ar 
Talleyrand šlubavo kaire ar de
šine koja? Žodžiu, Tavo knyga 
man patinka, ir dabar laukte lau
ku antrojo tomo.”

nas iš gabiausių Sovietų Sąjun
gos rašytojų, yra išmestas iš jų 
rašytojų sąjungos ir jo veika
lai “Vėžio palata” ir “Pirmasis 
ratas” (išleisti užsieny) yra už
drausti Sovietų Sąjungoje, nes 
juose gana atvirai kritikuo
jamas Sovietų pareigūnų biuro
kratizmas ir raudonosios dikta
tūros prievarta (jp)

MIRĖ PRANCŪZŲ 
MATEMATIKŲ 
PIRMININKAS

Paskaita apie išeivijos 
romanų moteris

Praėjusį šeštadienio vakarą, 
Manąuette Parko “Menėje”, Chi
cagoj, Algirdas Titas Antanai
tis skaitė paskaitą apie mūsų 
romanų moteris. Prelegentas la
bai įžvalgiai palietė visą eilę 
veikalų, kuriuose moteriai yra 
suteiktas pirmaeilis vaidmuo, 
arba, nors ir antraeilėje rolėje, 
savo portreto ryškumu nustel
bia net pagrindinių rolių per-1 sueina 20 m. nuo jo mirties.

Paparonio 20 m. mirties 
sukaktį prisimenant

Energingas ir kūrybingas 
kun. Antanas Šmulkštys, žino
mas Paparonio slapyvardžiu, 
yra buvęs Šaltinio, Draugijos, 
Vilties, Vadovo ir kitų laikraš
čių bendradarbis, Laisvės re
daktorius, eilės istorinių, dra
minių ir poezijos veikalų auto
rius, religinės literatūros kūrė
jas ir vertėjas. Žinomi jo sce
nos vaizdeliai: Kitaip Praam- 
žis lėmė, jo poezijos knyga — 
Eilių rinkinys. Paparonis mirė 
19,51 m. gruodžio 27 d., turė
damas 65 m. amžiaus. Šiemet

Paryžiuje mirė Prancūzų ma
tematikų sąjungos pirmininkas 
dr. Paul Levy, 85 m. amžiaus.
NAUJI ATRADIMAI SKIEPŲ

SRITYJE I

What does"Missing in Action” 
mean in the 

middle of the night?

ANY woman can understand
‘■one side of the prisoner-of* 

war ąuestion very easily.
All she has to do is imagine 

for a moment how another 
tvoman feels as the night hours 
drag slowly on and she vvonders.

Wonders where and how her 
husband is. Wonders whether 
he’s alive or dead. Whether....

Any vvoman, any human 
being, can understand that there 
is a human side as well as a 
political side to the prisoner-of- 
war issue.

This message is concemed 
with the human side.

Of course, we all want the 
vvar to end and the prisoners to 
be released as soon as possibįe.

Būt meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in ansvvering 
this plea:

Open the prison camps in 
North Vietnam, SouthViet- 
+ American

Red Cross
National League of Families of American Prisoners 

and Missing in Southeast Asia.
1608 "K” Street, N.W., Washington, D.C. 20006

nam, Cambodia and Laos to 
official neutral observers.

Through these neutral ob
servers, tell the vvives and famil- 
ies of American prisoners where 
they are and how they are.'

Is that too much for a wife 
to ask? Is that too much for 
Hanoi to give? Is that too much 
for the conscience of the world 
todemand?

SUPPORT 
OURPLEA 
TO HANOI 

ANDITSALL1ES;
Clear away the doubta— 

Open your prison camps to 
neutral observers... 

novu!

We ask no more than we give. Ali American 
and South Victnamcse prison camps are in- 
specred regularly by official neutral observers— 
The Intemationa! CammitteeaftlicRelCross.

Advertisingcontributed 
for the public good W.

