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Kertine parašte 
Tarp Naujųjų metų ir Vasario šešioliktos 

Linksmuose Naujų metų iš
vakarių pobūviuose, tur būt, 
kiekvienas, nesvarbu kiek jau 
būtų linksmas, sugeba minu
tėlei surimtėti ir su savim bent 
trumpai pasišnekučiuoti. Tokie 
vidiniai monologai dažnai būna 
gerokai savikritiški, ir jųjų dė
ka ne vienas nusibrėžia eilę pa
siryžimų save pagerinti ir ko
kiu nors būdu įprasminti atei
nančius metus. 

Mūsų lietuvių išeivijos gyve
nime prasmę teikiančius pasi
ryžimus mes išvardijame Vasa
rio šešioliktosios minėjimuose. 
Bet taip, kaip ir su tais nauja
metiniais ryžtais — ant ryto
jaus arba po kelių dienų — vis
kas išblėsta. 

Sakoma, jog jeigu kas nori 
užsigarantuoti Naujų metų pa
siryžimų pasisekimą, tai apie 
juos turi pagalvoti iš anksto, 
dar prieš Naujų metų sutikimą. 
Ne tik pagalvoti, bet ir bandyti 
juo* įgyvendinti. Tokiu būdu 
Naujų metų pažadai jau užtik
rina pradėto darbo tęstinumą. 
Manau, kad ir mums Vasario 
16-ta gali būti daug našesnė, 
jeigu apie ją pradėsime galvoti 

iš anksto. Dėl to ir noriu pasi
dalinti keliomis mintimis šių 
Naujų metų ir artėjančios Va
sari 16-tos proga. 

sinky. Jeigu jau mūsų prezi
dentas suklaidintas, tai ką be
kalbėti apie tuos, kuriems dar 

Paskutiniais dešimtmečiais istori
jos mokslo teorijose imta vartoti so
cialinės struktūros samprata, padė
ta j istorijos tyrinėjimo pagrindą. 
Socialines struktūros terminu pažy
mima vissokeriopi visuomeniniai 
sambūriai, taip pat ir kitokios su
kurtos sąvokos, liečiančios žmogaus 
buitį. Kiekvienos socialinės struk
tūros istorijos dėstomos dviem po
žiūriais: pasakojama jos užuomazga 
(genezė), vystymasis laiko tėkmėje 
ir svarstoma jos esmė, pasikeitimai 

n .ma pvie partijos genezės ir 
sužymimi jos fpinnieii daigai" 
("firs seeds"), kuriais laikomi 5 as-
nen^ keturi ilp:an.ii: Strazdas, 
Vienažindys, Baranauskas. Macke
vičius ir dar vysk. M. Valančius. 
Visi jie, tik kiekvienas savaiminga 
veikla, yra įrašę savo vardus i Lie-

I tuvos istoriją. Autorius trumpai nu
sako kiekvieno jų nuopelnus tautai, 
isileisdamas kiek ilgėliau i Valan-
L-'aus veiklos apžvalgą. Tik Antano 
Mackevičiaus tragiški*, veiklos ga
las klaidingai pavaizduojamas, (32 
p.) kai kalbama, kad jis buvęs sun
kiai sužeistas, suimt,s ir pakartas. 
Iš tikrųjų jis buvo suimtas visai 

eratie Chretienne yra prancūziškos 
kilmės. Partija kūrėsi Prancūzu re
voliucijos idėjų poveikyje ir pra-; 
.ižioje buvo socialinis sąjūdis, kaip ! 

socialinis sąjūdis atsiribojo nuo soči- j 
alizmo, kai šis, K. Markso ir Prud-
;ono poveikyje, pakrypo j ateizmą.' 

Krikščioniškas socialinis sąjūdis, ta- j 
pęs. drauge ir politiškas, paplito vi- Į 
soje Vakarų Europoje ypačiai po- į 
piežiaus Leono XIII enciklikų jtai- Į 
goję. Jis pasiekė ir Lietuvą 19-20 
a. sąvartoje. Tad krikščioniškoji de
mokratija nejungtina su minėtais 
mūsų garbingais asmenimis. 

Mūsų apdairus ir į dalyką Įsigili
nęs autorius vykusiai suima į 6 
punktus aplinkybes, susidariusias Į 
po 63 metų sukilimo ir padėjusias 
krikščioniškai demokratiškai min
čiai vystytis (36 p.). Pačios krikščio-

tam tikroms priežastims. (Tiesa, 
kai kurie istoriosofai, kaip mūsų 
garbingas profesorius L. Karsavinas, 
neigė priežastingumą istorijoje). Du 
socialinės struktūros r^grinėĮrmo 
būdai neišskiria kitas kito. Jie fak-

Po to buvo teistas 
ne. 

mažiau rupi tas Europos kam- tinai susiję ir gali būti skiriami ne 
pelis! Sovietams tereikia, kad 
su laiku išeivijos potencialas 
išblėstų, ir tada jau niekas 
jiems netrukdys urbi et orbi pa
skelbti, jog Nepriklausomybės 
laikotarpis buvo tik "buržujų 
išmislas'' Anot jų, tikroji Lie
tuvos liaudis visada laukė savo 
"didžiojo brolio", kuris juos 
"išvadavo" iš tos "kapitalisti
nes vergijos". Jie taip jau da
bar rašo ir taip istoriją aiški
na Lietuvos jaunimui. Kitaip 
nūsų tautos istoriją aiškinti 
tenai jau beveik ir norinčiam 
neįmanoma. 

sveikas, kai po paskutinio mūšio! n i škos demokratijos minties genezė 
pralaimėjimo taikstėsi persikelti per • pradedama^ nuo laikraščių. Pa-

nuo laiko aplinkybių ir veikiant į Nemuną ir buvo žandarų suimtas. č i o ) ' e pradžioje paminima "Aušra": 
kartas Kau- s u ! o s pirmuoju redaktorium dr. J. į 

| Basanvičium. Čia ir suklystama, kai j 
į kalbama, jog jis buvęs "an exiled 

Autoriaus u&sjojis suvesti tuos į p n v s 5 d a n i i v 5 n g i n Bulgaria" (37 j 
penkis kilnius i r v . :dėm disparatiš- i p x R tikn^ ^ ^ t e n baigės 
kus veikėjus j beMrą vardikli ir lai-j M a s k v o s universitetą, nuvažiavo 
kyti vienos partiios lyg pradininkais | t a m a u t i n a u j a i įsikūrusioje Bulgari-j 
vargiai istoriškai pateisinamas. Tai j o s v a l s t v b ė j e - P o « A u S r o s » , kurios] 
nesiderintų ir su autoriaus visai tei-. Ž I u g i m a s { a i k i i a i nusakomas, perei-j 
singu teiginiu, kad "pirmieji K.D. m m a ^ «ApŽvalgos" ( t a i p s u . j 
minties daigai buvo persodinti iš; t r u m p i n t a i p a v a d i n t a "Žemaičiu i r ' 

reališkai, bet ideališkai 
Lietuvos Krikščionių Demokratų 

(toliau sutrumpintai žymima KJD.) 
partija yra viena ryškiausių sociali
nių struktūrų mūsų tautoje. Ji tu
ri beveik šimtmečio istoriją. Jos is
toriją pasišovė pavaizduoti ne vien 
lietuviams, bet ir prašalaičiams 
skaitytojams tos partijos vadovau
jantis narys tremtyje A. Kasulaitis. 
Veikalas parašytas su autoriui bū
dingu jaunatvišku entuziazmu ir 
daugiau publicistiniu negu istori
kams būdingu stiliumi. N e per di
džiausias veikalas (maždaug 265 
psl.) aprėptas gausių priedėlių 

Vakarų Europos" (21o) Vadina-! T- * r » r - i »\ T- i m. ' ^ ^ — 
si K D Dartiia ne iš V V šk d" j U V O S A P z v a l § a h J1 laikoma p ^ M y l i a s Krupavičius (1885-1970), ilgametis Krikščionių demokratų par-

P " •/* l ie uvis os ""-j p i r m uo iu K.D. laikraščiu, nors par- tijos pirmininkas ve viso krikščioniškojo bloko lyderis nepriklausomos IJe-
vos išaugęs, bet atneštinis kūrinys, j t{-a d a r n e b u v o isisteigusi- Tačiau tuvos demokratiškuos seimuos. Nuotr. Vytauto UfažeMo 
Iš tikrųjų, krikščioniu demokra- ! J J • T - ^ - . •• i 

