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KAD NAUJIEJI NEBOTŲ TUŠTI
’ Štai jau ir S"
giirdėti, taipgi be -jokių tautinių 
Sakių ar dainų švenčių, -be jau- 
nimo ir senimo kongresų, net be 
mokslo ir kūrybos simpoziumų, 
žodžiu — beveik be nieko. Tai 
ką gi veiksime ir už ko griebsi
mos šiais, takiais, iš paviršiaus 
žiūrint, tuščiais melais?

Visuomenininkai ir politikai 
savo keliu, o “Draugo” kultūri- 

' niam priedui pirmoje eilėje rūpi 
paieškoti i klausimą atsakymų, 

■ liečiančių grynai kultūrinės veik
los sektorių.

Kada plataus pobūdžio visuo
meniniams žygiams bendruomenė 
nešaukiama, yra pats geriausias 
laikas kiekvienam; susikaupti sa
vyje, padaryti lyg ir sąžinės sąs-
kaitą, svarstant, kiek aš pats pri- •teatro, muzikos, dailės ir pan. 
sidedu savo talkai ir savo asme-1 apraiškoms būtų labai “į sveika-

' raišku nusiteikimu prie išeivijos 
kultūrinio lygio pakėlimo. Juk 
ųe kuo kitu, o kiekvieno asmeniš
ku užsiangažavimu ir įnašu yra 
matuojamas bei j palaikomas vi
sos visuomenės kultūrinis gylis ir 
plotis. Siekiant itjiad išeivijos nau
jų kultūrinių prasiveržimų, tebū
na šie metai kif kivi ertam savo

■ kultūrinių nusiteikimų patikri
nimo ir pasiryžimo metai. O 
nuoširdžiai šia' kryptimi einant, 
galima laimėti lietuvių tautai 
nemažesnių kreditų, negu viešo
jo -pobūdžio manifestacijomis.

negalįm išsiversti be kasdieninės 
duonos, o kur tik įmanoma, ir 
by' juodos, rupios,, lietuviškos 

■duonos. Reikalui esant, ilgai ne- 
svarstom, nešderąm ir dėl kon
jako butelio. O ar tokia būtiny
be laikome ir lietuviškos knygos 
pirkimą? Ar pagalvojam, jog ji 
turi būti kasdieninis mūsų lie
tuviškos dvasios maistas ,jei ne
norim, kad knygų leidyklos vi
sai užsidarytų ir kada nors istori
ja mus lygiai nubrauktų, kaip ir 
praėjusių amžių mūsų bajorus, 
ranka numojusius į lietuvių kal
bą. Šiandien gi vien tik kalbos 
jau neužtenka, o reikia sava kal
ba ir aukšto lygio kultūrinių ap
raiškų, jeigu norime su kitomis
tautomis kalbėtas 'kaip lygūs su | nį-kūrybinį gyvenimą skatintų ir

lyigiais ir išlikti matomu žiedu 
žmonijos kultūrų puokštėje. Tad 
ir lietuviškų knygų pirkimą 1974 
metais reikia kiekvienam bent 
padvigubinti.

Taipgi tegu nebūna svarstymo 
eiti ar neiti į lietuviško teatro 
spektaklj, meno parodą, knygos 
pristatymą ar koncertą. Tebūna 
tik eitil Gal kartais visų šių ap
raiškų įkūnijimas ir nebus aukš
čiausio meninio lygio, bet tegu 
būna ir jų trūkumai matomi, 
apie juos tarpusavyje tegu būna 
kalbama, net spaudoje parašo
ma, jais sielojamasi ir trokštama 
jų kilstelėjimo aukštyn. Šitokio
se nuotaikose paprastai ir kopia
ma į viršūnes.

Taipgi pačioms lietuviškosioms

tą”, kad neužsidarytume vien tik 
savuotėje. Gyvendami laisvojo 
pasaulio centruose, bent laiks 
nuo laiko turėtume užsukti ir į 
mūsų gyvenamų kraštų geruo
sius spektaklius, koncertus, me
no galerijas bei mokslinio-kūry- 
binio pobūdžio suvažiavimus, 
bibliotekas, paskaitas. Tada pa
tys aiškiau pamatytume, kur 
mes stovime, dėl ko reikia rausti 
ir dėl ko didžiuotis. Šitaip pla
čiau j šiandieninę pasaulio kul
tūrinę raidą žvelgiant, gal tada 
ir pas saviškius atėjus ir jų dar-

xx . . , . , ,v. , , bus vertinant, nereikėtų skųstis,Štai, niekas nesiskundžiant, kad , , « . , . . , ,
<».!___i._ i...kad nieko nematau, nieko nė-

girdžiu ir nieko nesuiprantu”.

Plačiau po pasaulį dairantis, 
juo labiau nereikėtų nusigręžti 
nuo pavergtos Lietuvos kultūri
nio gyvenimo ir tenykščių kul
tūrininkų laimėjimų sunkiausių 
varžtų sąlygose. Tenykštė gera 
knyga, plokštelė, lituanistinis 
veikalas ar paveikslo reprodukci
ja mums lygiai turėtų būti sava. 
Gi pelus nuo grūdų patys turi
me sugebėti atskirti ir žinoti, J:ad 
ten partiniai pelai kiekvienam 
saikui yra būtini, o už kiekvieną 
grūdą kūrėjas kovoja sava rizika.

Neturėdami išeivijoje valsty- 
■ binių institucijų, kurios kultūri-

KAIP GIMĖ NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Juozas Audrius

“Draugo” 1973 metų lapkr. 
23 d. kronikoje tilpo žinutė, kad 
jau išėjo iš spaudos lituanisti
nėms mokykloms skirtas Lietu
vos žemėlapis. 2-jo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu jo da
lyviai ir lankytojai turėjo pro
gos tą žemėlapį apžiūrėti Jauni
mo centre, Chicagoje. Pravartu 
pateikti pedagogams, kurie nau
dosis tuo žemėlapiu mokyklose, 
o taip pat ir platesnei visuome
nei kiek žinių apie to žemėlapio 
atsiradimą ir problemas, kurias 
teko spręsti, jį sudarant. Malonu 
pažymėti, kad tai nėra tik vieno 
asmens darbas, o sutelktinis, 
nemažo būrio mūsų mokslo 
žmonių, pedagogų ir mūsų bend
ruomenės Švietimo tarybos na
rių.

Kaip matyti iš kartušo, žemė
lapį sudarė J. Andrius, išleido 
JAV LB Švietimo taryba, spaus
dino Rand & McNally žemėlapių 
leidykla Chicagoje. Tai yra fizi- 
inS, Bitmėmie Lic-'
tuvos žemėlapis, svarbiausia 
skirtas lituanistinėms mokyk
loms, Lietuvos geografiją dės
tant. Žemėlapis stambaus for
mato: jo dydis 59 coliai arba 150 
cm pagal geografinį ilgį (vaka
rų — rytų kryptimi) ir 48 co
liai arba 120 cm pagal geografi
nį plotį (šiaurės — pietų kryp
timi) ; spalvotas su kalnuotumo 
laiptu kas 100 metrų, atspaustas 
150 egz. tiražu ant patvaraus, 
specialiai mokykloms pritaikin
to, plaunamo popieriaus. Orien
tacijai žemėlapio žemutiniame 
kairiame kampe, Lenkijos ir da
linai pietinės Prūsijos plote, įdė
tas spalvotas Pabaltijo valsty
bių žemėlapis ir greta jo — su
tartų ženklų lentelė. Kartušo 
ir abiejų šių įtarpų parašai įra
šyti dviem kalbom — lietuvių ir 
anglų. Pačiame gi žemėlapy visi 
parašai įrašyti vien lietuvių kal
ba, ignoruojant rusiškus bei len
kiškus rtaujadarus Mažojoje Lie
tuvoje bei Prūsijoje. Žemėlapio 
linijiniai masteliai parodyti at
skirai kilometrams ir statuti
nėmis myliomis. Skaitlinis mas
telis šių laikų spausdinamuose 
žemėlapiuose įprasta nerodyti, 
tad jo ir > čia nedėta.

Žemėlapį užsisakyti galima, 
rašant JAV LB Švietimo tary
bai adresu; Lithuanian Educa- 
tional Council, c/o L. Raslavi- 
čius, 7234 So. Sacramento St., 
Chicago, Illinois 60629, o 15 ir 
20 dol. dar ir “Drauge”.

Kainos yra tokios: a) susuka
mas arba mašina sulankstytas ir 
specialiame voke, be lazdų paka
binimui — $15.000; b) susuka
mas, su plastikinėmis lazdomis 
pakabinimui,—$2000; c) susu
kamas, priklijuotas ant drobės, 
su plastikinėmis lazdomis paka

remtų, tą pareigą turėtume jaus
ti kiekvienas. Dauguma mūsų vi
suomenės jau nėra elgetos, o ge
rokai pasiturintys piliečiai. Ta
čiau kiek turime savo tarpe me
cenatų, kurie nubertų ne vien 
tik patį mažiausią, sau pačiam

binimui $35.00; 4) susukamas, 
priklijuotas ant drobės, su plas
tikinėmis lazdomis pakabini

mui ir spyruoklėmis įtraukiamas 
į metalinį kiautą:, taip kaip 
“portable screen” — $50.00.

Šiam žemėlapiui gimti reikėjo 
net kelių metų kruopštaus dar
bo, viso būrio mūsų mokslo žmo
nių talkos, nuolatinio švietimo 
tarybos susirašinėjimo, besiaiš
kinant įvairius klausimus ir ne
mažų finansinių išlaidų.

Talkininkų pažymėtini: dr. Z. 
Ašoklis, A. Bendorius, A. Gu- 
reckas, V. Liulevičius, J. Masi- 
lionis, B. Saldukienė, profeso
riai: J. Puzinas, J. Rabikauskas, 
S.J., A. Salys, Pr. Skardžius, S. 
Sužiedėlis ir VI. Viliamas. Net. 
keturi jų nesulaukė šio darbo 
užbaigimo.. Nebėra gyvųjų tarpe 
dr. Z. Ašoklio, geografo A. Ben- 
doriaus, prof. dr. A. Salio ir 
dr. VI. Viliamo.

Didelį darbą ari JAV LB 
švietimo pjdulniakaa
J. Kavaliūnas ir taįyboB nariai.

JAV LB Švietimo tarybos Išleistas didelio formato, trijų rūšių (sulankstomas, suvyniojamas ir pakabinamas) spalvotas Lietuvos žemėlapis.

visai nereikalingą trupinėlį, bet 
ir didesnę sumą kasdienine ar 
testamentine prasme, su kuria, 
sakykim, koks Zobarskas, Lietu
vių fondas ar ir kas nors 
kitas galėtų padaryti ilgam iš
liekantį pasitamavimą savos

L. Raslavičius ir S. Rudys. Vie
nu ar kitu būdu yra prisidėję 
pedagogai: prof. dr. K. Alminas, 
J. Baublys, J. Damauskas, S. Jo- 
nynienė, J. Kojelis, J. Tamulis 
ir kt.

Ne vienam kils klausimas, ar 
reikėjo tiek tų pastangų ? Ar ne
užteko turimo, Lietuvos Encik
lopedijos išleisto 1956 metais 
Lietuvos žemėlapio? Tas klausi
mas buvo labai atidžiai studijuo
tas bei svarstytas tiek pačios 
Švietimo tarybos, tiek ekspertų. 
Pagaliau lemiamą žodį tarė, kaip 
ir priklauso, patys mokytojai.

Jau septyniolika metų išeivijos 
mokyklos naudojosi LE išleistu 
Lietuvos žemėlapiu ir vis laukė 
joms tinkamo. Anas žemėlapis 
buvo leistas kaip LE priedas.

Enciklopedija yra lyg žinių 
aruodas, taigi ir į tą, gana smul
kaus mastelio žemėlapį buvo 
stengtasi pilti, kaip į aruodą, 
kuo dūdgiausiu ft&uulpguu LE 
skaitytojams medžiagos — Į

tautos kultūrinei raidai ir jos ge
riausių rezultatų pasaulinei rep
rezentacijai.

Tai vis šių naujųjų metų kul
tūrinio gyvenimo temos, svarsty
muos kiekvieno asmeniškai pri
sitaikomos sau. Ir jeigu visi atsa

miestų, miestelių, upių, upelių, 
ežerų, ežerėlių ir t. t. Tad pir
mučiausia dėl perkrovimo jis 
jau nebetiko mokyklai., kur rei
kalingas aiškumas, mastelio 
stambumas, linijų ryškumas. 
Suprantama, kad mokytojai pa
geidavo panašaus žemėlapio, 
kaip jų turėtas nepriklausomos 
Lietuvos mokyklose A. Vireliū- 
no paruoštas žemėlapis “Lietu
va”, kuris buvo didelis, aiškus 
ir ryškus, t. y. stambaus maste
lio, be smulkių detalių.

Čia jokiu būdu nenoriu ma
žinti LE leisto žemėlapio vertės. 
LE skaitytojams jis yra tinka
mas ir naudingas. Nemažiau 
vertingas ir priedas prie jo — 
prof. dr. A. Salio sudarytas, kir
čiuotas to žemėlapio vardynas, 
kuriuo naudojasi dažnas mūsų 
mokslininkų ir šiaip intelektua
lų ne tik išeivijoje, bet ir oku
puotoje Lietuvoje. Šiandien, ne
beturint savo tarpe prof. dr. A. 
Salio, tenka tik apgailestauti,

Į kad tas žemėlapis nebuvo pada

kytume TAIP, tai šie 1974 
metai, ir be didelio viešo pobū
džio skardenimosi, išeivijos kul- 
tūrinio-kūrybinio gyvenimo pa
čiai šakninei prasmei atneštų ne 
mažiau (jei ne daugiau?) negu 
paradiniai ir viešieji pasivaikš

rytas dar tirštesniu vietovar
džiais bei vandenvardžiais. Ir 
ruošiant šį, naująjį žemėlapį, 
naudotasi, su mažomis išimti
mis, anuo vardynu.

Antras faktorius, vertęs leisti 
naują Lietuvos žemėlapį, tai jau 
minėtas laiko tarpas nuo LE že
mėlapio pasirodymas. Kiekvie
nas žemėlapis turi vieną stam
bią ydą — jis sensta. Įvade į 
LE žemėlapį esu šiais žodžiais 
nusakęs laiko faktorių kartogra
fijos darbuose: “Nežiūrint ku
riose politinėse sąlygose kraštas 
begyventų, jo veidas nuolat kei
čiasi. Kartografo pareiga fik
suoti žemėlapy tą keitimąsi...” 
Tai reikalinga, norint duoti 
naujos medžiagos tiems, kurie 
tuo žemėlapiu naudosis, ir norint 
palikti istorijai to keitimosi pėd
sakus. Ypatingai daug pasikei
timų mūsų krašte vyksta pasku
tiniuoju laiku. Kraštas intensy
viai kolonizuojamas, okupantas 
masiniai plūsta į Lietuvą, jos

(Nukelta J 2 p»l t

čiojimai. Tai būtų metai, kurie 
pakeltų mūsų visų asmeniškąjį 
kultūrini sąmonėjimą, tiesiogiai 
ir netiesiogiai ugdantį tai, kas 
tautoje pasilieka, ją praturtina 
ir pasauliui parodo amžinybės 
dimensijoje. fc. brd.
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miestai ir miesteliai tvinksta; 
kai kurie miesteliai išaugo į 
miestus, kaimai nyksta, keičia 
si kelių tinklas ir pan. Visa tai 
tenka imti dėmesin, dėstant tė
vynės pažinimą mokyklose.

Tais sumetimais dar 1968 m. 
JAV LB švietimo tarybos pirmi
ninkas J. Kavaliūnas kreipėsi j 
mane, prašydamas paruošti nau
ją, tinkamą mūsų lituanistinėms 
mokykloms Lietuvos žemėlapi.

Imantis šio darbo, kilo klausi
mas busimojo žemėlapio terito
rinės apimties, t. y. kuriose sie
nose vaizduoti Lietuvą. Mat, 
kaip tik tuo metu Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
ir Lietuvos Laisvinimo komiteto 
bendrai buvo sudarytas Lietu
vos Tyrimo institutas, kuris nu
statė Lietuvos etnografines sie
nas ir buvo išleidęs tų sienų že
mėlapį. Atrodo, kad tas sienas 
reikėtų naudoti ir mokykliniam 
žemėlapy. Tačiau ne visi su to
mis sienomis sutiko. Spaudoje 
ėjo karšti ginčai dėl jų. Vie
niems Lietuva tose sienose buvo 
per maža, kitiems per didelė. 
Švietimo tarybai teko spręsti, ar 
vaizduoti Lietuvą naujame mo
kykliniame žemėlapy LTI nusta
tytose sienose, ar laikytis ne et
nografinių, bet tarptautinių su
tarčių, kaip tai nurodyta VLIKo 
protokoluose 1954 m. liepos 
mėn. 8 d. ir 1966 m. kovo mėn. 
7 d. Dvejus metus trukusiame 
susirašinėjime, studijose, svars
tyme bei aiškinimuose išryškė
jo veiksnių, profesorių, pedago
gų ir kitų ekspertų nuomonės, 
kurias galima formuluoti šiaip: 
a) istoriniai Lietuvos žemėlapiai 
turi būti paruošiami tik istori
kams dalyvaujant ir pagal jų 
nurodymus; b) įvairūs etnogra
finiai žemėlapiai gali būti ruo
šiami privačių asmenų ir jų lei
džiami, tačiau geriau, kad ir jie 
būtų prižiūrimi specialistų etno
grafų; c) gi kas liečia žemėla
pius, leidžiamus mūsų poltinių 
veiksnių ar švietimo įstaigų, tai 
juose Lietuva privalo būti vaiz
duojama tarptautinių sutarčių 
sienose Lietuvos valstybės su ki
tomis valstybėmis.
Akstiną konkrečiai pradėti darbą 

davė 1971 m. rugpiūčio 15-18 d, 
vykusi mokytojų konferencija 
“Dainavoje”. Joje mokytojai nu
tarė prašyti Švietimo tarybos pa
ruoštu ir išleisti Lietuvos žemė
lapį, kuriame Lietuva parodyta 
1920 metų sutarties su Sovietų 
Rusija sienose. Žemėlapis turi 
būti prajpdėstas, įjungiant į jį Ka 
ralia/učiaus sritį. Žemėlapis turi 
būti didęlio formato, sieninis, 
spalvotas, mokyklinis.

Čia pat “Dainavoje”, 1971 m. 
rugpiūčio 18 d. Švietimo tarybos 
pirmininkas J. Kavaliūnas su
šaukė specialų posėdį mokyklinio 
Lietuvos žemėlapio reikalu. Ta
me posėdy, be jo, dalyvavo: prof. 
dr. A. Salys PLB-nės Valdybos 
pirmininkas S. Barzdukas, JAV 
LB-nės Centro valdybos vicepir
mininkas kultūriniams reika
lams A. Vaškelis, JAV LB Švie
timo tarybos narys, kartu Chica 
gos Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos ddrėktorius J. Masilio- 
nis, Brighton Parko lituanistinės 
mokyklos vedėja S. Jonynienė ir 
dipl. agr. J. Baublys. Tame posė
dy buvo nutarta žemėlapį vadin
ti “Fizinis Lietuvos žemėlapis su 
politinėmis sienomis”. Vėliau tas 
pavadinimas buvo pakeistas vie
nu vardu “'Lietuva”. Toliau bu
vo nutarta žymėti tris sienas, bū
tent: demarkacijos liniją su len
kais 1920-1939 m., 1920 m. su
tarties su Sovietų Sąjunga ir oku
puotos Lietuvos riba, okupanto 
nustatyta 1940 ir 1945 m. Pag
rindine siena stambiau žymėti 
1920 m. sutarties su Sovietų Są
junga sieną. Žemėlapyje parody
ti okupuotąją Karaliaučiaus sritį 
ir joje pažymėti Mažąją Lietu

vą. Žemėlapyje žymėti vietovar
džius, apskričių, dabartinių rajo
nų centrus ir kitas, kuriuo nors 
būdu svarbias vietoves. Jų sąrašą 
sudarys Švietimo taryba pasita
rusi su specialistais. Už Lietuvos 
ribų žymėti orientacijai tik pa
čius svarbiausius miestus, ,pvz. 
Rygą, Liepoją, Naugarduką, Ka
raliaučių, Slanimą, Minską, 
Sludką ir kitas, su Lietuvos istori
ja susijusias, vietoves. Vėliau bu
vo atsisakyta žymėti žemėlapyje 
demarkacijos liniją su lenkais, 
egzistavusią nuo 1920 iki 1939 
metų, kaip priklausančią vien is
torijai.