Kaip skelbia Amerikos medi
kų draugija, atrandama prie
monių prieš virusų sukeliamas 
ligas. New Yorko universitete 
išvyBtyti dveji skiepai prieš va
dinamą serum hipatitą. Illinois 
universitetas vykdo sėkmingas 
pastangas išvystyti skiepus 
prieš malariją, o Californijos 
universitetas — yra pakeliui i 
pagaminimą skiepų prieš sifilį. 
Pirmieji eksperimentai su skie
pais prieš rubelą ar vokiškuo
sius tymus duoda labai gerų 
rezultatų.

-J***-

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. nALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gera skonį, 
viską perka pas Lieponj

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

Marquette Pk.. 6211 So Western. PR 8-5875 
nuo 0 iki rt vai vakare 4ekmnd atdara 12 v Iki 5 » p r

Pirmadieniais ir ketvirt-adieniait nuo fl Iki 9:30 Kitom dienoi

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Ai emhi ifrft i

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNŪS
649 East 162nd Street South Ilolland

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1003

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONUS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highwa.v, Palos Ilills. III. Tel. 974-4410

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-8228
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borą Lietuvos didikams, kurie 
džiaugsmingai ją pasveikino kaip 

, Didžiąją Lietuvos kunigaikštie- 
I nę. Pagaliau ir lenkai nusileido. 
: 1550 m. Barbora buvo iškilmin- 
' gai vainikuota Krokuvoje Lenki
jos karaliene. Radvilų puikybė li- 

I ko patenkinta. Jaunieji galėjo pa- 
1 gėliau būti laimingi. Tačiau ne- 
I gailestingas likimas pakirto Bar
boros sveikatą. Po sunkios ligos 

Į ji mirė 1551 m. Žygimanto Au- 
' gusto glėby. Prieš mirtį ji prašė, 
kad ją palaidotų Vilniuje, myli
moje Lietuvoje, tik ne Lenkijoje, 
kur jai tiek skausmo teko patir
ti...

Mylimos žmonos paskutinis 
prašymas — į Vilnių

ŽYMIOSIOS KUNIGAIKŠČIU RADVILU MOTERYS
Kas nepažįsta Lietuvos istori

jos, vaizduojasi Lietuvą kaip 
menką, vargingą, nereikšmingą 
kraštą, net kartais gėdinasi prisi
pažinti esąs lietuvis. Ne taip gal
voja tie, kurie yra studijavę mū
sų praeitį! Jie žino, kad ji bu
vo nepaprastai įdomi ir turtinga, 
kad mes turėjome tokių įžymių 
žmonių, kurių mums pavydi ki
tataučiai. Turėjome ne vieną šei
mą, kurių atstovai per ištisus 
šimtmečius iš kartos į kartą ko
vojo už Lietuvos laisvę. Tokia bu
vo ir Radvilų šeima.

Jos vyrai, kaip karo vadai, per 
400 metų gynė Lietuvą nuo nuo 
Maskvos agresijos. Savo kraštą 
gindami, lietuviai tuo pačiu ap
saugojo ir Vakarų Europą, leis
dami jos kultūrai ramiai plėtotis. 
Net XIX-me amžiuje, kada Rad
vilai virto jau kosmopolitais, ir 
tada atsirado jų tarpe patriotų, 
sekusių protėvių pėdomis. Jie ko
vojo už Lietuvos laisvę Kosciuš
kos daliniuose, Napoleono ka
riuomenėje, 1831 metų sukilime, 
tapdami viena iš pirmųjų Sibi
ro tremties aukų.

Pagarsėję Vakaruose Lietuvos 
aristokratai

Lietuvos aristokratai buvo pri
ėmę Vakarų kultūrą ir ją propo- 
gavo Lietuvoje. Jie ne tik pra
lenkdavo lenkų ponus, bet daž
nai buvo labai pagarsėję ir Va
karuose. Jeigu XIV, XVII amžių 
prancūzų grads seigneurs tarpe 
ne kartą būdavo analfabetų,' bet 
to niekad nepasitaikė Biržų - Du
bingių ir Nesvyžiaus - Olykos 
Radvilų šeimose. Apsišvietę, pla
čiai išsilavinę, jie rašė ir kalbėjo 
lotyniškai, ta tarptautine ano 
meto kalba, palaikydami ryšius 
su prancūzų, italų ir kitų kraštų; 
didikais bei valdovais.

