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NA TAI PABANDYKITE ATSPĖTI
Prieš akis štai knyga, kurios i ti pasauliui šlykštų melą, -kad 

viršelio grafiškam piešinyje lietuvių tautos šimtmetinė kova 
vaizduojami Aušros Vartai Vii-, dėl savo valstybingumo pagaliau 
niuje. Vartų atike dailininko pa-1 tobuliausiai galėjo įsikūnyti 
brėžtinai užakcentuota Lietuvos šiandieninėje santvarkoje — vi- 
valstybės ženkl.as Vytis. Vartų j so pasaulio žodžiais tariant — ru- 
nišą puošia padidintų proporci-'sų okupacijoje.
jų lietuviškasis kryžius. Gi Auš-1 Bet tam pačiam pasauliui Lie- 
ros Vartų papėdėje raidinėn tuva nėra tik atsitiktinai po pir- 
kompozicįjon įkomponuotas ir mo pasaulinio karo
Lietuvos valstybingumo simbolis valstybė. Pasauliui žinomas lie- 
—karališkoji karūna. Knygos ti- tuvių tautos daugiau kaip 
tuliniame puslapyje dar išvysta
me gražų ir įprastą religinės te
mos motyvą — šv. Jurgį ar šv. 
-Mykolą Archangelą, kovojantį su 
slibinu ar su piktąja dvasia. O 
toliau knygos skyrių antraštinių 
puslapių' grafikoje vėl randame- 
tą patį karališkąjį vainiką, vėl 
kelis sykius kartojasi Aušros Var
tų atiko Vytis ir pačių Vartų 
kontūrai, priderinti čia prie kar

atsiradusi
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dą išsitraukusio kovotojo, čia 
prie džiūgaujančios mergaitės, 
pasitinkančios su gėlių puokštė
mis herojus. Kitų skyrių pradi
niuose puslapiuose dar pakarto
tinai rymo lietuviams tiek reli
gine, tiek kultūrine—tautine 
prasme brangus Rūpintojėlis ar
ba vėl su slibinu kovoja šventa
sis.

Nekantraudami, tur būt, čia 
mane pertrauksite, klausdami: 
kas tai per knyga? O aš norė
čiau, kad patys spėtumėte. Vien 
tik iš suminėtų meniškų iliust
racijų darydami išvadą, jūs tik
riausiai sakysite, kad tai yra ko
kia nauja prelato V. Balčiūno 
“Krikščionis gyvenime” serijoje 
išleista religinio pobūdžio kny
ga. Kitas gal atsiliepsite, kad ga
li būti ir Bendruomenės, Vliko 
ar Altos koks nors tik ką atmuš
tas leidinys Lietuvos išlaisvinimo 
temomis. Gaila, neatspėjote.

Tai bolševikinis Vilniaus lei
dinys anglų kalba, pavadintas 
“The Struggle of The Lithua
nian People for Statehood”, pa
rašytas prof. dr. Kosto Navicko. 
Ir ši 174 psl. knyga nori įkalbė-

700 
metų valstybingumas ir to vals
tybingumo ženklas Vytis. Žino
ma, pasauliui ir lietuvių tauton 
daugiau kaip per 500 metų tvir
tai jaugusi krikščioniškos kultū
ros tradicija ir gilus jos religin
gumas. Tad jeigu plačiam pasau
liui okupantas šioje knygelėje vi
sur pieštų tik piautuvą ir kūjį su 
penkiakampėmis, tai būtų jau, 
net teksto neskaitant, akivaizdus
liudijimas, jog šimtmetinis tau
tos valstybingumas ir šimtameti- 
nės jos tradicijos žiauriai anu
liuotos prievartinės okupacijos. 
Kad šito pasaulis nepamatytų, 
čia minima knyga ir papuošta 
Vytimi, Aušros Vartais, rūpinto
jėliais, kryžiais, šventaisiais. Pri
kaišiota viso to, už ką paverg
tieji lietuviai tėvynėje yra perse
kiojami, vergovės nepakeldami, 
deginasi, viskuo rizikuodami de
monstruoja ir tūkstančiais para
šų šaukiasi į Jungtines Tautas.

Ne tik knygos iliustracinė 
klasta, ibet ir visas tekstas yra 
tiesiog gėdos nežinantis istorijos 
mokslo darkymas, yra melas 
per akis. Pvz. vienur leidinyje yra 
rodomas Lietuvos žemėlapis, ku
riame pažymėtos vietovės, neva 
jau 1919 metais buvusios bolše
vikų valdžioje. Tarp tokių pri
skirti ir šie Suvalkijos miestai: 
Vilkaviškic, Kalvarija, Virbalis, 
Kudirkos Naumiestis, Pilviškiai, 
Kazlų Rūda. Gal ten kur nors 
apie Rokiškį ar Zarasus, tam Lie
tuvos kampui tada patekus dau
giau kaip pusę metų bolševikų
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šventei daugiau būdingas būtų 
optimistinis žvilgsnis: gerai, gra
žu, kilnu. Visai netiktų piešti pe
simistinio vaizdo. Bet rūpėjo duo
ti ką nors nauja, tad savo šios 
dienos kalbą esu pavadinęs mąs
tymais. Iš tikrųjų šventės proga 
prasmingiausia visiems kartu pa
mąstyti ir apie savo Tautą, ir 
apie savo Bendruomenę.

Okupuotoj Lietuvoj 1970 susi
darė sąlygos išleisti dr. Jono Ba
sanavičiaus “Rinktinius rastus 
visai įspūdingu 1040 puslapių to
mu, kuriame taip pat įdėta Prū
suose prieš aštuoniasdešimt de
vynerius metus lietuvių tautai 
sušvitusios Aušros “Priekalba”. 
Jos motto “Homines historiarum 
ignari semper sunt pueri”, čia 
pat J. Basanavičiaus išverstą ir 
lietuviškai “Žmonės, nusidavi
mų nepažįstantiejie, vis yra vai
kai”, pasirinkau mūsų šios die
nos mąstymų gaire. Minim savo 
Tautos šventę, turim paskelbtą 
Bendruomenės mėnesį, tad pa
mąstykim ypač dėl vieno Lietu
vių Chartos įtaigojimo; jei isto
rija yra “geriausia tautos moky
toja”, kaip kad čia teigiama, tai 
ko gi iš tikrųjų iš savo tautos 
“nusidavimų” galim pasimokyti?

Visų pirma reikia pastebėti,kad 
nesam jau per daug linkę į tau
tines savo problemas gilintis, jas 
ryškinti, iš jų išvadas darytis. 
Lietuvių tautos, jos ateities ir li
kimo rūpesčiams teturim vos kelis 
platesnės apimties bei gilesnio tu
rinio veikalus. Tai Vydūno 
“Mūsų uždavinys” ir “Tautos 
gyvata”, St. Šalkauskio “Lietuvių 
tauta ir jos ugdymas”, J. Alek
sos “Lietuvių tautos likimo klau
simu” ir “Lietuviškų gyvenimo 
kelių beieškant”, A. Maceinos 
“Tautinis auklėjimas”, M. Kru
pavičiaus “Lietuviškoji išeivija”, 
J. Girniaus “Tauta ir tautinė iš
tikimybė”, gal dar kas. Taip pat 
kai kas svetimomis kalbomis. O 
šiaip —daugiausia vis publicis
tika įvairiomis progomis.

Tautos šventė

Taip pat ir speciali Tautos 
šventė atsirado labai neseniai — 
kai 1930 minėjom Vytauto Di
džiojo penkių šimtų metų mirties 
sukaktį. Tada ir Lietuvos 1938 
metų konstitucija įsirašė dvi 
šventes: Vasario šešioliktąją — 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymui minėti ir Rugsėjo aš
tuntąją — senosios Lietuvos di
dingai praeičiai minėti. Pirmoji 
šventė niekad niekam abejonių 
nekėlė ir dabar nekelia. To ne
galima pasakyti apie antrąją 
šventę. Prieš kelerius metus skai
čiau viename mūsų laikrašty,esą 
ji susijusi su tautininkų režimu, 
todėl jos įvedimas ne visiems pri
imtinas. Tai partinis požiūris. 
Mūsų vysk. V. Brizgys savo spau
dai duotu raštu tekalba tik apie 
religinį Rugsėjo 8 dienos šventės 
pobūdį. O istorijos pamoka 
mums visiems teturėtų būti vie
na: šalia Valstybės šventės (Va
sario 16) pravartu taip pat tu
rėti ir Tautos šventę (Rugsėjo 
8), savo šaknis turinčią didingoj 
tautos praeity. Ir ši šventė taip 
pat turi mus jungti, ne į paskiras
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dalis skaldyti. To mus moko ir 
mūsų Tautos himnas, įvairių iš
kilmių progomis vis šventine 
nuotaika visų giedamas: “Lietu
va, tėvyne mūsų, tu didvyrių že
me, iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Iš praeities, iš 
prieš mus gyvenusių, dirbusių, 
savo tautai gerovės ir didybės sie
kusių kartų. Šitaip mes susiejam 
tą praeitį su dabartim, pratęsiam 
tai, ką kiti yra pradėję. A. .Macei
na “Tautiniame auklėjime” tei
singai pastebi, kad tauta gali to
bulėti, tik tobulėjant jos pačios 
nariams. Ir kad “tauta negali bū
ti aukštos doros, jei josios nariai 
yra patvirkę; tauta negali pasiek
ti meno viršūnių, jei ji neturi 
didelių menininkų: Dvasinė tau
tos didybė pareina nuo dvasinės 
josios narių didybės”. Tai tinka 
visiems laikams, visoms kartoms.

Viktoras Petravičius , Karžygys — akmuo (Lietuvių foto archyvas)
Dail Viktoras Petravičius šiuo metu savo namuose, 7241 S. Claremont Avė., Chicagoj, baigia įrengti nuolatinę sa
vo darbų — grafikos, tapybos ir skulptūros — galeriją, kurią artimoj ateityje galės lankyti kiekvienas dailės mė
gėjas.
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Tai liečia tautą tėvynėj, tai lie
čia jos išeiviją svetur.

Taip jau gyvenime yra, kad 
vieni savo tautai kraujam turtus, 
kiti juos išbarstom. Vieni savo 
tautą stiprinam, kiti rausiamės 
po jos stiprybės pamatais. Arba 
kaip mūsų poetas V. Mykolaitis- 
Putinas vaizdžiai išsako savo vie
no eilėraščio taikliu sugretini
mu:

Vieniems tu didvyrių 
palaiminta žemė

Kitiems —tu nykštukų 
varginga tėvynė.

Didvyrių palaiminta žemė
Didvyris — kas reiškiasi svar

biais ir visiems naudingais dar

bais, kas pasižymi savo sumanu
mu, ryžtingumu, pasiaukojimu, 
kas atlieka didelius žygius. Did- 
vyriniu didingumu yra pažymė
ta daug Lietuvos istorijos mo
mentų. Mindaugo XIII a. įvyk
dytas Lietuvos suvienijimas įgali
no atsispirti priešų užmačioms 
Lietuvą nukariauti. Lietuviai iš
vengė prūsų likimo. Gedimino 
XIV a. Lietuvos kultūrinimas ro
dė pastangas vytis Vakarų Euro
pą. Žalgirio 1410 liepos 15 mū
šio laimėjimas sulaikė vokiečių 
veržimąsi į Rytus. Lietuvos sta
tuto parengimas ir 1529 paskel
bimas padėjo valstybei teisinius 
pagrindus. Vilniaus akademijos 
1579 įkūrimas buvo pradžia švie
suolių paruošimo su aukštuoju 
mokslu. Pirmieji tautinės dvasios 
laikraščiai — Aušra (1883), 
Varpas (1889), Tėvynės Sargas 

(1896) ir kt. — subrandino Si
mono Daukanto, Petro Kriaučiū
no ir kt. pradėtą tautinį lietuvių 
atgimimą. Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymas 1918—40 suda
rė sąlygas lietuvių tautai kultū
riškai bei valstybiškai subręsti ir 
tapti pilnateisiu pasaulio tautų 
šeimos nariu. Partizanų 1944— 
52 kovos rodė milžiniškas visos 
tautos pastangas nusikratyti sve
timųjų okupacijos jungu. Ir kt.

“Nėra abejonės, — pastebi 
Juozas Girnius, — jei būtume 
stokoję didvyrinės dvasios, ne tik 
nebūtume turėję laimingesnės is
torijos, ibet ir apskritai neturėtu
me istorijos, — būtume jau se
niai slavų ar germanų nebeatpa
žįstamai susiurbti. Jei nebūtume 
dėl lietuviškos maldaknygės ėję 
Sibiro kelią, jei nebūtume pliko
mis krūtinėmis gynę Kražiuose 
teisę į tėvų religiją, jei 1905 m. 
revoliucijos nebūtume pavertę 
tautiniu sąjūdžiu, jei 1919—20 
metais nebūtume savanoriais be
viltiškai gynęsi nuo priešų vi
sais frontais, —būtų didelis klau
simas, keliuose dar mūsų rusen
tų Lietuvos gyvybė” (Lietuviško
jo charakterio problema 15). O 
A. J. Greimas “Prancūzijos Lietu
vių Žinių” 1970 m. 40 n-ry kal
ba ir apie kitokią lietuvių tautos 
didybę — apie jos kultūrinį kili
mą ir subrendimą: palyginti per 
trumpą laiką — per tris ketu
rias. kartas —ji nuo dūminių 
pirkių, nuo medinio šakoto arklo 
nužengė iki modernių visuome
ninių struktūrų, iki mokslo ir 
technologijos apvaldymo, iki sa
vitų kultūros vertybių sukūrimo. 
Ca pasireiškė jos sukauptas ener
gijos krūvis, jos atsisakymas pri
imti kolektyvinę mirtį, jos verž
lumas gyventi. Įvyko lūžis, kuris 
nusipelno ypatingo dėmesio: 
“Dvidešimtojo amžiaus pirmojo
je pusėje šią tautą ištiko stebuk
las. Tautai susidarė galimybės 
išsireikšti organizuotomis for
momis, 'įsikūnyti valstybe. Apie 
tą nepriklausomą valstybę gali
ma daug ko pasakyti, ir gero, ir 
blogo. Vienos vyriausybės buvo 
demokratiškos, kitos — mažiau 
demokratiškos. Jinai vieniems 
davė žemės, kitiems nedavė, dar 
kitus išsiuntė į Braziliją ar į 
Prancūzijos anglių kasyklas. O 
svarbiausia: tauta išlaikė savo 
brandos egzaminus. Lietuviui 
pasidarė savaime aišku, kad jis 
ne lenkas ir ne gudas, o lietuvis. 
Jam tapo savaime aišku, kad jis 
turi teisę, kaip ir kiti, savaran
kiškai tvarkytis ir gyventi. Ki
taip sakant: būti lietuviu jam pa
sidarė natūralus, normalus kas
dieniškas jo gyvenimo būdas”.

Vadinas, Vydūno žodžiu ta
riant, lietuvis nepriklausomo gy
venimo metais subrendo ir tapo 
sau — žmogumi: įsigijo gebėji
mą savarankiškai galvoti, spręs
ti ir nustatyti savo santykį su 
aplinka. Jei Jonui Basanavičiui 
jo paties Aušros pirmame n-ry 
įrašyti žodžiai “juk ir mes esame 
tokie pat žmonės, kaip ir mūsų 
kaimynai, ir norime visomis tei
sybėmis, prigulinčiomis visai 
žmogystei, lygiai su mūsų kai
mynais naudoti (s)” tebuvo tik
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tolima vizija, tik ateities sieki
mas, tai šiandien, pasak A. J. 
Greimo, jie jau yra tikrovė: “Atė
jo nauji laikai, bet jau niekas ne
išbrauks iš tautos istorijos tų dvi
dešimties metų. Ar lietuvis šian
dien gyvena Lietuvoje, ar Pran
cūzijoje, ar Amerikoje — jo bū
das būti lietuviu yra toks, o ne 
kitoks dėl to, kad tarp 1918 ir 
1940 metų tąutą nešiojo — gra
žiau ar prasčiau pasiutą —bet 
valstybini rūbą”.

Didvyrinio didingumo ir ne
priklausomos valstybės metai įs
paudė lietuvių charaktery neiš
dildomas žymes — savimone, t. 
y, aiškų savo esmės, savo savy
bių ir savo vaidmens supratimą.

Nykštukų varginga tėvynė

Nykštukas gali būti fizinis ne
užauga, Putinas čia kalba apie 
dvasinius neūžaugas, kurie pasto
ja tautai kelią į pažangą, kilimą, 
gerovę. J tą dvasinę didybę, apie 
kurią yra užsiminta aukščiau. 
Mūsų tautos istorijoj netrūksta ir 
tokių. Štai Lietuvos vienytoją ir 
stiprintoją Mindaugą susimokę 
nužudo savieji, net giminaičiai. 
Kartu nužudo ir abu jaunesniuo
sius jo sūnus, kad neliktų kon
kurentų. Vytautas dėl savo tė
viškės ir jam priklausančių tei
sių taip pat ilgai bei sunkiai turi 
kovoti su savaisiais ir savo arti
maisiais. Lenkija, nors joje kara
liauja lietuvis Jogaila, sutrukdo 
Vytautui vainikuotis Lietuvos ka
ralium. Po Vytauto mirties vėl 
kovos tarp savųjų — Vytauto bro
lio Žygimanto ir Jogailos brolio 
Švitrigailos. Jų pabaiga tragiška: 
laimėjo lenkų remiamas Žygi
mantas prieš Lietuvos nepriklau
somybės gynėją Švitrigailą, už
mokėdamas labai brangiai — 
Lietuvos nepriklausomybės kai
ną. Štai vieno Lietuvos valdovo 
valdymo vaizdas: “Kaip nesiliau
janti ambicijų, girtybės, karo ir 
paleistuvybės orgija, kaip miglo
ta ir palaida lėbaujanti Valpur- 
gijos naktis praėjo Augusto Stip
riojo gyvenimas. Palyginus su jo 
išeikvota energija, jei nevertinti 
kelių jo pastatydintų rūmų ir ke
lių šimtų supirktų meno pa
veikslų (Drezdene ir Varšuvoje), 
gyvenimas visai bergždžias” (dr. 
V. Sruogienė, Lietuvos istorija 
657). Ir toks valdovas — ne vie
nintelis. Štai didikų valdymo 
vaizdas: “Taip antai, didikai pa
kelia didžiuoju kunigaikščiu 
Švitrigailą, o netrukus jie patys 
jį pašalina ir jo vietoje pastato 
Zigmantą (turi būti: Žygimantą 
— St. B.). Zigmantui (t. b.: Žy
gimantui) ėmus kietai valdyti, 
didikų grupė jį nužudo” (A. Ša
poka, Lietuvos istorija 274-275). 
Ir tokių nužudymų ne šis vienas. 
Štai bajorų “liberum veto” laikų 
vaizdai. “Galingieji didžiūnai 
nieko neklausė, seimai kaskart vis 
dažniau iro, o bajorija, nors ir 
jautė neapykantą didžiūnams, 
tačiau brangino laisvę. Niekas 
nesirūpino perorganizuoti vals
tybės. Laisvės ideologai matė 
netvarką, tačiau veto teisę laikė 
šventa: esą, tai visų bajoriškųjų 
laisvių perlas, saugotinas, kaip 
akies lėlytė. Kiek vėliau įėjo į 
madą posakis: “Respublika lai
kosi netvarka” (A. Šapoka, Lie
tuvos istorija 353). Šios netvar
kos žymės —tai anarchija, sa
vivalė, savanaudiškumas, kyši
ninkavimas. Valdžios autoriteto 
—- jokio. Bajorija galvoja: “esą, 
laisva bajorų Respubliką esanti 
netvarkinga, užtat niekam ir ne
pavojinga, —todėl jos niekas 
nepulsiąs; taigi bajorija galinti 
džiaugtis savo laisve ir niekuo 
nesirūpinti” (A. Šapoka, Lietuvos 
istorija 353). Deja, ši iliuzija 
taip pat buvo brangiai apmokėta: 
kaimynų Lietuvos ir Lenkijos pa
sidalinimu. Valstiečiai skurdo: 
“Blogiausiaj kad jie visiškai ne-
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turėjo jokių teisių. Privatiniuose 
bajorų dvaruose jie buvo visiško
je pono valdžioje, ir ponas juos 
išnaudojo, kiek tik galėjo.Pasi- 
skųsti (tebuvo kam” (A. Šapoką, 
Lietuvos istorija 422-423). Mies
tiečiai taip pat jokių politinių tei
sių neturėjo ir valstybės gyveni
me nedalyvavo. Bajorai išsileis- 
davo sau palankių, o miestie
čiams nepalankių įstatymų, 
smukdžiusių juos ekonomiškai. 
Apie baudžiavos panaikinimą ba
jorijos daugumas nenorėjo nė 
girdėti.