Pradėjus darbą, atrodė, kad 
bent dėl sienų žymėjimo nebe
ikite jokių problemų, o tačiau jų 
atsirado.

VLIK’o sienų komisija (K. Bie
linis, M. Braikas ir V. Vaitiekū
nas) protokole Nr. 19, 1954 lie
pos man. 8 d. nurodė tokias Lie
tuvos valstybės sienas: 1) Lietu
vos-Latvijos 1921 m. siena, 2) 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos 1920 
m. liepos 1,2 d. siena, 3) Suvalkų 
gubernijos pietinė siena, kiek ji 
pratęsia 1920 m. liepos 12 d- 
sieną (iki Vokietijos, 4) Lietuvos- 
Vokietijos 1928 m. siena* 5) spe
cialia linija žymėti dabartinę, 
faktinę okupuotos Lietuvos ry
tinę sieną, nustatytą 1940 m. ir 
6) Potsdamo liniją, kaip ji fak- 
tinaii išvesta. Kitos linijos pa
gal tą protokolą, kaip: a) Kur- 
zano 1920 m. liepos 11 d. linija, 
b) Hymanso 1921 m. linija, c) 
Administracijos 1923-1939 m. 
linija, d) Vokiečių (administraci
jos 1941-1944 m. Kinija — nežy- 
mėtinos.

Antras VLIK’o pareiškimas 
dėl Lietuvos valstybės sienų žy
mėjimo žemėlapiuose, patvirtin
tas VLIK’o tarybos 1966 m. ko
vo mėn. 7 d. protokolu, kuriame 
taip pasakyta: “ViLIK’as pareiš
kė, kad politiniame žemėlapyje 
Lietuvos valstybė turi būti rodo
ma tarptautinių sutarčių nusta
tytose sienose, būtent: šiaurėje 

1921 m. arbitražo sutartimi 
nustatytoji Lietuvos-Latvijos sie
na; rytuose ir pietryčiuose — 
1920 m. Maskvos sutarties ir va
karuose — 1924 m. Klaipėdos 
konvencijos bei 1928 m. Lietuvos 
-Vokietijos sutarties nustatyto
sios sienos. Tarpas tarp 1920 m. 
ir 1924-1928 m. sienų galų nuo 
Nemuno iki Vištyčio ežero žy
mėtinas skirtinga linija, pagal 
1919 m. gruodžio mėn. 8 d. lor
do Kurzono pasiūlytą ir ligi šiol 
išlaikytą liniją”.

Iš abiejų tų nutarimų matyti, 
kad Lietuvos valstybės sienos da
lis, būtent atkarpa nuo Nemuno 
iki Vištyčio ežero nėra jokia 
tarptautine sutartimi patvirtin
ta, nes Suvalkų gubernijos riba 
tėra tik buvusios carinės Rusijos 
administracinio padalinimo ri
ba, o toliau tos .pačios Rusijos 
siena su Vokietija. Kurzono pa
siūlyta linija nebuvo jokia sutar
timi Lietuvos valstybės su kita 
valstybe patvirtinta.

Šiai problemai išspręsti Švieti
mo taryba atsiklausė VLIK’o at
stovo — eksperto sienų reikalais 
A. Gurecko nuomonės tuo klau
simu. Pastarasis, laikydamasis 
principo, kad visos Lietuvos 
valstybes sienas nusistatyta žy
mėti tik taiptautinėmis sutarti
mis patvirtintas, pasiūlė šioje at
karpoje žymėti Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos sieną au Len
kija, nustatytą 1569 m., suda
rant šių (dviejų valstybių uniją, 
ir išsilaikiusią iki Lietuvos-Len- 

i rijos padalinimo 1795 m. t. y. 
daugiau dviejų šimtmečių. Savo 
siūlymą A. Gurėčkas taip moty
vavo: “1920 m. sienos su Sovietų 
i Rusija ir 1928 m. su Vokietija 
tarpe .siūlau laikytis senosios sie
nos, kuri skyrė Lietuvos Didžią
ją 'Kunigaikštystę nuo Lenkijos 
carūnos žemių prieš jungtinės 

i _,enkijos^Lietuvos Respublikos 
paskutinį padalinimą 1795 m. Jei 
1918-1940 m. nepriklausoma Lia-

Dailininkas Adomas Varnas, kuriam š. m. sausio mėn. 1 d. suėjo 93 metai.
Nuotrauka Vytauto Maželio

Mūsų dailės veteranui Adomui V amui 95 metai

tuVa’ laikoma senosios valstybės 
— Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės (paveldėtoja ir tą pat 
pripažįstame 1918 m. atstatytai 
Lenkijai senosios Lenkijos Kara
lystės atžvilgiu, tai :iir jų senoji 
siena turi reikšmės, kol jos ne
pakeitė abiejų šalių priimta nau
ja. Skirtumas tarp senosios Lie
tuvos-Lenkijos sienos ir Suvalkų- 
Lomžos gubernijų linijos nėra 
'didelis, tik senoji siena Augusta
vo miestą palieka Lenkijai, čia 
verta prisiminti, kad Augustavas 
Lenkijai buvo prisikirtas 1569 m. 
ir kad nei mieste, nei jo apylinkė
se nėra lietuviškai kalbančių ar 
save lietuviais laikančių vietinių 
gyventojų. Tačiau svarbiausia 
yra tai, kad siūlomas sienos žy
mėjimas konsekventiškai plau
kia iš 'Lietuvos valstybingumo 
tęstinumo doktrinas. .Sienos žy
mėjimas pagal Suvalkų-Lomžos 
gubernijų administracinę liniją 
implikuoja pripažinimą, kad, 
nežiūrint 1918 m. vasario 16 d. 
.akto žodžių apie Lietuvos valsty
bės atstatymą, ji iš tikro buvo 
nauja valstybė, kurios teritorija 
negalėjo būti kitaip nustatyta, 
kaip tik pagal anksčiau buvusį 
administracinį .padalinimą. Gi 
žymėdami senąją 1569-1795 m. 
Lietuvos sieną su Lenkija, pabrė
žiame, kad atstatytoji Lietuvos 
valstybė buvo tikra Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštytės įpėdinė, 
jos valstybinių tradicijų, žemių ir 
sienų paveldėtoja”.

A. Gurecko siūlymas, po ilges
nių svarstymų .Švietimo taryboje vo 
ir atsiklausus istorikų nuomonės, 
buvo priimtas, ir toji siena pažy
mėta žemėlapy.

Kiek ilgiau truko nustatyti da
bartinę teisinę padėtį Rytprūsių 
ir nutarti, kaip žymėtinos čia 
sienos, ypač po to, kai Vakarų 
Vokietija ratifikavo 1970 m. su
tartį su Sovietų Sąjunga ir Len
kija. Svarstymų bei studijų re
zultate Potsdamo liniją žymėti 
kaip pastovią svetimų valstybių 
sieną.

1972 m. vasario mėn. 28 d. 
buvo baigti ruošti 'ir išsiųsti 
Švietimo tarybai aprobuoti naujo 
žemėlapio vietovardžių, vanden
vardžių ir kitų parašų sąrašai.
Juos tikrino speciali Švietimo ta
rybos sudaryta komisija: pirm.
J. Masilionis, nariai — dir. Z. 
Ašoklis ir V. Liulevičius.

Gavus komisijos peržiūrėtus ir 
pataisytus parašų sąrašus, gali

mą buvo baigti paruošti origa- 
nalus, padaryti jų kopijas, kurios 
buvo pąsiųstos Švietimo tarybai. 
Pastaroj t pakvietė jas peržiūrėti 
ekspertus: A. Gurecką, B. Saldu- 
kienę, 'prof. dr. J. Puziną ir prof. 
dr. S. Sužii 1 Kadangi minimi 
ekspertai gy\ , ■.« vie
tose ir tos kopijos turėjo būti 
siuntinėjamos '.nuo vieno prie ki
to, tai suiprantnma, kad tas dar
bas užtruko. Tai buvo kaip ir 
paskutinis žemėlapio egzaminas. 
Kiekvienas eksĮiertų, o taip pat ir 
žemėlapio autorius, pateikė savo 
'pastabas. Čia buvo paliestos ir 
aptartos dar įvairias detalės, pa
reikšta vienu ai' kitu klausimu 
įvairių nuomonių, o Švietimo ta
rybai teko tas nuomones derin
ti, ieškant tinkamiausių kompro
misų. Tuo reikalu 1973 m. kovo 
28 d. jaunimo centre, Cbicagoje, 
buvo sušauktas posėdis, kuriame 
dalyvavo šie asmenys: J. Kava1 
liūnas, J. Masilionte, L. Raslavi- 
čius, St. Rudys, J. Tamulis, V. 
Liulevičius, A. Baukienė ir J. 
Damauskas. Svarbesni posėdžio 
nutarimai šie: 1) sienas žymėti 
taip, kaip jos nurodytos A. Gu 
recko, 2) tiek antraštėse, tiek 
sutartinių ženklų 'lentelėje duoti 
vertimos anglų kalba, 3) vardus 
žymėti pagal prof. dr. A. Sabo 
Lietuvos žemėlapio vardyną, su
darytą 1956 m., 'išskyrus keletą 
vardų, kurie, remiantis dabar 
Lietuvoje vartojamomis lytimis, 
rašomi taip: Medvėgalis vietoj 
Medviaigalio, Krovas vietoj Rria 

taiilp ipat Krevo klr!, vietoj
Krėvos Ikln., Pumpėnai vietoj 
Pamipėnai, Narutis vietoj Naro
čiaus (ežeras), taip pat Narutis 
vietoj Naročia (upė), Šventupi- 
lis vietoj Heiligenbeil ir ŽUp
ninkai vietoj Fischhausen, 4) iš
mesti bolševikų naujadarus 
“Kapsuką” ir “Varduvą”, palie
kant tik Marijampolę ir Žemai
čių Kalvariją, 5) įrašyti keletą 
vardų, nurodytų protokole, 6) 
Švietimo tarybos pirmininkui J. 
'Kavaliūnui palikta teisė, susita
rus su autorium, praretinti tas 
žemėlapio vietas, kurios būtų per 
tirštos.

Galutinai žemėlapiu įrašyta 
366 miestai ir miesteliai, 17 va
sarviečių, 13 kaimų, 7 piliakal
niai, 58 upės, 62 ežerai, 15 pel
kių ir 13 'perkasų. Palyginus šį 
žemėlapį su 1956 m. išleistu LE 
žemėlapiu, pastebėsime šiuos 
stambesnius skirtumus: Anykš-

Daiil. Adomas Varnas š. m. sau
sio 1 d. sulaukė 95 metų amžiaus, 
ir dar tebėra kūrybingas, daly
vauja kultūriniuose pobūviuose, 
seka lietuviškąją spaudą. Yra gi
męs 1879 m. sausio 1 d. Jonišky, 
Šiaulių apskr. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, Kauno kum. semina
rijoje, Petrapily, kur lankė Impe
ratorinę ir Štiglico dailės mokyk
las. Jis dar 1902 m. vaidino spek
taklyje, slapta statant veikalą 
“Amerika pirtyje”. Žandarams 
pradėjus tardymą, net persiren
gęs kunigu, bėgo į užsienį. Pasie
kęs Krokuvą (tuomet valdomą 
Austrijos) ten studijavo Impera 
toriškoje dailės akademijoje, kur 
konkursuose beveik kasmet laimė
davo premijas.

1905 m. pabaigoje išvyko į 
Šveicariją ir meno studijas gilino 
Genevos dailės akademijoje. Ją 
baigęs aukščiausiu pažymiu, išvy
ko į Siciliją, iš kur su svetimu 
pasu pasiekė Lietuvą ir, patėkęs į 
Anykščių dailiąsias apylinkes, pa
mėgo peizažą. Vis dėlto Lietuvoje 
negalėjo pasilikti. Išvyko į Gali
ciją, kur dirbo braižytoju, o nuo 
1913 m. apsigyvenęs Zakopanėje, 
atsidavė 'tik 'menui.

Carui paskeLbus amnestiją, 
1913 tn. grįžo iLetuvon, apsigyve
no Vilniuje ir čia pasinėrė meni
ninko ir visuomenininko darbuo
se. (Karo metu išvyko globoti pa
bėgėlių į Odesą ir .Petrapilį, čia 
rinko medžiagą savo garsiesiems 
šaržams, kurie vėliau išėjo atskiru 
leidiniu Voroneže buvo bolševi
kų kalinamas. Po karo grįžo į 
Vilnių, kūrė dekoracijas vaikų te
atrui, visą laiką tapydamas ir por
tretus ir peizažus. 'Nuo. 1920 įsi
kūręs Kaune, atidarė savo meno 
studiją. Buvo. išrinktas Lietuvių 
meno kūlėjų draugijos pirminin- 
fen. ■ yo-', ida<<«ui. nyj-. 
jungė operą, dramą, paišybos 
kursus, iš kurių (išsivystė meno 
mokykla. Jis, (dalyvavo pargabeni
me iš Rusijos M. K. Čiurlionio 
ipaveiikslų ir jų pavadinimų sukū
rime.

Kai kurį laiką talkino piešti o- 
tperos dekoracijas, prižiūrėjo lie
tuviškų pinigų spausdinimą Pra
hoje, sukurdamas eilei banknotų 
piešinius. Keliaudamas po Lietu
vą, rinko tautodailės kūrinius, fo
tografavo kryžius, sudarydamas 
vertingą jų albumą. Jo rinkinio 
dalis buvo išstatyta tarptautinėje 
parodoje Italijoje. Dalyvavo dau
gelyje meno parodų. Vokiečių o- 
kupacijos metu 1942 m. Palemo
ne sudegė jo. namai, gaisrui su
naikinant daugelį jo vertingų kū
rinių. 1943 m. buvo banditų per
šautas. Kurį laiką sustojęs Dres

dene ir Ravensburge, 1949 m. pa
siekė Chicagą, kur ne tik daug 
dirba meno srityje, bet daug pri
sidėjo steigiant Montessori vaikų 
auklėjimo draugiją ir mokyklą, 
kurių siela buvo jo žmona Mari
ja.

Turi susidaręs savitą kūrybos 
stilių. Nuolat dirbdamas savo 
atelje, yra sukūręs daugybę pei
zažų, portretų, grafikos kūrinių. 
'Iš viso yra nutapęs per 1300 a- 
liejinės tapybos, keliasdešimt fi

gūrinės tapybos, per porą šimtų 
portretinio pobūdžio kūrinių, apie 
500 grafikos darbų, arti 250 šar
žų. Yra bendradarbiavęs eilėje 
žurnalų. Didelių talentų, gausios 
iniciatyvos, nepavargstančios e- 
inergijos žmogus, didelis patriotas, 
vertinąs tauraus auklėjimo už
mojus, 'mėgstąs visuomeninį gy
venimą. Savo talentais ir ilgu 
kūrybos amžiumi yra, galima sa
kyti, unikumas mūsų tautoje.

J.Pt.

PB 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
2858 VVest 68rd btreet 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija ir moterį) ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

8449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justtce, D., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TeL RElianee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59tlli Street 
Vai.: pirmad., antrai, ketvlrtad. ir 
penktad nuo 12-Ą fal., p. p. 6-8 
vai. vak. SeStad. 1,2,2 vai. p p. o
trečlad. uždaryta Y

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

POX VALLEY MEDICAl, CENTEB 
860 Šunim it Street 

Route 58 — Elgin Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
zntrad., penkt., 1-6 treč. ir žežt. tik
«usl tarus.

DR. NINA KRAUGEL
KRIAUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 So. Retfzie Avenue

Tel. WA 5-2070, keatsiiiepus skara 
bintl 4471-0225. Valandos pasai susi 
tarim#.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
M EDI C AL Oill.DING 

7156 South Wr*stem Avenue 
Valandos: Kasdien,nuo 10 v. ryto iki 
S v. popiet. Trečtid. Ir SeStad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1108 

Rezlii. telef. , — 238-2818

Dr. Ant. Rudoko kabinete nerSmt

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
. TEL. GR 6-2406

Vai. pagal susitarimu: plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šegtad. 10—3 vai.

Ofiso HE 4.1818. į Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campt«n Avė. kampas)
Laikinai ofisas 

uždiirytas

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervu Ir 
Emocines Ligos

ORA5VFORD MEDICAL BUILDING 
6448 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rerid. TeL — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURBIJA

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susi tarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

UKv^RAF'iiCPLEIšAAS -
OPTO\! ETRISTAS 
Kalba lietuviSkai

2618 W. 71st S t — TeL 737- 5149
Tikrina akis. I •ritalko akinius ir 

“oontar^t Ienaes”.
Vai. pagal sueita.-imą Uždaryta treč.

"DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLINS IR PROSTATO 

CHIRURGU A 
2656 VV. »J3rd Street 

Vai. antrad. n uo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2830; rez. 448-5549

čiai, Ariogala, Gargždai, Garlia
va, Jonava, Jurbaiikas, Kelmė, 
Naujoji 'Akmenė, Akmenė, Pa
kruojis, Pasvalys, Šilutė aš mies
telių yra išaugę miestais su dau- 
įgiau kaip 10.000 gyventojų. Ig
nalinos kaimas išaugo į stambią 
vasarvietę. Prie Strėvos tvenki
nio pastatyta elektors jėgainė ir 
ten išaugo naujas miestelis Elek
trėnai. Pažymėtas ir Nemuno 
tvenkinys įprie Kauno. vad. 
“Kauno marės”. Pažymėtos ir 
masinių žudynių vietos: bolševi
kų /vykdytos Praveniškėse ir na- 

(Nukelta į 7 pusi.)

DR* VU BLAŽYS
PLAUČIŲ' IR VIDAUS LIGOS 

2801 WC8t 63rd Street 
Kampas 61-člos kr Callfornia 

Plrmad.. antrad., ketvlrtad., nuo 
6 tkl 7:30 va!, vakaro 

BeStad. nuo 3 tkl 3:30 vai- 
Trečlad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4048 
Rezid. tel WAlbrcok 5-3048.

DR. REGINALD GIENKUS
tel. — 788-3080 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAfl 
6280 VV. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Plrmad., Antrad., Ketv. tf Penktad.

vai. ryto Iki 12 vaL dieną Ir nuo 
2 vai. popiet Iki 8 vaL vakaro.

SeStadlentals 8:80-12 v.tl. dieną 
Emergeney tel. — 78U - *881

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Aklų Ligos 

8907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo S iki 8 

▼ai. vak., Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

Vai.: kasrten nuo 1—4 p. p. Ir 
8 tkl 8 vai. Trečlad. Ir SeStad. uždaryta

DR. K. A. ¥. JUČAS
Board Ellgible

American Board of Dermatology 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue 

TeL 763-3310 266-8668

Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Oourt, Cicero

VaL kaarlen 10.12 Ir 4-7 Trečlad. Ir 
SeStad. tik susitarus.