^ J^' * w j duodamoje Lietuvos istorijos krono-

0 k ą mes č ia d a r o m e ? Vie- knygos pradžioje ir gale. Pradžioje 
n a s k i t a s i s to r i jos vadovėl i s skaitytojui pirmiausia krinta į aki 
aiškiai a t p a s a k o j a ta i , k ą m e s : be paties autoriaus įdėto jvado dar 
kone sava ime žinome. Y r a t a ip - į ir trijų pašaliečių. Šiųjų tarpe itin 
gi u ž r a š y t a įva i r ių buvus ių la i s - Į esmingas ir veikalą taikliai vertinąs 
vosios L ie tuvos pa re igūnų pr i -1 amerikiečio Richardo Gilotho, K. D . 
siminimų, k u r i e pa tv i r t i na bu- j centro direktoriaus ir K.D. sąjūdžio 
vusią L ie tuvos nepr ik lausomy- j JAV pirmininko, jvadas. Knygos ga-
bę. Be t , a n o t komunis t in ių a iš - le po bendra antrašte "Appendices" 
kinimų — t a i tų buržu jų "su- sudėti K.D. partijos trerrtfyje vieši 
ga lvotos" fabr ikac i jos . Vieni į pareiškimai ir jos programa 
kitiems metam tuos pačius kal
tinimus, o iš pašones žiūrinčiam 
gali pasidaryti neaišku, kur tik
roji teisybė. 

Šią dilemą galime išspręsti,' vaizdžio aprašas, jo susidarymas, 

Priedėliu prie partijos istorijos 
dar galima laikyti veikalo pirmą da-
lj, pavadintą "Lithuania: Profile". 
Cia pateikiamas trumpas krašto-

tų partijos gimtine teisingai pripa- į Iogijoje (220 p.) rodomi 1887 par-
žįstama Prancūzija, kur jai tokie vy- tįjos įsisteigimo metai. Tais metais 
rai, kaip Lemenais, Lacordaire, j Tilžėje buvo išspausdintas lietuvių 
Monterlember, Ozanam ir kiti davė j kunigų laikraštis "Šviesa". Atrodo, 
pradžią. Partijos pats vardas Demo- j kad partijos pradžia čia siejama su 

Tur būt, visi sutiksite, jog jeigu liudininkais iškviesime gyventojai, šiųjų kalba ir istorija 
v.M-ift 1« vra TU»« svarbiau- tuos. prie kurių ir sovietai ne- jkl 1795 m. Trumpoje istorinėje ap-
V a s a r i o 1 6 yra p a t i s v a r b i a u ( " " • • * ' /* . . ^ „ ^ ^ ^ „ , 0 * 0 naklaidė Nepriklausomos Lietuvos Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų frakcijos 
Sia Š v e n t ė mUSų tautOS 20-tOJO gaiecų pn iuuui . vvgi " * " . . . 7 zvaigeieje pidMivu,* m ^ P » W 1 U C ! amžiaus istorijoje. Apie jos su- i tikroji liaudis — paprasti kai-
sidarymo sąlygas, akto pasira- miečiai ir darbininkai, ne kokie 
šymą bei savanorių ir visos valdžios pareigūnai. Jeigu pir-
tautos laisvės kovas vyresnieji mųjų žodžiais galėsime įrody-
daug girdėjo dar nepriklauso- ti, jog Nepriklausomybė pa
mos Lietuvos mokyklos suole,, prastam lietuviui buvo svar-
o išeivijos jaunimas — šešta- bi, mes pastatysime sunkią. 
dieninėse, nors gal ir ne taip mokslišką kliūtį sovietinės is-
iftsamiai, Mums tie įvykiai yraįtorijos "įrodymams" 
svarbus faktai, ir jųjų neuž 
mirštame.. Bet ar kada pagal 
vejame, ką dabar dėsto Lietu 
vos istorijos pamokose ir kur 

Pradžioje buvo žodis. Taip 
parašyta šv. Rašte. Ir nerašy
tas žodis — o ištartas, gyvas. 
Gyvasis žodis turi kur kas dau-

T . prezidiumas 1920 metais 
le vienoje vietoje, kur sakoma, kad j r 

srose Lietuvoje? Toli gražu neigiau įtikinančios vertes negu 
tai, ką mes čia išeivi joje žino-1 rašytas, redaguotas ir, ko gero, 
me kaip neabejotiną tiesą. Bet! cenzūruotas, arba pakeistas žo-
atsakysite, tai ssavaime aišku 
— sovietai istoriją falsifikuoja 

pasaulis tai žino! Bet tik 

dis. Amerikoje istorikai, pradė
ję tai suprasti, daug kur užra-
šinėja įvairiausių įvykių liūdi-

pagalvokime apie Fordo "mos- ninku gyvuosius žodžius. Tai j! n e p a t e į s įn a n i a s ) . 
t | n B£t9 Suopofl reikalu Bei- ' — {Nukelaa į 2 gsLl i Eo tnuspos istorinėj įžangeies ei- > 

krikščionys (ir Vokiečių Ordinas) 
buvo išvaryti iš Maž. Azijos. K tik
rųjų juos išvarė mahometonys iš 
Palestinos.. 

n 
Pati K.D. partijos istorija prade

dama nuo antrosios dalies, ku
riai duota antraštė: "Christian De-
mocracy: A. Force of Progress". Dar 
prieš pradedant partijos istoriją, ap
metama trumpu žvilgsniu XLX a. 
Lietuvos istorija ir paminimi net 5 
sukilimai prieš rusus. Šioje vietoje 
jnešama maišatis, kai grįžtama į 
XVI a. ir kalbama apie "viešpatau
jančių sluoksnių demoralizaciją" 
(17 p . ) . (Žodis demoralizacija yra 
niekinamos reikšmės 

m4'' 

šiuo laikraščiu, o ne su "Apžvalga",! pektas, katalikų tikėjimas ir tautiš-
kuri pradėta leisti 1889 m. "Apžval-i kūmas. 
gos" Įpėdiniu laikomas "Tėvynės j Pridurmai prie programos pakal-
Sargas". Būtų tikę autoriui kiek bama ir apie jos tris autorius: Joną 
plačiau pagvildenti, kodėl "Tėvy- j Matulevičių—Maironį, Aleksandrą 
nės Sargas" pakeitė "Apžvalgą" ir Dambrauską ir Praną Būčj. Apie 
nesitenkino bendrybėmis. Esmingai juos kalbama kaip apie aukšto 
ir taikliai pavaizduojami "Tėvynės laipsnio kultūrininkus. 
Sargo" siekti tikslai ir apibūdinamas Po programos dėstymo seka sky-
jo svarbiausio redaktoriaus Juozo rius, kuriam duotas vardas "parti-
Tumo-Vaižganto asmuo. "Tėvynės jos gimimas". Skyriuje papasakoja-
Sargas" teisingai laikomas krikščio- ma apie Didjįi Vilniaus Seimą, K.D. 
nių demokratų ideologijos veikėjų partijos vaidmenį jame ir apie pir-
tclkėju (catalyst). Nors jie kol kas mą partijos skyrių, jkurtą Vadakte-
dar ir nebuvo susibūrę i partiją. Rei-; Iiuose (prie Pancvčžb) J. Tumo— 
kėjo didesniij politinių ir visuome- Į Vaižganto. Duodama ir Tumo— 
ninių snkrėių krikščionių demo-, Vaižganto surašyta jojo prog-
kratų partijai formaliai imti o rga - ' r ama . Skyrius baigiamas prieška-
nizuotis." j rinės K.D. spaudos apžvalga ir iš-

, „ . _ . . . . , . T , leistų veikalu paminėjimu. 
I90o m. revoliucija bei Japonų! 

karas sukrėtė Rusijos imperiios pa- į ,TT 

matus ir pažadino tautoms didesnės į 
laisvės viltis. Ka«=ulaitis pabrėžė gani K-D. partiįa, kaip ir kitos lietu-
jspūdinga retoriška fraze (45 p . ) Jv i škos partijos (gal tik išskyrus so-
kaip revoliucinis pakilimas Rusijoje j cialdcmokratus), pradėjo konkrečiai 
paveikė imperijos tautas, jų tarpe Į organizuotis ir veikti pirmo pas. ka-
ir lietuvių.Tik jam čia pasimaišei r " gale ir po jo. T u o metu (1917 m) 
"lapsus calami" — posakis "Grime- į pakitusių tarptautinių santykių 
an debacle", nuo kurio kalbamu j aplinkoje švystelėjo tr lietuviams 
metu jau buvo praėję 50 metų. 