Tik atsistačiusi naujųjų laikų 
nepriklausoma Lietuva savo gy
venimą pradėjo visai nauju 
žingsniu. Jau Valstybės Tarybos 
1918 lapkričio 2 priimtoj Lietu
vos valstybės laikinojoj konsti
tucijoj randam ir tokį “pamati
nį dėsnį”: “Visi Valstybės pilie
čiai, vis tiek kurios būtų lyties, 
tautybės, tikybos ar luomo, yra 
lygūs prieš įstatymus. Luomų 
privilegijų nėra”. Tačiau ir Va
sario 16 nepriklausomą Lietuvą 
slėgė kai kurie jau paveldėti sun
kumai. Laisvė ir čia stelbė parei
gą bei atsakomybę. Štai pora bū
dingų anų dienų liudijimų: “... 
gyvenimas parodė, kad kai kurios 
mūsų politinės partijos laisvėmis 
naudojosi neišmintingai, o kitos 
net piktnaudojo tas laisves, kad 
kompromituotų pačią demokra
tinę santvarką”(K. Škirpa, My
kolas Sleževičius 247). “Nenorė
čiau matyti būsimoje laisvoje 
Lietuvoje dviejų svarbiausių ir 
Lietuvai kenksmingiausių, mano 
manymu, dalykų: tokių partijų 

K. Žoi'omskis Du pasauliai (Nuotr. V. Maželio)

tarpusavio santykių, kokie buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
diktatūros” (M. Krupavičius, 
Varpas, 1968 Nr. 8). Tačiau tarp 
partijų ir diktatūros būta artimo 
ryšio: K. Škirpos įsitikinimu, kai 
kurios “srovės buvo sudariusios 
tą tvankią politinę atmosferą, 
kuri privedė prie gruodžio 17 d. 
eksplozijos ir tuo pačiu prie de
mokratinės krašto santvarkos lik
vidavimo” (Mykolas Sleževičius 
274).

Nėra abejonės, kad ir “nykštu
kų varginga tėvynė” taip pat 
spaudė į lietuvio charakterį savo 
žymes. Kuo kitu pateisintume 
linkimą skaldytis, nuolat įtarinė
ti, nepasitikėti, pavydėti, neap
kęsti, asmenines sąskaitas suve
dinėti ir kt.? Šitaip susipynė krū
von mūsų kūrybiškumas ir kon
servatyvumas, mūsų atvirumas ir 
priešginiavimas, mūšy veržlumas 

ir ožiavimasis. Ką vieni su dide
lėm pastangom statom, kiti ne
mažesnėmis pastangomis griau
nant. Čia prieinam ir prie pasku
tinio mąstymo —prie tautinės 
savo Bendruomenės.

Bendruomenės keliu

Po dvidešimt dvejų stebuklo 
metų lietuvių tauta vėl naikini
mo ir nykimo pavojui. Savo aki
mis visi matom tirpimo grėsmę 
išeivijai. Padėtis reikalavo nau
jų sprendimų. Jų atsirado. Pasi
girdo balsas, kurį reikėjo visiems 
išgirsti: “Tautai daromi nepap
rastai skaudūs nuostoliai. Tautos 
naikinimui sustabdyti reikalinga 
suorganizuoti galinga ir vieninga 
jėga” (M. Krupavičius, PLB ke
liu 9). 1949 birželio 14 paskelb
ta Lietuvių Charta. Pradėta or
ganizuoti ja paremta Lietuvių 
Bendruomenė. Tai istorinę reikš
mę turinčios idėjos vykdymas: 
sutelkti pasauly pasklidusius lie
tuvius vienon šeimon, kad bend
romis visų jėgomis rūpintumė- 
mės tautine gyvybe, lietuvių tau
tos ir Lietuvos ateitimi. Pasiryži
mas liejosi net per kraštus: lietu
vis lieka lietuvių visur ir visada! 
savo tėvų išlaikytą lietuvių tautos 
gyvybę lietuvis perduoda ateities 
kartoms, kad amžinai gyventu
me! Ir kt.

O toliau? Vieni ėmėmės darbo: 
teikiam lietuvius į apylinkes, rū
pinamės tautiniu auklėjimu bei 
švietimu, paremtam kultūrines 
pastangas bei darbus, rengiam 
lietuvių dienas, dainų ir tautinių

šokių šventes, organizuojam jau
nimą, renkam lėšas ir kt. Kiti 
nuo šio viso pasauliniu mastu 
vykdomo tautinio Bendruomenės 
judėjimo laikomės nuošaliai, e- 
sam jam abejingi, remiamės tuo, 
ką turėjom prieš organizuotos 
Bendruomenės gimimą. Iš esmės 
ir čia yra bendruomeninis dar
bas, tik kitu vardu vadinamas. 
Kai atsiranda gera valia, randa
ma taip pat ir bendra kalba. Bet 
netrūksta nė principinės opozici
jos. Ji nori matyti lietuvių gyve
nimą organizuojamą partiniu— 
sroviniu pagrindu, tad Bendruo
menei geriausiu atveju teskiria 
kultūros—švietimo draugijos
vaidmenį: rūpinkitės, girdi, vaikų 
darželiais, mokyklomis, renkite 
vakarėlius, bet kokiu nors atsto
vavimu, Lietuvos vadavimu ir 
panašiais dalykais rūpintis jums 
nevalia. Tam esam mesi Ši opo

zicija kartais išeina ir iš vėžių: 
ji svaidosi įtarinėjimais, kaltini
mais, insinuacijomis, tampa pik
ta ir obstrukcinė. Ieškodąma tar
pusavio susipratimo, PLB valdy
ba apsvarstė, priėmė ir paskel
bė “PLB visuomeninės veiklos 
gaires”, pripažįstančias visiems 
teisę egzistuoti ir veikti. Teva
dovauja Vlikas politinei lietuvių 
laisvės kovai. Teturi savo vietą 
Altą, Batunąs, Rezoliucijų Ko
mitetas, politinės srovės, susivie
nijimai, organizacijos. Bet ir 
Bendruomenė taip pat nori tos 
vietos, kuri jai iš esmės bei pa
skirties priklauso. O tai nusako 
Lietuvių Gharta, kompetentingos 
mūsų institucijos — Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
— priimta ir visiems visų kraštų 
lietuviams paskelbta vadovautis. 
Bet kur tau! Pažvelkim į kai ku
rių mūsų sluoksnių bei laikraš
čių laikyseną: kiek ten Bendruo
menės menkinimo ir kiek jos dar
buotojų juodinimo!

Arba Lietuvos vyčių valdyba 
nutarė organizuotai ateiti į 
Bendruomenės darbų talką, ir iš 
tikrųjų jie atliktų milžinišką dar
bą, jei į Bendruomenę kartu su 
savim atvestų ir angliškai kal
bančių lietuvių mases. Ne, taip 
negali būti! Tad griebiamasi kir
vių tiltui suardyti. Tegu jie, tie 
kirviai, jau atšipę ir pasenę: 
Bendruomenė, imdamasi politi
nio darbo, “išeiną iš savo ribų”, 
Bendruomenė “ėmė slidinėti” 
ir kt. Ir klausi save: kai Bend
ruomenė pakvietė į savo surengtą 
tautinių šokių Šventę ponią Ni- 
xonienę, JAV prezidento žmoną, 
ar tokia jos polifįka iš tikrųjų iš
ėjimas “iš savo ribų” ir “slidinė
jimas”? Ar “slidinėjimas”, kai 
Bendruomenė Lietuvos reikalais 
kreipiasi į JAV senatorius, kong
resmenus, vyskupus? J spaudą, 
radiją ir televiziją? Kai kurie len
kai ir sulenkėję lietuviai Liubli
no uniją tebelaiko galiojančia ir 
šiandien, bet kas iš to, kai pats 
gyvenimas nuėjo kitu keliu!

Arba surengti du jaunimo 
kongresai, sujudinę jaunimą pa
sauliniu mastu. Kas geriau: ieš
koti, ką jie duoda lietuviškam 
mūsų gyvenimui pozityvaus, ar 
knaisiotis trūkumuose, kurių ne
gali išvengti nė vienas didesnio 
masto renginys? svarstyti keltą
sias problemas bei ieškoti geriau
sių jų sprendimų ar nuo jų dė
mesį nukreipti į Romuvos stovyk
los “uodus” bei “pažliugusius” 
JAV ir Kanados kelius?

Lydžio, gulbės ir vėžio tragiką

Turėjom ilgoj savo istorijoj di
džiųjų kunigaikščių valdymo lai
kus. Turėjom ponų ir bajorų 
viešpatavimo laikus. Turėjom 
Liublino unijos sukurtą bendrą 
Lietuvos—Lenkijos respubliką. 
Pergyvenom jos pasidalinimą ir 
nepriklausomybės galą. Tautiš
kai atgimėm ir atsispyrėm lenki
nimui bei rusinimui. Vėl atsta- 
tėm nepriklausomą savo valsty
bę, kurią valdė seimai ir autori
tetinė vyriausybė. Visada buvo 
nepatenkintų, siekiančių savo 
valdymą ir tvarką įvesti. Svetur 
sukam organizuotos savo tauti
nės Bendruomenės keliu, mėgin
dami remtis visais pasauly pask
lidusiais lietuviais. Bet ir čia ne
galim susitarti, ką padėti orga
nizuoto savo gyvenimo pagrin
dam diferencijuotą politinę srovę 
ar bendrąją visų lietuvių jungtį
— jų tautybę. Šitaip tempiam jau 
nuo Mindaugo laikų lietuvišką 
savo vežimą lyg tos pasakėčios 
lydys, gulbė ir vėžys: vieni į prie
kį, o kiti ir atgal. O, pasak tos 
pačios pasakėčios, “ir darbui 
dirbti reik vienybės: kur jos nėra, 
ten darbas kenčia, ten ‘vargai ša
koją, vargai lapoja, vargai var
tus kilnoja'”. Štai kodėl dėmesio 
nusipelno J. Kuprionio Draugo 
rugp. 28 n-ry įdėto straipsnio 
“Lietuvos vyčiai ir pasaulio jau-

(Atkelta Iš 1 pri.)

—rusų okupacijon, ir buvo pri
mestas koks tarybinis komitetas 
bet Suvalkijoje anais metais jo
kios bolševikinės valdžios niekas 
nėra nei matęs, nei girdėjęs. At
virkščiai, didžiąją daugumą pir
mųjų mūsų savanorių pulkų ta
da kaip tik sudarė Suvalkijos vy
rai, pirmieji pakėlę ginklą prieš 
įsibrovėlius anapus Nemuno.

Ir aplamai, ką tokią despera
tiškų melų knyga liudytų? Ogi 
tai, kad okupantui yra labai 
skaudu, jog laisvoji lietuvių išei
vija nuolat beldžiasi į pasaulio 
sąžinę, nurodydama, jog ten, 
Baltijos pajūryje, yra jau prieš 
700 metų valstybiniam gyveni
mui subrendusi tauta, kuriai 
šiandien rusų —'bolševikų oku
pacijoje yra atimtos visos kietų 
šimtmečių istorijoje išsikovotos 
teisės, tauta yra tiesiog nugramz
dinta į dvasinio, politinio ir eko
nominio prievartavimo ir kolo- 
nialinio išnaudojimo liūną. To
kiai akivaizdžiai ir okupantui 
nepakeliamai tiesai pasaulyje už
tušuoti dabar griebiamasi šito
kių anglų kalba leidžiamų, me
lais aptaškytų ir apgavystėmis 
pripaišytų puslapių.

Bet šios krypties desperatiškos 
okupanto pastangos yra niekas 

nimas skina naują kelią” išva
da: “Visuotinis susijungimas apie 
LB vėliavą būtų dar vienas di
džiausias laimėjimas. Jis turėtų 
didelės, gal net istorinės reikš
mės pačiam lietuvių tautos cha
rakteriui formuoti. Gana mums 
užmušinėti mindaugus dėl laiky
mosi pilyse smulkių kunigaikš
čių”. Štai kodėl reikia taip pat 
atidžiau susimąstyti ir prie Sta
sio Šalkauskio savo laiku prieitos 
išvados. “Nelengvas, gal būt, 
daiktas įsivaizduoti tautą, kuri 
niekados nebuvo tuo, kuo ji ga
lėjo būti”. Ar tokio nebuvimo 
šaknų nereikia ieškoti mūsų tau
tą nuo amžių lydinčioj “lydžio, 
gulbės ir vėžio” tragikoj?

Šią tragiką taip pat jaučiam 
visi, kurie dirbam savo Bendruo
menėj. O tačiau ji, kaip ir pati 
tauta, jau atlieka ir daug, ir di
delių darbų. Ir joje į gerąją, tą 
pozityviąją, pusę persveria ku
riantis, pagal savo išgales bei su
gebėjimus triūsiantis, pasiauko
jantis lietuvis, prieš akis turėda
mas “palaimintos didvyrių že
mės” idealą ir siekimus. Taip 
reikia, taip turi būti. Nereikia nė 
sakyti, nes patys matote, kad ir 
aš jau daugiau kaip per dvide
šimt metų vis apaštalauju gerai

(Nukelta į 6 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. teleef. VVAlbrook 5-5070

REZID. TEL. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologini Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LO 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimų 
le! neatsiliepia, skambinti S74-8O19

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 Weet «3rd Street 
Kampas 82-člos Ir Californla 
Valandos pagal susi tarimg: 

Pirmad.. antrad. ketvlrtad. nuo
8 Iki 7:90 vai. vakaro. 

Mtad. nuo 2 iki 1:80 vaL 
Trečlad. Ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4049 
Rezid. teL VVAlbrook 5-8048

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

rKKKTU IR SLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

TeL — 695-0533
rox VALLEY MEDICAL CENTER

860 Stunmit Street
■outa M — Biria, miadri 

daugiau, o tik ieškojimas kvailes
nių už save. Per daug laisvajam 
pasauliui yra žinoma Lietuvos is
torija ir šimtmečiuose subrendęs 
lietuvių tautos valstybingumo 
idealas, kad grubią okupaciją jis 
nelaikytų kuo kitu, o tik tautos 
valstybingumo kapais, tačiau 
tikint jo prisikėlimu.

Vis dėlto tokia melais ir ap
gaule persunkta knyga sąmonin
go lietuvio šviesuolio rankose

rok ofiso HE 4-5849 rez. 888-998’

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL. pirm ketv 1 iki 7 popia: 
antr., penkt 1-8 treč <» **št tt> 
■neįtarus

Dr. Ane. Rudoko kabinetų perčrn’

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS 

?709 VVest 51st Strea-
TaL GR 6-2460

Vai pagal susitarimų: pirmad. 1 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir centai 
18—4; šeštad 18—2 vai________

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8 6966
DR. E. DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6149 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimų

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGO‘ 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-26’.’ 
Valandos pagal susitarimų Jei n. 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Tel. — BE 8-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-9290
Varnų — rezid. — PRospect 8-9081 j

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIRŲ L I G O 
2656 VVest 63rd Street 

eirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penk. 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 6 tkl 

vai. vak, šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofa PO 7-6006 Res GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
8844 VVest 63rd Street 

/AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir e 
iki 8 vai. Trečlad Ir iežtad. uždaryte

ifiso tr buto tel. OLympic 9-188’

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40tb Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad t> 
Iežtad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
*540 South Pulasld Road
Valandos pagal susitarimų 
Skambinti — 585-25*25

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Avenue, Cicero

Kasdien 1-2 vai. tr 8-8 vai. vak
Išskyrų* trečiadienius.

Šeštadieniai* 12 Iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai: pirmad., antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. nuo 11-4 vai p. p. •—* 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai p. p. Ir 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue

Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
2 v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. — 239-2919 

Pasinaudokite Draugo “Classified” skyriumi.

gali virsti tikru bumerangu pa
čiam okupantui. Kitataučiui kny
ga gali būti taikli iliustracija ne
švaraus sovietinio užmojo, nuro
dant vien tik į apsimetėlišką Vy
ties, Aušros Vartų ir Rūpintojė
lio piktnaudojimą knygos pieši
niuos, šalia baisaus istorinės rai
dos žalojimo tekste.

Lietuvos valstybingumo skau
dulys pasaulio akivaizdoje bolše; 
vikams matyt, yra labai nemalo
nus. Tad pastangų svetimomis 
kalbomis ir neva istorijos mokslo 
klode okupaciją paversti “valsty
bingumu” lauktina ir daugiau. 
Čia minėtas leidinys yra tik vie
nas tų pastangų pavyzdys, puikiai 
pasitarnausiąs okupanto apgaulės 
demaskavimui. k. brd.

DR. NINA KRAUCEL •
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGO* 
6132 S. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-9670, neatsiliepus akam 
jlnt 471-0225. y olando* pagal su* 
arimų

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.*-
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street
(71st ir Campbell Avė. kampa*) 

Pirmad... antrad., ketvlrtad. tr penkt 
auo I vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir Šeštad. nuo 9 v. ryt*

Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS

Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St — Tel. 737*5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensee”
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ :
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

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

Valandos tik pagal susitarimų 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai. antrad nuo 1 • 4 popiei 
Ir ketvirtad nuo 5 • 7 vakar*

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

DR. J. J. SIMONAITIS
3YDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
tdresas: 4255 W 68rd Str**‘

Ofiso tel. REllaoce 6-44v
Re*. GROTehlll 6-0617 

valandos: pirm tr k e t. nuo LA ffc 
kt 2 vai. p. p tr nuo 7 iki 8 ▼. vak 
tntr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai p. p 
r vakarais parai susitartma

DR. P. STRIMAITIS
.UYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Handr* praktika ir chirurgų.
Ofisas 9750 W 7 Ist Street

TEL. — 928-829*
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
yto. 2- -8 vai vak. šeštad 1 ik 

1 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryt*
Rezid. tel. WA 5-80M

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ t 

Vendra praktika ir moterų lig* 
Ofisu Ir re*., 9659 W. Sttb M 

Tel PRospect 8-1998
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. - 

enk t nuo 2 tkkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki I 
f. v. šeštad 2-4 vai. popiet ir kits 
alku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
/ai.: pirm., antrad., ketv. ir punktas 
1-4 ir 8-8 Treč. ir šeštad. uždaryta

TEL. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6648 South Albany Avenue 

Va’.: pirm., antrd., ketv. 8—I vai 
vai;., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F, C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850. 
Vai.: pirm., antr., ketv 2—6 tr 8—t. 
oenkt t- • SeSt oasai aualtarim*

PLATINKITE “DRAUGĄ”.
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Mūsų laikų herojai kasyklų mieste
DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kai Antroje Pradalgėje (1965) 
buvo atspausdintas Eduardo Cin
zo apsakymas “Viena direkto
riaus diena”, autorius buvo pri
statytas vos vienu sakiniu: “su i 
savo kūryba lig šiol yra reiškęsis’ 
tik periodikoje”. Dažnam kilo 
klausimas: Iš kur tas Cinzas? Ar
tai nėra po slapyvardžiu pasislė
pęs koks nors įgudęs lietuvių ra
šytojas? Kodėl jis ima nelietuviš
kas temas? Ar tai jo paties pa
tirtis? Žodžiu, E. Cinzo proza už- 
intrigavo. Pradalgėse ir Metme
nyse pasirodė ir kiti apsakymai. 
“Moriso Bredo užrašai”, “Spąs
tai”, Iškyla į kalnus”, “Susitiki
mas”. Nors jų tematika ir paimta 
iš nelietuviško tereno, E. Cinzo 
rašymo būdas, veikėjų ir situaci
jų gyvybė sudomino skaitytojus. 
Jis moka išlaikyti psichologinę 
įtampą, į savo judrų, vyrišką pa
sakojimą įpindamas kuo daugiau 
faktų ir minčių, vengdamas be
reikalingo, mūsų prozoje įprasto 
dailinimo.