TeL ofiso Ir buto OLympio 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. BOth Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.
ISskyrus trečiadienius 

SeStadlenlals 12 Iki 4 vaL popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ttt CHIRURGAS 
Adresas: 4255 Vy. 6Srd Street

Ofiso tei. Re 6-4410 
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vaL 
iki 8 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

ir vakarais paigal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez. 2652 W. 58tta St 

TeL PItospnct 8-1223
Ofiso vaL: Pirm, antr., tred. ir 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 tkl 3 
v. v. SeStad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6185

DR. V. TUMAS0N1S
chirurgas

2454 VVest 71< Street
Vai.: pirm., antrad., k(tV-i u- penktad. 
2-4 Ir 6-3. Treč. ir Seitad. uždaryta.

Tel. PRospect i-8400

DR. ONA VAšKiyi&IUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIR1 
6648 South Albany Avenu.

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. an!
2-6 p. p. penktad. ir SeStad. 2-4 p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tol. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WIN$KONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—8 vaL popiet. 

Treč. Ir SeStad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141; namą 688-4860 
VaL: pirm. antr. ketv 2—6 ir 6—8. 
penktad. 2—5. įeit pagal susitarimą.
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Jurgio Baltrušaičio 
anketa
Poeto ir diplomato 30 metų mirties 
sukaktį prisimenant

ERTRAU ENSSTELLS DBR 
UTAtBSCHBN EMIGRANTĖM 

\ TRANKRSCH

L'ĮJJViU žSElV1Ū 31U3A5 PRANCŪZIJOJ?

BRONIUS VAŠKELIS

S.m. sausio mėn. 3 d. suėjo 30 
metų nuo poeto J. Baltrušaičio 
mirties. Prieš mirtį jis gyveno 
vokiečių okupuotame Paryžiuje ir 
buvo visiškai atsidėjęs kūrybi
niam darbui. Per trejus metus už
baigė poemą — pasakėčią “Žiur
kės įkurtuvės” ir 3 eilėraščių rin
kinius: “Ašarų vainikų” pirmą ir 
antrą dalį ir “Aukuro dūmus”. 
Planavęs užbaigti ketvirtąjį lyri
kos ciklą “Būties sparnai”. Taip 
pat laiške V. Sidzikauskui (1943. 
VIII.2) rašė:”... aš dabar užim
tas mano pačių stambiųjų suma
nymų vykdymu, poema “Slap
tingasis šaltinis” ir tragedija 
“Timūras”.” Deja, 1943m. gruo
džio mėn. 26 d. jis ėmė jaustis 
negerai, atsigulė ir po 8 dienų 
nelauktai mirė.

Nežinia, ar kas nors yra išlikę 
iš tų nebaigtų kūrinių. Dar sirg
damas ir gulėdamas lovoje 1943 
m. gruodžio mėn. 28 d. Baltru
šaitis užpildė anketą asmenybės 
liudijimui gauti. Tai, tur būt, 
paskutinis poeto J. Baltrušaičio 
ranka rašytas tekstas. (Po dvie
jų dienų Lietuvių išeivių biuras 
Prancūzijoje išdavė tą liudijimą).

J. Baltrušaitis atvyko į Paryžiij 
1939m. gegužės mėn. pabaigoje 
su Lietuvos diplomatiniu pasu 
Nr. 342, išduotu Kaune 1939m. 
balandžio mėn. 17d. Sovietams 
okupavus Lietuvą ir prancūzams 
uždarius Lietuvos pasiuntinybę 
(1949 m. rugpiūčio mėn. 24 d.) 
Lietuvos piliečių teisinė padėtis 
buvo labai neaiški. Pagal sovie
tinius įstatymus, jie galėjo tapti 
Sovietų Sąjungos piliečiais. Sovie-' 
tų Sąjungos Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas 1940 m. rug
sėjo mėn. 7 d. išleido nutarimą, 
kad norintieji gauti sovietinę pi
lietybę turi registruotis iki 1940 
m. lapkričio mėn. 1 d. Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybėse. Kai ku
rie lietuviai, o ypač seniau gyve
nantieji Prancūzijoje, pakluso so
vietų skelbimui ir užsiregistravo. 
Prie to ypač prisidėjo Vanda Va- 
balienė - Žemaitytė, tarnavusi

Lietuvos pasiuntinybės Paryžiu
je konsuliariniame skyriuje, o 
Lietuvos pasiuntinybę uždarius, 
dirbo Sovietų pasiuntinybėje, kol 
vyko registravimas.

J. Baltrušaitis nepakluso nei 
sovietų skelbimui, nei V. Vaba- 
lienės raginimui ir pas sovietus 
neužsiregistravo; jis norėjo pasi
likti Lietuvos piliečiu.

Prasidėjus karui tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos, sovieti
niai piliečiai, o taip pat ir anks
čiau sovietų pasiuntinybėje užsi
registravusieji lietuviai, turėjo 
kas savaitę registruotis policijoje. 
Jų teisinė padėtis buvo netikra. 
Lietuvių sąjunga Berlyne ėmė 
rūpintis šių lietuvių ir aplamai 
visų Lietuvos piliečių teisine pa
dėtimi. Ypač rimtai susirūpinta, 
kada “Bruesseler Zeitung” 1942 
m. lapkričio mėn. 16 d. paskelbė 
įsakymą visiems buv. Rusijos ir 
buv. Pabaltijo valstybių pilie
čiams, gyvenantiems Briuselio ir 
šiaurės Prancūzijos srityse, re
gistruotis pas Rusų savitarpini 
komitetą (Russisches Selbsthilfe- 
kommittee), kuriam vadovavo G. 
Woyciechowski, rengęs atentatą 
prieš sovietų ambasadorių Varšu
voje. Rūpestį kėlė, kodėl lietuviai 
turi registruotis pas rusus, o ne, 
pvz., kokioje vokiečių adminis
tracinėje įstaigoje. Lietuvių są
junga Berlyne darė žygius, kad 
lietuviai nebūtų siejami su ru
sais ir kad būtų išduodami vokie
čių pripažinti Lietuvos piliečiams 
asmenybės liudijimai. Pagaliau 
1943 m. birželio mėn. 28 d. ji iš
gavo leidimą įsteigti Paryžiuje 
Lietuvių sąjungos skyrių. Skyrius 
pasivadino Lietuvių išeivių biuru 
Prancūzijoje. Jo pirmas ir, gal 
būt, vienas svarbiausių rūpesčių 
buvo išrūpinti Lietuvos pilie
čiams asmenybės liudijimus.

Vokiečių okupaciniai organai 
sutiko, kad, užpildžius 4 pusla
pių anketą, būtų išduodami liu
dijimai, pažymint juose lietuvių 
tautybę ir Lietuvos pilietybę. Bu-
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1943 m. Paryžiuje už pildytos anketos atsakų į pirmuosius klausimus rankraštis.
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Jurgio Baltrušaičio (1973 — 1944. I. 3)

vo paskelbta spaudoje, kad Pran
cūzijoje gyvenantieji Lietuvos pi
liečiai turi iki 1943 m. gruodžio 
mėn. 31 d. registruotis Lietuvių 
išeivių biure. Neužsiregistra
vusieji būsią traktuojami, kaip 
sovietiniai piliečiai.

Kadangi buvo telikę kelios die
nos iki užsiregistravimui nusta
tytos datos, J. Baltrušaičiui teko 
anketą užpildyti jau gulint lovo
je. Liudininkais buvo Lietuvos 
pasiuntinybės Paryžiuje prekybos 
patarėjas Gaetonas Dobkevičius 
ir Baltrušaičio tolimas giminaitis 
kun. Vincas Reičiūnas. Prie an
ketos J. Baltrušaitis pridėjo 1000 
frankų auką Lietuvių išeivių biu
rui.

Anketoje buvo 31 klausimas. 
Į klausimus Nr. 22—30, liečian
čius politinę veiklą, priklauso
mumą politinėms, profesinėms, 
tautinėms, religinėms organiza
cijoms, santykius su svetimais 
kraštais, karinę tarnybą, sve
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timos valstybės pilietybės įsigiji
mą, teistumą ir kt.,Baltrušaitis 
atsakė neigiamai (“ne”, “neveik
ta”, “nėra” ir pan.). Į klausimą 
“Sveikatos stovis”, atsakyta: Pa
gal amžiaus nustatymo”. Balt
rušaitis, atrodė, sirgo nesunkiai 
ir manyta, kad greit pasveiks. 
Sprendžiant iš Baltrušaičio ra
šysenos, atsakyta į klausimus 
jau netvirta, šiek tiek drebančia 
ranka.

Į kai kuriuos klausimus atsa
kymai nėra pilni arba ne visai 
tikslūs. Pvz. atsakyta, kad išvyko 
iš Lietuvos 1939.V.22, -o atvyko 
į Prancūziją 1939.IV. 12. Atsaky
ta, kad netarnavo kariuomenėje, 
o žinoma, kad jis atliko karinę 
prievolę Maskvoje 1899—1901m. 
Žmonos pavardė iš tikrųjų buvo 
ne Olovianaitė, kaip duoda an
ketoje, bet Olovianišnikovaitė. 
Baltrušaitis yra gimęs Paantvar-
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džio kaime, o ne Pantvardžių 
Paimsryje. Taip pat kyla klausi
mas, Lodei nuolatiniu antrašu 
duoda “Paimsriai — Kaunas”. 
Nežinia, ar pavadinimas Paims
riai reiškia vieną kaimą, ar pla
tesnę apylinkę. Greičiausiai, ta 
apylinkė, kurioje buvo Paant-, 
vardžio kaimas, šnekamoje kal
boje buvo vadinama Paimsriai, 
ty. nuo upelio Imsrės, įtekan
čios į Mituvą. Be to, atrodo, 
Baltrušaitis ipasikuklino, atsaky
damas į klausimą: “Kokias sveti
mas kalbas mokate?” Kiek tekos
nustatyti, Baltrušaitis mokėjo ge
rai raštu ir žodžiu rusiškai, vo
kiškai, lenkiškai, itališkai, pran-' 
cūziškai, lotyniškai, angliškai, 
norvegiškai ir švediškai.

Iš anketos išaiškėjo ir Baltru
šaičio motinos mergautinė pa
vardė —Nesukaitytė. Iki šiol, 
atrodo, tai nebuvo tiksliai nusta
tyta.

Jurgis Baltrušaitis
RYTO GIESMĖ

Sužiro rytas, auksu juostas...
Jau žemė žybčioja šilkais 
Ir kaista, kaip jaunuolės skruostas, 
O greit visa kaip rožė kais...

Lyg putlios vėliavos ir raiščiai,
Jau skęsta debesiai ugny —
Jų rikė blizga skaisčiai, skaisčiai 
Ir taip maldingai iškilni...

Šlaite, pakilus bokštais, švyti 
Migla, kaip smilkalas kvapus — 
Stok, žmogau, pamaldas laikyti 
Už žemės žiedus ir lapus...

Tu ne laiku ir veltui rymai —
Tverk žagrę džiugulio ranka,
Nes tavo aukuras — arimai,
O tavo prakaitas — auka.

Paryžius, 1942. ?. 11-12

MARČIA EROICA
Griauskit, sinkliai, skelbkit žvangiai 
Dulkių garbę uolai stangiai.

Ji raukšlėtą kaktą kelia,
Kad užstotų vargo pelę, —

Kaip per amžius jos krūtinė 
pamintųjų laisvę gynė...

Griauskit, sinkliai, gerbkit uolą — 
Kniumba, griūva, kas ją puola...

Visagalę jos tvirtovę 
Žemės dulkėms amžiai krovė...

Amžių sostas, ji nedūla —
Ji ant priešų kaulų gula....

Paryžius, 1942. V. 31

« •

Kai nūnai tau širdį skauda,
Kai rankas tau veržia pančiai,
Suok, lietum, tylią raudą —
Tai paguoda tavo kančiai....

Tu ištraukei burtą kartų,
Nes už tavo durų tyka 
Ir už tavo laisvės vartų 
Po Judošių, po žudiką...

Jie nustos tau kapą kasę,
Liausis vergo kryžių kalę —
Tu tik stiprink savo dvasią,
Tik tu auklėk keršto galią...

Mūsų pievas miglos kloja,
Svetimi šernai jas knisa —
Verkime dalies nustoję, 
žūti ryžkimės už visa...

Aš žinau, kad mums dar skirta 
Daug erškėčių, raugių, dirsių,
Bet skelbiu aš viltį tvirtą,
Kad be pergalės nemirsiu...

Paryžius, 1942. IL16

Sąmokslas
J. SAVASIS

“Ar ir šiąnakt”, — būdavo klausia Se
bastijonas, kurį mes vadinome Sebuku, kai 
ryte ateidavau į klasę.

Aš linkteldavau galvą ir patempdavau 
apatinę lūpą. O tas reiškė: Tikrai taip, — ir 
šiąnakt, nepaisant visokių kliūčių.

Sebukas sumirkčiodavo savo baltomis 
blakstienomis, o jo veide buvo nuostaba. 
“Kokia drąsa! Aš bijočiau”, —sakė jis. “Šią
nakt bandžiau ir aš... žengiau kelis žings
nius tamsoje ir tuojau grįžau į lovą. Tikrai 
reikia drąsos klajoti visą naktį tamsoje... 
brrr...”

“Nurimkite!”, — šaukė iš katedros ka
pelionas, kurį mes po to, kai jis mums papa
sakojo apie Rytų Bažnyčios skilimo kaltinin
ką, vadinome Focijum. Bet tas “nurimkite” 
buvo skirtas ne mudviem su Sebuku pasku
tiniame suole, o visai klasei. Tas “nurimki
te” kartojosi kas trys minutės, bet jo reikė
jo, kaip reikia pakelti verdančio pieno dangtį, 
kad pienas neišsilietų pro indo kraštus. Pa
keli dangtį ir verdantis pienas minutėlei nu
sėda. Uždengi ir vėl jis kyla, putoja, liejasi 
per kraštus. Tas verdantis pienas buvome 
mes — trisdešimtis vidurinės mokyklos pa

skutinės klasės triukšmadarių. Kai klasė im
davo virti, kunkuliuoti, kapeliono “nurimki
te” trumpam laikui nuramindavo klasę.

Iš viso to, ką kapelionas mums tą me
tą dėstė — įsakymus, atgailos aktus, pasku
čiausius dalykus, pagrindines dorybes — mes 
supratome tik tiek, kad kunigai atstovauja 
Dievo gailestingumui ant žemės. Juk kiekvie
nas kitas mokytojas mus, panašiai kaip ka
peliono pamokose besielgiančius, būtų išva
ręs iš klasės ir dar paskundęs direktoriui. Bet 
mūsų “Focijus” buvo gailestingas, kantrus ir 
trumparegis, o gal kiek ir neprigirdįs. Mums 
jo pamokos buvo tam tikra atvanga ir jomis 
mes pasinaudodavome pašto ženklais keistis, 
sugautąsias peteliškes kataloguoti ir kitais 
panašiais darbeliais užsiimti.

Taigi Sebukas, nepaisydamas nuolatinio 
kapeliono “nurimkite”, įsmeigęs į mane sa
vo mėlynas akis, ir toliau kamantinėdavo:

“Gera buvo medžioklė?”
“Vidutinė: pusė kilogramo parako, keli 

12 numerio šoviniai ir brakonierių peilis”.
“Kokia drąsa!”, — dar kartą Sebukas iš

reiškė savo nusistebėjimą.
Ir tikrai tai būtų buvusi nepaprasta drą

sa, jei visa tai, ką aš pasakodavau draugui, 
būtų buvusi tikrovė, o ne fantazija. Būčiau 
buvęs tikras liūtas, jei būtų buvusi tiesa tai, 
ką pasakojau nuo pat mokslo ’metų pradžios. 
Tik įsivaizduokite: savo namo rūsy atra
dau slaptą, užmaskuotą pože ninį urvą, ku
riuo buvo galima pasiekti gr rimas krautu
ves. Iš to urvo, suklypusiais luptais buvo ga
lima įkopti į ginklų krautuvę. toliau, einant 
tuo slaptu urvu, pro surūdijusias geležines

duris, kurias varstyti reikėjo labai atsargiai, 
kad nesugirgždėtų, buvo galima įeiti į vaisti
nę, kurioje buvo pilna visokių nuodų. Beveik 
kasnakt, antrą valandą vykdavo mano “eks
kursijos” tuo požeminiu urvu, pilnu vora
tinklių ir žiurkių.

Sekantį rytą parodydavau Sebukui savo 
“grobį”, kuris ilgosios pertraukos metu būda
vo nugabenamas į “Lietuvos ateities” būsti
nę. Toji “Lietuvos ateitis” buvo mūsų įkurta 
slapta organizacija, kuriai priklausė be ma
nęs ir Sebuko dar iš trečio suolo Pilypukas, 
iš pirmo suolo Čelestas ir Petriukas, kuris pa
mokų metu nebyliu alfabetu mokėjo perduo
ti užpakalyje sėdintiems žinias ar laidyne, 
vadinama “ragatke”, svaidyti į “Focijų” po
pierines kulkas.

“Lietuvos ateities” būstinė buvo už mo
kyklos aikštės medinis šluotų sandėlis, į kurį 
mes įeidavome pro užpakalinę pusę, kur bu
vo atplėšta viena lenta. Tame sandėlyje pa
darėme lentyną, kurioje sukrovėme visa, kas 
galėjo būti reikalinga Lietuvos ateities sukū
rimui, kai bus nugalėti ir sunaikinti “tironai”. 
Ten buvo parakas, nuodai, durtuvai, trum
pi peiliai, krauju rašyti atsišaukimai. Pily
pukas pagamino keturias laidynes, padarytas 
iš skėčio stipinų. Petriukas, atsargos pulki
ninko sūnus, papildė mūsų arsenalą nuostabia 
gumbuota lazda, o Čelestas atnešė kelis fe
jerverkų šovinius. Ko kito jis nesurado. Bet 
ir tokie šoviniai buvo naudingi, kai švęsime 
pergalės šventę.

“Lietuvos ateities” būstinėje iškabinome 
iš laikraščių iškirptus Mindaugo, Kęstučio ir 
Vytauto paveikslus. Bet mūsų didvyris, pa
vyzdys ir globėjas buvo Vinnetou, apie kurį

visi buvome skaitę nuotykių romanuose. Su
kūrėme ir savo organizacijos himną, kuris 
prasideda tokiais žodžiais:

Mes nesam nepraustaburniai,
Bet lietuviai ir nedumiai.
Mes tironus išnaikinsim 
Ir jų lizdus išdraskysim...

Be abejonės, brangiausias ir vertingiau
sias “Lietuvos ateities” turtas buvo visa tai, 
ką aš sumedžiojau savo naktinėse išvykose. 
O tas turtas buvo įsigytas nepaprastose sąly
gose: antrą valandą naktį slankiojant tam
siais urvais, pilnais voratinklių ir žiurkių, pro 
girgždančias duris, laipiojant supuvusiais 
laiptais ir t. t. Iš tikrųjų antrą valandą nak
ties aš plaukiodavau miego vandenynuose, o 
storos mūsų namo sienos saugojo mane ir 
mano miegą nuo pasaulio žiurkių ir voratink
lių. Mano “grobis” buvo rastas dienos metu, 
apžiūrinėjant mūsų namo sandėlį, pilną nerei
kalingų daiktų ir rakandų, arba nupirktas už 
tuos centus, kuriuos tėvas man ir broliams 
kas šeštadienį padalindavo smulkioms išlai
doms.