Šioje vietoje autorius būtų turėjęs 
pasvarstyti, kaip krikščionys demo
kratai suskato bandyti organizuotis 
ir pageidavo turėti programą. J. Tu
mo-Vaižganto liudijimu ("Tėvynės 

viltis pasiekti neprikLausomybes. 
Kasulaltis imasi vaizduoti pakitėjusi 
laikotarpi nuo devinto veikalo sky
riaus (G8 p.1), pavadinto "Toward 
Idependence". Nuo čia jis pradeda 
partijos politine veiklą. Kadangi ne-

Clevelando ateitininkų sendraugių suruoštame knygos "Lithuanian Christian 
ynie praėjusių metų gruodžio 19 d. kalba pats teidinlo , ' .J, . Detnocracy" prista 

Ū* Btonskai Į „ , 4 ^ ^ , Ajgirdas Kasulaitis. Vi stalo s«di H kaires į dešinę: istorikas dr. J. 
JakStas, dr D. TamaHonyte Ir klebonas kua G. Kijauskas, S. J. 

mm V. BacevlOau 

Sargas" 1, 1975, 74 p . ) , programos priklausomybės linkui lietuviai vei-
surašymas "prieš pat Vilniaus sei- k* Rusijoje ir pačioje Lietuvoje, tai 
mą buvo pavestas trims profeso-' i* partijos darbuotės pradžia pa-
riams". Vadinasi, profesoriai ėmėsi; vaizduojama abiejuose kraštuose. 
rašyti programa, iš šalies paragin'i . ; Kalbama apie Petrapilio seimą, 
_. . . . , . i sušaukta 1911 m. gegužės m., ir apie 
Programa teikiama, rodos, ne m , , . , . . . .. . . . 

: Vilniaus konferencija, jvvkusią tų 
extenso. bet gan smulkmeniškai nu- j ^ m c n } n i g s ^ o ^ T e i k i a m o $ 

pasakojamas jos turinys. Nesiimama ; abiejų kenferencijų rezoliucijos, 
jos iš padugnių nagrinėti, tačiau j Vilniaus konferencijos rezoliucijos 
pažymimi 4 esminiai punktai: de-j duodama vien pirmoji dalis k glei-
mokratija, socaUnis-ekosoninis as-' (Mukeiaa- į 2 giL^ \_^^ 
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PASAKOJAMOJI 
IR SVARSTOMOJI 
PARTIJOS 
ISTORIJA 

Kertine parašte 

(Atkelta iš 1 psl.) 
džiama antrai, kur kalbama apie 

> būsimas Lietuvos ryšius su Vokieti-
į ja~ Istoriniu atžvilgiu ta antroji da-
' lis ir reikšminga, nes ji rodo. kokio- '• 

se aplinkybėse konferencijai ir jos į 
išrinktai Tarybai teko veikti. 

Nuo valstybės isisteigimo iki 1926 i 
m. gruodžio 17 d. perversmo K.D. \ 
partijos istorija, galima sakyti, 
sutapdoma su valstybes istorija, at
seit, dėstoma daugiau jos politinė; 
veikla. Skaitant Kasulaičio veikalo j 
dsft (7i*-H3 p.) susidaro įspūdis, i 
kad. K.D. partija viena vadovavo 
valstybei, ir kaip Steigiamasis sei
mas, taip ir kfS du seimai buvo 
lyg partijos instrumentai. Didieji 
Steigiamojo seimo darbai, kaip 1922 
m. konstitucija, žemės reformos 
Įstatymą* tr dar kiti autoriaus su
minimi laimėjimai (achievements)— 
vis K.D. partijos nuopelnai. 

Jei autorius su istoriniu žvilgsniu 
būta aiškinęs K.D. partijos domi
navimą per pirmus maždaug šeše
rius nepriklausomybės metus, jis | nuopelnai. 
būtą turėjęs prieiti išvadą, kad j 
mūsa skaičiumi vyravę konservaty-į 
vios bažnvtmės ideologijos kaimie- j S u 1 9 2 6 m- 8™°*S° 17 d. per 
Hai balsuotojai Skėlė ir palaikė K. v e r s m u P8"1!0 5 htoriia b e v e i k b a i " ! 
D. partija. Jie nedrįso "SduotT, P 3 " 3 - ^ ^ I 4 m e n ? autoritetinio: 
jiems nuo senu laiku įkvėptos ide- r e ž i m o laikotarpis šiek tiek paliečia-j 
ofegijos h balsuoti už kitas partijas, m a s v o s k e t u r i u pus l ap ių skyrė- | 
apšauktas agitatorių bedieviškomis **> k u r i a m d u o t a s s u n k i a i s u l i e t u - ! 
ar rndeferentiškomis tikėfimo at- vinamas pavadinimas ^'On the Side-1 
g^Uju lines'. Pradedamas jis nuo trečio! 

Kaimiečiu balsais išrinkta KJJ. M ™ ^Mmų: apmetamos trumpu' 
partija ir stengėsi tenkinti ja reika- žvUgsn&i aplinkybės, privedusios 
lavimas, pirmoje eilėje vykdydama j P n e 3™°*™ ^ <*• perversmo ir 
žemės reforma. Žemės reformos! n a u J o s vyriausybės (Voldemaro) 
klausimas pokariniais laikais, gan- sudarymo. Pažymima, kad i Volde-
ma salcvti. kabojo ore. Jis buvo ke- m a r o vyriausybę įėjo ir du K.D. 
liamas Lietuvoje iau prieškariniais 1 P3 n t o Pa tar ia . 

Viso Krikščionių demokratų bloko atstovai Lietuvos Steigiamajam Seime 1920 metais 

pavadinimą "Under the Yoke of I tome: "Pirmi pasitarimai perversmo Į Tyrany". Jis primena šiame kraš-
Tyranny'". Jis primena šiame kraš-l temomis Įvyko kun. Krupavičiaus te mūsiškiu išleistą veikalą "Lietu-
brėžiami jo oratoriški gabumai ir 
jo. kaip partijos kūrėjo ir vadovo, 

V 
gruodžio 

ma pastaba: Nors partijos vadovv-
(145 

bute. Iš kariuomenės juose dalyva
vo pulk. Įeit. Petruitis fr aviac kap. 
Mačiuika (Laisv. Liet. 1976.V.27.). 
Kam tikėti? Štai turime istorinę 
problemą dar ir dabar, kai galėjome 
praėjusiais metais šiaip ar taip mi
nėti to ženklaus mūsų nepriklauso
mo gyvenimo Įvykio 50 metų su
kaktuves. Jei šiandien, kada dar yra 
to įvykio gyvu liudininkų, sudaro
ma istorikams problema, tai kokio
je padėtyje bus antros kartos istori
kai, kai užsimos paminėti to per
versmo, sakysime, šimtmetį?. Čia 
yra pavyzdys, kaip aptmedoma isto
rinė tiesa, kai su ja siejasi grupių 
ar frakcijų interesai. 

Šiaip tautininkų režimas, pava
dintas visuotinai priimtu terminu 
autoritetiniu — ir dar autoriaus 
nuo savęs pridurtu — pusdiktatūri-
niu. Bet užsimintuose 1938-39 m. 
jvykiuose K.D. vaidmuo jau perdė
tai nusakytas (147 p ) . 