Dabar, vienur kitur pasiteira
vus, paaiškėjo, kad E. Cinzas gy
vena Belgijoje, pramoningame 
Liėge mieste, kur svetimšaliai ka
sa anglį, o belgai vadovauja ka
sykloms. Jis rašo tikrąja pavar
de. Paikiai pažįsta pasaulinę li
teratūrą, ir kurdamas, žinoma, 
naudojasi patirtimi, aplinka ir la
kia savo vaizduote.

Todėl su dideliu dėmesiu ima
me į rankas jo debiutinę knygą 
“Brolio Mykolo gatvė”, sudarytą 
iš lig šiol, rodos, nespausdintų 
apsakymų: “Lėkščių plovėjas”, 
'‘Raudonkepuraitė ir vilkas”, “Se
nis Armanas” ir “Septynioliktoji 
šachta”. Apimtimi ir pobūdžiu 
dalykai labiau artimesni apsaky
mo, negu novelės žanrui. Juos 
jungia vienur kitur pasirodančių 
tų pačių personažų veikla; taip 
pat vienoda aprašomoji aplinka 
— Belgijos kasyklų miestas, šach
tų požemiai, kontrastai tarp vie
tinių miestiečių ir svetimšalių 
angliakasių, nežmoniškos darbo 
sąlygos, išnaudojimas, diskrimi
nacija, po “salonų” danga lega
lizuota prostitucija, tradicinė ka
talikybė su įvairiausių šventųjų 
vardais, ir šiaip universalinės 
žmonių ydos bei geri darbai. Tai 
gana realistinis paveikslas. # Be 
abejo, knygoje sutelktas paties 
autoriaus fizinių bei dvasinių 
pergyvenimų pluoštas. Ar neat
stovauja apysakose vaizduojamas

rašytojas Jonas liberalia etika ir 
socialiniu jautrumu pačiam E. 
Cinzui?

Knygai nedaug tetrūksta iki 
romano žanro. Keliomis bendro 
siužeto siūlėmis tampriau suve
dant pagrindinių veikėjų (Pau
liaus, Jono ar Ivonės) gyvenimus 
su kitais apsakymų personažais, 
viskas galėjo įtilpti romano rė
muose. Jau ir dabar veikale jau
čiama jungtis. Tie įdomūs mora
liniai, socialiniai samprotavimai, 
veikėjų heroizmas, bendra įspū
dinga gyvenimo panorama, pilna 
kontrastų, prašyte prašosi roma
no erdvės.

Kad E. Cinzas gabiai narplio
ja psichologinius žmonių santy
kius, įsitikinome iš ankstyvesnių 
apsakymų. “Brolio Mykolo gat
vėje” stebėjimo skalė dar padidė
ja. Charakteristika tampa taik

Belgijos lietuvio rašytojo debiutinė knyga

PRANAS VISVYDAS

lesnė. Šalia psichologijos atsive
ria dosnus sociologijos laukas, 
kurį autorius aprašo kaip nuož
mų le document humain. Auto
rius nepraeina pro žmogų, ar pro 
žmonių grupę (angliakasius ita
lus, graikus, ispanus), ar pro so
cialinę problemą, neišlukštenęs 
būdingų faktų. Jis viską mato. 
Jam kartais pakanka kelių bruo
žų, ir personažas ar situacija įgy
ja žmogišką pilnatvę. Tai maž
daug vaižgantiškas, “Pragiedru
liuose” įamžintas akylumas.

Ypatingą charakterių margu
myną randame apsakyme “Lėkš
čių plovėjas”, kur, pirmoje daly
je, aprašomas Mėnulio viešbutis. 
Viešbučio savininkė, buvusi cirko 
trapezistė Karabena į gražius vy
rus žiūri, “kaip karščiuojanti 
žiurkė”, uostinėdama jų kvapą. 
Čia vegetuoja Karabenos puskvai

i

Nuotrauka Aldonos Zailskaitės

| sausai išsakyti moraliniai bei so-
■ cialiniai paragrafai daro knyginį 
Į įspūdį, su per dažnai pasikarto
jančiu jungtuku “kad”. Bet ir tai, 
dėl minčių reikšmingumo ir aiš
kios logikos, nestabdo lektūros. 
E. Cinzas moka rimtas mintis 
sušildyti linksma, ironiška pa-

■ staba ir vykusiu epitetu. Vidinio 
I monologo nėra daug. Jis varto- 
! jamas tik kritiškų situacijų atve- 
I jais, ypač kunigo—darbininko
Pauliaus, kai reikia apsispręsti ar 
išlaikyti vidinę pusiausvyrą.

E. Cinzas ramiai žvelgia į sa
tyriškas sekso akis. Galima tvir
tinti, šioje srityje jis yra lyg ir 
pradininkas mūsų skaisčioje lite
ratūroje. Apie erotinę tikrovę mes 
įpratę tylėti arba kalbėti “man
dagiais” išsireiškimais. Gyveni
mas taip neveidmainiauja. E. 
Cinzas, būdamas ištikimas gyve
nimui, duoda seksui literatūri
nius sparnus, su kuriais neskrai
doma, bet patogiai vaikščiojama 
žemėje. Kai kam kai kurios rep
likos ar situacijos atrodys vulga
rios. Iš tiesų, jas pašalinus, kny
gai būtų padaryta skriauda.

J buržuazinę meilę E. Cinzas 
žiūri su panieka. Jam atrodo, 
buržuazinis pasaulis serga seksu
aline neuroze. Jos išdavas mato
me Fontano gatvės viešnamiuo
se, taip pat pirklio Simoneto sū
naus Hario ir jo sėbrų lengvabū
diškose išdaigose. Haris, suside
rėjęs su draugais, suvedžioja do
rą graikų mergaitę Stepaną. Bū
dama nėščia, ji bando nusiskan
dinti. Ją. iš vandens ištraukia, ri
zikuodamas gyvybe, visų pajuo
kiamas, nors visų ir mylimas val
kata senis Armanas. Kad meilė 
gali būti tvirta ir žmogiškai gra
ži, įsitikiname iš ramių Jono ir 
ilvonės santykių, kupinų abipu
sės pagarbos bei supratimo. Kaž
kodėl giliau į tuos santykius E. 
Cinzas ir nepažvelgia. Jam rūpi 
kiti dalykai.

Vienas iš stipriausių ir vienin
giausių knygos apsakymų, be- 
abejo, yra “Senis Armanas”. Sa
vo žmogiška šiluma ir tuo ne
pakartojamu keistuoliškumu Ar
manas gali lygintis su Vinco Krė
vės klasiškais kaimo seniais iš
minčiais. Armanas draugauja su 
šlubu karveliu ir su bronzine 
brolio Mykolo statula, stovinčia 
Prasidėjimo aikštėje. Senis įkau
šęs mėgsta su “broliu” pasikal
bėti. Ypač įdomūs Armano ryt
mečiai, kai skubiai išleidęs pen
sijos pinigus, “šiltą gerojo Dievo 
rytą, jis sėdėjo ant slenksčio ir 
rūkydamas spiaudė visiems rū
pesčiams į veidą”. Prieš jį atsi-

(Nukelta į 6 pusi.)

lis neužauga vyras Žeromas Po- 
polis, mėgstąs naktimis slankioti 
koridoriais ir žvalgytis pro raktų 
skylutes. Virtuvėje viešpatauja 
pasipūtęs virėjas Fransua — sek
sualus, į gaidį panašus ir todėl 
pravardžiuojamas Raudonuoju 
Gaidžiu. Jis persekioja ir muša 
pas Joną virtuvėn atėjusį negrą 
berniuką Bobą, kadaise iš Afrikos 
parduotą Karabenai. Prie durų 
svečius pasitinka rusas Sergiejus, 
mužikų kilmės, bet apsimetęs 
baltagvardiečių generolu, nes 
“... kiekvienas pirklys mieliau 
spausdavo į delną priedą gene
rolui, negu paprastam rusų mu
žikui, koks tikrumoje buvo Ser
giejus Ivanovičius Sčukinas. Prie
das buvo priimamas, žvelgiant 
virš pirklio galvos, o jo didumas 
priklausė nuo to, ar pirklio žmo
na buvo skaičiusi dostojevskines 
rusų tragikomedijas”.

Veikėjų charakterizavimas nė
ra pertemptas. Viskas daroma su 
saiku. Charakteriams pakanka 
erdvės judėti, mąstyti, šnekėti. 
Juos pristatydamas, autorius 
stengiasi išlaikyti estetinę distan
ciją, nors, deja, neigiamiems pęr- 
sonažams nepagaili ironijos, pa
šaipos, karikatūros. E. Cinzo 
antiburžuazinė laikysena paly
ginti perdėm akivaizdi. Jam sun
ku žiūrėti į sočius, pagirdytus, 
viskam abejingus kavinių senius. 
Hario Simoneto lūpomis: “Kelias
dešimt metų jie dirbo, sukčiavo, 
išnaudojo, tarsi ruoštųsi gyventi 
tūkstantį metų. Iškeitę jaunystę 
į pinigą, jie dabar bando pergy
venti nepatirtus malonumus”. Iš 
tikrųjų tas pats Haris yra už juos 
nemažiau nuodėmingas. Tuo 
gal išryškinamas Hario dvilypu
mas. Apie bohemišką menininkų 
pobūvį dainininkės Žiulietos rezi
dencijoje rašoma: “Pradžioje visi 
stumdėsi, lankstydamiesi vieni 
prieš kitus, paskui susibūrė gru
pelėmis: intelektualai susirado 
kvailesnius už save, Bacho bičiu
liai susispietė prie bufeto, o mėgs
tantys ginčytis slankiojo nuo vie
no prie kito”.

Ne visos kalbos galimybės iš
naudojamos ir ne visuomet sten
giamasi rasti lanksčiausią frazę, 
vis dėlto E. Cinzo stilius yra pa
kankamai judrus, nenuobodus. 
Kalba tiesi, paprasta, su ironijos 
ir pajuokos prieskoniais, kažkaip 
tinkanti miesto realijoms. Žino
ma, kai kada dialoguose gana

Nr. 236 (40) — psl. 3

Nuotrauka Vytauto Maželio

Poetų dalia
KAZYS BRADŪNAS

POEZIJOS GIRTUOKLIAI

Tu žodžius pasigauni lyg spiečių,
O aš kaip granitą ritu.
Ir netrūksta nei laurų, nei kiečių 
Ant poetų kaktų.

W , .A.
Tu kas naktį sapnuoji midų,
Tau eilėraščiai tirpsta koriu.
Aš gi, gręždamas branduolio vidų. 
Vien kartumą geriu.

Bet abudu lygiai apsvaigstam,
Kaip vyturiai danguje,
Ir puolam į žemę, kur plaikstos 
Poezijos liepsna.

SITUACIJA

Jaunimėlis eilėraščius gano
Lyg žąsis po rugieną.
Laureatai kaip antys paseno 
šiltą, gražią rudenio dieną.

Ir vieni ir antri krypuoja,
Vien gagenimais pertraukia tylą
Ir, ant akmenio pasistoję, 
Tik plasnoja...
Bet nepakyla.

Varpučio ravėtoja
NIJOLĖ JANKUTĖ

Visą netrumpą savo gyvenimą Veronika 
praleido mieste. Šiukšlinos gatvės, žmonėmis 
ir prekėmis pergrūstos krautuvės ir nuolati
nis triukšmas buvo įjos kasdienė aplinka. Iš
važiavusi atostogų į gamtą, Veronika susirg
davo galvos skausmais nuo gryno oro ir ne
galėdavo užmigti nuo tylos.

Senais laikais, kai dar buvo gyvas jos vy
ras, jie išvažiuodavo į gamtą dažniau. Ma
žam Robertukui ir mažai Evelinai reikėjo gry
no oro ir vandens, kaip amžinatilsį Joe saky
davo, nes, anot jo, be gamtos vaikas negali 
išaugt į gerą žmogų. Nors Veronika nelabai 
tuo tikėjo (mieste ar kaime, jei duosi vai
kui valią, užaugs niekam tikęs), bet kas atos
togas pripakuodavo lagaminus maudymosi 
kostiumų, rankšluoščių, tepalų nuo saulės, te
palų nuo uodų ir vaistų buteliukų. Mieste, kur 
daktaras buvo ranka pasiekiamas, vaikai ne
sirgdavo, bet išvažiavus į tą gamtą, Robertu- 
kas, žiūrėk, tuoj gaudavo ausies uždegimą 
nuo per ilgo maudymosi, o Evelinai paleisda
vo pilvą nuo farmerio vyšnių. Bet, jei Joe 
gamtos norėjo, ne Veronikos valia buvo prie
šintis. Tais laikais žmonos vyrų klausė, o vai
kai —tėviį, kaip šv. Rašte pasakyta. Ir Ve

ronika praleisdavo dvi savaites gamtoj: ko
kiam aplūžusiam vasarnamiuke, prie dujomis 
spjaudančios plytos, rankiodama skruzdės iš 
cukraus, purvindama smėlį iš paklodžių ir 
bandydama išvalyt užsikimšusį tualetą. Pro 
duris ji niekada neišeidavo be aulinių batų 
iš “poison-ivy” ir gyvačių baimės, per dieną 
drebančia širdim sekdavo besimaudančius 
vaikus (nusisuksi minutei ir prigargaliuosl), 
o per naktį vartydavosi, negalėdama užmig
ti. Laimė, kad Joe knarkdavo. Kitaip, galė
jai išeit iš proto tokioj tyloj!

Veronika atsigaudavo, tik namo sugrįžus. 
Čia ji iš naujo įvertindavo savo lengvai užsi
degančią plytą ir savo plepią kaimynę. O 
naktį, klausydama vienodo miesto ūžesio ir 
ambulansų sirenų, ji nugrimzdavo į miegą, 
lyg akmuo.

Kaip ji dabar, sulaukusi artrito sukamos 
senatvės ir mažos pensijos, vėl atsidūrė gam
toje, Veronika pati gerai nesuprato. Įkalbėjo 
vaikai palikti miestą. Kaip ji galėjo leistis? 
Aptemsta senatvėje protas ir gana!

— Ma, kam tau šitų didelių namų? Juk 
nebegali apžiūrėti. Tai Evelina.

, — Va, koridoriuj byra tinkas. Reikia tai
syti. —< Robertas.

— Nei byra, nei ką... Tik truputį nusi
lupo.

— Kur tau truputį, Ma!
— Ir sienas reikia dažyti. O laiptai! Per

skilę nuo Pa mirties. Reikia naujus išlieti. — 
Vėl Robertas.

— Ar jūs atstosit! Man viskas gerai. Pri
kibo abu, kaip piktas pinigas!

— Ma! Klausyk, Ma! Mes norim, kad tu 
senatvėj bėdos neturėtum. Parduok, kol dar 
nereikia pagrindinio remonto.

Robertas. Jam tik parduot ir vėl pirkt. Ne
būtų biznierius...

— Tikrai, Ma! Parduok. Nusipirksi ma
žiuką, jaukų namuką. Kur toli už miesto. Gry
nas oras... ramybė...

Evelina. Pamišusi dėl to gryno oro.
— Reikia man tavo gryno oro, kaip gu

zo kaktoj. Šitiek metų čia išgyvenau, imsiu 
bastytis dievažin kur. Kaip išvaryta...

— Nu nepyk, nepyk! Niekas tavęs nevaro. 
Mes tik patariam. Mažesnis namas, mažesni 
mokesčiai. Nei tiek darbo, nei tiek rūpesčio. 
Bet tu pati apsispręsk.

Koks juokas! Apsispręsk! Apsprendė vai
kai už ją. Įkalbėjo, lįzulino. Ir pardavė Vero
nika savo seną namą Alyvų gatvėj. Apšepęs 
buvo, tiesa, bet dar tvirtas. Senoviška sta
tyba, tai ne dabartinė —skardos sienos, po
pierinis stogas, o garažo durys, tartum vartai 
į dangų...

Išsikėlė Veronika pas dukrą. Laikinai. 

Kol sūnus nupirks jai tą mažą namelį su ma
žais mokesčiais ir mažais rūpesčiais. Bet kol 
nupirko, anūkai vos iš galvos neišvarė. Šeši 
išpėstinti laukinukai. Niekad iš tėvų negir
dėję “negalima”. Avižų košė ant kilimo, šo
koladas ant sienų, “bubble gum” ant kėdžių. 
O televizija eina nuo ryto iki vakaro. Televi
zijoj kaubojai šaudosi, kambary vaikai muša
si.

— Evelina, jei nepaimsi diržo tiems žvė- 
riukamas, tai aš paimsiu!

— O, Ma! Nebūk tokia senoviška. Vai
kams reikia išsidūkti. Negalima jų varžtyti, 
kad nepažeistum būsimų talentų. Vaikams 
reikia augt laisvai, be disciplinos varžtų. Taip 
sako garsieji psichologai.

— Jei turėtum nors vištos protą, tai ne
klausytum, ką jie sako, o pagriebus diržą iš
plaktum yaikams pasturgalius. Ir dar namus 
apkuoptum. Dabar negali žmogus ant kėdės 
atsisėst neprilipęs. Talentai! Dar keli metai ir 
valkiosis po miestą, langus daužydami. Tada 
turėsi ne tų si...sikologų, o policininkų klau
syti...

— Ma! Mano namai, mano vaikai. Galė
tum nors kartą elgtis, kaip viešnia!

Suspaudė Veroniką galvos skausmai. Pa
dėjo kankint nemiga. Ji staiga ėmė ilgėtis ra
mybės ir gryno oro. Tą silpnybės valandą 
Robertas nupirko jai mažą namelį. Toli ne tik 
nuo Evelinos ir jos žvėriūkščių, bet toli nuo 
miesto, nuo monotoniško jo ūžesio ir aitraus 
benzino kvapo.

Taip atsidūrė Veronika gamtoj. Po ap- 

mintų Evelinos namų ir vaikų erzelio, bal
tas nameliukas su dideliu langu į ežerą jai 
pasirodė kaip rojus.

Pirmas dvi savaites gamtoje Veronika 
praleido be 'galvos skausmų, gerai išmiego
jusi ir be jokios gyvačių ir “poison-ivy” bai
mės. Sekančias dvi savaites ji dar nėbuvo vi
sai tikra, ar nepradės galvą skaudėti, o ant 
tako ežeran ar nepasimaišys gyvatė, bet kai 
nieko panašaus neįvyko, Veronika nusirami
no. Ji pradėjo įsikurti. Ji šlavė, plovė ir į stal
čius dėliojo daiktus. Ji kabino drabužius į dra
bužinę ir paveikslus ant sienų; ant pašto dė
žės išrašė savo pavardę ir susipažino su paš
tininku. Kas rytą, 9-tą valandą, jis pravažiuo
davo, rinkdamas ir išdalindamas laiškus. 
Veronika ėmė laukt tos valandos: paštinin
kas Morris papasakodavo daugiau ir įdomes
nių žinių negu radijas.