Taigi tikybos pamokos mums, sąmokslinin
kams, buvo puiki proga daryti planus ir to
bulinti “Lietuvos ateities” organizaciją. Mes 
tada gamindavome nario bilietus, papildyda
vome tironų, kuriuos reikia sunaikinti, sąra
šą. Tame sąraše pirmuoju buvo įrašytas mū
sų mokyklos direktorius, antruoju—istorijos 
mokytoja, kurią mes pravardžiuodavome 
“Raule”. Direktorių įrašėme į tironų sąrašą 
pirmuoju dėl to, kad jis buvo tikras tironas. 
Už mažiausią išdaigą — nusikaltimą jis ves

davosi į savo kabinetą ir be ceremonijų nu
sukdavo ausį, išplakdavo liniuote delną arba 
įkrėsdavo ta pačia keturkampe liniuote į už
pakalį. Mūsų keršto indui paskutinis lašas 
buvo tada, kai vieną iš mūsų, nusivedęs į mo
kytojų kambarį, visų akivaizdoje nusmaukęs 
kelnes, įkrėtė tiek. kad tas porą dienų klasėje, 
negalėdamas sėdėti, suole klūpojo, nuduoda
mas sėdintį...

“Raulės”, kurią į tironų sąrašą įrašėme 
antroje vietoje, mes nekentėme gal dėl to, 
kad tas “tironas” buvo sijonuotas, nuolat ta
ve stebintis per storus akinius ir norintis, kaip 
ji sakydavo, kad klasėje girdėtų skrendančią 
musę, o ne mūsų šnabždesius. O jau istorijos 
pamokose mums tiek pripasakodavo apie im
peratorius ir popiežius, kad paskui viskas su
sipainiodavo, ir mes nepajėgdavome jų nei 
atsiminti, nei išskirti, sustatyti į eilę. Atsaki
nėdami supainiodavome Henriką Pirmąjį su 
Dešimtuoju, popiežių Bonifacą su imperato
rium Lotaru. Na, žinoma, už tokias “istori
jas” gaudavome ir atitinkamus pažymius.

Viešpats, norėdamas mus dar skaudžiau 
nubausti, davė tai “Raulei” sūnų, išblyškusį 
berniuką, dar nelankantį mokyklos. Jis buvo 
istorijos mokytojos “priedas”. Mes tada neži
nojome, kad vargšė mokytoja, netekusi vyro 
ir motinos, eidama į pamokas, neturėjo pas 
ką palikti berniuko. Gavusi direktoriaus leidi
mą, atsivesdavo jį į klasę ir katedroj pasista
tydavo šalia savęs. Tasai istorijos mokytojos, 
kaip mes sakydavome, “priedas”, vardu My
koliukas, penkerių metų berniukas, padėdavo 
motinai palaikyti klasėje drausmę ir tvarką. 
Niekas neprasprukdavo pro jo akis. Būda-

(Nukelta į 4 psl.)
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Laiškas iš Rochesterio

Aloyzas Baronas Rochesteryje
Mielas Kazy,

Neseniai išleidome iš Rochesterio 
Paties bičiulį Aloyzą Baroną, čia pa
likusį porą trumpų valandų gra
žiausių prisiminimų nemažam bū
riui savos literatūros brangintojų. 
Sakau trumpų valandų, nes po to 
ne vienas komentavo: “Buvo pui
ku, tik nesuprantu, kodėl vis taip 
trumpai? Kodėl negalėtų kiek il
giau?” Taip jau išeina, kad žmogus, 
nors ir tokio stoto kaip Baronas, te
gali pakelti tik tiek. Į antros va
landos galą ir jam pačiam gerklė 
ėmė kiek prikimtl. Nedaug gelbėjo 
ir dažnesnis vandens stiklinės pasi- 
siekimas. Atvirai prisipažinsiu, pa
jutau lyg ir graužimą paširdžiuose, 
kam nesusipratau vandenį atmiešti

kuo nors pastiprinamu. Aš pats pa
našias bėdas gerai suprantu, bet 
kaip tu čia žmogus išaiškinsi bi
čiuliams, kurie tik klausyti ir sul
tingu žodžiu gardžiuotis tenori. 
Kaip tu čia išaiškinsi, kad geru žo
džiu, kaip ir skaniu valgiu galima 
nejučiomis net ir apsiryti. Pagaliau, 
kaip čia išaiškinsi, kad vieną lite
ratūrinį vakarojimą gera užbaigti su 
pasiilgimu kito. O Baronas to pasi
ilgimo paliko daug. Nemažiau, ne
gu dauguma pro čia praėjusių dai
liojo rašto žmonių.

Aloyzas, žinoma, ne aktorius. Jo 
balse nėra tų iš anksto apskaičiuo
tų niuansų, nei rūpestingai išma
tuotų stabterėjimų tarp sakinių, 
bei atskirų žodžių, nėra nei ypa

tingų akcentų, kuriais išskirtini 
minties momentai paduodami klau
sytojui lyg skanėstas ant paauksuo
tos lėkštės. Ne, jo skaitymas ir šne
kėjimas yra paprastas, lygus, tiesio
ginis, persunktas nuoširdaus atvi
rumo. To atvirumo besiklausant, 
sustoja laikas, o gal paskuba laik
rodžiai. Atsitinka kaip ir su kiek
vienu paprastu ir nuoširdžiu išsi
šnekėjimu — rodos, ką tik sutemo, 
ką tik pradėjom šnekėti, o gaidys 
prievarty jau ir paleido gerklę, va
dinasi, tuoj bus laikas ir keltis. Il
gos nakties kaip ir nebūta. Toks 
pasakotojas yra ir Baronas. Toks 
stovėdamas prieš salę, toks ir siau
rame draugų būry. O ir sakyti turi 
ko. Daug dirbta, daug rašyta, pa-
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Sąmokslas
(Atkelta, iš 3 pusL)

vo pasigirsta: “Mama, Pilypukas padavė į ki
tą suolą raštelį... Mama, paskutiniame suo
le du kalbasi...” Tai buvo signalai už kated
ros stalo užsibarikadavusiai mokytojai. O da
bar, žinoma, nukentėdavome nuo “Raulės” 
šūvių.

Tada mes galvojome: jei tiesa, ką sako 
kapelionas, kad Dievas po mirties atlygins 
kiekvienam už jo darbus ant žemės, tai isto
rijos mokytoja Ir jos Mykoliukas turės patek
ti į patį pragaro dugną už tai, kad ji mus, 
“nekaltus”, yra tiek persekiojusi. Ji tikras ti
ronas, kurį reikia čia ant žemės sunaikinti, 
juo nusikratytu

Vieną dieną, istorijos pamokoje, bežai
džiant mums mūsų “ginklais”, netikėtai užsi
degė vienas fejerverko šovinys. Jis buvo nu
sviestas į klasės kampą. Įvyko sąmyšis, pa- 
smirdo dūmais ir siera, bet klasė buvo soli
dari. Mokytojos klausinėjami — kas tai pa
darė — visi tylėjo. Mokytoja tardė, grasino, 
bet nieko neišgavo. Mūsų laimei tą kartą nė 
“priedas” nepastebėjo kaltininko. Už solida
rumą, trimestro gale, visa klasė kaip vienas 
gavome iš elgesio po trejetą. Tik gaila, kad 
su mumis nebuvo solidarūs mūsų tėvai Ne 
vienam teko kasytis užpakalis nuo tėvo dir
žo smūgių. Keršto troškimas dar padidėjo.

Istorijos mokytoja—ji buvo ir mūsų kla- 
sės auklėtoja — surinkusi mūsų dienynus 
su tėvų parašais, ėmė aiškinti sekančią pa
moką. Klasėje galėjai girdėti skrendančią mu
sę — tokia buvo tobula mūsų tyla. Aš paste
bėjau kažkokį mano suolo draugo Sebuko ne
rimą. Jis įsistebeilijęs sekė Mykoliuką. Ir aš, 
juo sekdamas, ėmiau stebėti tą “priedą”. Vai
kas atrodė daugiau išbalęs. Staiga man pa
sirodė, kad jo apskritas veidelis virpa, trūk
čioja iš skausmo. Pažvelgiau į Sebuką — ir 
tas išbalęs. Dar kartą žvilgterėjau į Mykoliu
ką — aiškiai raukosi dėl vidurių skausmo.

“Kas atsitko?” — tyliai paklausiau Sebu
ko. Jis tik pakratė galvą, o tai turėjo reikšti 
— nieko, bet vis stebėjo Mykoliuką. Staiga 
berniukas užsigulė ant stalo šalia motinos 
ir ėmė unkšti.

Tik štai Sebukas pakyla iš vietos ir vir
pančiu balsu sako: “Ponia mokytoja!...

“Nurimkite! Kas čia kalba?”, — jau šau
kė mokytoja.

“Ponia mokytoja, Mykoliukas...”, —- jau 
rėkte išrėkė Sebukas, ir ėmė balsu verkti. 
Paskui iššoko iš suolo, pribėgo prie katedros 
ir pro verksmus vos pajėgė ištarti: “Gelbėki
te jį, ponia mokytoja. Aš apnuodijau Myko
liuką. Aš kaltas... Gelbėkite jį, pašaukite gy
dytoją...”

“Kas čia atsitiko?”, — paklausė jau susi
jaudinusi mokytoja.

“Aš apnuodijau Mykoliuką... Oi, aš nelai
mingas... šaukite kuo greičiau gydytoją... Po
nia mokytoja.™ Atleiskite.™ Gelbėkite jį... Aš 
norėjau atkeršyti už visą klasę, už sumažin
tą elgesio pažymį...” Sebuko žodžiai — aima
nos skendo verksmo kūkčiojimuose.

Tuo tarpu Mykoliukas vis, užsigulęs ant 
stalo, raitėsi skausmo priepuolyje. Mokytoja 
pašoko iš katedros:

“Sakyk, ką padarei?”, — užsipuolė Sebu
ką. ' _______

“Uždaviau jam aršeniko nuodų... apnuo

dijau... už tą trejetą iš elgesio...”
Netikėjome, kad mokytoja gali būti tokia 

greita. Ji pribėgo prie Mykoliuko, atkėlė jį 
nuo stalo ir, tempdama už rankos, kaip vie
sulas tekina išbėgo iš klasės į koridorių šauk
dama:

“Gydytoją! šaukite greičiau gydytoją!”
Mūsų klasė, paliesta tokios tragedijos, iš

sipylė į koridorių. Kitų klasių durys, viena po 
kitos irgi atsivėrė, ir mokiniai būriais išėjo 
į koridorių. Ūžė lyg bičių avilys. Girdėjosi. 
“Apnuodijo mokytojos sūnų... Tai tie iš ket
virtosios klasės... vargšas Mykoliukas...Varg- 
šė mokytoja”.

O mokytoja su nelaiminga auka atsidū
rė mokytojų kambaryje. To kambario durys 
buvo nuolat varstomos: tai išeina sargas, tai 
įeina sekretorius ar kuris mokytojų. Girdisi 
sujaudinti balsai: “Skubėkite!... Pašaukite 
greitąją pagalbą!... Kur tas žmogžudys?... 
Atveskite jį pas direktorių!”

Klasėje pasiliko tik vienas Sebukas. Sa
vo suole, parėmęs rankomis galvą, beviltiš
kai vaitojo. Mane mušė šaltas prakaitas. Grį
žau pas jį, norėdamas jį paguosti, pasitei
rauti. Jo elgesys mane sukrėtė, bet drauge 
jaučiau jam užuojautos ir pagarbos už jo 
drąsą.

“Kaip tu tai padarei?”, — paklausiau. Jis 
tik pakratė galvą ir nieko man neatsakė.

“Sakyk, kaip tai padarei?”,—pakartojau. 
Berniukas pakėlė akis pilnas ašarų ir dreban
čiomis lūpomis vos ištarė: “Aš... jam pada
viau tas plyteles šokolado su aršeniku... iš 
tų, kurias aną dieną tu atnešei”.

Išplėšiau akis. Iš karto nesusigaudžiau. 
Paskui, nieko Sebukui nesakęs, kaip vejamas 
kiškis išlėkiau į koridorių visa gerkle šauk
damas: “Tai ne nuodai! Tai tik viduriams 
laisvinti... Aš juos atnešiau iš namų... Ne
pavojingi!.:. Tik vidurius paleidžia..."

Mokiniai, matydami mane tiek susijaudi
nusį, girdėdami mano žodžius, prapliupo juo
kais. Alkūnėmis vos prasiskyniau kelią iki 
mokytojų kambario. Durys buvo uždarytos. 
Veltui laužiau rankeną, daužiau kumštimis 
ir vis šaukiau: “Tai viduriams laisvinti vais
tai! Nepavojingi! Atidarykite... atidarykite 
duris!”

Išėjo sargas. “Nustok čia triukšmavęs, 
nes ir tau bus blogai” — aprėkė ir vėl užda
rė duris.

“Tai tik viduriams laisvinti tabletės... 
Laisvina kietus vidinius!” ir toliau šaukiau, 
o aplink mane bangavo mokinių juokas ir 
kvatojimai.

Man bedaužant duris ir vis bešaukiant, 
išėjo sekretorius ir smogė kumščiu man į 
pilvą. “Pone sekretoriau, tai ne nuodai, o vi
duriams laisvnti tabletės.™ Noriu kalbėtis su 
mokytoja”.

Buvau įleistas į mokytojų kambarį. Ne
paisant visos priesaikos, pasirašytos nuosavu 
krauju, iš tikrųjų raudonu rašalu, niekad ir 
niekam neišduoti “Lietuvos ateities” organi
zacijos paslapčių, verkdamas viską išpasa
kojau. Mokytojai būriu palydėjo mane į “Lie
tuvos ateities” organizacijos būstinę—šluotų 
sandėlį. Rado buteliukus, durtuvus, peilius, 
laidynes ir visi sužinojo mano begėdišką me
lą. Dėžutė su viduriam laisvinti tabletėmis, 
kurią buvau draugams pristatęs kaip baisių 
aršeniko nuodų rezervą, buvo liudininkė, kad 
sakau tiesą ir esu melavęs draugams ištisą 
pusmetį.

Lengviau atsidusau, kai pamačiau, kaip 
istorijos mokytoja, pro dvi eiles mokinių, 
pustekiniu nusivedė “priedą” ten, kur ir ka
raliai pėsti vaikščioja...

žinta daugybė žmonių. Pažinta to
kių, pro kuriuos gali pora žodžių 
prabėgti, ir tokių, ties kuriais gali 
valandų valandas gaišti. Ir kai Alo
yzas pasakoja apie save ir apie ki
tus, nesijauti sėdįs salėje formalu
mu persunktame susirinkime, bet 
kur nors naktigonėje prie laužo ar
ba kur kitur jaukiam artimų drau
gų būry.

Jis ir daug rašo. To, Kazy, nė 
minėti nereikėtų. Kas iš mūsų to 
nežino, nebent tik tie, kuriems kny
gą į rankas paimti yra mirtina nuo
dėmė. O kodėl rašo, ir pats nežino. 
Matyti, toks jau apsigimęs, gal net 
ir todėl, kad prelatas Albavičius sy
kį pagąsdino. Sako: “Tu man ra
šyk. Tau nerašyti yra nuodėmė. Jei
gu kokią dieną nerašai, eik išpa
žinties”. Tai, matyti, jis ir rašo, kad 
nereikėtų kiekvieną dieną į klau
syklą lakstyti.

O rašyti pradėjo gana anksti. 
Nore tėvas buvo mūrininkas, bet 
kai Lietuvos kaime tų mūrijimų 
tiek tebuvo, tai namuose galai su 
galais ne taip jau lengvai tesirišo, 
ir Aloyzui koks didesnis mokslas te
buvo tik svajonė, ir ta pati labai 
tolima, nors širdy knietulys vis 
krebždėjo. To krebždulio ūdinamas, 
jis dar ganykloje paskui bandą 
vaikščiodamas pradėjo rašinėti ei
lėraščius. Atrodė, kad ir teks pasi
likti kaimo poetu. Leonardas Žitke
vičius tada jau mokėsi gimnazijoj 
ir, susitikdamas už save trejetą me
tų jaunesnį Aloyzą, paaiškindavo 
rimus, ritmą ir apskritai, ką daryti, 
kad eilėraštis taptų eilėraščiu. Toji 
pagalba gal ne tiek gelbėjo, kiek 
drąsino nenuleisti rankų, nes anot 
paties Barono: “Kad eilėraščius ga
lima būtų išmokti rašyti, aš vis 
tiek netikiu. Jeigu negalėsi pats iš 
vidaus ką pasakyti, tai niekas tavęs 
neišmokys. Nėra tokio universiteto, 
kuris galėtų išmokyti žmogų kur
ti”. Daug jam padėjo ir mokytojas 
Tijūnaitis, vaikų laikraštėlio 
“Žvaigždutės” redaktorius. Jis pa
rašydavo laiškučių su visokio galo 
patarimais ir padrąsinimais, bet, 
svarbiausia, išspausdindavo eilėraš
čius. O tai ir buvo ir didžiausias 
džiaugsmas ir nepamainomas ska- 
tulys. “Radęs Žvaigždutėje išspaus
dintą eilėraštį labiau džiaugdavau
si, negu dabar išleista knyga”, tvir
tina jau poros dešimčių knygų au
torius. Ir tuo, Kazy, visiškai tikiu. 
Juk ir mūsų liaudies išmintis mo
ko, jog ir šuo kariamas pripranta, 
tai kaip čia žmogus nepripras kas
met po naują knygą pamatydamas.

Prozą bandyti irgi pradėjo dar 
Lietuvoje būdamas. Sako: “Buvo 
toks vargšų laikraštis “Darbinin
kas”, gerų rašytojų neturėjo, tai ir 
mano novelę net per tris numerius 
išspausdino. Nebeatsimenu, kas ten 
joje buvo. Ir gerai, kad neatsime
nu, nes, tur būt, labai graudu bū
tų.” Kas žino. Gal taip, o gal ir 
kitaip. Ir “Darbininkas” ne kiekvie
ną pagautą nieką per atkarpas va
rė. Ar neatsitinka, kad užkliuvęs 
seną dalyką, nebetiki, kad tada pats 
galėjai taip parašyti. Skaitai ir at
rodo, lyg kas kitas turėjo rašyti, kas 
nors daug brandesnis ir išmanesnis. 
Neretai mes patys į save pažiūrim 
iš aukšto, ne tik į kitus. Pasitaiko 
ir visiškai be reikalo.

Vis tiek ir tas iš pažiūros neeili
nis jaunų dienų pasisekimas Alo
yzo į prozą nepatraukė. Jis išsidan
gino į Kauną, gavo darbą, lankė su
augusių gimnaziją, baigęs įstojo į 
Technikos fakultetą ir vis rašė tik 
eilėraščius. Žmogaus ateitis, kaip 
kelias iš miesto. Iš karto tik vie
nas, o paskum ima šakotis, viso
kiom kryžkelėm pintis. Ir Aloyzas 
gal šiandien rkur nore statytų au
tomobilius, šaldytuvus ar kombi
nuotų kompiuterius, jeigu ne drau
gas žydas. Bolševikmečiu Aloyzo 
gimnaziją sumaišė su žydų gimna
zija, ir jam pasitaikė sėdėti tam pa
čiam suole su tokiu Jochu. Abu ge
rai sutarė. Aloyzas net lietuvių kal
bos darbus jam parašydavo. Kai pa-' 
baigęs gimnaziją užsirašė į Techni
kos fakultetą, nes neatrodė, kad iš 
literatūros galėtų duoną valgyti, 
Jochas prišokęs jam ir sako: “Baro
nai, ką tu sugalvojai? Tu literatas iš 
esmės. Kam tau ta technika?” Ne
trukus Jochą vokiečiai uždarė į ge
tą, o Aloyzas dar tempė techniką, 
kol po metų, nors mokytis ir neblo
gai sekėsi, nusprendė, kad Jochas

Aloyzas Baronas savo kūrybos vakare Rochesteryje pasirašinėja skaitytojams 
“Draugo” romano konkursą laimėjusią savo naujausią knygą “Abraomas ir 
sūnus”.

buvo teisingas. “Kam čia man žu
dytis”, pasakė, perėjo į humanitari
nius mokslus ir vis nemetė rašyti 
eilėraščių, nors ir nebeturėjo kur 
spausdinti, nebent pašaipinius “Po
grindžio Kuntaplyje”.