Dabartiskai nostalgiški pokalediniai apmąstymai 
O kad taip prieš penkiasdešimt 

metų, mūsų gimnazistų laikais, 
jau būtų buvę Mišios lietuvių 
kalba, kuriose kunigas pakviečia: 
''Palinkėkite vieni kitiems ramy
bės", — būčiau tave, geltonkase, 
griebęs i glėbį ir pabučiavęs bent 
į kaktą (juk kitaip bažnyčioje ne
dera). Bet anais laikais — kur 
tau. Bažnyčioje moterys Lekcijos 
pusėje, vyrai — Evangelijos, o vi-

J. SAVASIS 

laifc«R fo neaplenkė ir pirmosios. 
mfett vvrraus^fe mmisteris pir- ! ** "eprisidėio prie perversmo: 

mftfefets A. Voldemaras savo dek-[P>- T a i kartojimas seno K.D. vado-
laraeffofe (1918.DC.1T.) fe kalbėjo!^ <ir P a t i e s Krupavičiaus) teigi
ame vsfetvbmi žemės fondą, iš ku- j n ! o ' k u r 5 u o « « * * « • n u o » fr-
rio žemė turės būti P a i r t a beze- Į v e r m f • B e t ? t a i n e P ^ seniausiai | B l l i j d a m a s ! s k n v g o s s k y r i u s^ £ į 
msms ir mažažemiams. Pirmas ze- } F^elbtaose vieno judraus gruodžio į d ė s t o m a v a l s t y b £ žlugimas, abi 
mes reformos įstatymas buvo pa- į I 7 d. perversmo vykdytojo lakūno j okupacijos iki karo pabaigos, turi 
skelbtas" valstybinėje konferencijo- į Jono Pyragiaus atsiminimuose skai- i pavadinimą "Under the Yoke of 
įe 1919 m. sausio 16 d. O konferenci- < 
ja nebuvo iš esmės suorganizuota j 
partiniais pagrindais. 

Tad Kasulaičio K.D. partrja ne
priklausomoje Lietuvoje pavaiz
duota valstybinėje veikloje ir duota 
jos, taip sakant, išorinė istorija. Bet 
partrja. kaip ir kiekviena organizaci
ja, turėjo ir savo vidujinę veiklą. 
Jos priešakyje veikė centro valdyba 
su skyriais ar įgaliotiniais kraš
te, turėjo savo programą ir ją, gal 
būt. keitinėjo. rinkosi į konferenci
jas, kur ši bei tą nutardavo. Aišku, 
vidujinei partijos veiklai pavaizduo
ti būtų reikėję turėti po ranka par
tijos archyvine medžiagą (fondus), 
kuri išeivijoje neprieinama. Todėl 
autoriui teko apsiriboti vien valsty
bine partijos veikla. 

IV 

Ypatinga penktoji knygos dalis, 
kur pateikiamos iškilesnių partijos 
narių gyvenimo ir veiklos apybrai
žos. Išskirtinai plačiai apibūdintas 
prėl M. Krupavičius, kuriam skiria
ma net pusė visos dalies (8 
psl.). Tuo tarpu i antrąją puse su
dedama 12 veikėjų, skyrium apra
šytų, ir dar keletas sumariškai pa
minėtų. Prel. Krupavičius pavadin
ta* "Tautos Kūrėrtf ("BuiMer of a 
Natfan"). Tuo būdu mūsų labai 
žinomas politikas Įrikiuoiamas i tar
pą tokių istoriniu asmenybių, 
kafp Vašingtonas, San Martynas, 
Bolfvarafl, Masarykas. Atarurkas, 
kinietis Sunfatsenas ir daug kitų, 
kutie sudėti j dideli vokišką 
veftalą, pavadintą "Menschen, die 
Gesefrlcnte Machen". Kažin ar kuk-
lusfe HetuTis prelatas jaukiai jaus-
njsf įstatytas i tu dkfvvrių gale-

ngftftje straipsnyje trumpai ira-
prelato rraehss gyvenimo 

ketai, ir kw kas daugiau vietos ski-
riMM jo pelitine! veiklai ir asmeny
bei aprašyti. Irompai ir taikiai pa* 

va tironų pančiuose'", kur istorija 
paverčiama smerkiamuoju nuo
sprendžiu. Čia trumpai užsimena
ma ir laikinoji vyriausybė ir K.D. 
vaidmuo joje. 

Knyga užsklendžiama K.D. parti
jos trumpa sumariška veiklos trem
tyje apžvalga ir jos sąryšis su Eu
ropos K.D. unijomis. Šia porga 
išskiriamai ir pagarbiai paminėta 
itin savaiminga dr. Kazio Pakšto as
menybė (172 p.). Dar pridurtas sky
relis, pavadintas "Christian Demo-
eracy Chalanged" yra, atrodo, pra
šalaičiams skaityta paskaita. 

VI 
Algirdo Kasulaičio veikalas yra 

plačių ir atidžių studijų išdava. 
Tai rodo jo gale sudėtos gausios iš
našos, užimančios net 17 psl. Vei
kalas skirtas ne tik informuoti skai
tytoją, bet ji dar ir -įtaigoti. Parašy
tas gražia, sklandžia anglų kal
ba, jis yra prašmatnus skaitinys ne 
tik lietuviui šiame krašte, bet ir 

(Atkelta iš 1 psl.) 

daroma su magnetofono juos-
I tomis, ir tokie prisiminimai va-
į dinami "orai history" — žodinė 
i istorija. Gal čia visi faktai ne-
[būna jau taip tiksliai atsime
nami, bet ssvarbu, kad tų žmo-

Įnių nuojauta ir jųjų paprastas 
žmogiškas reagavimas j istori-

jn ius įvykius istorijai paliktas 
[labai gyvas. 

I r kodėl mes tai negalėtume 
padaryti su mūsų dar gyvai
siais liudininkais tos pirmosios 

j Vasario I6-tosios? Dauguma 
jų. kurie tada buvo bent mokyk 
linio amžiaus vaikai, dabar jau 
senukai. Kasdieną jų skaičius 
vis mažėja. Lietuvoje tokių 
niekas negali nei paklausti, 
ka ip ten buvo, i r tikrai niekas 
neleis jų atsakymų užrašyti 
juoston. Tik laisvajame pasau
lyje mes ta i galime padarytL 
Bet iki šiol, tur būt, niekas rim
čiau to darbo nesiėmė, net ne
pradėjo. 

Užtai siūlyčiau mūsų Bend
ruomenei arba josios kokiam 
padaliniui, pvz., švietimo tary
bai ar Kultūros tarybai imtis 
iniciatyvos ir, gal būt, jau atei
nančios Vasario 16-tos proga 
paskelbti magnetofono juoste-
lėsna prisiminimų Įrašymo va
jų. Prie darbo galėtų prisidėti 
visi, ir vyresnieji, ir jaunesnie
ji . Šeštadieninėse jaunimui ga
lėtų būti paskirtas toks Įvaires
n is pasidarbavimas vietoje t r a 
faretinių namų darbų. Kai ku
r ie galėtų jrašyti minėtos rū
šies savo tėvukų atsiminimus 
a rba aplankyti kokį kitą vyres
nio amžiaus kaimyną. Pačiam 
jaunuoliui daug geriau įsmigtų 
atmintin gyvojo liudininko žo
džiai negu vien t ik greitosio
mis perskaityti vadovėlio isto
riniai aprašymai. 

Tiesa, tokie atpasakojimai 
toli gražu neatspindi visos 
komplikuotos istorijos smulk-

valios tautiečiai turėtų būti dėkin
gi autoriui ir K.D. partijos nariams, 
pasirūpinusiems veikalo išleidimu. 

sus metus. Juostelės galėtų būti 
Isaupiamoą Pasaulio lietuvių ar
chyve. O su laiku jas čia būtų 
galima perrašyti i r net išspaus
dinti. O kai reikės pasaulį i r 
istoriką Įtikinti, jog Lietuvos 
liaudis tikrai norėjo nepriklau
somybės ir, jos sulaukus, nuo
širdžiai džiaugės — tai gyvieji 
žodžiai bus mūsų geriausi do
kumentai. 

Jeigu kas norėtų imtis tokio 
darbo ir be oficialaus paskati
nimo, tereikia t ik žinoti, kad 
ant kiekvienos juostelės y r a bū
tina pažymėti datą ir vietą — 

kada ir k u r ji y r a įrašyta, o 
taip pat i r liudininko vardą, pa
vardę, gimimo vietą ir datą, 
taipgi nurodyti, kada jis a r j i 
atvyko į Ameriką. Jeigu pokal
bis vyksta interview forma, 
klausinėtojas taip pat turi -pjri-
sistatyti ir passisakyti apie sa
ve. 