Po mėnesio Veronika jau pažino visus sa
vo kaimynus, pensininkus kaip ji, ir net mė
gino meškerioti. Tik slieką ant kabliuko jai 
užmovė kaimynė Elsa. Ačiū Dievui, kad nie
ko nepagavo. Ką gi būtų dariusi su žuvim 
ant meškerės? Elsa, žinoma, galėtų nuim
ti... Bet lyg ir gėda pasirodyt tokiai bailei. 
Čia žmonės buvo tokie užsigrūdinę: viską ran
kom lietė — ir žuvis, ir žoles, ir vabalus... Ta
čiau Veronika neįsivaizdavo savęs išdarinė- 
jančios žuvį (ji visada žuvį pirkdavo krautu
vėj negyvą, išdarinėtą ir paruoštą kepti)... 
Bet ... vos tik prieš mėnesį ji lygiai taip pat 
neįsivaizdavo galėsianti gyvent gamtoj... vi-

(Nukelta J 4 pusi.)
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Varpučio ravėtoja
(Atkelta iš 3 pusi.)

sam laikui... Taigi. Kas sakė, kad senatvėj 
nebeįvyksta netikėtumų?

Veronika leido dienas be miesto . Vietoj 
sirenų čia kas rytą rėkė kėkštai, vietoj benzi
no —nosį kuteno salstelėjęs meirūnų kvapas, 
o vietoj duslaus naktinio ūžesio, kurkė var
lė. Iš tikrųjų, gyvent be miesto nebuvo jau 
taip neįmanoma, vieną vakarą, klausydama 
tų varlių, nenorom sau prisipažino Veronika. 
Geriau, negu pas Eveliną... tarp tų kipšiukų... 
anūkėlių. Ir negu pas Robertą ir tą jo Moni
ką. Marčios Veronika seniai nemėgo. Vaizduo
ja gražuolę, o susisukus, kaip virvė, kaulai 
pro odą lendą. Kaip tas nabagas Robertukas 
lovoj su ja... Matai, ir vaikų neturi. Kurgi! To
kia giltinė...

Taigi. Trobikė čia nauja. Patogi. Tas lan
gas į ežerą kaip koks paveikslas. Bet namas 
Alyvų gatvėj vis tiek bent namas buvo! Solid- 
nas. Amžinatilsį Joe pats statė. Vaje, kiek bu
vo rūpesčio, nemigos... O kai į naują, į savą 
persikėlė su mažais vaikeliais — kiek džiaugs
mo!

Veronika šypsojosi atsiminus. Viskas 
tum vakar... tartum vakar...

prakiš tam partneriui ne tik žmoną, bet ir 
biznį.

Veronikos širdy kunkuliavo bejėgis piktu
mas marčiai, sūnui, sūnaus draugui ir pačiai 
sau. Kad pasikvietė tuos žmones be reikalo, 
kad susidrumstė savo šiaip taip nusistovėju
sias dienas.

— Monika! — pakartojo ji vėl. Vėsus vė
jas nuo ežero pūstelėjo veidan, kažkur nu
suko.

Springdama piktumu, Veronika pasiryžo 
užlipt ant lieptelio, bet čia jai netikėtai kebą 
pastojo sūnaus partnerio vilkas. Jis urzgė. Pra
šieptam snuky baltavo dantys. Veronika ap
sisuko ir grįžo atgal į kiemą, kur šlapi ir smė
lėti pešėsi vaikai, o duktė su drauge, šypsoda
mos gulimose kėdėse, girkšnojo “highballs”.

Kampe už namo Robertas ir Evelinos Ša
mas ant anglių kepė steikus.

— Tai mat, kur riogso... — gaižiai su
murmėjo Veronika, geriau ne steikus prižiūrė
tų... ; , r . f

— Va, mama! Čia tau. Matai, kaip gra
žiai apgruzdinau! Ant dvišakės pasmeigęs,
Robertas laikė čirškantį mėsos gabalą. — Ži- rasos lašų, tartum siūlas karolius, 
nai, čia pas tave tikras rojus. Tur būt, jau 
nė nepasigendi miesto?

— Rojus, kur gi ne. Tik ne tu Adomas...
— burbtelėjo dar vis pikta Veronika.

— Ha,hajta! —‘nusižvengė Šamas, — 
mama juokdarė! Ir padavė jai popierinę lėkš
tę. — Įsidėk steiką ir ragauk!

— Ei, Sam! Šauk visus. Jau galim val
gyt, — paprašė švogerį Robertas.

— Šauk, šauk. Kažin tik, ar, visi girdės,
— kandžiai pridėjo Veronika ir atsipiovė 
steiko.

Kai Šamas nuėjo, ji pasakė sūnui:
— Nonika ant liepto su tuo tavo... part

neriu. nis.
— Nu? ‘ tai, pavasarį nuodais pabarstyti. Dabar tai
— Nu? Ar tu akių neturi? Moniką, kaip' per vėlu...

Moniką, bet tu jam ir biznį prakiši. , ■?;^Elsa piurtė galvą, žiūrėdama į Veronikos
Robertas vertė steikus. Barškėjo dviskakė, ....................... .... ’ "

čirškė ant anglių lašėdami taukai, medyje, 
kaip pasamdytas, ėmė rėkti kėkštas.

— Ką? Kas biznį prakiš? Apie ką tu čia,
Ma? — paklausė nustebęs sūnus. ’ *

— O, kad pražilęs! — galvojo Veronika, 
—• ir pilvas per diržą lipa. Tarytum tik kelios 
vasaros atgal... buvo berniukas...

Veronikai staiga pasidarė graudu. Lyg 
tai liūdna, kad nebėra anų vasarų Robertu
ko, lyg tai gaila, kad šitas pražilęs, aptukęs 
vyras toks, na... pražilęs... susenęs...

— Niėko, Robertuk, nieko... —sumurmė
jo ji. — Sakau, tokia graži diena. Ir steiką 
gerai iškepei...

Žolynai Nuotrauka V. Maželio

Veronika išėjo laukan ir sunkiai atsisėdo 
ant drėgnų laiptų. Oras kvepėjo grybais ir 
žuvim, o jos kiemo žolė blizgėjo tartum pri
sėta stiklinių karoliukų. Bet ne visa žolė ly
giai blizgėjo. Ta, šviesiai žalioji, vešliausia, 
žybčiojo tartum tikrais deimantais 
Kiekvienas aštrus jos lapelis laikė

tar-

Bet birželiui baigiantis, Veronika vis 
to pasiilgo vaikų ir anūkėlių. Ji net pati 
stebo, kaip tai galėjo atsitikti. Besistebėdama, 
parašė kortelę Evelinai:

“Jau viską susitvarkiau. Orai gražūs. Van
duo ežere šiltas. Atvažiuokit abu aplankyti ir 
vaikus atsivežkit. Pasimaudys.

dėl-
nu-

MA”
Ir kortelę Robertui:

“Viškas gerai. Namelis labai patogus, nors 
nepalyginsi su Papos statytu Alyvų gatvėj. 
Kaimynai malonūs. Orai gražūs ir vanduo 
šiltas. Galtėtumėt atvažiuot abu. Pasimau
dyt.

apiberta, 
visą eilę 
Veronika

pralinksmėjo.
— 'Heilo, Elsa! —šūktelėjo ji

grįžtančiai kaimynei, — buvo tikra liūtis. Ką?
— Gerai, gerai! Lietaus reikėjo. Mano pa- 

midorai vos nenumirė...
— Tai jau reikėjo, — pritarė kaimynei 

Veronika, —bematant viskas sužaliavo. Tik 
pažiūrėk, Elsa, kokia graži mano pievutė! Y- 
pač va tie vešlieji lopiniai — kaip salotos!

— Dėl Dievo, Veronika! — pliaukštelėjo 
delnais .kaimynė,— tai va rputis!

— Varputis?
— Na gi, ar nežinai? Tai bjauriausia pikt

žolė., Gferą žolę nustelbia ir plečiasi, kaip ug- 
Vaje, kad gi daug pas tave! Reikėjo, ma-

iš daržo

MA”
'' Kitą savaitgalį Veronikos troba buvo pilna 

žmonių, o kiemas — mašinų. Atvažiavo Eve
lina su vyru ir visais šešiais vaikais; Evelinos 
kaimynė (pletkininkė ta; kaip gali Evelina ją 
pakęst... Bet, matai, ir Evelina liežuviu ne
pėsčia...) Taigi, kaimynė su dviem balvonais 
(tie ir už Evelinos varvalius .pasiutesni) ir Ro
bertas su savo džiūsna ir su savo biznio part
neriu. O tas dar ir vilkinį šunį atsigabeno!

Veronika irzo, bet bėgo šen, puolė ten, 
mėgindama su visais šnektelėt, bet svečiai po 
pirmų “Hi, Ma!” ir “Heilo, Mrs. Mack! iš
sibarstė kas sau. Veronika taip ir paliko vai
kų užspęsta prie šaldytuvo, Coca-Colą bute
lius beatidarinėjanti...

— Kad juos skradžiai žemę! — keiktelė- 
, jo ji, įspraudė paskutinį butelį į kažkurio vai

ko murziną ranką ir išėjo laukan.
O Sutvėrėjau, ką ji ten pamatė!
— Palik! Palik tuojau! — sušuko Veroni

ka vienam iš anūkėlių, ir pati išsigando sa
vo spiegiančio balso.

Rupūžiukas tas Evelinos vidurinis! Pasi
griebęs laužė Šarono krūmo šaką. Ir dar tą 
su didžiausiais pumpurais! Veronika visada 
norėjo turėti Šarono krūmą. Tik mieste jai nė 
vienas neprigydavo. O čia rado buvusių sa- 

• vininkų jau išaugintą, dailų, beveik medelį.
— Evelina, Evelina! — šaukė ji, — žiū

rėk, ką Čarlis daro! — Aš tau, varly! Palik 
sakau!

Tur būt, piktoji dvasia ją buvo apsėdus 
tuos kvietimus parašyti... Tas kvailas moti
niškas pasiilgimas... Ir būta ko! Šitokio ermy- 
derio, šitokio chaoso...

Veronika riste nusirito nuo laiptelių mo
sikuodama rankomis, bet Čarlis jau paleido 
šaką ir kaip niekur nieko nustrykčiojo paeže
rėn. Veronika irgi ten pasuko, bet pamačiusi 
marčią ant lieptelio, sustojo lyg įbesta.

Begėdė! Ne tik kad su bikini, bet guli ša
lia to išsišiepėlio — Robertuko draugo. Ne
va sauliinasi... Tas mergišius jai nugarą “Cop- 
pertone” tepa, ir krizena abu. Tfu! Jeigu jau 
toks dabar pasaulis, kad gali su svetimu vy- 

•ru pusnuogė voliotis, tai te sau voliojasi. Tik 
ne čia, ne ant Veronikos baltai išdažyto liep- 

' tėlio! Veronika žingtelėjo artyn.
— Ei, Monika! Robertas tavęs ieško! — 

'sušuko ir greitai apsidairė, akimis ieškodama 
•sūnaus. Kur gi riogso tas durnelis? Jau toks 
avinas. Kaip dar biznyje išsilaiko, reikia ste
bėtis... Jei šitaip leisis va. nosies vedžiojamas,

pievą, kaip į mirtiną ligonį. O varpučio lo- 
pąifžėrėjo rasos karoliukais...

. Kaip piktas pinigas! Rauk tu ją, ar ką. 
Pfer vasarą ir mano pievą užsės... — dejavo 
Elsa.

(^Veronika nustėro. Ją apėmė ašaringas, 
piktumas. Dar to betrūko! Ir žolė prieš ją! 
Viskas prieš ją, viskas... Vaikai, gali sakyt,

Po to savaitgalio Veronika ilgai negalėjo 
atsigauti. Pykčio ji nebejautė .nei marčiai, nei 
sūnui, nei išdykusiems anūkamas. Bet kaž
koks graudulys vis maudė krūtinėj. Kažko bu
vo gaila, tik ji nevisai žinojo-ko. Ar kad jos 
vaikai taip greit užaugo ir paseno, ar kad 
Robertą toji džiūsna Monika apgaudinėjo 
(tuo Veronika būtinai norėjo tikėti), o gal iš 
viso, buvo gaila laiko, kažkur prabėgusio ir 
nieko nepalikusio.

Veroniką vėl pradėjo kankinti nemiga. 
Vakarais ji sėdėdavo pas kaimynus, kol tie 
imdavo žiovaut. Sugrįžusi namo, vaikščioda
vo nuo lango prie lango, bailiai klausyda
ma paslaptingų nakties garsų. Visų durų už
raktus patikrindavo po penkis kartus, o naktis 
vis dar nebūdavo įpusėjus. Nei megzt, nei siūt 
Veronika nemokėjo ir dabar gailėjosi, kad 
jaunystėje niekada nerado laiko išmokti. 
Skaityti ji nemėgo, o televizijos aparatas 
blogai rodė. Gal kad per toli buvo stotys, o 
gal kas viduj pagedę...

Paryčiais prisnūdusią Veroniką kankin
davo sapnai. Amžinatilsį Joe ją kažkodėl bar
davo, o ji vis kažkur skubėdavo, ieškodama 
čebatų, nes už durų žaliuodavo “poison - ivy” 
kupstai ir šliaužiodavo gyvatės.

. Po kelių tokių nerimo ir nemigos savaičių, 
Veronika jau galvojo pasikviesi nekilnojamo 
turto agentą ir be vaikų žinios paskelbt na
melį pardavimui, kai visai netikėtai ji atrado 
...varputį.

Dėmesys J. Juzeliūno kūry
bai tarptautiniam styginių 

kvartetų konkurse
Kaip mūsų laikraštyje jau bu

vo rašyta, tarptautinio styginių 
kvartetų konkurso Liege mieste, 
Belgijoje, laureatais, tapo vilnie
čių kvartetas: Audronė Vainiū- 
riĮiitė (pirmas smuikas), Petras 
Kunca (antras smuikas), Dona
tas Katkus (altas) ir Augustinas 
Vasiliauskas (violončelė). įdomu 
dar ir tai, kad' konkurse vilniečių 
pagrotas J. Juzeliūno Trečiasis 
kvartetas susilaukė išskirtinio 
publikos dėmesio. Apie tai Dona
tas Katkus “Literatūroj ir mene” 
rugsėjo 30 d. rašo:

“Mums ypač buvo malonus J. 
Juzeliūno Trečiojo kvarteto įver
tinimas. Po trečiojo turo, atlikus 
šį J. Juzeliūno kūrinį, kilo tikros 
ovacijos, jury momentaliai iš
grobstė partitūras, o sekančią die
ną Briuselio laikraštis “Le Soir” 
straipsnyje “Dviejų šedevrų at
radimas” klausė: “Kaipgi mes 
ligi šiol visiškai nežinojome to
kio kompozitoriaus, kaip J. Juze
liūnas?”

Visą dieną įkyriai liję, debesys vakarop 
suplyšo į pilkus atbrizgusius skudurus ir iš
siskirstė anapus ežero. Staiga pasirodžiusioj 
saulėj viskas mirguliavo tūkstančiais lašelių.

70 M., KAI NEBETURIM 
V. PIETARIO

Pirmojo lietuvių istorinio ro
mano ■— Algimanto — autorius 
dr. Vincas Pietaris yra miręs 
1902 m. spalio 3 d., turėdamas 
52 m. amžiaus. Šiemet sueina 70 
m., kai jo netekome, bet jis ir 
dabar tebėra savo Algimantu 
gyyas lietuvių jaunime ir ap
skritai skaitančioje publikoje.

varyte išvarė iš namų, iš priprasto, įsigyvento 
miesto į šitą Dievo užmirštą kertę. Ir ta ker
tė ją apgavo su vešliu, rasa žėrinčiu var
pučiu!

Veronika pasilenkė ir pagriebė pilną sau
ją tos sodrios, šlapios žolės.

— Puk!
Garsas buvo mažytis ir netikėtas. Veroni

ka nustebusi žiūrėjo į savo ranką, laikančią 
varpučio kelmą su visomis šaknimis.

— Taip, taip. Kai žemė drėgna, jį leng
va išrauti. Tik reikia su šaknimis. Būtinai 
su šaknimis. Kitaip — bergždžias darbas — 
vėl ataugs, — aiškino kaimynė. — Bėda, kad 
čia tiek daug prižėlė. Kas gi turėtų kantry
bės...

Veronika nebesiklausė. Ji atsiklaupė ten, 
kur stovėjo, ir ėmė rauti.

— įPuk-puk. Puk-puk, — pukšėjo, minkš
tą žemę palikdami, varpučio kelmeliai, ir Ve
ronika jautė, kaip jai nuo širdies slinko juodi 
debesys. Su kiekvienu “puk”-akyse tartum da
rėsi šviesiau. Nors ji tebepyko, bet pyktis ne
buvo bejėgis ir ašaringas. Dabar jis kunku
liavo jėga ir veiksmu. Pirštai tartum replės 
gnybo kiekvieną varpučio kelmelį, rausėsi gi
lyn į žemę ir rovė su šaknimis.

— Puk-puk...puk-puk...

Nuo to vakaro Veronikos gyvenimas pa
ežerėj tapo visai pakenčiamas. Mintis parduo
ti ' namelį jai pasirodė juokinga, nes galvos 
skausmai praėjo, o nemiga kasnakt trumpėjo.

Kiekvieną rytą Veronika pabusdavo žino

dama, kad jos laukia svarbus darbas. Dar te
begulint, ją apimdavo savotiškas gerumas, 
lyg šaltą dieną išgėrus karštos kavos puodu
ką. Žiūrėdama į tankias miegamojo užuolai
das, Veronika ‘stengdavosi atspėt, koks oras. 
Paskui keldavosi, skubiai rengdavosi ir nė ne
pusryčiavusi skubėdavo kieman. Čia ją pasitik
davo rasa, žvilgantys, žali kaip salotos varpu
čio plotai, ir Veronika nusišypsodavo. Taip 
Šypsosi žmogus, sutikęs savo priešą, kuriam 
įveikti jau sudaryti nesugriaunami planai.

Tada Veronika .nejučiom pamiklindavo 
pirštus, lyg ruošdamasi skambint pianinu, 
nuo vinies nusikabindavo oranžinę valties pa
galvėlę ir dideliais žingsniais nubrisdavo ra
sota žole į varpučio plotą. Čia, sunkiai atsi
dususi ir nesidairydama į šalis, Veronika 
klaupdavosi ant pagalvėlės, tartum mahome
tonas ryto maldai, ir imdavo ravėti.

Prieš jos akis žaliuodavo aštrių varpučio 
lapelių miškas ir voro kojomis driekdavosi 
prie žemės prigulę jų stiebeliai, pasiruošę nu
stelbt kiekvieną žolę. Veronikos pirštai raus
davosi drėgnon žemėn, suspausdavo varpučio 
kelmelį prie pat šaknų ir — puk! — varpu
tis pasiduodavo be kovos.

— Vienas! — patenkinta sumurmėdavo 
Veronika, mesdama jį į plastikinį krepšį.

Kai šimtasis varputis pasiduodavo jos į- 
nirtusiems pirštams, Veronika palengva atsi
keldavo ir eidavo ežeran nusiplauti rankų. 
Nuo ilgo pasilenkimo akyse jai sukdavosi juo
di skrituliai ir, vorais išsiskėtę, žali varpučio 
stiebai. Grįžusi trobon, Veronika gerdavo ka
vą, valgydavo padžiovintą duoną ir skaityda
vo laikraštį. Bet ir baltame lape imdavo raiz- 
gytiis varputis. Apgavikas tas, vaizduojąs gerą 
žolę! Jį reikėjo kuo greičiausiai išrauti, kol 
žemė drėgna. Kol taip lengva ir smagu rauti... 
Su visomis šaknimis!

Veronika sulankstydavo laikraštį, pasi
rąžydavo sveiku laukų darbininko rąžuliu ir- 
vėl išeidavo ravėti.