Stipriai į prozą nuėjo, tik išbėgęs 
Vokietijon. Čia pirmą novelę (Bė
giai) išspausdino to paties Leonar
do Žitkevičiaus ' redaguojamuose 
“Žiburiuose”, ir nuo to didžiąja 
meile jau tapo proza, nors nenume
tė ir jaunystės knietulio— eilėraš
čių. Ir dabar tarp prozos tarpų 
juos dar teberašo. Tam prisipažini
mui paremti čia pat paskaitė pluoš
tą eilių apie miesto reklamas ir ža
lią gimtojo krašto panoramą, apie 
duris, pro kurias ji kartą įeis be

rankų, be rakto ir pabučiavimu iš
gydys visas žemiškas žaizdas, apie 
pralekiantį traukinį ir raudonas azi
jatų akis, pakeitusias žalius tėviš
kės semaforus, ir daugelį kitų.

Eilėraščius jis irgi skaito taip pat, 
kaip ir šneka. Lygiai, vienodai, vie
tomis paskubėdamas, norėdamas 
greičiau galą pribėgti su tokia nuo
taika, lyg kiekvienas eilėraščio žo
dis ir kiekviena mintis klausantiems 
neprasčiau būtų žinoma, negu jam 
pačiam. Kam tada prie jų gaišti? 
Ir net keista, kad klausytojai sugeba 
bėgti paskui tą vienodą žodžių by
rėjimą, nebepasigesdami nei pau
zių, nei pabrėžimų ir nepamesda- 
mi autoriaus minties. Ir ne vien su
augę, bet ir vaikai, kurių būrelis į

savus rašytojus taip įprato, kad ne
bepraleidžia nė vieno tokio vakaro, 
o kai kurie jau ir patys mėgina sa
vo posmelius megzti. Ką gali žinoti, 
gal jų tarpe ir slypi talentas, kuris 
apsispręs nebesižudyti su technika ar 
astronautika. Baroną stūmė į talen
to kelią žydas, o aš čia berašyda
mas prisimenu kito žydo, Smuilo 
Agnono parašytus žodžius. “Net jei
gu į duris įkabinčiau septynias spy
nas ir kiekvieną užrakinčiau septy
niais raktais ir visus raktus po vie
ną sumesčiau į kiekvieną iš septy
nių Izraelio Žemės jūrų, mano 
žmona visus juos susirastų, atsira- 
kytų duris ir išeitų”. Ar ne tas 
pats ir su talentu: jis suranda rak
tus, atsirakina duris ir išeina pro 
visas technikas, matematikas ir če
kių knygutes. Nors neretai jį labai 
mandriai užraizgome ir užpatnlojo- 
me, bet jis vis tiek išsipainioja ir iš
eina. Gal ne visada, bet dažniau
siai išeina.

Po eilių Baronas nuklydo j pro
zą, kuri tapo nebeatskiriama jo gy
venimo dalis, gyvenimo, lyg lunati
ko klajojimas pilnaty ir ieškojimas 
to taip tikro, taip artimai jaučiamo, 
bet sunkiai randamo, o dar sunkiau 
paliečiamo.

Praeitam kely jau krūvos nove
lių, eilė romanų, juose daug to, 
kas matyta gyvenime, daug to, kas 
atėjo galvon, kaip sapne. Jis pats 
sako, kad jo raštuose apsčiai esa
ma ir vieno ir kito, bet pati vizija, 
kąip .pilnaties spindulys, dar tebe
šviečia nepagauta, tebetraukia siek
ti, pavyti, paliesti, visu glėbiu ap
glėbti. Jeigu to nebūtų, jeigu jau 
būtų siekiamą pasiekęs, ramiai pa
dėtų plunksną ir pasakytų: “Ir vis
kas. Radau, ko ieškojau, pasakiau, 
ką troškau pasakyti”. Neretai taip 
ir atsitinka. Net tuo metu, kai visi 
deda į kylant} talentą daugiausia 
vilčių, jis pačiam tvirtume ima ir 
nuleidžia rankas, užgęsta lyg lem
pos liepsna, išsunkusi iš dagčio pa
skutinį lašą degalo. Ne taip Baro
nas. “Kai pradedi, knygos toliau ra
šosi pačios”. Tai jo paties žodžiai, 
ir nenorėčiau tai pavadinti pasigyri
mu. Minties ir vaizdų plauksmas, 
matyti, taip stipriai jį perkelia į 
savo plotmę, kad net darbe išsėdė-
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tos valandos nebeapkartina tų ant- 
valandžių, kurių daugybę reikia 
išsėdėti, palinkus prie kuriamojo 
darbo. O visų svarbiausia, kad ir j 
ateitį jis žiūri ne kaip į dienas, ka
da galės atsikvėpti, išsitiesti kur pa
jūry ir skaityti tolyn nuplaukian
čius debesis, bet kaip j darbus, ku
riuos dar reikia padaryti. Jis turi ir 
neblogą prietaisą, kurio paslaptį net 
man atsisakė išduoti Tai prietaisą, 
kuriuo gali pasiturinčiųjų kiše
nes atidaryti savai knygai. Užsi
minus apie parašytų darbų išlei-1 
dimą atkirto: “O, leidėjų tai aš dar 
turiu. Ir primokėti nereikia. Kiti 
primoka, bet aš ne. Dar pats gau
nu. Ne ką, bet vis po keletą šim
tų”. Nors tų honorarų ir jam tik
rai nedaug tepabyra. Trejetas tūks
tančių atėjo iš laimėtų trijų kon
kursų, o dar kita tiek ar gal kiek 
daugiau tikrų honorarų. Per dvi
dešimt su viršum metų ir už tiek 
pat knygų tai mažiau negu trupi
niai. Mėgindamas iš to pragyventi, 
seniai būtų į nebeįmatomą 
kriaukšlelį sudžiūvęs.

Tai juk labai panašu j vergavi
mą. Šiuo atveju į vergavimą savai 
literatūrai, o vargu ar yra kas kitas, 
kuris labiau vergavimo nekęstų už 
Baroną. Kai iš okupuotos Lietuvos 
ateina žodžiai, kad čia rašytojai 
vargsta, kad negali iš to pragyven
ti, Baronas nesvyruodamas atsako, 
kad jis vis dėlto nesąs skurdesnis 
už anuos, o jeigu rašąs veltui, tai 
rašąs iš pasirinkimo, ne iš kieno 
nors prievartos. Niekas jam nedik
tavo ką- rašyti, ir niekas nediktuos. 
Nors jo praeitis tokia skurdi, kad 
ja su malonumu didžiuotųsi ne vie
nas iš buožių ir dar didesniu buože 
tapęs bolševikinis valdovas. Ir Ba
ronui buvo progų įsijungti į “lai
mingos socialistinės tėvynės kūri
mą”, gal net tapti “visasąjunginiu 
laureatu”, bet jam iš pat mažys- 
tės galvoje pūtė laisvės vėjai, trau
kią tolyn iš nuobodžių ganyklų, 
toliau nuo plytų, kurias tėvas taip 
kantriai dėliojo. Jis pats savo pa
stangomis, vargu ir pabadėjimu 
prasiplėžė kaimą supančią uždangą 
į platumas ir nebejautė jokio noro 
lįsti už kitos uždangos, palenkti sa- 
vo laisvą dvasią po grubiu bolševi
ko padu.

Kalbant apie bolševikus, jis, ma
tyti, sveiku prigimties instinktu ju
to, kad ateity teks nuo jų vargti. 
Kai bene 1919 metais jų ginkluo
tas būrys susimetė į Baronų trobe
lę, Aloyziukas, dar vos pakeblinėjąs 
vaikiščias, ėmė ir pričiurino vienam 
bolševikui kepurę. Tai buvo lyg ir 
avansas tai kovai, kurią vėliau teks 
vesti, jei ne kaip kitaip, tai bent 
šmaikščia plunksna, kurios anie 
pribijo net daugiau, negu bombų, 
kurias patys per savo klapčiukus 
taip mėgsta sprogdinti laisvame pa
saulyje, o tas pasaulis į tai nė pu
se žodžio, net nė kepurės kokiam 
Brežnevui ar Dobryninui nebesuge
ba pričiurinti. Bet tiek to. Meskim 
tuos bolševikus ir jų brolvaikius. 
Čia, Kazy, netyčia nukrypau į šoną 
nuo to, ką Aloyzo išsipasakojimų 
paraštėje norėjau pasakyti. O pa
sakyti norėjau tik tiek, kad žmo
gaus vertė ne pinigų daugume. Juk 
jeigu, sakysime, ir tas pats Baronas, 
užuot eikvojęs laiką prie rašymo, 
tas pačias valandas būtų pašven
tęs darbui, už kurį mokamas pini
gas, tą papildomą uždarbį labai są
žiningai būtų atidėjęs į šalį, dabar 
turėtų pinigų krūvą, kurios didu
mu ir pačiam gal sunku būtų tikėti. 
Bet tik pinigų. Nė vienos novelės, 
nė vienos knygos, net nė vieno ge
ro, tautos okupantui akis badančio, 
straipsnio, net nė pilnutinio žmo
gaus. Kaip nuostabiai lengvai žmo
gus gali investuoti save į pinigą, 
kuris miršta kartu su tavimi. Po 
tavęs jau kas kitas juos dalinasi, kas 
nors susigraibsto, kartais net toks 
beveidis subjektas, kaip valstybė, ir 
nuo to momento pinigai jau nebe 
to, kuris taip sunkiai dirbo, taip 
budriai juos saugojo, net visą save 
į juos sudėjo. Kas šiandien žinotų 
Donelaitį, jeigu jis savo talentą bū
tų apvertęs pinigu, ar Čiurlionį, ar 
Putiną, ar Krėvę? Jie ilgas darbo 
valandas investavo į Tautos Ateitį, 
rašomą didžiosiomis raidėmis.

Baronas visiškai neapkartęs, jei 
šiandien tauta jam už darbą nė pa

dorių trupinių nenumeta. “Aš 
pinigų turiu”, smagiai ir kartu stip
riai pasako. “Jeigu koks gerbėjas 
kartais atsiunčia dėžę alaus, ar ko 
kito, tai žmogus tik pasijunti šil
čiau, nebe taip prakeiktai vienas”. 
Tai pasakęs, valandėlę žiūri žemyn, 
lyg dar norėtų pridėti: “O aš vis 
tiek turiu tai, ko ir daugiausia pini
gų turėdamas nenupirks. Aš turiu 
talentą, kuriame gyvensiu ilgiau už 
didžiausius pinigus”. To nepasako, 
bet patylėjęs pasuka į kritiką, kuri 
jam labai retai tebuvo maloni

Už pirmąsias knygas gana 
šmaikščiu botagėliu pašventino 
Naujokaitis, vėliau “Literatūros 
Lankai”. Iš karto Baronas lyg ir 
krūptelėjo, bet kai pastebėjo (jau 
“Lankuose”) ne tik atžagarį žvilgs
nį } darbus, bet ir atžagarius žo
džius į jo paties asmenį, sąmonėje 
viskas apsivertė aukštyn kojomis. 
Metė tikėjęs kritikais. “Ir gerai pa
dariau”, sako. “Pagaliau, kas iš tų 
pastabų, kad veikalas jau parašy
tas, ir aš iš naujo jo neberašysiu. 
Kai rašysiu kitą, bus visiškai kita 
tema ir kitokios problemos”. Kitų 
rašytojų veikalų kritikas tai rim
tai perskaito. Iš jų kartais pagau
na vieną kitą gerą mintį, kaip jam 
pačiam nereikia rašyti.

Pakalbėjimų tarpe dar paskaitė 
novelę apie vienturčio jaunavedžio 
gyvenimo pradžią ir apie jo motiną. 
Tai sena uošvės istorija, bet naujai 
įvilkta į gerą formą ir paprastą, bet 
įdomią konstrukciją, klausytojų ne
paleido ligi paskutinio žodžio. Nors 
pradėdamas skaityti ir sakė, kad 
veikaliuką dėl riboto laiko gerokai 
patrumpinęs, bet klausant nebuvo 
justi jokių spragų. Tiesa, vėliau 
dar paminėjo, kad Chicagoje jos 
skaityti nebūtų išdrįsęs. Nežinau 
kodėl. Rochesteryje, kaip ir kiekvie
nam kitam mieste, juk irgi yra žmo
nas vedusių vienturčių sūnų. Per
skaitė, ir žemė dėl to neskilo. Ne
skiltų nė Chicagoje.

Jis rašo ir smagių eilėraščių, 
dažniausiai pašmiguodamas
šmaikščiu satyros botagu, tik jais 
nenorįs varžytis nei su Antanu 
Gustaičiu, nei su kuo kitu. Daug 
mieliau varžytųsi su prozininkais. 
Čia, mielas Kazy, nenoriu ieškoti 
tarp Barono ir kitų humoristų 
nei paralelių, nei blusinėti, kurio 
kuris momentas sušvyti ryškiau ar 
užgriebia giliau. Pats gerai žinai, 
kad toji sritis man tolima, nes ne
pretenduoju nei į literatūros moks
lo žinovus, nei fariziejus, tik vie
na galiu pasakyti, kad smagieji (ir 
patys skaudieji) Aloyzo eilėraščiai 
žmonėms limpa. Nors jis ir skaito 
juos kiek per greitai ir nesuvaidi
na gudria veido išraiška papuošto 
stabtelėjimo prieš visą eilėraštį 
įprasminančią staigmeną, bet klau
santieji pagauna viską. Net vaikai 
pagauna ir raitosi kėdėse,juoko aša
rą nusibraukdami. Bent mūsų žmo
nės taip darė, ir kai paskutinis ei
lėraštis nutrūko, niekas nemanė, 
kad jau vakaro galas atėjo. Kaip 
lūžte nulūžo.

Ir baigiant vienas mažas, nors ir 
pavėluotas, klausimas. Ir ne tiek 
mano, kiek tų, kurie su atsidėjimu 
viską sekė. Kalbėdamas apie save, 
Baronas papasakojo net kelių savo 
istorijų genezes, bet apie tuos, ku
riuos čia skaitė, išskyrus graudų 
eilėraštį Baliui Pavabaliui, nė puse 
žodžio neprasitarė. Nei apie rimtuo
sius eilėraščius, nei apie novelę, nei 
apie humoristinius. Porą dienų po 
visam vienas iš dalyvių paskambi
no ir sako net paties Aloyzo žo
džiais: “Kaip manai, ta jo uošvinė 
novelė buvo parašyta taip ar ki
taip?” Atseit, iš gyvenimo ar iš gal
vos. “Nežinau”, atsakiau, “klausk 
Barono”. “Klausk, kad jo nebėra. 
O pats ar nepaklausei?” Žinoma, 
kad nepaklausiau. Ir net į galvą ne
atėjo paklausti. Juk nuo to žinoji
mo man jos literatūrinė vertė nei 
pamažėtų, nei padidėtų. Bet žmo
nės nori žinoti. Jiems svarbu viską 
permatyti kiaurai ligi dugno. O, 
antra vertus, argi ne visus pana
šūs rūpesčiai vargina? Ar ne per 
daug kartais norime žinoti, kas už 
artimo langų dedasi? Bet čia, Ka
zy, jau būtų tema kokiam pasako
jimui ar net romanui, ir todėl tuo 
tarpu tik tiek.

Tavo
Jurgis Jankus

Jaunimo problemos ir vyresnieji
Nijolės Jankutės "Nuo devynių 
iki pirmos" pasitinkant
LEONAS GALINIS

Nijolė Jankutė, NUO DEVYNIŲ 
IKI PIRMOS. Knygos išleidimą finan
siškai parėmė Vydūno Jaunimo fon
dais. Išleido Akademinės skautijos lei
dykla. Tiražas 1000 egz. Viršelį piešė 
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. Knyga 
144 psl, kaina $3.00, gaunama “Drau
ge”.

Naujoji Nijolės Jankutės kny
ga skirta jaunimui, tačiau atro
do, kad ši knyga gali būti įdomi 
ir vyresniesiems, auginantiems 
vaikus, nes knygoje atskleidžia
ma jaunuolių gyvenimo detalės, 
jų užmojai ir siekimai. “Nuo de
vynių iki pirmos” kūrinyje vaiz
duojama jaunuolių, tikriau mer
gaitės paauglės, pasaulis, gan 
intymiai dienoraščio forma 
ir todėl kaip toks yra įdomus vy
resniesiems, kurie kartais gali 
nebesuprasti jaunimo ir iš viso 
yra pamiršę, kaip patys elgėsi, 
būdami jauni. Be abejo, tai yra 
grožinės literatūros kūrinys, tai 
nėra auklėjimo vadovėlis, bet ja
me apstu detalių, kurios pravar
tu prisiminti, nors jos kartais 
perteikiamos ir su šiek tiek per 
didele pedagogikos doze.

Knygos turinys paprastas, ta
čiau tuo paprastumu, kaip ir 
dažniausiai, pagaunamas skaity
tojas. Jauna ponia išsikelia su 
savo vyru į kitą, miestą baigti 
studijų, palieka tėvus ir, bevar- 
tydama senus popierius, atran
da savo dienoraštį ir pradeda jį 
skaityti. Versdama dienoraščio 
puslapius, kūrinio veikėja pasa
koja apie savo paauglės dienas 
nuo trylikos metų, kartais įpin- 
darna ir papildomus pasakoji
mus, ligi savo ištekėjimo. Palies
dama intymias gyvenimo deta
les, jaunystės svajones ir realų 
gyvenimą, autorė savo veikėjos 
dienoraščio puslapiais atsklei
džia ir kitų asmenų pasaulį: sa
vo tėvų, savo brolio, mokslo 
draugių, tarp jų ir vienos negrės 
studentės, ir lituanistinės mo
kyklos mokinių, kai ji pradeda 
dėstyti šeštadieninėj mokykloj.

Nors, palyginti, jaunoji dieno
raščio vedėja į visą žiūri savo 
akimis, tačiau ne vienoj vietoj 
jos požiūris jau darosi per daug 
suaugusios, kartais ironiškas ir 
kartais nelabai įtikimas, kad ke- 
liolikmetė mergaitė taip galė
tų rašyti. Tokių įtartinų, saky
tume, nepatikimų vietų galėtu
me pricituoti apsčiai. Jie skam
ba ne kaip mergaitės dienoraš
tis, bet kaip išprususios rašyto
jos žodžiai. Pvz. “Tiek daug ne
apykantos visur, o meilės maža. 
Tur būt todėl, kad mylėti daug 
sunkiau, negu neapkęsti”. O kaip 
tik kitose vietose mergaitė savo 
dienoraštyje labai džiaugsmin
gai rašo apie meilę. Ir labai su
prantama, nes jaunam žmogui 
mylėti yra lengva. Įtartina vieta, 
kur paskutiniam sakiny nuskam
ba nebe jaunuoliška ironija: 
“šeštadieninėj ruošiamasi dailio
jo skaitymo varžyboms. Varžy
bos bus tarp visų Aukštesniosios 
klasių. Iš mūsų klasės ponia T. 
dalyvauti išrinko mane ir savo 
Danutėlę. Nors mes visi žinom, 
kad, pavyzdžiui, Dalia, Vytas ar 
Auksė skaito žymiai geriau, ne
gu Danutėlė. Nesuprantu, kodėl 
ji išrinko dar mane? Būtų daug 
daugiau garbės, jei H-os klasės 
atstovė tik viena — Danutė 
Tamošauskaitė”.