Šiomis dienomis magnetofo
nus beveik visi turime, o juoste
lės irgi nebrangios. Taigi, t e 
darykime m tai , k o Lietuvoje, 
nors ir norėdami, negali. Pali
kime ateinančioms lietuvių Stir
toms gyvus istorijos lradmrdcų 
žodžius. Įprasminkime 1977 me
tu s šia t ik ra i neįkainojama? i š 
eivijos dovana Lietuvai. 008 

•s 
Elena Brad&naitė 
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Priima Ugonlua pasai nualtartma 

M neatsiliepia, akambtntt 174-8604 
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Vai.: 

•fargnette Medical 
81S2 So. Kedzie A 
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6 iki 7:80 vai. vakaro, 

ieetad. nuo 1 Iki S vaL 
Pagal susitarimą 

Ofiso tetef. WA 5-2STS 
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TeL Ofiso BE 4-5848, re*. 388-2289 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
24S4 West 71st Stret 

Vai. pirm. ketv. 1 11d < • . popiet 
antrad.. peaktad. 1-5, treč. ir i eita*, 
ttk 

prašalaičiui skaitytojui. Tad geros i menų. Tačiau juose galima ^~ 

siai .aplaistę. Kūčias, neatėjome \ 
bažnyčią. Bet mes juk atėjome, 
tad kam jis bara mus. Jo žodžiai 
neatėjusių vis tiek nepasiekia. 
Kitus bebardamas, klebonas ne
pasižiūri i save. Jo pamokslai ne
įdomus, neaktualūs, šabloniški, 

duie neperžengiamas takas. Ta- j Jo lūpose Dievo žodis skamba lyg 
da pasitenkinau tik vogčiomis, < nuvalkiota formulė. Pagaliau ir 
nedrąsiu žvilgsniu dirstelėti į ta- j šių metų bažnyčioje įrengta pra-
vo pusę. norėdamas pagauti ir ta- i kartėlė — geriau tylėti. Atėjo kle
vo kuklų žvilgsnį. Šių dienų jau-1 bonui į galvą pavesti prakartėlę 
nimui tasai ' 'Palinkėkite'" nieko 
nereiškia. Išsibučiuoja, išsigla-
monėįa jie ant kiekvienos gatvės 
kertės, ant 'parko suolelių kiek tik 
nori. 

Tai buvo kitados laikai, kurių 
šiandien pasigendame: "Palinkė
kite vien? kitiems ramybės". Ko
dėl kunigas tada nepakvietė iš

girsti paprastų lietuvių nuošir
dų džiaugsmą, sužinojus, jog 
jųjų tauta yra laisva. Pavyz
džiui, man čia, Amerikoje, tau
tosaką renkant, viena senutė 
pasakojo, kaip 5 buvo dar jau
na mergaitė, o dabar dar gerai 
atsimena, kai visos kaimo mer
ginos, baltai apsirengusios, vi
są dieną dainuodamos pynė 
ąžuolo vainikus. O kai pro kai
mą prajojo jaunų savanorių 
būrys, jos taip vainikais papuo-

Or. A n e Rudoko kabtnet* 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

S709 West 51 st Street 
TeL — GB 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1.4 Ir 7-9; antrad. ir 
19-4: lesta. 10-1 vai 

Rarotos, kurias net Jonas Biliūnas 
kadais aprašž. Paskui tos Kūčios 
su plotkelėmis, kisieliumi, aguonų 
pienu ir sližikais. 0 Bernelių i šė žirgus, kad "nei ausų, nei uo-
MSiose klebonas verkdamas pa- j degų nebuvo matyti". Na, sa-
sakodavo apie Juozapą ir Mariją, į kyšite, gal ir šiek tiek pagra-
beieskančius užeigos, pastogės. \ žinta, bet tas pagreu&iimas ka ip 
Kai visi jų nepriėmė, teko pasi- j t ik čia i r svarbus, nes jame sly-
tenkinti gyvulių tvartu... Šiandien , pi tų liudininkų tikras entu-
apie tai nekalbama, nes ta sena j ziazmas ir pakilus ūpas, paly-
istorija nesiderina su mūsų dan- j dint karius - savanorius gint i 
goratžiais, pirmos klasės viešbu- tautos laisvės, 

jačių patogiais ir 
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O P T I C A L S T U D I O 
VTOtiETA KABO8AITC 

7061 So. Waabtenaw. TeL ??S?«TM 
Pritaikomi akiniai 

tiesti vieni kitiems ranką ir pas?-

įrengti kažkokiai firmai. Prakar
tėlę turi būti moderniška, tinkan
ti mūsų laikams. N a ir įrengė. 
Prakartėlės asmenys ne žmonės, 
o baidyklės. Kūdikėlis panašus j 
Pinocchio medinuką, Juozapas 
su pypke dantyse ir stikline ran
kose. Vietoj jaučio ir asilo pasta
tyta "trokas" ir motociklas. Tik 
Marija dar panaši i žmogų. Gir-

keisti tuo, kas buvo mūsų Širdy- į di. klebonas norėjęs moderniška 
se — daugiau negu ramybė — \ prakartėlę sudominti šių dienų 
mHlė. kurios rtedrįsorrte išreikšti 
ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. 
Tada vien žvilgsniais, ir žvilgs
niai? iš tolo. Jie tada buvo tokie 
gilūs, prasmingi, kad net rr šian
dien pagalvojus užima kva-pą. 

Šiandien aš atsistočiau bažny
čioje šalia tavęs ir mokėčiau kaip 
palinkėti tau ramybės, o gal ne 
ramybės, tik nuolatinio nerimo, 
kuris tada kankino mudviejų 

hipius, ilgaplaukius kūtvėlas... Jei 
aš būčiau popiežius, tai, kaip 
Kristus iš Jeruzalės šventyklos, 
su virvagaliu išvyčiau visus tuos 
kunigus, kuriuos apsėdo naujo
vių manija, ir grąžinčiau į parei
gas tuos praeities klebonus, ku
rie smaukė taboką ir laikydavo 
Mišias atsukę nugarą į žmones, 
kad galėtų matyti Dievą altoriu-
je. 

abiejų širdi Bet tada buvo kitaip, j T a i «fj b * * ^ ia{kaį, ir šian-
Ir pačios Kalėdos šiandien jau j <| i e n g u n k u t i k ė t i j k a d „ ^ j u o s e 

kitokios. Per Piemenėlių Mišias;gyvenome 
klebonas laukia į mikroforia. f r - O kaip tada laukdavome Kalė-
aara, aad, atšventę, tiksliau gau-" dųl Visą adventą ankstyvosios 

kotazais. 
Kalėdos vra 

ciais ir mūsų 
ištaigingais l 

Šiandien Kalėdos yra ne 
džiaugsmo, o nostalgijos praėju
sių laikų Šventė. 

Atsimenu, kaip rengdavome 
prakartėlę namuose. Visi prie jos 
plušėdavome. Marija S gipso, 

Iš tikrųjų kiekvienas išeivi
joje atsiradęs lietuvi* turėtų 
įrašyti juostelėn savov kaip po
litinio emigranto, istoriją. Ka
d a nors visa ta i bus labai ver
tingi istoriniai duomenys. Bet 
darbo reikia imtis sistemingai 
i r skubiai, nes po kelerių metų 

kiek apdaužyta, reikėdavo atre- \ gali būti daug kas pavėluota, 
montuoti. Kūdikėlio nulūžusi 
galvelė reikėdavo priklijuoti. Ant 
siūlo pakabinti g šiaudelių ir 
spalvoto popieriaus padaryti ang
liukai tarsi gyvj kraipėsi ore. O 
virš visko iš žv;!gančio popieriaus 
iškirpta Betliejaus žvaigždė. Visa 
tai buvo labai paprasta ir sava. 
Suklaupę prie "savo" prakartė
lės užtraukdavome: "Sveikas, Jė
zau, gimusis... 

Reikia pasiekti senatvės, kad 
atgimtų anų dienų, anų Kalė
dų tokie mieli prisiminimai. 
Šiandien vail<u niekas nedomina, 
jokia, kad ir gražiausia prakartė
lę neatkreipia jų dėmesio. Jiems 
verčiau televizija, kur šaudosi 
kaubojai. Kiti !a;kai,.kiti skoniai. 

"Palinkėkite vieni kitiems ra-
mybės'\.. Neužpyk, klebone, jei 
paraginsiu tave p a t u r ė t i i savo 
parapiečius. 2iūrėk, kaip jie elgia-

jau nebegalima atlikti. Užta t 
kviečiu, kurie gali, pavesti šito
kį projektą atsakingiem asme
nim arba institucijom, ilgai ne
gaišti, o apsitarti ir paskelbti 
juostelių vajų. Net iki Vasario 
šešioliktos jau butų galima ne
mažai užrašyti. O po to projek
t a s gali tęstis i r toliau — išti

si. Tiesa, jie neva sveikinasi, bet 
tik pirštų galais paliesdami kai
myno taukuotą ir prakaituotą 
ranką su nenuoširdžia ir kreiva 
šypsena lūpose. 