Pagal išlikusią tradiciją Rad
vilai buvo kilę iš Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Traidenio bro-j 
lio Sirpučio, kurs iškyla istorijos 
šaltiniuose 1280 metais. Jų liz
das ir buvo apie Traidenio sosti
nę Kernavę. Istoriškai jie gyvai 
pasireiškė Vytauto Didžiojo, y- 
pač Kazimiero Jogailaičio laikais.

Jų pavardė pradžioje skambėjo 
Radivilas, bet XVI amžiuje jau 
įsitvirtino suslavintoji forma Rad- 
zivill. Taip rasime lenkų, pran
cūzų, vokiečių, italų, anglų ir kt. 
literatūroje ir enciklopedijose.

V. DAUGIRDAITE - 
SRUOGIENE

Jie turėjo daug vaikų, 
visi sūnūs buvo

viška.
kurių 
aukštus postus,' vienas

tarpe 
Pir-

Vilniaus vaivados Manivydo 
duktė

Kunigaikščių Radvilų 
netrūko ir šaunių moterų,
moji šeima, iš kurios susidarė pa
grindinės Radvilų šakos, laiko
ma Mikalojaus Senojo, lotyniškai; 
Priscus (renesanso ir humaniz
mo laikais buvo įprasta pridėti 
prie pavardės prievardžius). Jo 
gyvenimas užėmė didelę XV-jo 
amžiaus dalį, nes mirė apie 1510 
metus. Jis buvo vedęs Vilniaus 
vaivados Manivydo dukterį Sofi
ją Oną. Jos, kaip ir vyro, atvaiz
das, išlikęs reprodukuotos E. Kot- 
lubaj knygoje “Galerja Niess- 
vviežska portretow Radziwillows- 
kich”, 1857 m. ,yra vienas iš se
niausių lietuvių atvaizdų, o iš 
moterų, gal ir seniausias. Todėl 
įsidėmėtina jos apranga čia pat 
įdėtame paveiksle. Mikolojaus ir 
Sofijos šeima buvo grynai lietu-

Barbora Radvilaitė, Žygimanto Augusto žmona, 1522-51

ralinio ir pedagoginio turinio 
raštų, jų tarpe “įspėjimus duk
rai” (“Przestrogi coerce mojej 
Annie Marji, dane w 1738 r.”), 
knygelę apie krikščionio karei
vio pareigas. Merkantilizmo epo
choje ir jo įtakoje ji, kaip ir kai 
kurie kiti Lietuvos didikai, staty
dino savo dvaruose įvairias dirb
tuves, iš kurių bene garsiausia 
buvo Slucko juostų audykla.

Kilnios ir susipratusios 
Radvilaitės ir Radvilienės

Ona Olimpija Radvilaitė, 
Lenkijos senatorius ir nuo 1815 
metų ministro T. Mostovskio 
žmona, romatizmo literatūros 
paveikta,' parašė apysaką apie 
Palemono giminės kunigaikšty
tę Astoldą, “Astolda, ksiežniczka 
z kriwi Palemoną, pienvszego 
księcia Litwy”. Tokios valdovės 
istorija nežino, bet apysakos te
ma parodo, kad jos autorė nebu
vo dar panfiršusi savo lietuviškos 
kilmės.
Magdalena Radvilienė 1912 me

tais Londone pastatydino lietu
viams bažnytėlę su sąlyga, kad 
nebūtų joje pamaldų lenkų kal
ba. Taip pat ji paaukojo 2.000 
rublių Marijampolės “Žiburio” 
progimanzijai ir 30.000 litų atei
tininkų rūmų statybai Kaune.