Be abejo, labai lengva nuklys
ti į suaugusiojo galvoseną, bet 
yra kūrinyje vietų, kur tikrai 
galima mergaitės dienoraščiu 
patikėti, kai ji rašo: “Tik tas 
rūpestis buvo ne todėl, kad per 
daug skaitau, bet kad esu NE
GRAŽI ir NEPATINKU, NE
PATINKU jokiam berniukui”. 
Panašių, abejonių nekeliančių, 
vietų apstu, bet iš viso įtikina
miausios yra vietos, kur jaunik

lė studentė pradeda dėstyti li
tuanistinėj mokykloj, čia labai 
įtikimai pavaizduoti mokytojai, 
jų santykiai su tėvais ir ypač 
pačios jaunosios mokytojos san
tykiai su mokiniais. Jų pokštai, 
nesugebėjimas, tiesiog šypseną 
ir graudulį kelią tų mokinių lie
tuviškieji raštai.

Dienoraščio forma yra gana 
paranki papasakoti savo asmeniu 
nius pergyvenimus, kiek sun
kiau perteikti kitų asmenų nusi
teikimus ir pasaulį, tačiau Nijo
lė Jankutė sugeba pavaizduoti 
ir dramą mergaitės brolio, kuris, 
būdamas intelektualiai pajėgus 
jaunuolis, įsimylėjo tokio pat 
nusiteikimo negrę studentę. 
Dramatišką tų jaunuolių meilę 
nebuvo lengva pavaizduoti. Nors 
tos dramos atomazga ir kompli
kuota, bet ji įtikima. Nenorime 
to atskleisti, kad skaitytojui ne
sugadintume įdomumo, išpasa
kodami intrigą. Ypaš gana įdo
mūs jaunuolės santykiai su tė
vais ir įtikinamai pavaizduoti jų 
troškimai ir pergyvenimai. Ge
rai pavaizduoti ir draugių tėvų 
nusiteikimai, labai mums su
prantami, kai paliečiama mišri 
šeima.

Jankutės šiltas,“ literatūrinis,

Nijolė Jankutė-Užubalienė

kultūringas sakinys, lygus pa- 
sakojifhas, įdomūs jaunimą ir 
senimą liečią įvykiai daro kny
gą tikrai vertingą. Gal kai kur 
ir mažiau įtikima, bet nepalies
ta tema, geras pasakojimo bū
das duoda knygai originalumo 
atspalvį. Knyga tinkama naudo
ti lituanistinių mokyklų moki
niams, bent taip rekomenduoja 
LB švietimo taryba. Jaunuoliai, 
kurie viską skaito, skaitys ir ją,

Broniaus Budriūno kūrinių plokštelė
Br. Budriūno muzika glau

džiai surišta su chorais ir dainų 
šventėmis. Jis yra emocingas, 
preciziškas chorvedys. Todėl ati
džiai klausomės jo kūrinių 
plokštelės, kurią neseniai išleido 

•j Hollywoodo firma “Gintaras”. 
Joje kaip: Lik išryškėja budnūniš- 

< ki niuansai, įspausti jo paties 
j vadovaujamam Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos chorui.

Akį patraukia dailus viršelis 
— saulėtame Marshall vid. mo
kyklos frontane stovi gausus 
spalvingas choras. Kitoje pusėje 
randame diriguojančio R Bud
riūno, solistų Birutės ir Rimtau
to Dabšių ir pianistės Raimon
dos Apeikytės nuotraukas. Foto
grafavo L. Kantas. Apvalaus 
penketuko nusipelno Povilas Ja- 
siukonis už gerą įrašymą ir sko
ningą apipavidalinimą.

Plokštelėje sutelktos bene pa
čios įspūdingiausios B. Budriūno 
kompozicijos. Apie jas jau ne 
kartą buvo rašyta periodikoje. J. 
Žilevičiaus nuomone: Br. Bud- 
riūnas savo kūryboje yra tem
peramentingas, kainuotas, ne
mėgsta tiesių linijų, keliančių 
nuobodulį. t

Pirmą disko pusę užpildo kan
tata “Tėviškės namai”, 'kurią po

tačiau knyga bus įdomi ir vy
resniesiems, kurie atpažins šiuo
se puslapiuose savo vaikus ir 
vaikaičius.

EH-sios dainų šventės VL Jaku- 
bėnas priskyrė prie lietuvių mu
zikos pastovių vertybių. Kanta
ta parašyta, naudojant prasmin
gus Bem. Brazdžionio žodžius. 
Keturios dalys — “Iš visų kelių 
keleiviai grįžta”, “Namai pava
sariu pražydę”, “O, tėvyne”, 
“Fuga ir finalas” — savo struk
tūra, tempu bei melodijomis su
daro individualius vienetus, ta
čiau darniai jungiasi po pagrin
diniu gimtųjų namų ilgerio 
skliautu. Finale visas ansamblis 
susilieja į bendrą, pakilią srovę, 
besiveržiančią į ateitį su vilties 
kupinais žodžiais: širdį neša vie
nas mūsų džiaugsmas — Lietu
vos pavasario diena.

Kantatoje solo partijas atlie
ka solistai DąbšiaL Baritonas 
Rimtautas dainuoja su discipli
nuotu ryžtu, gal šiek tiek per 
aštriai akcentuodamas paskirus 
žodžius, dėl to gaunasi kampuo
ta bravūra, Į kantatos m dalies 
tyrą lyrizmą subtiliai įsijaučia 
sopranas Birutė Dabšienė. Ji lie
ja balsą su maloniu, sudvasintu 
virpesiu, nesistengdama per 
daug atsiplėšti nuo choro, Labai 
gražiai, su liaudišku paprastu
mu skamba fortepijono akompa
nimentas (Raimonda Apeikytė), 
imituojantis Lietuvos varpų kar
tais tiesiog nežemišką skambė
jimą.

Antroje pusėje girdime patrio
tinio pobūdžio, melodingą, įdo-

(Nukelta j 6 pusi.)

It's always Standard savings time at Standard Federal 
Sayings. And it's been that way since 1909. We 
believe that anything can be yours if you save for it.

With our Six Savings Plans, your money will grow 
with the highest interest rates we can offer.

What's more, there's a certain satisfaction to saving 
a satisfaction you'll feel even after your goal is met.

■Jl/OY CERtlFICATE ACCOUNTS*
■ 55,000 Or More 4 Yeer Maturity
■ ' YIELO INCREASES TO 7.90% 

YEARLY on interest accumuloted for I yr.

7%
YEAELY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or Morą 4 Yaar Maturity 
YIELO INCREASES TO 7J5% 
oa intarait accumulatad for I yr.

Auett over $195,000,000.00 
Reierves over $17,500,000.00 
Foundod 1909

6*7
YEARLY

6*7
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or Moro 30 Moath Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.06% 
on intarait accumulatad for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or Moru 1 Yaor Maturity 
YIELD INCREASES TO 6.11% 
on intarett accumulattd for 1 yr.

8*7
YEARLY

5*7

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
Sl.000 O. Mok 90 Dar Maturity 
YIELD INCREASES TO 6002% 
oa mttratt accumulattd for I yr.

FASSBOOK SAVINGS 
Internet Raut ta the Data af WitMra<rai 
YIELD INCREASES TO S.39% 
on iattratt accumulattd lot I yr.

*A subsfantial interest penally is reguired for early withdrawal.

Ilk, FEDEFį/lL 
yo/btos

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

■Barni
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Londono horizontuos
B. KAZIMIERAITIS

Tie ('aršieji "Pelėkautai”

Išgarsėjusi kriminalinių roma
nų autorė Agatha Christie prieš 
21 metus parašė vaidinimą “Pe
lėkautai” (The Mousetrap), ir 
Londono nedidelio teatrėlio Am- 
basadors vadovas A. H. Gordon 
nutarė tą veikalėlį pastatyti, ne
sitikėdamas kokio nors ypatingo 
pasisekimo, vien vedamas vil
ties, kad keletą mėnesių bus žiū
rovų. Didmiesčio sąlygomis te- 
atrėlis, aišku, mažytis (tokie ma
žyčiai Londone esą trys), nes 
turi tik 453 vietas.

Kai tas veikalėlis pirmą kartą 
buvo 1952 m. lapkričio 25 d. su
vaidintas, pagrindinius vaidme
nis jame turėjo ir iš filmų daug 
kam pažįstami Richard Attenbo- 
rough ir Sheila Sim. Po 18 mė
nesių Attenborough pasitraukė, 
ir tada buvo sumažėję šiek tiek 
žiūrovų, bet netrukus vėl viskas 
išsilygino, ir pro tą vaidinimą, 
kuris turi tik 8 veikėjus, Ligi šiol 
jau praėjo 130 aktorių. Tą vaid
menį, kurį pradžioj vaidino Sim, 
dabir, po 21 metų, jau perėmė 
dvidfešimt ketvirtoji iš eilės akto
rė (Joanna Palmer).

Lapkričio 25 d. dabar buvo 
paminėta to pastatymo 21 m. su
kaktis. į minėjimą atsilankė ir 
Agatha Christie, kuri jau yra 
82 m. amžiaus senutė. Vaidini
mą ligi šiol tame teatre yra ma
tę pusketvirto milijono žmonių, 
ir teatras turėjo iš jo 3 mil. sva
rų pajamų (be kita ko, “Pelėkau
tai” yra .išversti į 22 kalbas ir 
vaidinti ar vaidinami 41 krašte). 
Honoratą už vaidinimus visuose 
kraštuose ir už vertimus autorė 
yra pervedusi savo vaikaičiui.

Londone vaidinimo yra žiū
rėję ir tokios garsenybės, kaip 
W. Churchillis, ir jam pasisekę 
nuspėti, kuris veikėjas yra žudi
kas.

Iki sukakties dienos Ambassa- 
dors teatre Londone “Pelėkau
tai” buvo suvaidinti 8.718 kar
tų. Tas vaidinimas sumušė visus 
rekordus. Iki 1958 m. britų teat
ruose ilgiausiai buvo ėjęs “Ču- 
Cin-Cow”, bet “Pelėkautai” juos 
pralenkė. Iki 1970 m. gruodžio 
23 d. pasaulinį rekordą turėjo 
Los Angeles teatras Mart, kuria
me 7.510 kartų’buvo suvaidintas 
“Girtuoklis”. O teatro vadovai 
dąr spėlioja, kad “Pelėkąutai” 
tame Londono teatre gal dar 
bus vaidinami ir 1984 ir net 
2001 metais.

Filmų festivalis

Lapkričio 20 d. prasidėjo Lon
dono Filmų festivalis, jau septy
nioliktas iš eilės. Baigėsi jis gruo
džio pirmąją savaitę.

Festivalio metu parodyti 45 
dideli filmai ir 61 trumpas, at
siųsti iš 25 kraštų.

Vienų tų filmų režisieriai jau 
plačiai žinomi, jų darbai buvo 
rodyti ankstesniuose festivaliuo
se, kiti ligi šiol čia buvę nežino
mi. Tarp tų nežinomųjų buvo 
minimas V. Žalakevičius, kurio 
statytas filmas “Tas saldusis žo
dis — laisvė” parodytas festiva
lyje.

Booker premija ]. G. Farrelliui
Booker Brothers firmos premi

ja už geriausią šiais metais Bri
tanijoje išleistą romaną paskirta 
J. G. Farrell. Jo premijuotasis 
romanas — “The Siege of Krish- 
napur”. Premijos dydis — 5.000 
svarų (12.500 dol.).

Šįkart, be Farrellio, rimčiausi 
kandidatai buvo Elizabeth Ma- 
vor (romanas “A Green Equi- 
nox”), Beryl Bainbridge (“The 
Dressmaker”) ir Iris Murdoch 
(“The Black Prince”).

Ta biznio firma premiją skiria 
jau penkti metai (1969 m. gavo 
P. H. Newby už romaną “Some- 
thing to Answer”, 1970 m. Ber- 
nice Rubens už “Eleeted Mem- 
her”, 1971 su. V. S. Naipaul už

“In a Free State”, 1972 m. John 
Berger už “G”). Firma yra da
vusi pažadą premijas skirti 7 me
tus, bet sausio mėn. persvarsty- 
sianti, ar įsipareigoti tolimesnei 
ateičiai. Praeitais metais John 
Berger, priimdamas premiją, la
bai piktai pasisakė prieš tą firmą 
ir pusę gautųjų pinigų paskyrė 
Black Panther sąjūdžiui (ta fir
ma vykdanti išnaudojimą Pietų 
Amerikos kraštuose). Kritiškai 
pasisakė ir šiemetinis laureatas 
J. G. Farrell, dėl to Booker Bro
thers ir nori pasvarstyti, ar ver
ta skirti premijas savo kritikams.

“Houiard’s End“ su 
pataisymais

Londone spaudai ruošiama 
nauja jau klasiku laikomo anglų 
rašytojo E. M. Forster romano 
“Hovvard’s End” laida.

Laida kaip laida, bet šalia jos 
atskiru tomu dar bus išleisti visi 
pakeitimai ir pataisymai, kuriuos 
rašytojas atliko, berašydamas ir 
beruošdamąs tą romaną spaus
dinti. Jis parašęs šešis skyrius ir 
vis dar negalėjęs apsispręsti, kas 
tame romane ką turi nužudyti.

Rankraštinė- romano laida su 
visais pataisymais ir pakeitimais 
jau yra buvusi išleista, bet jos 
kaina — 15 svarų (37.50 dol.). 
Naujasis pakeitimų tomas, grei
čiausia, bus pigesnis.

Lietuviai tarptautiniame 
fotografijos metraštyje

Broniaus Budriūno kūrinių plokšteles aplankas

Soviet film makers” (Jaunieji so-i pacija, raudonosios armijos grįži-

Londone Fountain Press lei
džiamo ir John Sanders redaguo
jamo tarptautinio fotografijos 
metraščio jau pasirodė sekančių 
metų laida-albumas “Photogra- 
phy Year Book 1974”.

Šįkart tiek redaktoriaus para
šytasis didokas įvedamasis 
straipsnis, tiek žinios apie spaus
dinamuosius darbus ir jų auto
rius pateikta net trimis kalbomis 
— anglų, vokiečių ir prancūzų, 
o tai, be abejo, metraštį daro 
dar tarptautiškesniu (anksčiau 
viskas būdavo rašoma vien ang
lų kalba).

Įdomu, kad tame metraštyje 
pirmą kartą lietuviai fotografai, 
kurių darbai spausdinami, yra 
surašyti atskirai, nebe kartu su 
Sov. Sąjunga. Fotografiniai dar
bai spausdinami šių lietuvių: po 
vieną A. Bareišio, V. Kopiaus, A. 
Kunčiaus, A. Macijausko ir L. 
Tuikio, du darbai A. Rakausko. 
Sov. Sąjungai atstovauja keturi 
'otografai su penkiais darbais. 
Gali būti, kad Lietuvą išskirti iš 
Sov. Sąjungos fotografų sąrašo 
redaktorių bus paskatinusi liepos 
mėn. Londone suruoštoji lietu
vių fotografų darbų paroda, ku
rios katalogui jis parašė įvadą ir 
dar pakankamai entuziastišką.

Daugiausia darbų metraštyje 
spausdinama britų (39 fotogra- 
ų). Australijai atstovauja 2 fo

tografai, Belgijai 2, Danijai X 
Prancūzijai 9, Vokietijai 11, In
dijai 4, Italijai 6, Lenkijai 2, Is
panijai 4, Švedijai 3, JAV 8, o po 
vieną dar vienuolikai kitų kraštų 
(Norvegijai, Izraeliui, Iranui, 
Turkijai, Japonijai, Zambijai, 
Kanadai, Čekoslovakijai, Suomi
jai, Pietų Afrikai, Olandijai, Gre
nadai, Meksikai). Dalyvaujan
čių fotografų skaitmenys pagal 
kraštus tik labiau paryškina, 
kaip vertinami lietuviai tarptau
tiniame fotografijos pasaulyje.

Be kita ko, A Bareišio iš
spausdinta merginos portretas, 
A. Macijausko “Šeima” (džiaugs
mingai nusiteikę moteris ir vy
ras), V. Kopiaus “Atsargioji Ri
ta”, A. Rakausko “Švelnumas” ir 
“Dvi kartos”, L. Ruikio mergai
tės portretas ir A. Kunčiaus 
“Kaimiečio portretas”.

Apie lietuvius filmininkus

Prieš keletą metų iš Sov. Są
jungos į užsienius išvažiavusi
Jeanne Vmnskaja dabar išleisdi- 
no anglu kalba “Young

vietiniai filmininkai).
Knygoje šešetas puslapių pa

skirta ir Lietuvos filmų studijos 
darbams.

Autorė tvirtina, kad Lietuvos 
kinematografija šiuo metu lai
koma pačia įdomiausia šios rū
šies sritine pramone.

Pateikiamas ir pluoštelis žinių 
iš praeities. Štai, sako, Lietuvoje 
pirmieji užsieniniai filmai pradė
ti rodyti 1898 m. Pirmasis kino 
teatras atidarytas 1905 m. Kau
ne. Pirmasis filmuotojas Lietu
voje buvo Amerikos lietuvis A. 
Račiūnas, kuris atvažiavęs prisi- 
fotografuodavo juostose gamtos 
vaizdų ir kasdieninio gyvenimo 
nuotrupų ir parsivežęs rodydavo 
savo krašto pasiilgusiems tautie
čiams lietuviškose kolonijose. 
Vaizdus ir dokumentinius fil
mus vėliau pradėjo gaminti taip 
pat P. Milius, G. Klimas ir kiti.

1926-1929 m. pradėjo reikštis 
įvairios studijos ir filmų mokyk
los. J. Vaičkus savo studijoje ruo
šęs aktorius filmams, bet, deja, 
viskas nutrūkę dėl finansinių 
sunkumų.

Minimas 1931 m. pasirodęs 
pirmasis lietuviškas tematinis 
filmas “Onytė ir Jonelis”, reži
suotas F. Dunajevo ir J. Lenarto, 
kuriame pagrindinius vaidmenis 
atliko V. Fedotovas, A. Lietuvai- 
tytė ir P. Pinkauskaitė.

mas ir sovietinės valdžios įsitvir
tinimas ir žmonių grįžimas iš Si
biro. Be kita ko, Vronskaja rašo: 
“Stalinas, Hitlerio pritariamas, 
1939 m. prisijungė Baltijos kraš
tus. Pačios tautos pradėjo griež
tai priešintis, bet partizaninis 
judėjimas prieš primestąją tvar
ka, kaip paprastai tokiais atve
jais, buvo žiauriai sutriuškintas 
slaptosios policijos, kuriat padėjo 
vietiniai komunistai. Lietuviai 
filmininkai, suprantama, tą lai
kotarpį turėjo pristatyti pagal 
oficialųjį požiūrį”.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY

Manufacturers

Bi. Budriūno plokštelė
(Atkelta iš 5 pusi 7

miai supintą "Lietuvio giesmę” 
eu V. Mykolaičio-Putino lyrika. 
Sklandžiai nuskamba “Pradės 
aušrelė aušti”, B. Budriūno še- 
devriukas, parodantis jo sugebė
jimą panaudoti liaudies moty
vus: svajingą mergautinę ir ber
niokiškai linksmą melodijas su
pinti į smagią pynę.

Nostalgiškai banguoja him
nas “O, Nemune”, pakylantis iki 
egzaltuotų maldos viršūnių. Šis 
įrašas buvo padarytas, chorui 
koncertuojant su amerikiečių 
daktarų simfoniniu orkestru. Vis 
dėlto orkestro palyda nėra ypa
tinga: daro kažkokį mistišką, 
atitrauktą, vietomis net darnu
mą darkantį efektą. Ir taip in- 
strumentuota daina palieka jau
dinantį įspūdį.