— Ko šis nepažįstamasis nori 
iš manęs, kišdamas saft-o purviną 
ranką. 

— Bet. jis tavo artimas... 
— Tai dar blogiau. Šiandien 

reikia saugotis kaip tik tokių ar-
.(NulttlU i 4 pusi) 
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Džiaugiuosi, galėdamas tapyti, kas man patinka 
Pokalbis su dailininku Vladislovu Žilium pirmosios jo parodos išeivijoje proga 

Kaip žinome, dailininkas V". 
Žilius, nepakęsdamas partijos 
primestų kūrybinei laisvei varž
tų ir susikirtęs su okupacinėm in
stitucijom Vilniuje, neseniai pasi
traukė į Vakarus. Šiuo metu dai
lininkas gyvena New Yorke. Pir
moji jo dailės darbų paroda Va
karuose š. m. sausio 14 d. atida
roma M. K. Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo centre, Chicagoje. 
Parodos reikalais lankydamasis 
Chicagoje, V. Žilius buvo taipgi 
užsukęs ''Draugo" redakcijon. Ta 
proga svečiui buvo pateikta kele
tas klausimų, į kuriuos dailinin
kas mielai atsakė. Parodai artė
jant, pokalbį spausdiname čia ir 
mūsų skaitytojams. 

— Kiek paveflcslų žadate Chi
cagoje išstatyti? Ar tai vis bus 
patys naujausieji Jūsų darbai, ar 
bus dar ir atsivežtinių iš Lietu
vos? 

— M. K.Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, išstatysiu ketu
riasdešimt tapybos darbų, ne
skaitant smulkios grafikos. Dides
nioji darbų dalis — iš Lietuvos, 
atsivežtų čia laimingo atsitikti
numo dėka, nes šiaip Lietuvos 
kultūros ministerija mano pa
veikslų išvežimui buvo uždėjusi 
"veto", ko vykdymu asmeniškai 
rūpinosi KGB patikėtinis prie 
LTSR Kultūros ministerijos, "me
no kūrinių ekspertas" — Sedera
vičius. 

Kita dalis busimos ekspozici-
fas paveikslų yra nupiešta jau 
New Yorke. 

— Įdomu butų žinoti, kaip 
gimsta Jūsų tapomas paveikslas. 
Ar Jis būna daugiau impulso pa
darinys, ar ilgesinio, loginio galvo
jimo išdava? Ir kokias technines 
priemones savo kūryboje naudo
jate? 

-" — Mano paveikslai — laisvos 
Improvizacijos- Niekada nedarau 
jiems paruošiamųjų piešinių 
ar škicų. Manau, kad toks min
ties vizualinis fiksavimas yra la
biausiai betarpiškas. Nemanau, 
kad būtų reikalinga praeities ir 
dabarties minčių atplaišų greti
nime ieškoti kokio griežto, logi
nio ryšio. 

Technine prasme savo dar
bams naudoju tradicines me
džiagas: drobės kvadratą, dažus, 
baltą popierių, cinko plokštelę. 

— Gerai ir tiesiogiai pažįstate 
Šiandieninę dailės ir dailininko 
situaciją komunistiniame pasau
lyje. Dabar jau turite progos taip
gi tiesiogiai pažinti ir Vakarų 
pasaulio dailės gyvenimo ir dai
lininko kūrybines aplinkybes. 
Koks, Jūsų manymu, būtų čia 
palyginimo rezultatas? 

—Komunistinė diktatūra reika
lauja besąlyginio kūrybos tarna
vimo komunistinės propagandos 
reikalui. Jokie nukrypimai • neto
leruojami. 

Amerikoje menai, bet kokios 
kontrolės prasme, yra laisvi. Šiaip, 
kiek pastebėjau, atrodo, jog eg
zistuoja nerašytas galerijų ko
mercinio pobūdžio diktatas me
nininkui, kartais verčiantis pas
tarąjį tapti amatininku, produ
kuojančiu konvejerinio tipo, vie
nodus paveikslus. Tokiu būdu lyg 
tai ir žiūrovas ir reklama grei
čiau atpažįsta autorių ir tai lyg 
greičiau (priartina "famous" mo
mentą. Gal būt. Šiaip, minėtas 
reiškinys yra normaliai prasčio
kiško1? kilmės, kada pats vartoto
jas neturi pakankamai inteligen
cijos atsirinkti, kas jam patiktų ir 
kas vertinga — į pagalbą jam at
eina reklamuotojas, dažniausiai 
diletantas, besistengiantis įtik
ti to paties vartotojo supratimui. 
Eet tai liečia mftninHiku.sJ žūt bui 

Dailininkas Vladislovas Žilius savo studijoje 

norinčius dalyvauti komercinia-Į nors ir žodžiu, paskirą savo narį, J —Miela būtų laikytis arčiau 
me žaidime. Kas to nepageidau- tuomet ginti savo paties egzisten- šviesaus lietuvių čikagiečių 
ja, gali pasirinkti. 

O aš džiaugiuosi, galėdamas 
čia tapyti tai, kas man patinka, 
nebejausdamas "visa išmanančio" 
politruko už savo nugaros. 

— Išeivijos spaudoje pasitaikė 
nuomonių, svarstančių, ar yra 
gerai, ar blogai, kai šiandien lie
tuviai rašytojai, muzikai, daili
ninkai ir šiaip intelektualai, pro-

ciją turi vidinę teisę ir pats indi 
vidas. Kaip žinoma nuo senų 
laikų, vieni tai daro, kiti — ne. 
Karo audrų ištikti, besiartinan
čio teroro ir persekiojimų baimė
je Lietuvą paliko, tarpe kitų, ir 
vienas kitas šimtas lietuvių me
nininkų, rašytojų, muzikų. Ne
abejoju, kad jums žinomas jų at
sakymas. Mano atsakymas — pa
našus ir jų, tik gal su kai kuriais 

gai atsiradus, palieka pavergtą j skirtumais, sąlygojančiais jų ir 
mano gyvenimų skirtingumus. 

Laimėjimai ir nuostoliai. Jau 
vėliau, laike, padaromi migloti 
apibendrinimai, koks menininko 

Lietuvą. Girdi, jų vietoje lieka 
tuštuma, ir tai yra nuostolis tau
tos kūrybiniam gyvastingumui? 
Kaip Jūs į tai žiūrite? 

— Čia atsakymų gali būti 
daug. Pabandysiu pasinaudoti 
vienu iš jų. 

Kada visuomenė yra nepajėgi 
arba ir abejinga ginti ar užtarti, 

sambūrio. Amerikoje realiai eg
zistuoja darbo problema — ieš
kau darbo. Gal tautiečiai pagel
bėtų susirasti Chicagoje? 

Būtų tikrai malonu, kad Chi-
cagos lietuviai, ypač dirbantys 
dailės srityse, atkreiptų dėmesį į 
paties dailininko klausimą bei 
prašymą. Ir dailininkui, lankan
tis parodos proga pakartotinai 
Chicagoje, jau galėtų ką nors 
konkretesnio pasiūlyti bei patar
ti. Pačiam dailininkui tardami 
ačiū už šį pokalbį, lauksime da-

kūrybos rezultatas ir jo reikšmė į bar parodos, kurią Chicagoje ren-
tė.ynėje ar svetimame pasaulyje, gia Santara — Šviesa ir kuri ati-

— Kokie Jūsų planai ateičiai? j daroma M. K. Čiurlionio galeri-
Ar jau galutinai esate įsikūrę New Į joje, Jaunimo centre, sausio 14 d. 
Yorke? I (penktadienį) 7 vai. vakaro. 

„Devintąją Pradalgę" bevartant 
DEVINTOJI PRADALGĖ, Li

teratūros metraštis. Redagavo K 
B arenas. Nidos Knygų klubo lei
dinys Nr. 96., 1976. Kaina JAV 
7.50 dol. (Nariams 6.00 dol.; kie
tais viršeliais 1.00 dol. daugiau) 
Leidinys gaunamas ir '"Drauge". 