Nepamirština ir Gabrielė 
Radvilaitė, uoliai dirbusi Lietu
vos delegacijoje prie Tautų Są
jungos. Beviešėdama Lietuvos už- 
sieno reikalų ministro Dovo ir 
Vincės Jonuškaitės Zaunių na
muose, ji rodė didelį susidomėji
mą Lietuva, daug keliavo po 
kraštą, lankė istorines vietas. Ji 
net rašė straipsnius “Naujojoje 
Romuvoje”, “Motery ir Pasau
ly”, “Naujojoje Vaidilutėje”. Lie
tuviškai nemokėjo, kalbėjo pran
cūziškai. Bet, kaip garbingosios 
Radvilų šeimos atstovė, tebetęsė 
dar XIII-me amžiuje jų pradėtą 
tradiciją dalyvauti Lietuvos vi
suomenės gyvenime. Ir kiti Rad
vilai, apsisprendę lenkais, vokie
čiais, ar šiaip kosmopolitais, vis 
dėlto tebesididžiuoja savo lietuviš
ka kilme.

Žygimantas Augustas jos pra
šymą patenkino. Nuoširdžiai jos 
raudodamas, pėsčias ar raitas, se
kė paskui jos karstą iš Krokuvos 
į Vilnių. Čia ji buvo palaidota 
katedros rūsy greta pirmosios Žy- 
gimano Augusto žmonos, Elzbie
tos Habsburgaitės. Abiejų palai
kai, greta Didžiojo kunigaikščio 
Aleksandro palaikų, buvo atrasti 
Vilniuje 1930 metais. Barboros 
karste išliko aukso vainikas ir 
brangūs papuošalai, liūdinčio vy
ro įdėtos įkapės.

Ir vėlesnių laikų Radvilų mo
terų tarpe būta neeilinių asme
nybių. Paminėtina Liudvika Ka
rolina (1667 - 1695), kuri bu
vo Boguslovo Radvilos ir Marijos 
Onos Radvilaitės duktė. Jos se
nelis, Jonušas XII, kuris kovojo 
su kazokais Ukrainoje, gynė Lie
tuvą nuo pirmosios maskolių in
vazijos ir 1655 m. pasirašė su 
švedais Kėdainiuose sutartį, atsi
palaiduodamas nuo 'unijos su 
Lenkija, buvo gal pats garsiau
sias iš Radvilų. Dėl Liudvikos Ka
rolinos rankos, teisingiau sakant, 
dėl pasakiškų Radvilų turtų, ėjo 
didelės jaunikių varžybos: jų tar
pe buvo ir karaliaus Jono Sobies
kio sūnus Jokūbas ir kiti. Ji buvo 
išleista už protestanto Branden
burgo markgrafo Liudviko. Šiam 
mirus, ji ištekėjo vėl už vokiečio, 
bet. jau kataliko, Neuburgo ku
nigaikščio Karolio Pilypo. Pas
taromis vedybomis ji sulaužė Bir- 
žų-Dubingių Radvilų protestan
tiškas tradicijas, bet, nepaisant to, 
iki mirties globojo protestantus 
Lietuvoje. Savo lėšomis išspaus
dino 1680 metais lietuvišką kny
gelę “Pradžia mokslą dėl mažu 
weykeliu”, paskyrė didelę sumą 
Naujojo Testamento išleidimui 
lietuvių kalba. Šios paskutinės 
Biržų - Dubingių Radvilų šakos 

tik tėvas pasimirė, jis pristatė Bar-1 valdytojos dvarai perėjo į vokie-

I
valdovą pas Barborą nebesilan
kyti. Bet kartą vėl jį užtiko su 
ja.

— Mielas kunigaikšti, — liu- 
išldijo amžininkas, — žadėjai dau-

užėmę giau pas mūsų seserį nebesilan- 
nešiojo kyti. Kodėl vėl atėjai? — klau- 

vyskupo mitrą, kiti buvo vaiva- sė.
domis, etmonais, kancleriais. CL — O ką jūs žinote, gal mano 
tolimesni palikuonys didžiavosi apsilankymas atneš jums gar- 
būdami daug kartų susigimi- bės! — 
miniavę su karališkomis giminė- gaikštis.
mis, turėjo ir dar du vyskupu/ — Duok Dieve! — sušuko Rad- 
vieną kardinolą, 1547 metais ga- vilos, atidarė kambario duris, at- 
vę Šventosios Romos 
kunigaikščių titulą.