— Puk...
— Šimtas vienas!
— Puk...
—• Šimtas du!

Saulė kepino sulenktą nugarą, virš gal
vos vyt-vytavo kregždės, ežere pupsėjo moto
rinės meškeriotojų valtelės. Bet Veronika nie
ko nejuto ir nematė. Ji rovė, ir rovė, ir rovė. 
Pievutėje jau tvylojo pora juodų lopinių: kur 
varpučio augta, neliko nė jokios žolelės.

— Nusipirksiu žolės sėklų ir užsėsiu. Bus 
pieva kaip nauja, — galvojo Veronika, bet

(Nukelta į 5 pusi.)
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Ką turime ir ko dar reikėtų
Kun. Kazimiero Pugevičiaus paskaita lietuvių žurnalistų ir radijo vedėjų suvažiavime 

Tabor Farmoje, Michigan, 1972 m. rugsėjo mėn. 16 d.

susidarytiUž šešerių metų sueis pusė kunigai pasiekia per dvidešimt klausytojui negali 
šimtmečio nuo tos dienos, kada I sekmadienių. Vienos radijo va-1 vaizdas, kad lietuviai yra kažko- 
Antanas Vanagaitis, atsistojęs 
prie mikrofono vienoje Chicagos 
radijo stoty prabilo: “Labas va
karas, mieli radijo klausytojai”. 
Taip ir gimė pirmoji lietuvių ra
dijo programa Amerikoje. Pati 
radijo technika tada buvo tik 
šešerių metų amžiaus vaikas, o 
jau lietuviai anuomet Amerikoje 
įvertino šio naujo išradimo svar
bą ir ėmė naudotis šia priemo
ne lietuvybės išlaikymui.

įSekančiuos dešimtmečiuos jau 
gimė visa eite lietuviškų radijo 
programų.

Po antro pasaulinio karo nau
joji ateivija atiduoda savo įnašą. 
Pasigirsta tobulesnė lietuviška 
kalba radijo bangomis. Nusidė
vėjusias polkutes pakeičia Čiur
lionio ansamblis. Salia Metropo
liteno operos solistės Kašauskai- 
tės atsiranda apsčiai šviežių lie
tuviškų talentų. Kolonijose, kur 
anksčiau radijo bangomis lietu
vių kalbos nesigirdėjo, štai jau 
prabyla: “Labas rytas, labas va
karas, sveikina jus Detroito Lie
tuviškas balsas... Chicagos Lie
tuvių forumas... Californijos Lie
tuvių radijas... Toronto Tėvynės 
prisiminimai... Nevv Yorko Lais
vės žiburiai... Montrealio Lietu
viškas radijo pusvalandis... Cle- 
velando Tėvynės garsai... Balti
jos aidai... Rochesterio Lietuvių 
radijo valandėlė... Californijos 
Lietuvių radijas... Baltimorės Ra
dijo valanda lietuviams... Phila- 
delphijos Bendruomenės balsas... 
ir taip toliau.

Atsiradus naujai komunikaci
jos technikai — televizijai, štai ____ ___ _____ ____ _
veržlus, ateitin žvelgiąs asmuo, į atspausdinti su visų radijo prog-

landėlės klausytojų skaičius gali kie analfabetai? Ar mes, angliš- 
Į būti didesnis už skaičių visų da
lyvių tos ar kitos kolonijos vasa
rio 16-tos minėjimuos per perei- 

! tus 25 metus. Radijo programos 
pasiklauso didesnis skaičius vai
kų, negu skaičius visų vaikų, lan
kiusių šeštadieninę mokyklą per 
ištisą tos mokyklos istoriją.

Tokios galimybės šventai įpa
reigoja programų vedėjus bei da
lyvius, ir mus visus, daugiau /dė
mesio kreipti į lietuvių radijo ir 
televizijos veiklą ir visokiais bū
dais ją stiprinti, tobulinti ir rem
ti.

Mūsų radijo programų kūrėjai, 
vedėjai ir jų bendradarbiai, užsi
tarnavę mūsų visų pagarbos. 
Klek valandų jie programom i būt daug naudos visiems, 
praleidžia, nuskriausdami savo 
šeimas, kiek sveikatos ir pinigo 
investuoja, kad visuomenė galė- 

' tų išgirst lietuviškos muzikos, 
naujienų, pranešimų, mes nie
kad nežinosime. Jei vienam ki
tam pasiseka vieną kitą dolerį už
dirbti, niekas neturėtų pasipik- 
tint.

Tačiau gal ir programų vedė
jams vertėtų padaryti savo sąži
nės apyskaitą? Ar jau programos 
tokios tobulos,kad neįmanoma jų 
patobulint? Atsiminkime, kad 
jau išaugo visai nauja karta, ir 
ji reikalauja vis šviežios medžia
gos, naujo prie dalykų priėjimo.

Ar neįmanoma pravesti siste- 
matingą klausytojų (o dar svar
biau neklausytojų) apžvalgą 

| trumpos, gerai suformuluotos an
ketos pagalba? Ar negalėtų mūsų, 
laikraščiai tokią trumpą anketą

kai prabildami, pasirūpinam, 
kad ir ši kalba skambėtų taisyk
lingai? Akcentas ne tiek svarbu, 
bet gera gramatika labai daug 
reiškia.

Mūsų radijo darbuotojų tarpe 
turime talentų ir patyrimo, kurių 
nė už pinigą negautum. Daug 
galėtumėm vienas iš kito susiži- 
not. Vienam sekas surinkti kiek
vienai programai geros muzikos, 
kitas geriau žino kaip įdomiai 
perduot skelbimus, trečiam gal 
pasisekė į juosteles įrašyti vai
kams tinkamos medžiagos. Susi- 
siekim, pasikeiskim medžiaga ir 
sumanymais. Niekas tokiu būdu 
nepralaimės, o atvirkščiai, gali

Amerikietiškų religinių prog
ramų srityje, kur man daugiau 
tenka pašvęsti laiko, taip ir da
roma. Mūsų įstaigoj yra apie 
60 įvairiausių rūšių religinių 
programų juostelių, iš kurių 
techniniu atžvilgiu esu daug pa
simokęs.

Pernai vienoje lietuvių radijo 
programoje teko išgirsti tokį pra
nešimą: “Velykų proga kviečia
me pasiklausyti jo ekselencijos 
Vyskupo Brizgio pernai juostelėn 
įrašyto žodžio”. Ar negalėtų kas, 
susitarus iš anksto, laiku įrašyti 
šitokią medžiagą sistematingai 
visom radijo programom? Pana-

jui apsispręst. Tačiau, ar nėra 
čia galimybių?

Neseniai buvo suvaidinta lie
tuvių kalbon išverstas Charles 
Dickenso “Christmas Carol”. I 
Vienas radijo programos vedėjas,, 
pageidaudamas kopijos, turėjo! 
sumokėti tam tikrą sumą pinigų 
už perrekordavimą. Suma nebu
vo taip jau nežmoniška, tačiau jo 
sąmatoj reikšminga. Jei origina-1 
lo savininkas sutiktų ir keturios] 
vietovės sumestų pinigus, taii 
niekas nebūtų per daug apsun- Į 
kintas. Žmogus, kuris įrekorda- 
vo originalą, būtų atlyginimas 
už savo darbą ir medžiagą, o iš ! 
to visi laimėtų.

Ar nebūtų įmanoma į juostė-I 
les įrašyti taipgi religinės me- . 
džiagos, ir sistematingai ja pasi-1 
dalint? Daug kas pageidautų to
kios medžiagos, jei ji būtų pakan
kamai aukšto lygio.

Turime kolonijų, pavyzdžiui, 
Miami, kurios sparčiai auga, kur 
jau taipgi būtina lietuviška radi
jo programa. Ar nesugebėtų ku
ris patyręs radijo programos ve
dėjas pagaminti juostelę su visa 
programa, kurioj būtų palikti 
tarpai tik vietiniams skelbimams? 
Tokiu būdu ir nepatyręs žmogus 
galėtų pravesti gražią radijo pro
gramą. Kolonija už tai galėtų at
lygint tam, kuris parūpina tokios 
medžiagos.

Ar nevertėtų paplatinti sąrašą 
visų lietuviškų programų su vi
sais duomenimis? Toks sąrašas 
būtų naudingas veiksniams, būtų 
naudingas plokštelių platinto
jams, prekybininkams ir visiems, 
kurie kartais rastų reikalo skelb
tis radijo programose. Ar never
tėtų tokį sąrašą paplatinti ir ang
lų kalba, norint sudominti ir ki
tataučius prekybininkus pasigar- 

' sinti lietuvių tarpe?
Mūsų radijo programos lietu-

(Atkelta iš 4 pusi.)

jos pirštai nesustojo rovę nė minutei. Dabar 
ji galėjo varputį pažint ir užsimerkus.

— Heilo, Veronika!
Du šimtai penkiolika, du šimtai šešioli

ka... Stiebeliai, kaip voro kojos, lapeliai žals
vi, kaip salotos. O raunasi lengvai. Matai, 
dar žemė drėgna. Kai užeis karščiai, reiks 
gerai palaistyt pievą. Daug nurauta, bet pa
ežerėj dar didelis plotas likęs... Du šimtai de
vyniolika...

— Veronika! Ei, Veronika!
— Du šimtai dvidešimt, — pasakė Veroni

ka ir pakėlė galvą.
— Tai vis dar ravi? — Per gyvatvorę ją 

kalbino Elsa.
— Raviu. Visus nurausiu. Iki vieno. Pa

matysi.
Kaimynė permetė akimis pievutę. Žalumoj 

plikos dėmės vėpsojo, lyg iškandžiotos žaiz
dos. Veronika nusekė jos žvilgsnį.

— Užsėsiu. Bus, kaip nauja. Pirma reikia 
tą varputį... — lyg pasiteisino kaimynei ir vėl 
pasilenkė,

— Kad ir kantrybės turi — nusistebėjo 
ta. — Ar galva nesvaigsta taip ilgai pasilen
kus?

— Du šimtai dvidešimt vienas, — su
murmėjo Veronika, —Ką? O galva? Nu, ne
labai.

— Sakau, gal norėtum pameškeriot kar
tu. Pasiirstytumėme pakraščiu. Turėtų gerai 
kibt. Apniukę...

— Apniukę? Tai gal lis? Žemė vėl bus 
minkšta. Tada puikiai raunasi. Su visom šak
nim.

— Tai nenori pameškeriot?
— Ačiū. Ne dabar. Matai, dar reikia pa

baigt nuravėt šitą plotelį. Veronika žiūrėjo į 
kaimynę, bet pirštai rovė, o mintys skaičiavo.

ninio į

žodžiais. Ir programos būtų pa
įvairintos, ir tie, kurie turi ką 
svarbesnio visiems pranešti, ras
tų platesnę publiką.

Šių metų šokių šventėje Pet
ras Petrutis Chicagos amfiteat
re įrašė nemažai iškilmės muzi
kinių ir žodinių ištraukų, o Juo- 

1 persiųstų jas atitinkamų progra-1 zas Gaila suredagavo puikų ir 
mų vedėjams? Detroite tokią ap-' gyvą šventės reportažą. Norėd'a- 
žvalgą padarius, suvesti duome-1 mas, kad jų įdėtas darbas pasiek- 

I nys buvo be galo naudingi.

šiai galėtų būt daroma ir su ki- viams be gaĮ0 pasitarnauja. Atei
tais mūsų kultūrinio ir visuome- tyje jos gali būti dar svainės, 
ninio gyvenimo ryškių žmonių Kiekvienas lietuvis, radijo prog-

Tolius Siutas įsteigia Amerikoje 
pirmą lietuvių televizijos prog
ramą.

Šiandien, šalia Lietuvių televi- tinės programos adresu, arba re- 
zijos Chicagoje, keturiolika kolo- | dakcijai, kuri, anketas surinkusi, 
nijų gali didžiuotis savo lietu
viškomis radijo programomis. 
Bostonas, Detroitas ir Clevelan- 
das gali pasiklausyti po dvi prog
ramas kas savaitę. Torontiečiai 
gali pasirinkt iš trijų, o kultū
riniai prabangi Chicaga girdi net 
penkias programas savaitės bė
gyje. Viso susidaro kas savaitę 
41 valandos transliacijos: 39 lie
tuviškai, o dvi valandos angliš
kai.

Kiek klausytojų šios progra
mos pasiekia, vienas Dievas žino; 
kiek naudos jos neša, mes visi ge
rai žinome. Išsisklaidžiusių lie
tuvių sutelkimui ir lietuvybės pa
laikymui vietovės radijo progra
ma stovi lygiai su parapija, mo
kykla ir lietuvių namais. Savaitė 
po savaitės, radijo programa at
lieka didelį uždavinį, nes ji pa
siekia ir senus ir jaunus, bažny
tinius ir nebažnytinius, tuos, ku
rie skaito literatūrą ir spaudą, ir 
tuos, kurie nemoka arba jau ne
įžiūri paskaityt.

Nuostabūs mūsų radijo prog
ramų nuopelnai, nuostabus ir jų 
potencialas. Žymus Kanados so
ciologas — filosofas Marshall 
McLuihan įrodo, kad radijo' ir te
levizijos technika lygiai tiek 
įtakos mums darų, kiek spaudos 
išradimas padarė prieš 550 me
tų. Mes esame šitos technikos žy
miai paveikti. Taip kaip indust
rinės revoliucijos laikotarpyje, 
18—19 šimtmečiais, tie apvaldė 
medžiaginį pasaulį, kurie sugebė
jo pasisavint industrinės techno
logijos priemones, panašiai mūsų 
laikais, idėjų pasaulį dominuoja 
tie, kurie valdo komunikacijos 
priemones. Lietuviai sugeba elek
troninės komunikacijos erdvėje ir 
sau vietos susirast. Neužmerkime 
akių ir neužkimškime ausų šiom 
galimybėm. Turime gerą įrankį 
—mokėkime juo pasinaudoti.

Asmuo, prabildamas per lietu
vių radijo programą, gal pasiekia 
daugiau žmonių negu parapijos

ramų adresais tokioj formoj, kad 
skaitytojas galėtų, anketą užpil
dęs, iškirpti ir pasiųsti arba vie-

ramos vaidmenį įvertindamas ir 
norėdamas, kad ji tobulėtų, pri
valo vietinę programą remti ir 
remdamas programos vedėjams 
patarti. Nepakanka, kad mūsų 
programos lietuviškos. Jos taip 
pat turi būti turiningos ir vi
siems naudingos.

Vasarai baigiantis, pasibaigė Veronikos pie
voj ir varputis. Vieną vėsų miglotą rytą, dar 
nė kavos negėrusi, ji išrovė paskutinį kelmelį, 
atsiduso ir apsižvalgė. Salotinio žalumo, bliz-

gančio rasos karoliukais, nieikur nebesimatė. 
O plikosios dėmės nebejuodavo. Ten nedrą
sius daigus kaišiojo nauja žolė. Gera, pirktinė, 
neseniai pasėta vietoj varpučio.

Veronika pasirąžė. Saldus nuovargis tirpo 
sąnariuose. Buvo ne tik gražu, buvo — gera. 
Jos atliktą darbą galėjo pastebėt kiekvienas. 
Tai ne dulkės ant komodos, kurias visi mato, 
kai nenušluostytos, ir niekas, kai jų ten ne
bėra... Čia Veronika, gali sakyt, padarė naują 
pievą, ir visi kaimynai, stebėdamiesi jos kant
rybe, galėjo tai paliudyti! ■

Ji įbrido ežeran ir ėmė plautis rankas. 
Saitas vanduo šiurpdė odą, bet gaivino.

— Geriau, negu kava, — galvojo Veroni
ka. Pakili nuotaika supo ją tartum ūkas 
ežerą. Basom šlepsėdama į trobą per drėgną 
žolę, ji galvojo, kad vis dėlto čia gyventi bu
vo geriau negu mieste.

Prieš žengdama vidun, Veronika atsigręžė 
į savo pievutę.

— Nebėrai Nebėra nė vieno! — atsiduso 
ji, bet akys nejučia gręžėsi žolėn, ieškodamos 
voro kojomis išsiskėtusių stiebelių, o pirštai 
trukčiojo, pasiruošę rauti.

Staiga Veronika išsigando. Nei vieno? Ne
beliko nei vieno varpučio? Tai kai>p gi bus ki
tą vasarą? Vėl galvos skausmai ir nemiga? 
Vėl šauktis Eveliną su pašėlusiais vaikais, 
ar Robertą su ta begėde Monika? O gal nekil
nojamo turto agentą? Ne! Nebe jos amžiu
je šitaip kankintis...

Veronika ryžtingai nulipo laipteliais ir 
nušlepsėjo prie paskutinio plikai nuravėto 
lopinio. Ten tebestovėjo plastikinis krepšys 
su nutepusiais varpučių kuokšteliais. Veroni
ka skubiai paėmė viršutinį, papurtė dar drėg
nas šakneles ir, pirštais prakasusi duobutę 
vidury tuščio ploto, pasodino. Tada nuskubė
jo prie ežero ir grįžo bėgte su rieškučiom 
vandens. Sunkiai šnopšdama Veronika išpy
lė vandenį ant varpučio ir atsisėdo žolėj. Nuo 
skubėjimo maudė paširdžiuose, akyse sukosi 
juodi ratai, bet vis tiek buvo gera: vienas vie
nintelis vandens lašas ant vieno vienintelio 
varpučio atspindėjo ryto saulę visomis spalvo
mis.

LITO 50 M. SUKAKTIS

Savas nepriklausomos Lietu
vos piniginis vienetais litas bu
vo paleistas apyvarton 1922 m. 
spalio 2 d., taigi šiemet suėjo 50 
m.. Steigiamasis seimas lito var
dą priėmė 1933. VIII. 9. Lito 

__________ vertė buvo pastovi, pagrįsta 
pastatytos programos kitataučiui j leist kiekvienam programos vedė-, 0,150.462 gramų gryno aukso.

nys buvo be galo naudingi. Į tų platesnę publiką, Gaila pa-į
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' dijo programų dažnai pasiklauso j radijo programom. Todėl Balti-
j ir lietuviškai nekalbantys. Ar morė sekantį sekmadienį po šo- 
nevertėtų įvesti truputį ir ang’ųlkių šventės galėjo pasiklausyti 
kalbos vien propagandos dėlei? I ištiso pusvalandžio šio įvykio 
Aplamai, kokį lietuvių vaizdą aktualijų. Ar neįmanoma daž- 
sudaro kitataučiui vietinė prog- | niau taip daryti? Aišku, visa me- 
rama? Ar dėl neprofesionaliai džiaga ne visiems tiks. Reikia

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

y PER ANNUM

PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS |

ĮJ PER ANNUM

ON CIRTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE
Tuo Year Maturity

5’/& ANNUM

ON CIRTIFICATES 
OF $1,000.00

One Rear Maturity

SHORT TERM

į J /4 PER ANNUM

3 or 6 month term 
Minimum $1,000.00

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa 
gerinimų duoda paskolas iki $500 00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu 
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel. Presldent

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
H O U K 8 : Mon. 13 P.M. to 8 P.M.. Tuen. » to 4. Thora. A Fri. • to 8, Sat- • to 18:80

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI DSL

PASKUBĖKIT MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ 
UŽSAKYMUS

KALĖDOMS DABAR

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išskirtina' įgaliota VNESHPO- 
SYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ — užsakymus giminėms Lietuvoje ir 
U.S.S.R

PODAROGIFTS. INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri s’unč’a DO 
VANŲ — užsakymus j VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES - SPECIALIOS PIRME
NYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per 
VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESH- 
POSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lie
tuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO- 
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BŪT AMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau, šie modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101 — $3214.00; MOSKVICH 412-IZH — $3155.00;
MOSKVICH 408-IE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ-968 — $2026.00 — 

jeigu nebus buvę anksčiau parduoti.
Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

Globė Parcel Service, Ine., 723 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Package Espress & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., Nevv York, N. Y. 10022

Arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-ves)

NEW YORK, N. Y. 10001

(212) 685-4537
Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.



šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 7 d. DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Nr. 236 (40) — psl. 6

M

J t.
f

vtuo '■*'*> »•>***««.»*

•»»

*M lotiną MAI *».***

žurnalo numeris pra- 
Vytauto Vardžio 

“Lietuva Kauno įvy-

• l LAISVĘ, 1972 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 55. Politikos žurnalas. 
Leidžia Lietuvių Fronto Bičiu
liai. Redaguoja Juozas Kojelis, 
Post Office Box 34461, Los An
geles, California 90034. Admi
nistruoja Aleksas Kulnys, 3 Silver 
Eagle Road, Rolling Hills Esta- 
tes, Calif. 90274. Žurnalo metinė 
prenumerata Australijoje, JAV ir 
Kanadoje 5.00 dol. kitur — 3.00 
dol., atskiro numerio kaino 2.00 
dol.

Naujas 
dedamas 
straipsniu
kių metais”. Autorius, puikiai iš
analizavęs sovietinės imperijos 
postalininių dešimtmečių vidaus 
situaciją, toliau jau akylai tiria 
Lietuvos pastarųjų metų okupa
cinę, partinę ir antipartinę rai
dą, sverdamas viską gana realiai 
ir darydamas išvadas. Pasekamas 
ir Lietuvos ekonominio gyveni
mo vystymasis, lyginant jį su 
kaimyninių kraštų pasiektaisiais 
rezultatais. Turėdamas prieš akis 
okupuotos Lietuvos žmogų, V. 
Vardys rašo. “Jo gerbūvis kilo la
bai lėtai ir dar šiandien tebėra, 
amerikietiškom ar europietiš- 
kom akim žiūrint, labai žemo ly
gio. Kitaip tariant, pagamintasis

• visuomeninis produktas Sovietų 
Sąjungoje, o taip pat, aišku, ir 
Lietuvos respublikoje, sunaudo
jamas ne žmonių gerbūviui kelti, 
bet partijos vadų tarptautinėm 
ambicijom siekti ir valdančiųjų 
sluoksnių privilegijoms išlaikyti”. 
Konstantavęs tautinio ir valsty
binio sąmoningumo neišblėsimą, 
o tiesiog augimą pavergtoje tau
toje, straipsnis baigiamas tokio- į 
mis išvadomis: “Šio naujo, nors! 
ir nelengvai definuojamo nacio
nalizmo nugalėjimas dabar suda
ro vieną pagrindinių Lietuvos 
valdovams politinių problemų. 
Jiems tai ypač svarbu, nes pakar
totini susideginimai Varėnoje ir 
kitur rodo masinį, toli išplitusį 
protesto charakterį. Dar daugiau, 
įvairios peticijos ir kalbos bei pa
čios Kauno demonstracijos ir 
apie jas informacija rodo, kad 
Lietuvos įvykiai nėra paskiri pro
testo prasiveržimai, bet 
dalimi Rusijos ir visos 
Sąjungos liberalų kovos 
džio ir tikėjimo laisvę, 
emigruoti, už laisvus : 
ir t. t. Šitoje kovoje dalyvauja ru
sų intelektualai kaip Solženicy
nas ir Sacharovas, o taip pat ir 
nerusai laisvės trokštą žmonės, 
kaip, pvz. žydai. Yra vis daugiau 
ir daugiau ženklų, kurie prasidė
jo sąjunga tarp rusų rašytojo 
Kosterino ir ruso—ukrainiečio 
generolo Grigorenko iš vienos 
pusės ir Krymo, totorių iš antros, 
kad rusų liberalai ir nerusai na; 
cionalistai gali atrasti bendrą 
kalbą. Tokiu būdu būtų sukur
ta koalicija, kuri bolševikams pa
dėjo laimėti valdžią. Jei taip į- 
vyktų, Brežnevui ir komunistų 
partijai tektų rimtai skaitytis su 
įvykiais, panašiais kaip Kaune, 
ar respublikomis, panašiomis į 
Lietuvą. Šiuo metu, aišku, lie 
tuviškasis tautiškumas gali būti 
ir bus užgniaužtas; pabėgimui iš 
Maskvos glėbio galimybių bent 
šiuo metu nėra. Tačiau liberalų 
—nacionalistų koalicija, laikui 
bėgant, gali pasidaryti tokia 
spaudimo grupė, kuri privers 
Maskvą duoti daugiau individu
alių laisvių žmonėms, daugiau 
autonomijos respublikoms ir 
daugiau laisvės tautiškumui. O 
tai jau būtų tikras progresas”.

Vargu ar iš anksto pomirtinei 
situacijai redaktoriaus pramaty-

darosi 
i Sovietų 

už žo- 
už teisę 

rinkimus
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Žurnalo “{ Laisvę” viršelis

Musų laikų herojai kasyklų mieste
(Atkelta iš 3 pusi.)

skleidžia spalvingas provincijos 
miesto gyvenimas, pasirodo keis
ti miesčionys: pavyzdžiui, vaisti
ninko žmona, kuri veda kinietiš- 
ką kalytę ir šaukia ja dukrele 
šauni notarienė Luiza, kurios 
“neužauga buldogas žydi sveika
ta ir šypsosi visam pasauliui”; 
vėliau su katinu išeina gražiai 
apsitaisiusi anglo laikrodininko 
našlė. Vaizdai seka vaizdus. O 
Fontano gatvėje vyksta “monpa- 
saninės prostitucijos komedija”, 
kur vyriausią vaidmenį gabiai 
vaidina prostitutė Magi ir jos 
išpaikytas ‘vyras’ Marselis. Visus 
kivirčus Armanas ] 
n ančių priežodžiu 
mų be dūmų”.

Savo veikale E. 
reiškia kaip kritinio 
sėjas. Su sinkleriška aistra 
imasi socialinio neteisingumo 
kritikos. Neprarasdamas ryšio su 
lietuviškuoju ego (patys svar
biausi ir teigiamiausi veikėjai yra 
lietuviai), “Mykolo” autorius ka
mantinėja Belgijos anglies kasyk
lų pokarines ir, matyt, dabarti
nes negeroves. Per visą knygą iš-

palydi rami- 
—“nėra na-

Cinzas pasi- 
realizmo tę- 

jis

dėstyti kaltinamojo akto rapor
tai. Tarsi girdime ryžtingą Walt 
Whitman patosą: I was the man, 
l suffered, I was thcre.

Po karo kasyklose rusų belais
vius pakeitė “Hitlerio antžmo
giai”. 1947 metais buvo verbuo
jami pabėgėlių stovyklose skurs
tų jauni pabaltiečiai, rusai, Uk
rainai, lenkai _ir kiti slavai. Bet 
jie, apgauti darbo sutarčių ir nu
sivylę vergiškomis sąlygomis, 
ėmė bėgti. Žandarai juos gaudė 
ir prievarta vežė atgal j kasyk
las. IRO pareigūnai atsisakė pa
dėti. Vienas vietinis žurnalistas 
protestuojančius bėglius pavadi
no “vargšais velniais”. Vėliau i 
barakus atvyko graikai, turkai, 
arabai, italai, ispanai, afrikiečiai. 
Į šį pragarą pakliuvo nemažas 
skaičius lietuvių. E. Cinzas gerai 
pažįsta jų likimo vingius. Ang
liakasiai anksti suserga džiova— 
silikoze, neturi pakenčiamų gy
venviečių, šachtose dažnai atsi
tinka nelaimės. Apie šv. Agnietės 
kasyklą sakoma: “Aš žinau, kad 
visos pasaulio kasyklos panašios, 
bet šitame krašte jos yra tikros 
skerdyklos”.

Tokiame niūriame fone iškyla 
šviesus personažas, sklidinas gė
rio, pasinešęs padėti skriaudžia
mam artimui. Tai efemeriškas 
Paulius — “šventasis, kruvinu 
darbu bandantis įsijungti į supa- 
gonėjusį proletariatą ir atversti 
jį prie savojo Dievo”,

Kunigo—darbininko Pauliaus 
pokalbiai su Jonu ir Ivone, su 
prostitute Magi ir senute Roza, 
ar su Didžiuoju Žanu, socialistų 
darbo sąjungos vadu, parodo jo 
moralinius principus. Jie nėra 
komplikuoti ir pagrinde taiko į 
artimo meilę, į pagalbą žmogui. 
Paulius gyvena ne gudrių speku
liacijų žodžiais, bet veiklos mo
rale. Jis myli žmones 
universalinę žmoniją, 
atskirus, paramos ar 
reikalingus individus, 
primena Dostojevskio “Idioto’ 
kunigaikštį Miškiną. Nelengva 
būti šventuoju kasdieniniame 
gyvenime, nors Pauliaus aiškini
me Ivonei formulė atrodo labai 
paprasta: “Ne, ponia, mano die
nose nėra stebuklų, gudraus te
ologo ginčų su ateistais, netikėtų 
atsivertimų; aš dirbu, lankau li-

ne kaip 
bet kaip 
patarimo j

Šiuo jis»»

tas, Kazio Škirpos straipsnis apie 
antinacinio ir antibolševikinio 
rezistento Leono Prapuolenio 
gelbėjimą iš Dachau koncentra
cijos stovyklos sutapo su paties 
Leono Prapuolenio mirtimi Chi
cagoje. Tai tragiškas, bet pras-1 
mingas sutapimas, o gal ir redak-1 
tariaus suskubtas planavimas?; 
Kazio Škirpos čia aprašytoji dip
lomatinė ir kitokia akcija šian-į 

dien jau yra spalvingas doku-1 
mentas to, kas tampa istorija.

Kruopščiai į faktus ir statisti-1 
kas yra atremtas ir Vytauto Vai
tiekūno raštas “Lietuvos bendro
jo lavinimo mokykla okupacijo
je”. J. Vingrelis, aptardamas Lie
tuvoje išleistą bolševikinio kvis- 
lingo Juozo Kondrato prisimini
mų knygą “Tolimos pabarės”,jo
je iškelia šiurpią komunistinės1 
buities tikrovę.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
akcentuojama: Romo Kalantos 
gyvybės auka, Lietuvos klausimo 
nešimas į amerikiečių mases 
(pokalbis su L. Valiuku); JAV 
LB VI taryba po trijų sesijų: sve
riama Jaunimo - informacijos 
centro vertė, užgriebiama petici
jų problema; prisimenamas Chi
cagoje š. m. liepos 25 d. miręs 
bičiulis Leonas Prapuolenis, re
cenzuojamos Jurgio Gliaudės ir 
Stasio Ylos angliškosios knygos; 
minima žurnalistikos premija, 
paskirta prof. Juozui Brazaičiui. 
Gale žurnalo redaktorius patei
kia visą eilę įdomių prof. Zeno
no Ivinskio laiškų ištraukų — 
redaktoriui teko su prof, Ivinskiu 
dažniau susirašinėti pačiais pas
taraisiais jo gyvenimo metais.

”Į Laisvę” žurnalo naujas nu-I šį naują 
meris aplamai daro įspūdį, jog I sakyti šiuo adresu: Vandenhoeck 
tai yra vienas iš pačių įdomiau-, and Ruprecht Verlagsbuchhand- 
sių mūsų šios rūšies leidinių, j 
Puslapiuose jaučiama redakto
riaus ranka ir valia. Nėra atsi
tiktinio palaidų raštų graibsty
mo. Straipsnių ir' apžvalgų tonas j 
nei nusaldintas, nei keiksmažodi-1 
nis. Visa medžiaga sutvarkyta 
žurnalistine prasme patraukliai, 
tačiau patrauklumui niekur ne
aukojant principingumo.

T i

'‘UEVMUSB MOČIUT

litauisc.h-devtsčhe.s
UdRTERBlCII

Th«wuruH l-itoankur

is

t

UI

s

R
T

* 
T

a Rtrxj-<BT

A. Kuršaičio žodyno viršelis

kiečių leidykla dabar jį tomas po 
tomo leidžia. Lig šiol šio didžiu
lio žodyno jau buvo išėję du to-' 
mai. Dabar pasirodė ir trečiasis I 
tomas, apimąs žodžius nuo nu

žiūrėti iki sukaktuvė. Leidinys di
delio formato, netoli 700 psl., ku- Į 
riuose kiršiuoti žodžiai duodami 
dviejose skiltyse. Atrodo, kad ket
virtuoju tomu žodynas turėtų 
būti užbaigtas. Tai bus vienas iš 
didžiųjų indėlių lietuvių ir vo
kiečių kalbų mokslui. Tai bus 
taipgi didelės vertės 
visam bendrajam 
mokslui, kuriame senajai 
kalbai daugeliu atvejų 

j kone raktinės pareigos.
I Ankstesniuosius du tomus ir 

trečiąjį galima užsi-

veikalas 
kalbotyros 

mūsų 
tenka

I mokslo ministerija. Redaktorė J. 
Kardelytė. Redakcinė kolegija: V. 
Grinaveckis, J. Kabelka, V. Ma
žiulis (ats. red.), J. Palionis, J. 
Pikčilingis, A. Sabaliauskas, V. 
Urbutis, H. Zabulis ir Z. Zinke
vičius, Tiražas 1500 egz. Redak
cijos adresas. Vilniaus universi
teto Lietuvių kalbos katedra, Vil
nius.

Prieš eilę nietų kalbininko 
prof. J. Kazlausko rūpesčiu Vil
niuje pradėtas' leisti kalbotyros 
mokslų žurnalas “Baltistica”, ir 
J. Kazlauskui tragiškai žuvus, 
nesustojo ėjęs. Žurnalas jau yra 
virtęs pasaulinės reikšmės kalbo
tyros leidiniu, skirtu specialiai 

i baltų kalbų tyrinėjimams. Jame 
' savo raštus skelbia įvairių tautų 
I kalbininkai baltistai lietuvių, lat- 
1 vių, vokiečių, prancūzų, anglų ir 
i kt. kalbomis. If naujame nume- 
j ryje, be kita koį yra amerikiečio 

W. R. Schmalstiego straipsnis “A 
new Look at the Old Prussian 

I Pronoun”, Z. Zinkevičiaus 
, straipsnis “Dėl K. Sirvydo Punk- 
' tų sakymų genezės ir kalbos”, A. 
Bammesbergerio “Litauisch byla, 
bila bei Mažvydas”, D. Zemzare 
“Par govju vardiem latviešu va- 
loda” ir kt.

Recenzijų skyriuje A. Laigo- 
naitė aptaria ir Chicagos Peda
goginio instituto išleistą prof. 
Prano Skardžiaus knygą “Lietu
vių kalbos kirčiavimas”. Studija 
aplamai vertinama palankiai, vi
su moksliniu rimtumu, nors dėl 
vieno kito netikslumo ir pasigin
čijant. O išvados daromos tokios: 
“Tačiau čia iškelti dalykai, ku
rių vienas kitas gali būti ir dis- 

negali 
sumenkinti didelės “Lietuvių

kalbos kirčiavimo” teorinės ir 
praktinės reikšmės. Knyga, be 
jokių abejonių, yra įdomi ir nau
dinga visiems, kas domisi lietuvių 
kalbos akcentologijos dalykais”.

• Leonas Sabaliūnas, SO- 
CIAL DEMOCRACY IN TSA- 
RIST LITHUANIA, 1893—1904. 

! Tai 19 psl. straipsnio atspaudas 
iš žurnalo “Slavic Review”, Vol. 
31 No.2 June 1972. Autorius čia 
užgriebia Lietuvos socialdemok
ratų partijos gimimo aplinkybes 
ir jos pradinį vystymąsi tautinio 
sąmoningumo kryptimi. Straips
nis skirstomas į šiuos skyrius: 
The Jews and the Poles; LSDP: 
Stage One, 1893—1899. 
Stage Two, 190T—1904; 
National Question.

gonis, meldžiuosi darbininkų 
pramogų salėse, rašau prašymus 
butų valdyboms, o kartais ir ne
drąsiųjų meilės laiškus jų mergi
noms”. Pauliaus Kristus — ne 
turtuolių, bet skurdžių Kristus. Jo 
ir kitų kunigų!—darbininkų misi
ja yra gyvojo Dievo įgyvendini
mas kasdienybėje.

Sunku pasakyti, ar E. Cinzo 
sukurtas Paulius yra tas stiprus, 
pozityvus, visapusiškas herojus, 
kurio šiandien ilgisi mūsų proza. 
Jam gal dar stinga įtikinamos li
teratūrinės gyvybės. Jis dar vaikš
to tarp žmonių lyg iš dangaus 
nukritęs ir nežino, kaip kalbėti 
su moterimi. Jam reikia ir klyst
kelių ir nuopuolio valandų. Vis 
dėlto knygoje yra epizodų, kur 
Pauliaus skaistumas ir tvirtas ti
kėjimas savo misija išlaiko egza
miną. Pavyzdžiui, drama už
griautoje šachtoje, kur jis guli ša
lia užmušto angliakasio komunis
to Neapolio — vienišas, mirtinai 
nuvargęs, sumuštais kaulais, ap
mąsto gyvenimą ir laukia mirties.

Mūsų laimei Paulius išlieka 
gyvas. Tai simboliškas laimėji
mas. Vėl matome herojiškas Jo
no pagalbos rankas, prakertan
čias tamsius anglies klodus. Lie
tuvis -ateina į pagalbą lietuviui. 
Žmogus žmogui. Reikia tikėtis, 
kad E. Cinzas Pauliaus šventa
jai misijai suras platesnius rėmus 
ir dar kartą meniškai prabils į 
mus, bandydamas įrodyti, kad 
Dievas yra pažemintųjų ir nu
skriaustųjų draugas, o šventieji 
savo veikla gaivina žmoniją.

*
Eduardas C’nzas, BROLIO MY

KOLO GATVĖ. Išeido Alg'.manto 
Mackaus Knygų le’d mo fondas 1972 
m. Chicagoj. Knygos aplankas Da
lios Rėklytės - Aleknienės. Knyga 
304 psl., kietais viršeliais, kaina 
$6.00, gaunama ir ''Drauge". Z

Mastymai apie savo 
tauta ir bendruomenę 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

organizuotai, stipriai, mus visus 
vienon šeimon jungiančiai tauti
nei Bendruomenei, kuri pajėgtų 
rūpintis mūsų lietuvybe ir mūsų 
tautos laisve bei gerove. Tad nuo
širdžiai dėkoju jūsų pirmininkui 
Vladui Seleniui, mane čia at- 
kvietusiam, ir jums visiems, at- 
vykusiems kartu pamąstyti. J 
Detroitą vykau su malonumu: 
kad jūs čia turite veiklią ir pa
jėgią Bendruomenės apylinkę, 
kad čia gausu lietuvių gyvenimui 
reikšmingų žmonių. Detroito lie
tuvių talką jaučiam visi. Tad 
baigdamas visus prašau dar kar
tą prisiminti mano, pačioj pra
džioj cituotus Jono Basanavičiaus 
žodžius, jog “žmonės, nusidavi
mų napažįstantiejie, vis yra “vai
kai”. “Nusidavimų” pažinimas 
prikėlė mūsų tautą, “nusidavi
mų” pažinimu turi būti grindžia
ma mūsų pačių tautos tarnyba. 
Pats metas susikurti sau — lie
tuvio. idealą svetur, jį perduoti 
ateinančioms kartoms ir juo pa
remti tautinės mūsų Bendruo
menės gyvenimą bei darbą!