Užgesus "Gabijai" (1931 — 54), 
sustojus "Literatūros Lankams" 
(1952 — 59) ir pradingus "Už
uolankai" (1955-61), londoniš-
kės Nidos 1964 metais išleistas li
teratūros metraštis "Pirmoji Pra
dalgė" buvo literatūros mėgėjų 
sutiktas su dideliu džiaugsmu, 
kaip labai reikalingas periodinis 
leidinys, apimantis visų ideolo
gijų, srovių ar kartų rašytojus. 
Tiesa, turėjome (ir, ačiū Dievui, 
dar tebeturime) jau nuo 1945 
metų leidžiama mėnesinį kultū
ros žurnalą "Aidus" ir nuo 1959 

j m. bent su pora numerių kasmet 
pasirodančius '"Metmenis", ta
čiau nė vienam šių žurnalų lite
ratūra nėra vienintelė ar net 
svarbiausia sritis, nebekalbant 
apie pasaulėžiūrinį kryptingumą, 
stipresnius generacinius užsian
gažavimus ar kitokias kliūtis, už-
stojančios kelią į visuotiną susibū
rimą. Iki "Aštuntosios Pradalgės 
(1971) šis leidinys išeidavo kas
met ir. kiek iš recenzijų atrodė, 
buvo plačiai skaitomas ir mėgia
mas, tačiau, iniciatoriui ir redak
toriui rašytojui Kazimierui Barė-
nui išėjus pensijon, sustojo ir pats 
metraštis. Tik po penkerių me
tų pertraukos pernai vėl pasiro
džiusi "Devintoji Pradalgė" iš 
naujo džiugina ir kelia šviežias 

Įvilki* . 

T. ALGA 

Ne kartą (ir tai neabejotinai 
su pagrindu) "Pradalgėms" bu
vo prikišama kokybinės atran
kos stoka, netgi ir menkavertės 
rašliavos spausdinimas, nesuge
bėjimas patraukti ne vien jaunuo
sius, bet ir dalį pajėgiausių vy
resniųjų rašytojų, ar kitaip bu
vo bandoma iŠ aukšto metamais 
patarimais redaktorių vienaip ir 
kitaip įtakoti. K. Barėnas, atro
dė, kai kuriais tpatarimais naudo
josi, kai kuriuos atmetė, bet es
mėje pasiliko prie savo "kiekybės 

ir įvairumo" principo, kuris iš 
tikrųjų gal daugiausia "Pradal
gių" populiarumą ir išlaikė. Kiek
vienu atveju "Pradalgėse" visa
da atsispindėjo išeivijos literatū
rinio gyvenimo kasdienybė, jo vi
durkis, nepaneigiant fakto, jog 
čia reiškėsi ir iškiliausi egziliniai 
rašytojai, pateikdami anaiptol 
ne mediokriškų savo darbų. Kū
rybinių jėgų išbandymui plat
formą čia susirado ir eilė naujų 
vardų, prieš tai vien lokaliniuo
se rateliuose besireiškusių, o 
'"Pradalgėse"' pasinaudojusių ga
limybe būti platesnės auditorijos 
išgirstais ir apšnekėtai. Vienus 
tai paskatino, kitus gal ir atbai-

Vitalija Bogutaitė 
LAIKU! 

Varstau duris tamsiam horizonte 
Ir laukiu vežimo, 
baltų žirgų ir stiklinės klumpaitės. 
Tik laikrodis sustojo vienuoliktą, 
ir lauktoji valanda 
praėjo nepastebėta. 

Per stogą sunkiasi lietus. 
Žalias pavasario lietus 
ir viską nudažo žaliai: 
žalios mano rankos, 
žalias mano rūbas — 
tik akys pasiliko- juodos, 
kaip naktis. 

fau lyja trisdešimt metų. 
Be atvangos. 
Nesiruošiau kelionei. 
Žirgai geltonoj pievoj 
vaikos drugelius — 
vežimas mėnesienen nuriedėjo — 
Be paliovos jau trisdešimt metų lyja. 
Žalias lietus per stogą 
sunkins į mane. 
Laikaus tvirtai įsikabinus, 
kad nepaskęsčiau. 

Sėdžiu prieš žalią veidrodį 
ir šukuoju juodus, stangrius plauktu 
Be paliovos jau trisdešimt metų lyja 
Dangus nesiblaivo. 
Mano žuvys išplaukė į aušrą. 
Žirgai geltonoj pievoj vaikos drugelius 
Vežimas mčnesienon nuriedėjo — 
o aš sėdžiu ir šukuoju 
juodus, stangrius plaukus 
ir negaliu suprasti, 
kodėl taip liūdna. 

Nuotrauka Jono oOjut s 

• 

* 
Kai mano pėdos 
paliks nuospaudus smėlyje — 
žinosiu, kad ir tu, smėli, palikai 
nuospaudus mano pėdose, 
ir eidama jausiu, 
ką tu jautei — 
įr drobėje atspaudus 
matysiu tavo veidą, ir tavo pėdsakai 
liks pasąmonėj. 

Ne su visam, motule, išėjau. 
Ne su visam, motute, negrįšiu. 

Laikas skalauja mano palangę 
ir pro aprūkusį langą 
į vidų žvelgia 
didelė juoda akis. 
Laikas be atvangos 
beldžiasi į langą, 
Ir juoda akis, lyg pikta saulė 
prieš užtemimą, 
didėja. 

Suoki, lakštute, 
kukuoki, gegute. 
Iškukuok mano dalelę. 

žaliam horizonte 
laikrodis muša vienuoliktą valandą. 

Laikrodis vejasi laiką 
ir šaukiasi dvikovon —• 
geltonoj pievoj ga?iosi 
balti žirgai, c vežimas mėnesienon 
nuriedėjo — 
Juoda akis, kaip išprotėjus saulė, 
užlieja mus tamsa. 

Pareinu be žingsnių^ 
be garso. 
Praveriu duris ir sveikinu 
senąjį miestą, 
brolį akmenį 
ir sesę ramunėlę. 

Parskrendu be sparnų. 
Verkiu be ašarų. 
Brendu rasotom pievom 
nesušlapdama. 
Skinu žiedą, 
nesužeisdama 
senos motinos 
obels. 

Ir vėl išeisiu 
kaip atėjau — 
trapia žolės viršūne, 
lengvu vėjo šlamėjimu, 
žalia obels šakele, 
kad galėčiau sugrįžti 
į saldžią vėsumą. 

Kai lauŠite ir dalinsite 
garuojančią rugio duoną, 
prisiminkite, kad jis augo, 
siūbavo ir brendo tėviškės 
laukuose. 

Kai laušite ir valgysitt 
rupią rugio duoną, 
atsiminkite, kad ir jis 
tos pat žemės 
sūnus. 

H naujos Vitalijos Borutaitės knygos "Po vasaros". 
Šios "Ateities" leidyklos išleistos knygos pristatymas, da
lyvaujant pačiai autorei. Jaunimo centro kavinėje, Chica
goje, {vyks ateinantį penktadieni (sausio 14 d.) 7 vai. 30 

vak. Rengia ateitininkai sendraugiai. 

Vlada* liiim l±nika» pauaito £&%, imi , 1375, i r ^ *|fc^» JT » *L ,, į & u i k ^ 

dė, tačiau patsai tokių sąlygų 
sudarymas tiek rašančiam, tiek 
ir skaitančiam tegalėjo vien į 
naudą išeiti. Taigi "Pradalgės" 
savo reikalingumą net keleriopai 
įrodė. 

"Devintoji Pradalgė" visais 
savo keturiais šimtais puslapių, 
sakytum, tipiškai atstovauja sa
vo ligšioliniam pobūdžiui ir už
sibrėžtam tikslui. Ji apima nuo 
vyriausių (kaip A. Giedrius g. 
1892.) iki jauniausių (Živilė Bi-
laiŠytė, g. 1951.) rašytojų, nuo 
gerai žinomų (B. Brazdžionis, 
L. Dovydėnas) iki mažiau girdi
mų (M. Bavarskas, V. Kazokas), 
nuo klasiško (A. Vaičiulaitis) iki 
modernaus (D. Sadūnaitė) brai
žo kūrėjų. 