Mozūrų regentė Ona 
(1476 - 1522)

Mikalojaus Senojo ir Sofijos Ma
nivydaitės duktė Ona neatsiliko 
nuo brolių platesnėje politinėje 
veikloje. Ji buvo ištekėjusi už 
tuomet dar nepriklausomos Mo-__  ___ r______  .
zūrų kunigaikštijos valdovo, boms su pavaldine, ypač su taip 
Konrado III-jo, prievardžiu Ru-1 galingų Radvilų giminaite, lietu- 
dojo. Vyrui mirus 1503 m., Ona 
tapo Mozūrų regentė ir uoliai gy- i 
nė Lietuvos reikalus. Kai mirė ir. 
jos du sūnų, ji atkakliai priešino
si lenkų pastangoms prijungti 
Mozūrus prie Lenkijos, kartu su 
galingais Goštautais ir Radvi-1 
lais stengėsi juos pavesti Lietu
vai. Ji taip pat dėjo ] 
kad Žygimantas Senasis vaini- 
kuotųsi Lietuvos karaliumi, kad 
lenkai grąžintų Lietuvai jų pa
grobtąjį, Vytautui skirtą, kara
liaus vainiką. Ona taikėsi ištekė
ti už našlio karaliaus Žygiman
to Senojo (prieš jo vedybas su 
Bona Sforca), vėliau piršo jam 
savo dukterį Sofiją. Sumanymam 
nepavykus, ji išleido dukterį už 
vengrų didiko Stepono Batoro. 
Jo sūnus, irgi vardu Steponas (tik 
Sofija nebuvo jo motina), tokiu 
būdu per Radvilaitę rado kelią į 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus sostus.

išdidžiai atšovė kuni-

imperijos ėjo kunigas. Tuoj atsirado Bar- 
: boros motina ir Žemaičių seniū- 
j nas Kęsgailą. Jų akivaizdoje įvy
ko slaptos jungtuvės. Tai buvo 
1547 metų rugsėjo mėnesį.
Karalienės Bonos priešinimasis

Žygimanto Augusto tėvas, y- 
j pač jo motina, italė, karalienė 
| Bona, griežtai priešinosi vedy-

ve. Jie geidė išpiršti sūnui kokią 
Vakarų karalaitę. Žygimantas 
Augustas išvežė žmoną į savo, vė
liau Radvilų, pilį Dubingiuose. 
Ten Barbora leido dienas ašaro
se, per pasiuntinius slapta siųsda
vo vyrui graudžius laiškus. Ją 
vargino intrigos, nuolatinė bai- 

pastangų, . mė, kad karalienė motina jos ne
nunuodytų per savo agentus... 
Barbora neteko kūdikio, gal taip 
trokštamo sosto įpėdinio.
, Žygimantas Augustas turėjo 
pakelti kietą kovą ir su lenkų di- 

I dikais, kad jie pripažintų Barbo- 
j rą savo valdove. Vyko triukšmin

gos scenos seimuose. Bet papras
tai silpnos valios paskutinysis ge- 
deminaitis čia savo pasiekė. Kai

Barbora — žymiausioji 
Radvilaitė (1522 - 1551)

Pati žymiausioji Radvilaitė lai
koma Barbora, Didžioji Lietuvos 
kunigaikštienė ir Lenkijos kara
lienė. Jos tėvas, didysis Lietuvos 
etmonas, Jurgis Laimėtojas - Vic
tor, pasižymėjo sėkmingomis ko
vomis su Maskva, laimėtomis 
kautynėmis ties Orša 1514 m., 
buvo Mikolojaus Senojo ir Sofi
jos Manivydaitės sūnus. Jaunutė 
Barbora, bene sulaukusi vos 16- 
tų metų, buvo išleista už pasku
tiniojo iš Goštautų giminės at
stovo Stanislovo. Jau 1542 metais 
ji liko našlė ir kartu su motina 
persikėlė iš Goštautų pilies Gera- 
nainiuose į Vilnių. Renesansinė 
Radvilų pilis, apsupta parku, sto
vėjo netoli žemutinių Didžiųjų 
kunigaikščių rūmų, ten, kur ne
priklausomybės laikais buvo 
Vrublevskių, dabar Mokslų Aka
demijos rūmai. Barboros grožis, 
jos taisyklingi veido bruožai, iš
raiškos kupinos akys, kažkoks 
nenusakomas žavesys sužadino 
irgi jaunojo našlio, Didžiojo Ku
nigaikščio Žygimanto Augusto, 
aistringą meilę. Barbora jį taip 
pat karštai pamilo. Jaunieji pra
dėjo vis dažniau susitikti, net 
mieste kilo piktų kalbų. Brolis 
Mikalojus Rudasis ir pusbrolis 
Mikalojus Juodasis — galingiau
sias ponas Lietuvoje — prašė