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.
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SPARTA
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10 Barry Drive
E. Northport. New York 11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakare
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• TECHNIKOS ŽODIS, 1972 
m. liepos —rugpiūčio mėn. Nr. 
4. Leidžia Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Redaguoja G. J. 
Lazauskas, 208 W. Natoma Avė., 
Addison, III., 60101. Technikinis 
redaktorius J. Slabokas. Admi
nistruoja J. Sakalas, 7025 So. 
Rockvvell St., Chicago; III., 
60629. Metinė prenumerata 6.00 
dol., studentams 2 dol. Naujas 
numeris daugiausia skirtas Ni
tam mūsų inžinierių ir architek
tų. suvažiavimui, kuris šį savait
galį vyksta Washingtone, D. C.

3.

4.

MŪSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 
persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.

JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO. ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354

ir mūsų skyrius:

2618 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ELL. 60629
TEL. VVA 5-2466

• Alexander Kurschat, LITAU- 
ISCH - DEUTSCHES WOR- 
TERBUCH. Thesautus Lin
guae Lituanicae BandlII. He- 
rausgegeben von Wilhelm Wiss- 
man - und Erich Hofmann. Un- 
ter Mitvvirkung von Armin Kur
schat und Hertha Krick. Wan- 
denhoeck and Ruprecht in Goet- 
tingen 1972. Printed in Austria. 
ISBN 3-525-273H - 8.

Tai yra žinomojo Mažosios 
Lietuvos veikėjo, etnografo ir 
žodynininko Aleksandro Kuršai
čio (1857-1944) kone viso gyve
nimo darbo — lietuviškai—vo
kiško žodyno — pomirtinio pa
likimo įkūnijimas. Žinomoji vo-

lung, 34 Goettingen, Postfach
77, W. Germany. Trečiojo, čia kutuotinas, jokiu būdu 
minimo, tomo kaina 190 vokiš
kų markių. ,

• A. Tyruolis, TEN, KUR NE
MUNAS BANGUOJA. Lituanis-1 
tinių mokyklų šeštajam skyriui. 
Antras pataisytas leidimas. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba 1972 m. Chica
goje. Leidimą parėmė Lietuvių 
Fondas. Iliustravo Z. Sodeikienė. 
Spaudė Saleziečių spaustuvė Ro
moje. Tai nauja mūsų jaunimė
liui skaitymų knyga. Ir teksto 
parinkimu ir skoningais spalvo
tais piešiniais bei spalvotomis 
nuotraukomis šis vadovėlis daro 
puikų estetinį, kultūringą įspūdį. 
Tai knyga, kuria galime vertai 
didžiuotis išeivijos sąlygose. Lei
dinio kaina 6.00 dol. Gaunama 
švietimo Taryboje, c/o L. Rasla- 
vičius 7234 S. Sacramento, Chi
cago, III. 60629 ir “Drauge”.

• BALTISTICA, 1971 m. VII 
(2). Žurnalą leidžia Lietuvos 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio

• Kompozitorių sąjunga, vei
kianti Vilniuje, šių metų vidury 
turėjo 72 narius (47 kompozito
rius ir 25 muzikologus.

WAGNER & SONS
Typewriters Adding Ma.chi.nes 

Checkwriters
Nuomoja Parduoda—Taiso
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

i

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

IR Mfr.Gfr.TAMS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPAHY 

Manufacturers

4
CRANE SAVINGS 

ANO LOAN ASSOCIATION 
B. R. PIETKIEHTCZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Šia 
bei 
pa-

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

3314 West 63rd Street
Chicago. Illinois 60629

Telef. PBospect 6-8998

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 
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' KULTŪRINE
KRONIKA

Balys Sruoga atsiminimuose

Šitokia antrašte knyga jau pa
ruošta ir atiduota Myk. Morkū- 

^no spaustuvei spausdinti. Joje 
yra surinkti atsiminimai išeivi
joje atsidūrusių asmenų (su ma
ža išimtimi), kurie pažinojo Balį 
Sruogą. Liečiama daugiausia 
rašytojo asmenybė, ne tiek jo 
kūryba, apie kurią jau turime 
nemažai literatūros. Didesne da
lim čia specialiai šiai knygai pa
rašyti straipsniai, bet panaudo- 

A ta ir po Balio Sruogos mirties 
(1946. X. 16) Vakaruose pa
skelbtoji medžiaga, ištraukos iš 
laiškų ir kt.

Edita Stankuvienė Tarp Huron ežero salų (aliejus)
Iš X. 14 atidaromos parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

Prancūzijos tragedijos dokumentinis filmas
STASĖ SEMĖNIENE

A)

Knyga bus didelės apimties, 
sieks 450-500 puslapių, iliustruo
ta, su paaiškinimais ir svarbes
nių Balio Sruogos kūrinių biblio
grafija. Leidinyje apie B. Sruo
gą rašo šie asmenys: Dr. J. Ab- 
raitis, V. Alantas, P. Andriušis, 
V. Anysienė, B. Balutis, V. Bar- 
mienė, V. Bilevičius, M. Biržiš
ka, Vac. Biržiška, H. Blazas, J. 
Blekaitis, K. Braziūnas, J. Cicė
nas, Dr. A. Šameckaitė-Birutie- 
nė, D. Cibas, D. Danienė, L. Do
vydėnas, K. Giedraitis-Spalis, Č. 
Grincevičius. Dr. K. Grinius, 
Alg. Gustaitis, Ant. Gustaitis, 
vet. gyd. St. Jankauskas, P. Jo
nikas, V. Jonynas, V. Jonuškai
tė, J. Kardelis, M. Kasakaitytė, 
F. Kirša, V. Krėvė, J. Liūdžius, 
V. Maciūnas, M. Mackevičienė, 
M. Mackevičius, V. Mantautas, 
A. Merkelis, V. Mykolaitis-Puti
nas, Dr. E. Muller Kamp, A. Ny- 
ka-Niliūnas, J. Narūnė,, P. Orin- 
taitė, St. Pilka, J. Pronskus, V. 
Radauskienė, B. Raila, V. Ramo
jus,, V. Rastenis, A. Rūkas, St. 
Santvaras. J. Savickienė, P. 
Skardžius, R. Skipitis, V. Solvjo- 
va Olekienė Žilinskienė, J. Son- 
da, D. Sruogaitė-Bylaitienė V. 
Sruogienė, A. Sugintas, J. šer
nas, I. šeinius. H. Šilkarskis, V. 
Šilkarskis, L Šmulkštys. L. Ka- 
ružaitė-šlapelienė, J. švaistas, 
M. Vaitkus, A. Varnas, E. Vil
činskai tė-Ryselienė, J. Vilkaitis, 
St. Vykintas, Vydūnas, J. Žile
vičius ir dar keli kiti.

I

“Atsiminimus” čia išeivijoje 
leidžia Balio Sruogos žmona ir 
duktė.

į • Šie lietuviai kompozitoriai 
Vilniuje sukūrė naujus kūrinius: 
V. Barkauskas fortepioninį cik
lą “Penki Vytuko paveikslėliai”, 
L. Povilaitis — sonatą fortepio- 
nui nr. 3 (pagal M. K. Čiurlio
nio “Pavasario Sonatą”), P. Dik
čius — styginį kvartetą. (E.)

į

Edita Stankuviene, 
viešnia iš Kanados, 

Chicagoje

Spalio 14-22 d. Čiur lionio ga
lerijoje, Chicagoje, pirmą kartą 
matysime tapybos ir akvarelės 
darbus dailininkės Editos Stan-
Jcuvienės.

Kanadoje daijininkė yra gerai 
žinoma . Nuo 1968 metų ji yra 
turėjusi astuonias “Vienos mo
ters parodas ir dažnai dalyvau
ja grupinėse, jury komisijos at
renkamose, parodose. Jos dar
bus rodo trys Toronto meno ga
lerijos: Eaton’s Fine Art Gal- 
lery, The Lampton Gallery ir 
The Third Gallery, o taipgi ke
letas galerijų kituose Kanados 
miestuose

Dailininkė yra laimėjusi visą 
eilę premijų: 1968 m. Autumn 
Festival of the Arts ji buvo iš
rinkta “Most Promising New- 
eomer” (meno srityje) ir laimė
jo piniginę premiją, kurią, jai 
įteikė radijo ir televizijos ko
mentatorius Gordon Sinclair, vė
liau palankiai apie dailininkę at
siliepęs savo radijo valandėlėje. 
1971 m. laimėjo pirmą premija 
Rotary of Downsview meno kon- 
teste. 1971 m. — dvi premijas 
Huronia meno festivalyje ir 
1971 m. — premiją Hamiltono 
CKOC meno parodoje.

Toronto dienraštis “Globė and 
Mail” šitaip įvertina dailininkės 
kūrybą: ... “dailininkė piešia 
aliejiniais dažais ir akvarele. Jos 
jūros ir uostų vaizdai paimti iš 
Glaucester, Massachussets apy
linkių. Tačiau tikrą įkvėpimą 
dailininkė randa Kanados šiau
rės gamtovaizdžiuose, su nuolat 
besikeičiančiu ir audringu dan
gumi, dramatiškai pagaudama 
gamtos nuotaiką. Jos kūriniai 
persunkti subtiliu jausmingumu, 
impresionistiniu gamtos apval
dymu: Galiu užtikrinti, kad dai-

lininkės kūriniai yra tikrai verti 
susidomėjimo...”

Dailininkė E. Stankuvienė gi
mė Kaune, ten mokėsi gimnazi
joje, kurią teko baigti tremty, 
Vokietijoje. 1948 m. emigravo į 
Kanadą. Studijavo Ontario Col
lege of Art, po to Artist Work- 
shop ir pas žymius kanadiečius 
menininkus G. Otto, W. J. Hop- 
kinson, Grabam Coughrey ir kt.

Dailininkės sekanti paroda 
yra numatyta 1973 m. kovo mėn 
Lampton galerijoje, Toronte.

Algirdo Grigaičio foto 
nuotraukų paroda 
Chicagos galerjose

Algirdas Grigaitis, fotografas 
menininkas, yra pakviestas 
First Federal Savings galerijos 
Chicagoje išstatyti savo foto kū
rinius šioje galerijoje š. m. spa
lio mėnesio laikotarpyje. Tai bus 
dvylikta A. Grigaičio individua
li paroda, kurioje bus išstatyti 
spalvoti bei monochronistiniai 
darbai. Galerija yra 1 South 
Dearbom, Chicagos miesto cent
re.

Tuo pačiu paminėtina, kad 
Argus Communication leidykla 
išleido keturis A. Grigaičio spal
votus plakatus. Šie plakatai dau
giausia skiriami mokyklų jauni
mo naudojimui.

• Vilniuje išleistas neseniai 
mirusio Aug. Griciaus apsaky
mų rinkinys “Tėvų tėvai”. Ap
ima 1924-1959 m. kūrybą. Jauni
mui išleista Petro Tarasenkos 
istorinė apysaka “Pabėgimas” 
— vaizduojamas didž. Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio pabėgi
mas iš kryžiuočių nelaisvės. Tai 
jau antras šios knygos leidimas.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

tr kitokioms progoms
BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA
<443 VV. U3rd Street, Chicago, Illinol> 

TEL. PR ft-Otm — PR H-OSS1

sorrow and the pity” Režisierius Ophuls taipgi su- 
, yra Marcei Ophuls nepaprastai • rado nacių okupacinės kariuo- 
4 vai. ir 20 min. dokumentinis' menės Clermont-Ferrande ko- 
filmas apie nacių okupuotą 1 mendantą ir išgavo iš jo skaus- 
Prancūzija. Tai puikus mišinys i mingai daug ką atidengiantį in- 
praeities ir dabarties, sielą eg-|terview jo dukters vestuvėse, 
zaminuojančių klausinėjimų ir 
dvasią deginančių atidengimų ne kad visi šie žmonės iš bet kurios 
tik apie prancūzų charakterį, bet I pusės nesprendžia dorovės klau- 
ir visą žmoniją krizės metu.

Išėjęs iš teatro, žmogus dar 
ilgai nepamirš, ką matęs, nes vi
sa tai taip stipru ir tikra, kaip 
tikras yra pilnas širdgėlos ir 
gailesčio visas gyvenimas. Tokia 
ir antraštė parinkta, 
damas filmą, žiūrovas 
keistą jausmą, kad lyg ir jis 
pats būtų praleidęs ištisus me
tus mažame prancūzų miestely 
Clermont — Ferrand, lyg būtų 
pažinęs jos gyventojus ne tik iš 
vardų ar veidų, bet būtų žinojęs 
visas jų mintis. 
Pavyzdžiui, tas linksmasis par
davėjas buvo žymusis “pulkinin
kas” Gaspar, rezistencijos did
vyris. O vietinis vyrukas buvo 
taip paveiktas Trečiojo Reicho, 
kad įsirašė į prancūzų savano
rių kuopą ir išėjo, vilkėdamas 
vokiečių uniformą, kariauti su 
rusais. Ir vėjo nuglostytu veidu 
senas ūkininkas, kovojęs pogrin
dy, gerai žino, kuris jo kaimynų 
išdavė jį naciams, bet neima to 
į galvą.

Šiame beveik puspenktos va
landos trunkančiam filme spren
džiama kaip tik toji mintis, kad 
dabar — po trijų dešimčių me
tų — atrodo, jog jie visi dalijasi 
tuo pačiu dvasiniu išsisėmimu.

Okupacija buvo toks sudėtin
gas, pilnas painiavų dalykas, 
tiek daug žmogaus prigimties 

I ten įvelta, kad negali tiksliai pa
aiškinti pašaliečiui ( kartais, gal 
būt, ir sau pačiam), kaip koks 
nutarimas buvo pasiektas ir ko
dėl kai kurie prancūzai kolobo- 
ravo su vokiečiais, kai tuo tar
pu kiti priešinosi pogrindy, o 
dauguma paprasčiausiai tik tę
sė savo darbą, kaip ir anksčiau.

Režisierius Marcei Ophuls 
praleido daugiau pora metų, 
rinkdamas medžiagą pusei šim
to valandų filmui, kuris buvo su
karpytas ir suredaguotas čia 
minimam “širdgėla ir gailestis”. 
Jis kalbėjosi su nežymiais, pa- 

1 prastais žmonėmis, o taipgi su 
tokiais garsiais galiūnais, kaip 
Pierre Mendes-France, Georgės 
Bidault, Anthony Eden ir vokie
čių apsiginklavimo viešpačiu Al- 
bert Speer„

Krintąs j aki dalykas yra tai,

Jr

Stebė- 
turės

simo, mėgindami paaiškinti sa- 
|vo veiksmą. Nei vienas nesako, 
kad ką jis darė, darė įsitikinęs, 
kad jis teisus, o antroji pusė bu
vo neteisi. Tai buvo tikrai jų ko
vos pagrindas, tačiau jie per
daug drovūs pripažinti, lyg gė-1 
dytųsi taip gilaus motyvavimo.

Vietoje to, jie sumini gan ba
naliai skambančias priežastis, 

I kol žiūrovas susivokia, kaip jau- 
' dinantys iš tikrųjų yra jų išsi- 
I sukinėjimai.

Pavyzdžiui, senasis ūkininkas 
nuėjo į pogrindį ir rizikavo savo 
gyvybe, nes jam įgriso girdėti 
restoranuose, jog nėra mėsos. “O 
čia sėdėdavo vokiečiai, ėsdami 
mėsą, kiek tik jiems tilpo, o tai 
juk buvo mūsų mėsa — pran
cūzų jautiena!”

Iš kitos pusės, prieš žydus nu- 
sistačiusios aristokratiškos šei
mos sūnus nuėjo su naciais, nes 
“ką daugiau mano klasės žmonės 
galėjo dĮaryti ? Tebuvo tik du są
jūdžiai, galėjusieji pakeisti pa
saulį — komunizmas ir fašiz
mas, o aš, aišku, negalėjau būti 
komunistu. Pagaliau, mus tru
putį jaudino Hitlerio veiks
mai...”

Tačiau Ophuls aiškiai išveda, 
kad dauguma prancūzų nebuvo 
nei vokiečių šalininkai, nei re
zistencijos nariai. Jie gana ra
miai ėjo kartu su kolaborantine 
Petaino ir Lavalio valdžia.

Filmas pabrėžia, kad Prancū
zija buvo vienintelė tauta, kuri 
faktinai kolaboravo karo metu 
su naciais, ir de Gaulle “laisvie
ji prancūzai” Londone buvo keb
lioje padėtyje, nebūdami valdžia 
tremtyje, nes Prancūzijos val
džia pasiliko faktinai savo tėvy
nėje.

Tie, kurie “ėjo kartu”, darė 
tai ne dėl to, kad jiems trūko 
patriotizmo ar dvasinio nugar
kaulio, bet dėl to, kad jiems ta
da atrodė tai parankiau.

Kas filme atvaizduota pui
kiausiai už visa kita, yra išven- 
girnas abstraktizmo, o davimas 
puikių, gyvų žmogiškų portre
tų asmenų, mėginusių tvirtai 
stovėti ant savo nuosavų kojų 
chaotiškais laikais.

Anthony Eden, kurio paties. tautos, kuri visa tai pati juto.” 
politinė karjera buvo sužlugdy-1 Savo painumu, savo žmoniš- 
ta Suezo krizės, ištaria išmintin- tumu, savo nuoroda, jog neįma- 
giausius žodžius visame filme, i noma rasti šioje problemoj leng- 
žodžius, kurie išreiškia tiesiogiai i vo sprendimo, šis filmas yra vie- 
ir paprastai, ką Ophuls, atrodo, nas stipriausių ir reikšmingiau- 
mums savo filme sako: “Tas, šių dokumentinių filmų, kada 
kuris neiškentėjo okupantų bai- nors pastatytų. Tinka visai šei- 
sumų, neturi jokos tesės teisti; mai.

HIGH RATES
C PCT
V Aimuin.T

Passbook 
Accounts

Per Annum 
$1000 or mi>ri

Certificates
1 year mm

PAID QUARTERLY

—-AT —

BRIGHTON
SAVINGS t LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

(VVest of California Avenue)

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum 
investment 

Bonus
Certificates

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Teiti. GRovehlU 6*2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

UKATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

Jaudinančiais mūsų brolių tėvynėje kančios epizodais išmarginta, iš 
pirmųjų šaltinių paruošta dokumentuota

MATO RAIŠUPIO 
knyga

DABARTIES KANKINIAI
Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias 

pirmojoje ir antrojoje Sovietų okupacijoje

ši 
už

jau atspausdinta 8-ju “Krikščionio Gyvenime’’ knygų serijos tomu. 
436 pilsi., kietais viršeliais, su daugeliu iliustracijų knyga gaunama 
10.00 dol., perkant ją atskirai. “Krikščionio Gyvenime" prenumerato
riams, išimties keliu, ji atiduodama už pusę kainos.Ta privilegija gali 
naudotis ir nauji prenumeratoriai. Užpildžiusieji ir atsiuntusieji šią at
karpėlę nurodytuoju adresu gaus knygą paštu j namus.

ATKARPĖLĖ

“Krikščionio Gyvenime” Adminstracijai 
4545 VVest 63 Street
Chicago, III. 60629

Prašau įrašyti mane į “Krikščionio Gyvenime” prenumera- 
atsiųsti M. Raišupio “Dabarties Kankinius” už pusę kainos 
ir siuntinėti ateityje išeisiančias šios serijos knygas su 25%

I n• tonus,
i ($5.00)
> nuolaida.

□ Prašau atsiųsti...........egz. “Dabarties Kankinių”.
i □ Siunčiu prenumeratos mokestį už “Dabarties Kankinius” $5.00

□ Siunčiu už ............... egz. “Dabarties Kankinių”. . . $.....
□ Atsilyginsiu* gavęs knygas.

Į Vardas, pavardė ................. .........................................................................

| Nr. ir gatvė ..................................................................................................

| Miestas ir valstybė ......................  „•.........................

| Zip Code .......................................... . ..............................................................

............

■

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenua

Telefonai: LA 3-0440 ir LB 3-9U52
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

POVILAS L RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

ANTANAS M. PHILUPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
3814 W. 23rd PLACE Tol Vlrgtnla 7-6673
3424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11028 Southvrest Hlghw*yt Palos Hills, DL TeL 974-441*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayetts 3-357!