Plokštelės širdimi laikytina 
“Protėvių žemė”, vienas iš gra
žiausių B. Budriūno kūrinių, pa
rašytų pasinaudojant B. Braz- 

1 džionio lyrikos peizažu. Jei kam 
rūpėtų surasti muzikinį pavyzdį, 
kuriuo “tapybiškai” išreiškia
mas Lietuvos gamtovaizdis, 
“Protėvių žemė” kaip tik ir yra 
toks tobulas pavyzdys. Čia cho
ro dainavimas visuomet pakyla 
keliomis pakopomis aukštėliau. 
Užburianti melodija, rodos, lie
jasi iš vieno jausmingo atodūsio, 
tarsi kūrėjo vaizduotėje staiga 
būtų nušvitęs visas Li etuvos 
vaizdas— nuo Baltijos iki aukš
taičių pagojų. Todėl solistei B. 
Dabšienei čia tenka palaimingas 
vaidmuo — angelišku balsu ški
cuoti Lietuvos laukų romantiką. 
Ji tai daro su didele meile ir 
skoniu.

Sunku supaisyti, kodėl V. Ku-

dirkos sukurtas Lietuvos himnas 
buvo įrašytas pabaigai, nežiū
rint to. kad choras, palydimas 
daktarų orkestro, jį sudainavo 
tik vidutiniškai. Patriotikos 
plokštelėje ir taip yra pakanka
mai. Negirdėjau, kad amerikie
čių kompozitoriai savo albumus 
užantspauduotų Amerikos him
nu.

Man, kaip buvusiam Br. Bud
riūno choristui ir dainavusiam 
didžiąją dalį čia įrašytų dainų, 
kritikuoti chorą neparanku Juk 
niekas sau antausių neskaldo. 
Aplamai plokštelėje yra daug 
gražiai niuansuotų, nuoširdžiai 
su patosu atliktų vietų, rodan

čių, kaip dirigentas, dirbdamas 
išeivinėmis sąlygomis (repetuo
damas tik penktadieniais) suge
ba perduoti choristams savo kū
rybos turiningą tekstą. Pr. V.

FLORIDA KVIEČIA
Sustokite Floridoje šiuose 

lietuviškuose vasarvietėse:
NORWYN APTS., 126 OCEAN DR 

MIAM1 BEACH, FLA. 33139 
arba

TOWN & SURF APTS.,
9024 Collins Avė. 

SURFSIDE, FLA. 33154 
Telefonas vakarais 672-4903

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBftfi 

Pardaviiiuid ir taJayniAs
2646 W. 69th St, TeL REpublic 7-1941

SNIP 'N CURL by JO
2756 WEST 63rd STREET

Specializing In Tinting, Hair Cutting & Hlgh Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Ask for JO.

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

TeL VIrginia 7-7258-59

FLORIDA - UAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH MOTEI

Idealus klimatas, ideali vietovė. 
Centre visų Floridos įdomybių.

Geriausia vieta praleisti atosto
gas arba įsigyti žemės ir namus at
eičiai.

Kviečiame aplankyti ir rašyti: 
SEASCAPE MDTEL, Ad. Andrulis, 
3321 S. Atlantic Avė., Daytona 
Beach, Fla. — 32018.

TeL 904-767-1872

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EVVICZ, Prez.

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

7% 6lA% 5%%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. Investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

A.NTRAD. Ir PENKTAI). 
VALANDOS: fiEflTAD. 9 v. r. Iki 12 ▼. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAI).
9 v. r. Iki 5 v. v.
Tr-efitad: uždaryta. 

9 T. r. Utį 9 ▼. n

Po karo filmų studija Lietuvo
je įkurta 1949 m. Lietuvių ga
mintieji filmai susilaukę plataus 
pripažinimo Sov. Sąjungoje. Pir
masis tos studijos gaminys buvo 
“Marytė”, dar menkas darbas. 
Toliau autorė supažindina su lie
tuvių per pastaruosius penkioli
ka metų pastatytais filmais kiek
vienu atskirai.

Įvesdindama skaitytoją į tuos 
atskirus filmus, autorė nurodo, 
kad pastaraisiais metais lietuviai 
filmininkai ėmėsi judinti šiaip 
jau draudžiamų temų, bet jiems 
leistų, nes jie prisilaiko sovietinio 
požiūrio. 'I'os temos: Baltijos 
kraštų okupavimas, įvykdytas 
sovietinių armijų, vokiečių oku-

koncertines
YPATINGAS
GITARAS

EB

KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652 - 3200

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGEEXPRESS ‘ ĮDAVEI AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA fSTAIGAi 1776 B®0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-0590; 581-7729

Siuntinių pristatymasSiuntiniai, siunCiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

PACKAGE EXPRESS & TRA.VEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motocoidams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Ailentown, Pa. — 126 TUghman Street .... ---------
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ...„..............
Brooklyn, N. Y, 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue 
Chicago 22, BL — 1241 No. Ashland Avenue
Chicago, HL 60629 — 2608 West 69 Street .......
Chicago, TU. 60609 — 1855 West 47 Street
Cleveland 13, Ohlo — 1028 Kenilworth Avenue .... 
Detroit 12, MJch. — 11601 Jos Campau Avenue ....
Farmingdale, N. J. — Freetvood Acres Rt. 9 ...........
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue .... 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hlliside Avenue .... 
Los Angales 4, Caiif. — 159 So. Vermont Avenue
Newark, N. J. — 378 Markei Street ...................... .
New York S, N. Y. — 78 Second Avenue ............. „
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ...............
Phlladelphia 23, Pa. -r- 631 W. Girard Avenue .......
Rahway, N. J. — 47" East Mllton Avenue ...............
South Rlver, N. J. —C 41 Whltehead Avenue ...........
Syracuse, N. Y. 1320- — 515 Marcelius Street .......
Trenton 10, N. J. — q182 Deutz Avenue ............ ......
Udca, N. Y. — 963 Ueeker Street ................ ..... ....

435-1654 
342-4240 
467-6465

_____ ___  895-0700
_____ ___  486-2818
........... . 925-2787
................... 376-6755

..............  771-0698
--------- -----  865-6780
............... _. 363-0494
..................  365-6740
..................  249-6216
..................  385-6550
..................  642-2452
..................  674-1540
....... ........... 475-7430
..................  769-4507
..................  381-8800
..................  257-6320
..................  475-9740
................  392-0300

732-7476
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Kultūrine 
kronika

Lietuvių kalba ir šiaip 
lituanistika Frankfurto

universitete, V. Vokietijoje

Vincas Natkevičius, Vasario 
16-tos gimnazijos di reik torius, jau 
pusantrų metųdėsto lietuvių kal
bą Franllefurto universiteto jndo- 
gemianistilkos skyriuje. Jo studen
tais yra studijuojantys lyginamą
ją kalbotyrą, bet lietuvių ' kalbos 
pas jį mokosi taipgi pora Rytų 
Europos istorijos studentų. Atei
nanti vasaros semestrą jis univer
sitete skaitys kursą apie lietuvių

- dainas, taip pat ir 1 valandos sa
vaitinę paskaitą apie Lietuvos is
toriją, to pageidaujant Rytų Eu
ropos istorijos seminaro vedėjui. 
Šalia to V. Natkevičius tenai tęs 
ir lietuvių kalbos kursą norin
tiems pramokti lietuviškai.

Pirmasis teatro spektaklis 
šiais metais

Jaunimo Centro Dramos studi
ja Chicaigoje, kuriai vadovauja re
žisierė Živilė Numgaudaltė, kitą 
žeštadienj, sausio 12 d.. ir sek
madienį, sausio 13 d. stato Viole
tos Palčinskaitės dviejų veiksmų 
vaidinimą vaikams “Spyruoklinis 
kareivėlis”. Vaidina jaunieji akto
riai: Loreta Rudaiitytė, Arvydas 
Žygas, Eugenijus Būtėnas, Dana 
Runimaitė, Dalia Bilaišytė, Ra
munė Martytė, Aušra Cibaitė, Vi* 
da Lietuvininkai,tė, Regina Wein- 
hoefėrytė, Algis Mikutaitis, Dai
va Markelytė, Dalia Kiudulaitė, 
Rita Likanderytė, Arvydas Vait
kus. (Šeštadienį sausio 12 d., spek
taklis prasidės 5 vai. ‘po pietų, sek
madienį, sausio 13 d. — 3 vai. po 
pietų Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

Rusų intelektualų tragedija

Rusas genetikos specialistas 2o- 
res Medvedev, kuris su savo vy
riausybės leidimu buvo išvykęs 
moksliniam darbui į D. Britaniją 
ir kuriam vyriausybė vėliau at
šaukė teisę grįžti į tėvynę — kaip 
oporitcionieriui — dabar parašė 
naują knygą. “Ten Years After 
Ivan Denisaviich”. (‘Išleido Knapf, 

k New Yoitke. Kaina 6 dol. 95 et.). 
Pavadinimui panaudodamas Sol
ženicyno knygos vardo dalį,jis šia 
me veikale pasauliui atskleidžia 
rusų intelektualų tragišką likimą, 
ypač primindamas Pasternaką, 
Dantelį, Sinjavskį, Sacharovą, 
Solženicyną. Veikale nušviečiama 
suniki rusų intelektualų padėtis 
dešimtmetyje nuo to laiko, 'kai 
Chruščiovo atneštame atlydyje 
buvo įleista Solženicynui išspaus-

Poetas Faustas KIrša, nuo kurio mirties š. m. sausio mėn. 5 d. suėjo 10 metų. 
Buvo vienas ryškiųjų Putino, Binkio ir Sruogos kūrybingosios kartos poetų. 
Išleido visų eilę poezijos rinkinių nepriklausomybės laikais ir pokario metais 
išeivijoje. Už poezijos knygų “Tolumos” jam 1947 metais Vokietijoje buvo 
paskirta Švietimo valdybos premija. Jungtinėse Amerikos Valstybėse apsigy
veno Bostone, ten ir mirė 1964 m. sausio 5 d., sulaukęs 73 metų amžiaus. Po
mirtinė jo. poezijos rinktinė buvo Išleista Vilniuje 1969 metais, o išeivijoje jo 
nesuspėtos paskelbti kūrybos knyga “Palikimas” pasirodė 1972 m. (redagavo 
Stasys Santvaras, Išleido Juozas Kapočius). Nuotr. V. Maželio

din.ti knygą “Viena Ivano Doni- 
sovičiaus diena”.

Medvedevas žino daug faktų, ir 
jo knyga įdomi. Jis praneša, kad 
net režimui pataikaujantis Šolo- 
chovas turėjo, cenzūros verčia
mas, išmesti vieną skyrių iš savo 
romano: “Jie kovojo iuž tėvynę”. 
Poetas A. Tvardavski, Solženicy
no globėjas, buvo išstumtas iš 
“Novy Mir” redaktoriaus posto. 
Kampanija prieš Solženicyną e- 
samti vedama sistemingai, jį šmei- 
žiant ir terorizuojant. Medvedevo 
tėvas mirė bolševikų koncentraci
jos lagery, taigi pats Medvedevas 
bolševikus gerai pažįsta. (jp)

BRODSKIO POEZIJA
Anglų kalbos vertime Marpe 

& Row leidykla New Yorke iš
spausdino Josflph Brodskio poezi
jos rinkinį: “Seleoted Poems”

(172 psl. kaina 5 dol.). Brodskis 
yra protestuotojas prieš sovietinę 
priespaudą ir jo kūryboje yra ryš
kus teisingumo ir laisvės ilgesys.
t

PEDAGOGO, SOCIOLOGO 
DR. A. MUSTEIKIO SUKAKTIS

-Prof. dr. Antanas Musteikis 
sausio 11 d. sulaukia 60 m. Yra 
gimęs 1914 m. sausio 11 d. Lau- 

i čiūniškių k. Salako vis., Zarasų 
apskr. Mokėsi Zarasų Bulanto ko- 

; inercinėje mokykloje, Vytauto D. 
universitete studijavo lituanistiką 
ir pedagogiką. Diplomo pasiekė 

i Vilnioje 1941 m. Studijas gilino 
Heidelberge ir New Yorko univer
sitetuose, gaudamas daktaro laips
nį už desertaeiją apie religinius 
sąjūdžius Lietuvoje reformacijos 
laikais. Mokytojavo Pasvalio, 
Schwaebische Gmuenid gimnazi
jose, ‘buvo mokslinis tyrinėtojas 
Vid. Europos studijų centre, o nuo 
1955 m. profesorius ir sociologijos 
katedros vedėjas Buffalo D’You- 
ville kolegijoje. Taip pat tyrinėji
mų ir statistikos vedėjas Buffalo 
katalikų labdaros įstaigoje, 1947- 
48 m. buvo Scholar žurnalo re
dakcijos narys, Lietuvių enciklo
pedijos bendradarbis, Lietuvių 
bendruomenės fcultiiros tarybos 
narys ir pirmininkas Brooklyne 
1953 - 1955 m. Daugelio lietuvių 
ir amerikiečių žurnalų laikraščių 
bendradarbis, kviečiamas su pa
skaitomis JAV sociologų suvažia
vimuose. Keletas jo studijų darbų 
yra išleista anglų kalba.

PIETŲ AMERIKOS MENO 
BIENALĖ

Sao ‘Paulo irnieste, Brazilijoje, 
gruodžio mėnesį baigėsi Pietų A- 
merikos meno bienalė. Tai laiko
ma ipagrindiniu įvykiu Lotynų 
Amerikos meno pasauly. Si biena
lė turėjo kiek kitokį pobūdį, negu 
‘anksčiau —/norėta ją paversti 
“tarptautinių meno sąjūdžių a-

Kaip gimė naujas 
Lietuvos žemėlapis

(Atkelta iš 2 pusi.)

cių išžudytas ir sudegintas kai
mas Pirčiopiai. Yra ir daugiau 
naujovių. Ruošdami bei leisda
mi šį žemėlapį, jo autorius, tal
kininkai ir leidėjai tikisi, kad jis

vangardine laboratorija”. Už tat 
iš konservatyviųjų susilaukė karš
tesnių priekaištų. Tačiau daugu
ma meno atstovų pripažįsta, kad 
hienalė buvo reikšmingas aksti
nas mono pažangai, kad joje tu
rėjo progos pasirodyti ir jaunes
nieji su savo kūrybiniu išradingu
mu.

Bienalėje dalyvavo ir kitų kon
tinentų menininkai. Tarptautinio 
(pobūdžio jury komisija didžiąją 
premiją — 10,000 dol. — ‘paskyrė 
belgų menininkui Jean-Michael 
Folon už jo akvarelę, vaizduojan
čią žmogaus pasimetimą moder
niojoje visuomenėje. Garbės dip
lomas buvo Skirtas ispanų meni
ninkui Miguel Berrocal už stiprias 
bronzos statulas. JAV skulptorius 
H. C. Westermann laimėjo vieną 
iš tarptautinių premijų — 2,500 
dol. — už savo medžio, stiklo ir 
metalo darbus.

pirmoje eilėje patenkins mūsų 
lituanistinių mokyklų mokyto
jus, dėstant Lietuvos geografiją. 
‘Jį taip pat pravartu turėti ir šei
mose, ypač kur yra priaugančio 
jaunimo. Jis ypač rekomenduoti
nas organizacijoms iškabinti sce
noje, šalia lietuviškos trispalvės 
minėjimuose, parodose, įvai
riuose parengimuose, nes jo dy
dis ir ryškumas tam tinkami. Jo

WAGNER & SONS

Typewriters, Addlng Machinee A 
Cheolnvriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš BOm. patikimas patarnavimas
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

Gausingiems mūsu klijentams linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir dėkojame už mums rodytą dėmesį.

Ta proga norėtume pranešti, kad dabar turime dideesnj automobilių 
modelių pasirinkimą, įskaitant

MOSKVICH STATION WAG0N 426 ir 427, 
plačiai žinomus MOSKVICH 412, 408,
ZHIGULI 2101, 2103, STATION WAG0N 2102 
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968, 
taip pat MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, TELEVIZIJOS 
IMTUVUS ir kiekvieno gavėjo ypatingai pageidaujamus 
PREFERENCINIUS RUBLIŲ DOVANINIUS 
CERTIFIKATUS

liliustruotas (spalvotas) visų AUTOMOBILIŲ MODELIŲ brošiūras ar 
kitas informacijas išsiunčiame paštu pagal pareikalavimą.

PODAROGIFTS, Ine.
240 FU’lTl AVĖ. (tarp 21 ir 28 g-vės) NEW YORK, N. X- 10001

TEL.: (212) 685-4587
4Sl.«ai

PERSONAI SELF-PROTECTION

Apsaugoklt savę ir savo mylimuosius 
nuo kriminalinių užpuolikų su šiuo pre- 
cižiškai pagamintu, aukštos kokybės ne
mirtingų ašarinių dujų ginklu. Sauna 
septynis kartus Į sekundos. Tvirto meta
lo konstrukcija su patogiu saugiu gai
duku. Europiečių meisterių gaminti. Lengvai pa_ 
spaudžiamas gaidukas. Nereikalingas federalinis 
šaunamų ginklų leidimas.

erun S10 aoossooforiooounds
OLnU X lEATHfR MOiSTER

22CAL-7SHOT
AUTOMATIC

FITS
usny

IN
PURSE

OR
POCKET

GUARDIAN, DEPT. DD. B)OX A • DONO ISLAND CITY, N.Y. 11101

Philomena Says

PHILOMENA D. PAKIl

tiražo, manoma, užteks mūsų išei
vijai bent 20-čiai metų. Taip 
naudojant, jam paruošti ir iš
leisti įdėtos pastangos, darbas ir 
lėšos nebus tuščiai išeikvotos, 

‘bet prisidės prie bendro visų mū
sų tikslo — išlaikyti lietuvybę, 
pažinti Lietuvą, skiepyti meilę 
savo tėvų ir protėvių kraštui 
tiems, kurie dabar ruošiasi užim
ti mūsų vietas kovoje dėl Lietu
vos laisvės.

McKEY & 
POAGCE?

Real Estate INSURANCE Management
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis Į

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOS- 
PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti. Geriausia dovana Jūsų glmingnis, pažįstamiems ir sau. 
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užaakvmus siųsti su 
$6.00 apmokfjlmu — JIB LABOSĮATORY, 1437 So. 49th Avė., 
Cicero, III. 60050. JIB Atstovybė, 2498 Dnugall Rd„ VVIndsor, 12, 
Ont., Cnnada. JIB Skyrius: 7 Stuttgurt 50, Duisburgerstr. 7-10 
IV. Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 IV. U9tli St. Cliieago; 
5000 IV. 16th St., Cicero; 4764 S. IVood St., Chicago; 2923 N. 
Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago ir t.t.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING

5.39% 5.92% 6.003%
AnnuotYMd

on
5’/.%

Paubook Account. 
Daily Interest

AnnaalY^d
s2%

90-Day Notice 
Accounts 

$100 Minimum

Annual YieM 
on

5%%
90-Day Savings 

Certificate 
$1,000 Minimum

6.81% 7.08% 7.35%
Annual Yidd 

on•%%
One Year Savings 

Certificate
$1.0

Armuat Yield

30-Month Savingt 
Certificate 

$5.000 Minimam

7‘/4%
on Four Year Savings 

Certificates
$10,000 Minimum

Annuol Yidd 
on

7.00%
Foųr Year Savings 

Certificates 
$1,000 Minimam

6.727%
Annual Yield

For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
the highest rates permitted by law. lt is 
possible to offer the above yield where earn- 
ings remain undistųrbed and are com- 
pounded for a year or more.

6245 soutb vvesterr avenue 476 7575

e Passbook Savings Gani From Day 
of Depoait ta Itas et Withdra vai

MARQUETTE FUNERAL HOME 
-TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71st St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 5ūth Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09

AIK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MMHMRNS
6845 SOUTH VVESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS V I E T.A

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 
Laldetuvly D I r e k t o r I a.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių LsUdotavių Direktorių Asociacijos Nariai

TeL T Arda 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2814 W. 23rd PLACB TeL Vlrginla 7-B672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1218
11028 Southwest HIghivay, Palos HJIls, U. Tel. 974-4410

ToL LAfay«tte 8-8572

TeL YArds 7-1188-88

VASAITIS — BUTKUS
144« S. 50th AVIU CICERO, ILL. TeL Ol^npio 2-1008

Perskaitę "Draugę" duokite jj kitiems.
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

LAIKAI IR ŽMONES

įvykis

Naujiems Metams atėjus, žmo
gus pradedi galvoti, kad gyveni
me daug kas keičiasi, tačiau taip 
atrodo tik iš paviršiaus, žmogus 
nesikeičia, jis vis toks pat, koks 
buvo metų metais. Šių teigimų 
patvirtinimui norime pacituoti 
prieš 50 metų rašytus Augustino 
Griaiaus aptarimus. Va, vienoj 
istorijoj apie korespondentą 
1927 m. Augustinas rašo:

“Redaktoriaus kabinete su
skambėjo telefonas.