Sofija Ona Manivydaitė * Radvilienė, gimusi 1430 mirusi 1512 m., Bar
boros Radvilaitės senelė.

čių rankas. Tik po kiek laiko, vien bajorai, bet ir didikai moks- 
XVIII-me šimtmetyje, vieno , lų nebesiekė, lėbavo, intrigavo ir 
Radvilos buvo atpirkti ir prijung-1 sunkia našta slėgė valstiečius, 
ti prie Nesvyžiaus paveldėtojų j Nepaisydama savo vyro, Myko- 
žemių. ' lo Kazimiero, prievardžiu “Ry-

| benko” (Žuvelė — nes tuo ma- 
| Joniniu žodžiu jis mėgo kreiptis

Radvilienė į bajorus) aplinkos, Radvilienė

Talentingoji Radvilienė

Pranciška Uršulė
(1705 - 1753) buvo duktė Jonu- studijavo Šv. Raštą, bažnytinę ir 
šo Kaributo Višnioveckio, kildi- civilinę teisę, visuotinę istoriją, 
nusio save iš Gedimino. Kaip geografiją ir literatūrą. Pati pa- 
šviesus žiburėlis jis švietė Nes- > rašė keletą komedijų ir tragedi- 
vyžiaus rūmuose tuo laiku, kada jų, kurios buvo statomos greta 
visas kraštas buvo paskendęs Moljero veikalų Nesvyžiaus rū- 
tamsoje ir anarchijoje, kada ne mų teatre. Taip pat paliko mo-

DAUGIAU DĖMESIO NATŪRALIAM MAISTUI
Supramonintas maistas ir ati

tolęs nuo natūralumo musų gy
venimas yra pagrindinė priežas
tis šių dienų civilizacijos ligom. 
Aišku, jog nėra įmanoma sugrįž
ti į pirmykštį gyvenimą ir mai
tintis vien natūraliu maistu, ta
čiau, iki tam tikro laipsnio vis 
dėlto galime savo mitybą pa
kreipti taip, jog į mūsų kūną pa
tektų kuo daugiau naudingų 
medžiagų, nepaliestų nuodingų 
chemikalų. Todėl šių dienų šei
mininkė turėtų daugiau domėtis 
tuo, ką mokslas mitybos srityje 
yra pasiekęs. Šiaip ar taip, juk šei
mininkės rankose yra visos šei
mos sveikatingumas. Šiuo atveju 
jai suteikta atsakinga, bet ir gar
binga pareiga. Tad stenkimės 
bent retkarčiais pamaitinti sa
vo šeimą maistu, turtingu vitami
nais, enzymais bei auxinu. Daž
nai atrodo mums neįtikėtina, 
kad didelės vertybės mažuose grū
duose slypi. O taip yra. Štai, su
daiginti grūdai, kurie pilni pro
teinų, mineralų, vitaminų bei ki
tų mūsų kūną atnaujinančių ele
mentų.

Sudaigintų grūdų nepaprasta 
vertė

’ Paklausykime, ką apie tokius 
grūdus sako tokie medicinos au
toritetai:

Dr. Pauline Berry Mack, 
Pennsilvanijos universitete da
riusi bandymus su sojos pupos 
daigais, nustatė, jog 100 gramų 
daigų po 24 vai. daiginimo tu
rėjo 108 miligr. vitamino C. O 
po 72 valandų vitaminas C padi
dėjo 533 procentus arba dabar jo 
atsirado jau 706 miligr. Dr. C. W. 
Baley, Minnesotos universiteto 
profesorius, vienas iš autentiš
kiausių šios srities tyrinėtojų sa
ko, jog vitamino C nominalinė

STEFANIJA STASIENE,

vertė kviečio grūde laike dygimo 
pakyla iki 600 procentų ir suda
ro šio vitamino kompleksą jun
giny su mineralais bei enzymais 
būtiniausią mūsų mitybos me
džiagą.