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. UTUANICA AVĖ. TsL YArds 7-1138-1181

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASAITIS — BUTKUS
'446 8 50tb AVĖ CTTERO. HJL TeJ. ai.yroplc 2-lOOt
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SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

DIDŽIOJI PAŽADŲ REIKŠME
Kas žemėje būtų, jeigu niekas 

nieko nebežadėtų. Ypač šiais rin
kiminiais metais padaugėja paža
dų, tiek visi visko žada, kad net 
baisu, nes antraip visko turėda
mas žmogus bus sugadintas am
žių amžiams. Pirmiausia, žinoma, 
tenka pradėti nuo prezidentorinių 
kandidatų. Štai, McGovemas, 
demokratiškai tiek daug žada pi
nigų, kad tiesiog žmonės nežinos, 
kur tuos pinigus dėti. Gi jo sep- 
tinitaeilis viceprezidentas Shri- 
ver, lietuviškai devintas vanduo 
nuo kisieliaus, irgi žada rojų ir 
visiems respublikonams galą. 
Ta proga tenka prisiminti dr. K. 
Sruogos pasakojimą apie Biržų 
perkrikštus, kurie į savo tikybą 
perėjusiems žadėdavo porą litų, o 
paskui neduodavo, nes esą tas ti
kėjimas perėjusiems žmonėms 
tiek daug duoda gėrybių, kad tie 
du litai tik nulis. Busimasis prez.

Pažadų žmogelis ant pažadų kal
nelio.

McGovern taip pat mano, kad 
jei tų tūkstančių visiems ir ne
duos, bet turint tokį prezidentą, 
kaip jis, nebebus reikalingi ir 
tūkstančiai.

Taigi būtiĮ liūdna be žadėji
mų. Štai Maskva pažadėjo Egip
to valdovą įsodinti Izraelio sosti- 
nėn dar pernykščiais metais, gi 
dabar visus ruskius Sadatas išso
dino iš Egipto. Prieš kiek laiko 
Sov. Rusija buvo pasižadėjusi 
pralenkti Ameriką, bet šiais lai
kais, matyt, kad galėtų pasistip
rinti ir geriau lenktynėse daly
vauti, perka toj supuvusioj Ame
rikoj grūdus, iš kurių virs košę. 
Todėl Amerikoj ir šaukštų užsi
sakė.

Pažadėjimų apstu lietuviškuo
se plotuose. Štai, jau anksčiau bu
vo veiksnių pažadėta išleisti įvai
rių knygų angliškai apie Lietuvą, 
apsčiai metų po pažado, bet nie
kas dar niekur tų knygų nematė. 
Jonas Karvelis pasižadėjo išleisti, 
kiekvieną knygą, kurios kas nors ! 
nupirks bent 300 egz., bet nie
kas tais pažadais netiki, taigi taip 
kiekvienas sau ir leidžia knygas, 
vis pridėdamas iš savo, o ne iš; 
Jono Karvelio kišenės.

Prieš kiek laiko išėjo laisvo • 
žodžio mėnraštis. Mėnraštis lais- j 
vo žodžio, bet kadangi tas žodis 
tik sau, taip kitiems juo ir neten
ka pasinaudoti. Prieš kiek laiko 
buvo pasižadėjęs St. Pilka iš
spausdinti knygą apie teatrą ,bet 
juk tam. ir pažadai, kad žadėtum, 

ypač dar iteatriniuos reikaluos, 
kur visada sakoma ne savo, bet 
kitų žodžiai. Dar prieš kiek laiko 
rašyt. Stasys Tamulaitis žadėjo 
kasmet Kultūros fondui po dvide- 
šimkę, bet šiais laikais ne tik tų 
pažadų, bet ir paties žadėtojo 
niekur nebematyti. Visuomenė 
sutiktų ir su kompromisu, suk 
juos galas tuos dolerius, kad tik 
pats Tamulaitis atsirastų.

Pažadams nėra ribų, nes jie
nieko nekainuoja. Taigi žadės
aukoti Lietuvių fondui, žadės
skaityti ir pirkti knygas, žadės
atsilyginti už laikraštį, žadės LB 
su Altą seseriškai pinigais daly
tis, žadės vaikai mokytis, o tėvai 
negerti ir nerūkyti. Ir kaip neža
dėsi, kai dabar pažadų amžius, o 
visom kainom kylant, pažadai 
vienintelis dalykas, kuris nieko 
nekainuoja. S. L.

LINKSMI SAKINIAI
DR. J. GIRNIAUS PASKAITOJ 
MOKYTOJAMS DAINAVOJE

— Romantiškais laikais buvo 
mada džiova sirgti; dabar — 
eiti pas psichiatrą.

— Yra saugumo ir nuodėmėje. 
Kitaip nenusidėtumėm.

— Pats bjauriausias savęs ap- 
; airibojimas — kai iš visų mote- 
I rų turi pasirinkti vieną.

— Nesvarbu, kad vaikai grįš 
iš stovyklos pametę kelnes ir ap- 
sikūlę; su tais, su kuriais apsi- 

[ kūlė, bus vėliau ir draugai.
— Nieko nėra graudesnio, 

kaip rašyti nekrologus jau se- 
Į niai mirusių žmonių.

— Žmogus lięka vaiku tol, kol 
jį bari ir glostai.

Man visada moterys labiau pa
tikdavo, visada su jom geriau 
sekdavosi, jų draugystė tebėra 
malonesnė.

Br. Raila

WH0

Pažadėti nėra sunku, bet svarbiausias rūpestis kas už visus pažadus 
mokės.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĘ PRISIMINUS

/š kunigo J. Vaišnio pamokslų

Dievas — ne vaistininkas.
Kunigas yra. Dievo mikrofo

nas.
Nedidelė nuodėmė, kad vyras 

su žmona susipyksta.

Priešdėlio galia
L. Eimantas, pamatęs užrašą 

“Dainavoje alkoholiniai gėrimai 
draudžiami”, siūlė patobulinti 
kalbą, pridedant prie paskutinio 
žodžio priešdėlį ap-.

Išsprendė sunkiausią 
uždavinį

Iš Los Angeles I. Medžiukas 
sakė: “Turėjome 8-tame skyriuje 
visai nesimokantį, nedrausmin
gą ir nesuvaldomą mokinį, bet 
jis pats, mokslo metams besibai
giant, išsikėlė į Chicagą.

DR. A. KLIMO 
KALBOS PATARIMAI

— Ar apsimoka taisyti, jei 
vaikas, ištardamas kokį garsą, 
aspiruoja. Taisomas vaikas ga
li mums įspirti.

— Gyvuliai — geriausi moky
tojai Avelė sako:meee, o tu, vai
ke, sakyk e, karvutė šaukia:mū- 
mū-mū, o tu sakyk ū.

TIKRAS PASITEISINIMAS
Vyras su draugais ilgokai, iš 

darbo grįždamas, užtruko kar- 
čiamoje ir bijo grįžti namo, gal
vodamas, kaip pasiteisinti. Stai
ga jam atėjo gera mintis, ir jis 
paskambino žmonai:

— Brangioji, nemokėk išpirki
mo sumos, aš jau ištrūkau iš ne
laisvės.

KNYGA IR TORTAS
“Jeigu ateis laikai, kad knygą 

reikės leisti kaip tortą gegužinė
je iš varžytynių, tai gal geriau 
jos neleisti.”

Br. Raila

Lempa ir elektra

“Valstiečių Laikraštyje” 20 
gyventojų vardu St. Navickas 
rašo. “Mes, paprasti Šiaulių vais
medžių medelyno gyventojai, 
esam papuolę į didelę bėdą. Prieš 
kurį laiką gyvenome vienkie
miuose. Elektros nebuvo, teko 
deginti žibalą. Pripratę buvom, 
taip, rodos, ir reikėjo. Užtai su 
didžiausiu džmugsmu kėlėmės į 
gyvenvietę. Žmonės tik ir kalbė
jo: “Gyvenvietėje elektra bus, 
radijo pasiklausysime, televizo
rių pažiūrėsime. Ir skalbti ran
kom nereikės...”

Bet mūsų svajonės sprogo 
kaip muilo burbulas. Nematom 

I elektros šviesos. Vėl teko grieb
tis žibalinių, kai kas žvakių pri
sipirko. Elektros linija praeina 
vos už 150 metrų, bet niekas ne
siteikia prijungti. Kreipėmės į 
elektros tinklus. Ten mums trum 
pai atsakė:

— Projekto nėra. Kai bus, ta
da ir šviesa bus. Darbus nors 
šiandien galime pradėti.

Ruduo beldžiasi į duris. O mes 
lyg prieš šimtmetį gyvename. Ir 
kas taip ilgai galvoja tą projek
tą.”

Apie vaišes ir senatorius

“Dirvoje buvo rašoma apie LB 
surengtas vaišes šio krašto sena
toriams ir kongresmanams:

“Viena, čia lietuviai pasirodė 
toli atsilikę nuo šių dienų tikro
vės. Lyg dar tebegyvename caro 
Nikalojaus laikus. Šiandien juo
kinga girtis kaloringais valgiais 
ir pyragais', riebiais saldumy
nais, kai jau plačiai viešumoje 
šaukiama dėl kalorijų ir choles
terolio pertekliaus”.

Kad senatoriai buvo pasipik
tinę maistu, tai liudija ten buvu
sieji. Netruko 'nei pusantros va
landos, kaip pėrpykę senatoriai 
su kongresmanais viską suvalgė 
ir vėliau atvykusius svečius teko

Biblioteka su vokiškais, prancūziškais, kanadiškais ir amerikietiškais 
kūriniais.

Nekenksminga kronika
—..Žmonės ir žvėrys. .. Tokio 

(Japonijoj) zoologijos sode, kad 
lankytojai galėtų geriau susipa
žinti su laisvėje gyvenančiais 
plėšriaisiais žvėrimis, pasikeitė 
vietomis. Čia laukiniai žvėrys 
laisvai bėgiojo, o lankytojai bu
vo vežiojami uždarytuose geleži
niuose narvuose.

— Ūsų problema Brisbanes 
Australijoj psichiatras dr. Nevil- 
le Parker, padarė pranešimą 
šeštame metiniame Australijos 
ir New Zealand psichiatrų kong
rese. Jis tvirtina, (kad beveik visi 
australai vyrai, kurie nešioja 
ūsus yra arba apsėsti tam tikros 
vienos idėjos (by a fixed idea), 
arba psichopatai, arba impo
tentai, girdi, tai rodo statistiniai 
duomenys. Jis pareiškė, kad dvie
jų metų laikotarpį stebint ūsotus 
Australijos vyrus, aiškėja, jog tik 
vienas iš šimto ūsočių, 16-45 m. 
amžiaus grupės, nepriklauso vie
nai iš tų kategorijų.

—..Vagies nusivylimas. Mar
selyje, Prancūzijoje, vienas vagis 
iš batų krautuvės pavogė 200 
batų. Koks jo buvo nusivylimas, 
kai ramioje vietoje patikrinęs pa
tyrė, kad visi buvo tiktai kairės 
kojos batai.

—..Pagerino katastrofą. Romo
je įvyko automobilių katastrofa, 

tik kava vaišinti. O, aišku, kai 
žmogus supykęs, tai visokių nie
kų prišneka. Taip ir su tais se
natoriais. Prisivalgę kaloringų 
kepsnių ir pradėjo dėkoti ir pra
šyti kad ir kitais metais pana
šiai juos vaišintų. Gi bendruome- 
nininkams ir amerikiečių repor
teriams to tik ir reikėjo, tuoj į 
laikraščius su aprašymais.

Esą LB vadams nereikėjo ig
noruoti lietuviškų valgių, ku
riuos valgė lietuvis artojas per 
šimtus metų. Kodėl nebuvo gali
ma ant vieno stalo padėti didelį 
puodą šalto mutinio? Jeigu bu
vo senatorių, pageidaujančių šil
tesnių valgių, buvo galima turė
ti ir lengvai užbaltytos zacirkos. 
Gražiu lietuvišku papročiu visi 
senatoriai galėjo viską srėbti iš 
vieno puodo. Tik įsivaizduokime, 
milijonai amerikiečių televizijo
je stebi šį didingą vaizdą: apie 
stalus sustoję senatoriai, kong- 
resmanai tiesia šaukštus ir, drau 
giškai kalbėdami apie seną lietu
vių kultūrą, valgo visi iš to pa
ties dubenio. Aišku, neskubėda
mi, mandagiai, stengdamiesi kai
myno alkūnės nepastumti, kad 
tradicinis lietuviškas valgis ne
išsipiltų. Džiaugsmas ir pasidi
džiavimas užtvindytų lietuvių 
krūtines, gi amerikiečiai žiūro
vai pavydėtų ir stebėtųsi, kad 
lietuviai išlaikė tokias garbingas 
tradicijas.

O pagal “Naujienas”, bendruo 
menininkai tyčia suruošė šias 
“vaišes” tik tris dienas prieš 
įvykstant didingai Pabaltiečių 
Konferencijai, kurioje turėjo 
gausiai dalyvauti senatoriai ir 
kongresmanai. Pasirodo, LB 
tikslas buvo prišerti garbingus 
senatorius, kad šie susirgtų 
ir nedalyvautų konferencijoje. 
“Naujienos” neklydo. Nei vienas 
senatorius neatvyko pas pabal- 
tiečius, be abejonės — visi sir
go. Tai, va, prie ko privedė Bend 
ruomenės “vaišės”.

tačiau abudu vairuotojai išliko 
sveiki, nors automobiliai ir nu
kentėjo. Tačiau greitai jie pradė
jo vienas kitą kaltinti ir muštis. 
Su perskeltomis galvomis pusgy
vius policija juos nugabeno į ka
lėjimo ligoninę.

— Rūpinasi profesija. Califor- 
nijoj per 500 kolegijų mergaičių 
pasiūlė pravesti įstatymą, kad 
būtų leista viešai prostitucija.

PAMOKSLININKAS IR 
MOKYKLA

Pamokslininkas kalba, kad, 
atėjus dienai, griaus perkūnai, 
liesis lietūs, drebės pasaulis.

Mažas berniukas kreipėsi į mo
tiną:

— Mamyt, tą dieną tikriausia 
nebus mokyklos.
PAAIŠKĖJO, KAD LIETUVIS

“Sandara” rugsėjo 22 d. nu
meryje paskelbė žinią: “Valdas 
Adamkus, Vidurinių rytų regio
no U.S. Environmental Protek
cijos agentūros administrato
riaus pavaduotojas, yra Ameri
kos lietuvis, gyvenąs Chicagoje.

SENELIS IR INDĖNAI
— Jonukai, kodėl nežaidi in

dėnais su seneliu?
— Negaliu, nes jis yra nu

skalpuotas.

Integracija Chicagos lietuviškam Marąuette Parke. Nuotr. A. Gulbinsko

1 NARSUS TAUTIETIS
(Lietuvių fondo dešimtmečio proga)

Štai Lietuvių fondo šaunios sukaktuvės, 
Pastato didžiulio, kuris remia mus, 
O aš Vis džiaugiuosi, į jį nepakliuvęs, 
Atremiu, taip sakant, priešo puolimus.
Ir jei kada gundo Kazys Ambrozaitis 
Ar daktaras Razma draug su Baluku, 
Antanas Rėklaitis ar Jonas Valaitis, 
Aš tuoj patyliukais bufetan suku.
Tvirtina, kad fondas išeivijai skirtas, 
Mums išsilaikyti laiko vandenuos,
Na, o aš, prie sienos retkarčiais prispirtas, 
Jau sėkmingai metų dešimtį ginuos.
Ir aš taip kovoju, kaip retai kas gali,
Niekas nugalėti nepajėgs, žinau, 
Ir daktaro Poškos kaldinto medalio 
Aš mažų mažiausia jau nusipelnau.
O jeigu pagauna iš kurių bent vienas,
— Aš dar pagalvosiu, — tyliai atsakau 
Ir, tarytum Margis ten kokiuos Pilėnuos,, 
Visada puolimą didį atlaikau.
Tas Lietuvių fondas sėja tūkstantinėm 
Ir per amžių amžius vis toliau jas neš, 
Betgi ne tas fondas yra geležinis, 
Bet jau geležinis tai tikriausiai aš.

Mikas Mužikas

PAGALVOKI, KĄ SAKAI
Mokytojas vaikams pasakoja, 

kad reikia pagalvoti, (ką sakai, ir 
reikia, prieš ką sakant, suskai
čiuoti ligi penkiasdešimt.

Kitą dieną mokytojas dirba 
chemijos kabinete ir daro bandy
mus. Jis girdi, kaip klasė murma, 
ir, kai atsigręžė, klasė pradėjo 
garsiai skaičiuoti:

— Vienas, dvidešimt penki, 
dvidešimt septyni, trisdešimt ir 
keturiasdešimt..

— Kas atsitiko? — nustebo 
mokytojas.

— Tavo švarkas dega, — su
šuko vaikai.

MEDŽIOTOJO LAIMIKIS
Stungutis parėjo iš medžiok

lės su tuščiu krepšiu. Žmona 
klausia jį:

— Juozai, o kur gi tavo lai
mikis?

— Ligoninėje, — atsakė me
džiotojas.

KAIP NAMIE
Londono traukiny džentelme

nas, išsiimdamas iš kišenės ci
garą ir atsiprašydamas, klausia 
šalia savęs sėdinčią nepažįstamą 
ponią, ar jis galįs sau užsirūkyti.

— Galite, lygiai taip pat, kaip 
ir savo namuose, —atsako po
nia.

— “All right”, —burbteli 
džentelmenas, cigarą atgal įsikiš
damas į kišenę.

ABSTRAKTISTAI
Grįžęs iš anapus geležinės už

dangos menininkas pasakoja apie 
meno suklestėjimą sovietinėse 
respublikose, ypač “tarybų” Lie
tuvoj.

— Ar teko sutikti tenai daili
ninkų abstraktistų? —ipaklausė 
pranešėją vienas ilgaplaukis.

— O, taip, — atsakė meni
ninkas. —Mačiau vieną gatve 
einant ir paskui jį sekant du ci
viliškai apsirengusius socrealis- 
tus.....

— Ką daryti, jei mokytojo 
metodas netikęs, bet geri rezul
tatai? St. Barzdukas

MINTYS PRAKALBOMS 
PAGERINTI

— Būdami 18 metų, mes žino
me visus atsakymus, gi 60 m. 
būdami, susimaišome jau nuo 
klausimo.

— Blogiausia su šių laikų jau
nimu yra tai, kad per daug miš
ko yra perdirbta į garažus.

— Vaikai yra angelai, kurių 
aparniukai trumpėja, kai kojos 
ilgėja.

— Kas nieko nepergyvena, tas 
visus pergyvena.

— Jeigu kitų planetų gyvento
jai panašūs į mus, ar verta steng
tis užmegzti su jais ryšį?

— Jaunystės klaidos dažniau
siai pasmerkiamos tik todėl, kad 
senatvėje neįmanoma jų pakar
toti.

— Nepjauk šakos, ant kurios 
pats sėdi. Piauk šakas, ant ku
rių sėdi kiti.

— Kandi šypsena gali būti ir 
bedantėje burnoje.

— Girkime blogus rašytojus, 
o geri, jeigu tik bus išleisti, ir 
taip gyvens.

— Jaunas rašytojas gerai žino
jo du dalykus: kad jis yra ga
bus ir kad kiti — negabūs.

— Patirtis rodo, kad vis dėlto 
protingiau apie knygas kalba 
tie kritikai, kurie jas skaito.

Amerikiečių spauda taip vaizduoja 
Davis susitikimą su liaudim Mask
voje. — Paimk mane į Ameriką, 
komradka Angele Davis, aš noriu, 
kad ir mane kapitalistai taip 
skriaustų, kaip tava.
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