— Klausau.
— Panas redaktorius? Kalba 

viršininkas Katkus. Aš čia norė
čiau vienų nesusipratimų išsi
aiškinti. Šiandieną jūsų laikrašty
je aprašytuose tilto atidarymo 
iškilmėse, įminint iškilmių daly
vius, apeita mano pavardė. Aš 
dalyvavau iš ipat pradžių. Gali
ma sakyti, atėjau pirmas ir iš
ėjau paskutinis. O redakcija ma
nęs nepastebėjo. Aš ir norėčiau 
žinoti: ar čia redakcijos nusista
tymas, ar čia kaip....

— Dėl dievo meilės. Koks čia 
nusistatymas. Mes tamstų stačiai 
mylime. Čia reporterio kaltė. Re
porteris nepastebėjo...

— Na, žinote, nepastebėti 
manęs! Aš pirmas atėjau, galima 
sakyti, paskutinis išėjau... Kokie 
gi tada tie jūsų reporteriai. I ką 
jie žiūri? Varinas skaito. $aip ar 
taip, ipone redaktoriau, man tas 
labai, labai nemalonu...

— Dieve mano, — vaitojo re
daktorius, — mes imsimės prie
monių; mes kaip nors tamstą (pa
minėsime; mes atitaisysime.”

Na, ir sakyk žmogus, kad šis 
buvo kur nors Kaune 

prieš 46 metus, o ne Chicagoj 
Tokių pokalbių kasdieną galima 
ir dabartinėse redakcijose išgirs
ti.

Arba toliau A. Gricius rašo: 
“Redaktoriaus kabinete su

skambo telefonas.
— Klausau.
— Ar čia ponas redaktorius? 

Kalba .pirmininkas Moliūgas. 
Kaip įgyvenate, ipone redakto
riau? Šiaip sau. Ir aš taip pat 
Matote, yra toks reikalėlis. Ži
noma, mažmožis, bet vis dėlto. 
Aš, matote, nepaminėtas vaka
rykščio posėdžio aprašyme. O aš 
buvau. Sėdėjau trečioj eilėj, 26- 
toje vietoje. Man asmeniškai tai, 
žinoma, nesvarbu. Bet j'uk aš at
stovavau tam tikrai įstaigai. Dėl 
manęs tai tiek to. Bet įstaiga, pa
tys suprantate...

Redaktorius kalbėjo apie ne
susipratimų, apie redakcijos pa
lankumą pirmininkui ir jo įstai
gai, apie meilę jam ir pagarbų”.

Kokie bus ateinantys metai?

Na, ir kas gali sakyti, kad toks 
pasikalbėjimas įvyko prieš be
veik pusę šimto metų Lietuvoj, 
o ne kur nors Amerikoje.

Toliau vėl A. Gricius pasako
ja.

“Redaktoriaus kabinete su
skambo telefonas.

— Klausau.
— Labai atsiprašau, ipone re

daktoriau, už trukdymą. Kalba 
direktorius Žagaras. Aš norėčiau 
iš tamstos išgirsti, kokiais sume
timais tamstos laikraštyje mano 
pavardė išmesta iš dalyvavusių-

-

Naujų metų naktj: “Jeigu atvyko
te pasiimti savo vyro, tai turime 
pranešti, ponia, kad vyras čia dar 
neatvyko”.
jų sukaktuvių iškilmėse tarpo, 
štai skaitau: yra Petkus, yra Kat
kus, yra Moliūgas ir kiti, savo 
užimamomis vietomis žymiai

■

••‘'-J

— Atsiprašau, bet aš kepurės ne- 
nešioju.
mažesni už mane. Manęs 
nėra. Kodėl? Aš buvau ir net 
'kalbą pasakiau”...

Ir dabar panašiai skamba re
dakcijoj telefonas ir dabar tau
rus lietuvis sakosi, kad jam vi
sai nesvarbu, ar jį paminėjo ar 
ne, tačiau vis dėlto reikia pami
nėti. Žodžiu, viskas kaip prieš ke
liasdešimt metų. Ir todėl kas tei
gia, kad, metams bėgant, žmo
gus keičiasi, tas, tur būt, neskai
tė A. Griciaus istorijų. Kas teigia, 
kad žmogus keičiasi, tas nieko 
nenuvokia, kad žmogus visada 
alkanas dešrų ir kumpių ir gar
bių, ir todėl pastaruoju atveju 
Spygliai stengsis visus ta garbe 
aprūpinti.

Naujųjų metų proga daromi 
pasižadėjimai, todėl Spygliai pa
sižada kiek galima daugiau kelti 
tautiečių garbę, kad, netrūkstant 
maisto ir prie maisto, netrūktų ir 
garbės, kurios taip ieškojo A. 
Griciaus herojai, skambindami 
laikraščių redakcijoms. O jeigu 
kur klysime, tai atitaisysime, kad 
niekam jokių skriaudų nebūtų, 
nes spygliniai aptarimai ir pa
tikslinimai kaip tik ir teikia vi
siems daugiausia .garbės.

G.Š.

PRIEŠ ŠIMTĄ METU

“Naujienos” išspausdino straips
nį, “Kariuomenės uždaviniai vals
tybėje” pridėdamos prierašą: 
“Santrauka P. Stravinsko paskai
tos, skaitytos 1873 m. lapkričio 
mėn. 18 dieną, Chicagoje, Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros muzieju
je.”

Na, ir kas gali sakyti, kad žmo
nės per trumpai gyvena.

KO ALFONSAS NEMATĖ
Alfonsas Nakas, “Sugrįžime į 

Brooksą” — Drauge rašo, jog ke
lionėje pavieškeliais matęs viso
kių vyrų ir moterų, tik nė vienos 
iš merginų netekę matyti barzdo
tos iir iki pusės išsirengusios.

SVEČIAI IR LAIKAS
Išmintinga moteris ant kėdės 

prie frontinių durų visuomet tu
rėjo pasidėjusi skrybėlaitę ir 
paltą. Ji paaiškino, kad tai ne- 
lapktiemis svečiams. “Jei ateina 
tokie, su kuriais nenoriu pakal
bėti, tai, rodydama į drabužius, 
pasakau: Kaip gaila, kaip tik 
dabar turiu svarbių reikalų iš
eiti. Jei atsiranda malonūs sve
čiai, tai pasakau. “Kaip gera, 
kad laiku suspėjau sugrįžti jus 
priimti.”

NUSIVYLIMAS
“Teko matyti ir keletą ženk

lelių su įrašu “Kiss me, I’am 
Lithuanian”, bet visais atvejais 
deja, vaikinų atlapuose”.

A. Landsbergis

“Vaizdingai kalbėdami, galė
tume tarti, kad gyvuliai yra baigę 
specialines mokyklas ir todėl kiek
vienas turi savo profesiją. Zmo- 
guc gi yra išėjęs tik bendrojo la
vinimo mokyklą”..

Dr. A. Maceina
“Krikščionis pasaulyje”, 166 psl.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
KOMUNISTINĖS STATYBOS 

PATRIOTAS
“Dirva” išspausdino Auš- 

i relės Žičkutės eilėraštį apie patrio- 
Įtizmą. “Šluota” persispausdino 
[Antano Gustaičio eilėraštį apie 
užjūrio patriotą, tai Aušrelė ta 
proga priminė ir komunistinės 
statybos 'patriotą. Ji rašo:

Karjeros takus jis kryptingai
pramatė

Iš pat mažens komunizmą vis
statė.

Jis skelbė idėją: Maiše pirkit
katę —

Ir komunizmą jis statė ir statė.
Kai buvo Nikita—ir jis už Nikitą 
Kilo Brežnevas: jis rėkė už šitą.
Klampinti kitus aplinka jį gundė: 
Skundė i rkeikė, ir šmeižė, ir

skundė.
Juk kas atlaidus, tas nusmuks

aparate —
Tapęs šefu, jis kitus drūčiai kratė.

Statyt komunizmą liežuviais
įpratus,

Liepė jam kurt kažkokius
agregatus...

Kai rentė jis sieną, fundamentas
iro.

Ydos ir linkėjimai
“Su Antanu Gustaičiu mane 

riša ilgesnė nei 40 metų pažintis 
ir nuolatinė draugystė, kurios 
grėsmingai dar nesudrumstė jo
kie partiniai, ideologiniai, sek- 
sologiniai ar alkoholiniai fana
tizmai. Kaip jis mano, taip ir aš 
jo žinau visas didžiausias ydas ir 
nuodėmes. Jis jų turi, ir dar ne
atrodo, kad nė vienos daugiau 
nebepadarys. Tad tikiuosi, jog 
asmeniškai neįskaudinsiu nuo
širdžiu linkėjimu, kad jo ydos 
ir nuodėmės nemažėtų”.

B. Raila

VILIUS BRAŽĖNAS IR POETAI

“Laisvojoj Lietuvoj” lapkričio 
15 d. laidoje Vilius Bražėnas ra
šo, kad poetas Carl Sandburg bu
vo pakviestas paskaityti savo po
ezijos prez. J. Kennedy inaugura 
cijoj ir ten ją skaitė.

Gal ir taip, 'bet Spygliai visą 
lail'ką manė, kad ten .poeziją skai
tė poetas 'Robert Frost, nes taip ir 
visi Amerikos ir pasaulio laikraš
čiai rašė. Taigi, dabar lietuvis 
žurnalistas atskleidė, kad jie to 
tališkai klydo.

ŠVENTĖS IR BUTELIAI
Po švenčių žmona rėkia ant 

savo vyro: “Iš kur čia 'užkampyje 
atsirado daugiau 100 tuščių deg
tinės bankų.” Vyras ramiai atsa
ko: “Kam manęs klausi? Niekad 
savo gyvenime nenupirkau tuščios 
bankas.”

LAIKAI, VAIKAI IR TĖVAI
Penkiolikmetė dukra sako savo 

mamai:
— Mama, aš vakare einu į pa

simatymą.
— Kaip tau negėda, penkioli

kos metų ar jau bėgi į pasima
tymą... Ir net užmiršti, kad šian
dien tavo mamai sukako trisde
šimt metų.

SKELBIMAI
, Vienas biznierius klausia kito: 
“Ar skelbimai atneša tau rezulta
tų?” Antras atsako: “Nekalbėk 
man apie skelbimus. Užvakar 
skeibiausi, kad ieškome naktinio 
sargo. Vakar nakčia apvogė mū
sų įstaigą.”

KUR NETEKO AUSIES
Į karčiamą įėjo vyriškis. Bari- 

ninkas jį paklausė:
— Jūs, tikriausiai, čia nebe 

pirmą kartą?
— Ne. Pirmą. Ausies aš nete

kau per karą.
PALYGINIMAI

Prancūzų grafil’ is ir karikatū
ristas Efelis, kalbėdamas apie 

žmonių panašumus, pasakė: 
“Įkyriausia, kai kiekvienas ban
do lyginti save su pranašesniais 
ir niekad nesilygina su menkes
niais.

Stogą kai dengė, ir sienos pabirę 
Nors artimą skundė už blogą

statybą -
Tundroj visi krąmtė pūvantį 

grybą
Paskui prie pakaušio jam tūtą 

pristatė:
Jis komunizmo... nuo tol...

nebsstatė.

— Rūsys, kurį aš nuomoju, pil
nas vandens.

— Bet tu negali norėti, kad už 50 
dol, nuomos rūsys būtų pilnas vyno

Dėdė Šamas pasiryžęs sėkmingai įkopti j JAV Stiprumo kalną.

DATOS IR SVEIKATOS
Ar visada geri tik pieną,
Arba tik konjakus geri,
Jau greit rašysi tu vis viena 
Septyniasdešimt keturi.

Ar šviečia suknių iškirpimai, 
Ar šiaip visi nebetvirti.
Jau vėl visus lyg kipšas ima 
Septyniasdešimt ketvirti.
Ir pro šilkus pagundos puola,
Ir sukas galvos nuo taurių,
Bet niekas neištrins nei kuolu 
Septyniasdešimt keturių.
Ir akys, ir šampanas veikia,
Ir krinta širdys į batus,
Nes juk rimtai pradėti reikia 
Septyniasdešimt ketvirtus.

Ar tu namo dviejom skubėsi, 
Ar grįši tu ant keturių,
Vis tiek datas jau greit žymėsi 
Septyniasdešimt keturių.

KONDENSUOTAS LAIKAS
Jeigu sutrauktume laiką nuo 

pasaulio pradžios ir jį įrėmintu
me į 50 metų laikotarpį, žinovai 
sako, kad prieitume prie tokių 
duomenų:

— prieš dešimtį metų žmogus 
išlindo iš urvų;

— prieš dvejus metus atsira
do krikščionybė;.

— prieš 5 mėnesius išrasta 
spaustuvė;

— prieš 10 dienų išrasta elek
tra;

— vakar skrido pirmas lėk
tuvas ;

— televizija išrasta tiktai šį 
rytą;

— prieš 10 minučių pradėjo 
skristi džetai;

— dabar šiuo momentu žmo
nės ant Mėnulio vaikšto.

PAŠTO ZONŲ NUMERACIJAI 
KEIČIANTIS

Kaip Kanadoj, taip ir Ameri
koj dažnai keičiama pašto zonų 
numeracija.

“The Toronto Star” rašo, kad 
Ottawa užtikrinanti gyventojus, 
jog ši priemonė padėsianti pašto 
pristatymą pagreitinti. Tas pa
greitinimas būsiąs įmanomas tik 
tada, kai paštininkai nestrei
kuos. Gi jiems pradėjus strei
kuoti — ir naujoji numeracija 
nustosianti savo magiškosios 
galios.

“The Toronto Star” buvęs ap
gyvendintas labai paprastu ad
resu : Torontas ir — viskas. Vė
liau tapo begyvenąs Toronto 1. 
Kita gi mūsų apsigyvenimo sto
tis buvusi: Toronto 220. O vė
liau “Star” dienraštis atsiradęs 
begyvenąs Toronto M5E-IE6.

P.

— Niekas nesuriš mums bato 
raiščio, jį mes patys turime 
kiekvienas susirišti.

Dr. J. Adomavičius

Mikas Mužikas

GALVOS SKAUSMAI

Viena ikilmingoji dama, atėju
si pas žymųjį Berlyno gydytoją, 
skundėsi, kad ją nuolat kamuoja 
galvos skausmai.

j Gydytojas ją patikrino ir nie
kaip negalėjo nustatyti ligos. 
Tada ligonė sako:

— Noriu tamstos pasiteirauti, 
ką galvojate apie liaudies medi
ciną?

I — Aš jos kategoriškai nenei
giu, — pareiškė gydytojas.

Tada ligonė įsidrąsino ir sako:
— Viena kaimo moterėlė pa

tarė man nuo galvos skausmų 
apdėti pakaušį rūgščiais kopūs
tais.

— Puiku, — sušuko gydyto
jas. Puiku, aš nepamirščiau dar 
prie kopūstų pridėti ir keptą 
dešrelę.

MĄSTYTOJAS ŽVEJAS
Anglų rašytojas Diensas labai 

mėgdavo žuvauti. Dažniausiai 
meškerę įmesdavo vis toje pa
čioje vietoje netoli savo namų 
ir, sėdėdamas pri e kranto, vis 
mąstydavo.

— Jūs čia nepagausite jokios 
žuvelės, — pasakė pro šalį eida
mas nepažįstamas žmogus. Ten, 
prie malūno, žuvys pačios kim
ba. Tik įmeti meškerę ir trauk.

— Labai dėkui, gerasis žmo
gau, bet tai man trukdytų mąs
tyti.

MOTINOS VILTIS
Motina giriasi: “Mano sūnus 

turi labai geras kvalifikacijas 
tapti gydytoju, — pavyzdžiui, 
jo rašysena."

VALGYKLOJE
— Pasakykite, kuo lesinate viš

telę, kad ji tokia liesa?
— O kodėl jus tai domima?
— Aš irgi norėčiau suliesėti...

— Jei mes pasiversime širšė
mis, universitetai — eržilai pa
judės. A. Landsbergis

LAIKAS IR MADOS
Pažanga ar atžanga

Afrikoje yra Malawi respubli
ka, kuri nepriklausomybe naudo
jasi nuo 1964 metų. Ten nese
niai išleistas įstatymas, kuris 
moterims draudžia nešioti trum
pesnius negu iki kelių sijonus. 
Nusikaltusios baudžiamos iki 6 
mėn. kalėjimo.

O dar palyginus neseniai ten 
moterys vaikščiojo beveik visai 
be jokių drabužių. Ir suprask da
bar, ar čia pažanga, ar atžanga. 
• Pavojingas sijonėlis

Motina dukrai, dėvinčiai mik- 
romini sijonuką:

— Jei aš savo metu būčiau to
kį begėdišką sijonuką dėvėjusi, 
tai tu dabar jau būtumei šeše- 
riais metais vyresnė už save.

ŽURNALISTINIAI
DEIMANTAI

“Dirvos” pogrindis paskelbė 
šiuos žurnalistinius deimantus:

— Savo širdy jubiliatas turėjo 
mažytį kampelį, kur tilpo milži
niška tėvynės meilė.

*
— Archeologai atkasė 4000 

metų prieš mŪBų erą senumo gy
venvietę ir rado nemaža mamu
to kaulų bei medžioklinių šautu
vų liekanų.

*
— Susirinkime dalyvavo lietu- 

tuviai be ideologinių, religinių ir 
rasinių skirtumų.

*
— Angelą Sargą pradėjus, vi

sa koplyčia kartu su velioniu įsi
jungė giedojimam

Žinovai siūlo šiuos pavyzdžius 
įdėti į kun. dr. J. Prunskio re
daguojamą žurnalistikos vado
vėlį

SKELBIMAS
Skubiai reikalingas prityręs 

vertėjas, kuris sugebėtų išversti iš 
Baltųjų Rūmų prezidentą Nixo- 
ną.

“Lygiai neieškokime genijų ir 
šventųjų ant kiekvieno kampo. Jie 
ten nestovi.”

Dr. G. Valančius

Na, tai ką gi, na, tai ką gi ? 
Mes pagavom gudrų vagį!
Na, tai kas, na, tai kas,
Jei gudrus, tai išsikas!..

A. Varnas ...

J. B. rašo. “Švęsdami šventes 
turime neužmiršti su linkėjimais 
šmeižikų, organizacijų griovikų, 
'penktos kolbnos agentų ir jų iš
perų, raudonųjų propagandos 
skleidėjų, langų ir sienų peckao- 
tojų, anoniminių laiškų autorių, 
trumparegių paskalų skleidėjų ir 
melagių.

Praeities kardo makštis pasitarnau
ja dabarčiai.

Linksmi žodžiai sau
“Kai negali rašyti, 
tai geriau nerašyk.
Geriau susirask kur nors

ramią ir nuošalią vietą 
sodo vienatvėje

ir ilsėkis.
Taip bus geriausia.
Antra vertus,
jeigu ir nieko neparašysi,
tai dėl to nebus niekam

nuostolio,
nes žonglieriavimas žodžiais
yra tuščias^
pigus
ir labai neskoningas dalykas. 
Visa tai aš rašau tiktai tau, 
mano senas bičiuli, 
mano mielas ir mano

senstantis Vladai šlaitai”.

Vladas Šlaitas
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