Dr. Paul Burkholder, Yale u- 
niversiteto prof., daręs eilę ban
dymų su Įima pupom, žirniais, 
kukurūzais, grikiais, kviečiais, 
miežiais ir avižom, tikrindamas 
šių grūdų daiguose vitaminą B, 
nustatė, jog aukščiausias pakili
mas šio vitamino laike dygimo 
kaip tik rastas avižose. Laike 5 
dienų daiginimo šis vitaminas 
pakilo iki 1350 proc., o pasiro
džius žaliems lapeliams, vitami
nas B pakilo iki 2000 proc.

Vitaminas E padeda širdžiai

Tyrimai parodė, kad dygimo 
laikotarpy ypač ir vitaminas E 
išryškėja, kuris, kaip žinome, 
svarbus vaisingumui ir daug pa
deda širdžiai, kartu su vitaminu 
B. Jis išlaiko mūsų arterijas 
lanksčias ir saugo jas nuo suram- 
bėjimo bei sukalkėjimo.

Vitamino E paprastai - lažai 
kur randame, tačiau daiguose, 
kaip tyrimai rodo, jis irgi laike 
dygimo pakyla iki 33,5 proc.

Ką duoti vaikams vieton 
saldainių?

Daiginimui visų pirma reikia 
turėti gerų pirmos rūšies grūdų 
ir sėklų. Grūdai turi būti švarūs, 
nepurkšti jokiais chemikalais. 
Grūdai parduodami sėklai šiam 
reikalui netinka. Geriausia grū
dus pirkti sveiko maisto krautu
vėse (Health Food Stores) kurių 
yra kiekviename mieste. Tokie su

daiginti grūdai be aukščiau mi
nėtų vertybių, kaip žinome, laike 
daiginimo krakmolą paverčia į 
natūralų cukrų, kuris sudaro 
puikų energijos šaltinį. Tad kodėl 
tokių sudaigintų grūdų mūsų 
mokyklinio amžiaus vaikai nega
lėtų mokyklon neštis ir juos 
kramtyti laike pertraukų vieton 
saldainių ar gumos?

Štai, keletas sugestijų, kur dai
gintus grūdus galime panaudoti:

Daigintų grūdų panaudojimas

Sudaiginti grūdai valgomi ža
li, truputį apvirti ar kepti. Žalius 
valgyti geriau tinka kviečių, ru
gių, lęšiukų, saulėgrąžų, salie
rų, petruškų, sojos, pupelių ir tt 
Sudygusius galima maišyti su 
salotų lapeliais ar daržovių miš
raine bei vaisių salotomis.

Sėklos nevienodai sudygsta, 
vienos dygsta lėčiau, kitos grei
čiau. Pvz. saulėgrąžų sėklos su
dygsta per 24 valandas. Sėklas 
reikia nuplauti ir drungnam van
deny truputį pamirkyti. Paskui 
nukošti, staltiesėle iškloti koštu
vą, medžiaga pridengti ir įstaty
ti į tuščią bliūdelį ir laikyti vir
tuvės spintelėj tamsoje. Sudygu
sias sėklas naudoti, kol jų daigai 
nėra ilgesni už pačias sėklas. Dai
ginimui galima naudoti sugeria
mą popierį, minkštas pašluostes 
ir t. t.

Sudygusias sėklas sudėti į stik
lą, uždengti ir laikyti šaldytu
ve. Daiginti ne po didelį kiekį.

Saulėgrąžų omletas

2 kiaušinius išplakti, 1 valg. 
šaukštą vandens, 2 šaukštus su
daigintų saulėgrąžų, truputį 
druskos. Kepti ant Safflower alie
jaus. Tinka žali vaisiai, pakepin
ta duona.
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