Ne tiktai puslapiais, bet ir var
dais nusveria proza, vyraujant 

^p ^^^^^*^* ^^p < ^ ^ ^ ^ ^ W A K ^pp^^wwvpa*e 

"liūto dalį" (po 40 psl.) atsiima 
Vyt. Alanto baudžiavos laikus 
liečianti apysakaitė (išspausdin
ta ir veik tuo pačiu metu išleis
toje jo novelių rinktinėje) ir L. 
Dovydėno apsakymas "Telefo
nas" ,apimantis iki šiol taip retai 
užtinkamą senųjų Pennsylvani-
jos lietuvių gyvenimą. Charakte
ringa, kad ten pat savo simpa
tišką apybraižą lokalizuoja ir nau
jas ir jauniausias (g. 1949.) met
raščio beletristas Jurgis Bradū-
nas, tartum pabrėždamas pa
stangas šiuos gausiai lietuvių ap
gyventus, bet ilgą laiką visiškai 
pamirštus plotus "sugrąžinti" kas
dieninio išeivijos gyvenimo or-
biton. 

Tiek turiniu, tiek ir stilistinė
mis savybėmis labai šiltai ir 
Šventadieniškai nuteikia pagar
ba ima® \ kujiaas \ Vaičiu

laičio apsakymas "Ežerai", ke
liais ryškiais bruožais sukurian
tis itin šviesų ir gyvą jaunos mer
ginos paveikslą. Moteriškų emo
cijų ir jų :asaulio pažinimu už-
intriguoja Koryna Grig3itytė 
dviejose savo novelėje, o taipgi 
neseniai į Vakarus p asitraukęs 
rašvtojas Ie?hokas Meras apsaky
mėlyje '"Dingęs be žin:os". Juli
jos Švab.ti*ė;-Gylienės rūpestin
gai šilta motinos akimi stebimi 
mažosiom Jurgos vienos dienos 
nuotykiai ir Zentos Tanisonaitės 
atskleistas despera :škai gyveni-
man įsikibusios jaunos motinos 
"Paveikslas" užpildo likusius, be
letristikai skirtus, puslapius. Pri
simenant, kad ir ilgokas V. Alan
to kūrinys didžiąją dalimi liečia 
moterų išgyvenimus, būtų gali-

i ma tarti, jog beletristiniuose pus-
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MŪSŲ KALBA 
. < . ' 

Svainių vardų rašyba laikii> 
nuo laiko susilaukia mūsų kalbi
ninkų dėmesio ir komentarų. 
Kartais atsiliepia ir kitų specia
lybių žmonės, kuriems tenka su 
rašytu žodžiu susidurti. Kalbi
ninkas L. Dambriūnas svetimų 
vardų rašyba išeivijos spaudoje 
vadino anarchija. Tai, žinoma, 
yra tiesa. Ir atrodytų, kad ši 
anarchija išsivystė kaip reakci
ja prieš taisykles, kurios dauge
liui atrodo nepriimtinos. Tai lyg 
savotiškas publikos sukilimas 
prieš kalbininkus. 

aisKi Lietuvių kalboje buvo 
kryptis, išsivysčiusi į, gal būt, 
niekur aiškiai nepasakytą tai
syklę, kad svetimi tikriniai var
dai yra rašomi fonetiškai. Fone
tiška rašyba jr svetimų vardų 
lietuvinimas turi daug minusų, 
kurie sumenkina mūsų rašytinės 
kalbos informacinę vertę ir kai 
kuriais atvejais ją padaro visiš
kai netinkamą. Fonetinės rašy
bos problemos yra aiškios vi
siems, bet ja mes išeivijoje dar 
nesame nusikratę, o Lietuvoje 
fonetinė rašyba yra taisyklė. 
"Pasaulio lietuvyje" (1976 m. 
Nr. 26-89) visiškai rimtai disku
tuojama ar Australijos miestas 
Sydney turėtų būti rašomas Sid
nėjus ar Sidnis, prieinant išva
dos, kad Sidnis yra geriausias 
šio miesto pavadinimas, taip 
kaip ir Walter Disney turėtų bū
ti Valteris Disnis, o ne Walteras 
Disnėjus, kaip jo pavardę rašo 
Lietuvoje. 

Gal būt, būtų galima teigti, 
kad kalbos taisyklių kūrimas nė
ra išeivijos darbas, kalbininkai 
krašte yra žymiai pajėgesni tai 
atlikti. Šiuo atveju, gal būt, išei
vija galėtų parodyti kelią, kaip 
šis anachronizmas galėtų būti 
panaikintas lietuvių rašytinėje 
kalboje. Toks projektas tiktų pa
svarstyti institucijai kaip Litu
anistikos institutas. Išeivija, dau
giau susidurdama su jvairio-
mis kalbomis, gal būt, aiškiau ir 
mato dabartinės rašybos absur
diškumą. 

Šį visą reikalą ant prasto kelio 
užvedė, be abejo, mūsų kalbinin
kai. Pagrindinė klaida, kad, be-
saugojant lietuvių kalbos grynu
mą, labai mažai dėmesio te
buvo kreipta į informacinę kal-

pavardžių ir vietovardžių neger
bimui. _ 

Neseniai mūsų spaudoje sxa;-
tėme apie dviejų smuikininkų iš 
Kanados viešnagę JAV kolonijo
se: Danos Pomeraneaitės ir Jur
gio Mazurkevičiaus. Paskaičius 
daugiau, paaiškėja, kad Jurgis 
Mazupkevieius yra ukrainietis ir 
tikriausiai savęs Mazurkevičiumi 
nevadina. Ir kodėl reikalinga jo 
pavardę sulietuvinti, tuo neper-
duodant skaitytojui tikslios in
formacijos ir nesiskaitant su šios 
pavardės šeimininko teisėmis, j 
kuris tikriausiai neturi jokio no
ro, kad jo pavardę rašytų kaip 
kam patinka. Ar nebūtų tiksliau Į 
rašyti Georgij Mazurkevič, ar I 
Mazurkevič'ius, jei lietuviška ga- į 
lūnė yra reikalinga linksniavi
mui? 

Ne visi mūsų leidiniai seka 
šiuo papročiu. Pavyzdžiui "Lie-1 
tuvių Enciklopedija" visiškai 
nuklydo nuo šių nusistovėjusių 
taisyklių: veik visos pavardės yra 
rašomos originaliai, nors irgi ga
lima rasti išimčių. Rašoma Gali-
leo, bet Sokratas ir Archi
medas. Gafl būt, tai antigraikiš-
ka tendencija, o gal tokios žino
mos pavardės yra taip įsisenėju
sios, kad originalios rašybos nė
ra reikalo paisyti. Tačiau Galilė
jus irgi ne mažiau žinomas, o 
Šekspyro vietoje nurodoma: žr. 
William Shakespeare. Viena ta
čiau aišku, jei "Lietuvių Encik
lopedija" nenaudotų pavardžių 
originalios rašybos, ja naudotis 
būtų žymiai sunkiau. 

Lietuvoje spausdinamuose 
moksliniuose straipsniuose (nors 
Jie lietuvių kalba ir mažėja) 
svetimos pavardės veik be išim
ties yra sufonetinamos ir sulietu
vinamos tekste, bet rašomos ori
ginale bibliografijoje. Kai kurie 
autoriai pradėjo naudoti naują 
būdą: po lietuviškos versijos 
•skliausteliuose rašyti originalią 
pavardę. Kažkas negerai, jei kal
ba reikalauja tą pačią pavardę 
rašyti du kartus. Jei tokiuose 
moksliniuose straipsniuose pa
žvelgsi į autorių pavardes, tai iš-
jų neįmanoma atpažinti jų tau
tybės. Norint patirti, ar au
torius yra lietuvis ar ne, tenka 
susirasti rusišką santrauką, kur 
autorių oavardės išvengia ju su-

Dabartiški apmąstymai] Kultūrinė tonika 
(Atkelta iš 2 puM.). " 

j Žitkevičiaus patriotinės miniatiū
ros. Savo jprastinėn erdvių te-
matikon pasinėręs Aleksandras 
Radžius. Poezijos įnažą dar pa- rimų. Jie tave sveikina balny-

j pildo Medardas Bavarskas, Pr.j,či«fe, o jų sėbrai iškrausto tavo 
i Naujokaitis, O. B. Audronė ir An-
j tanas Giedrius. Visa metraščio 
; poezija sudarytų vidutinio dydžio 

(maždaug 80 puslapių) poezijos 
į rinkini, vidutiniškumą gal net 
! prašokančio ir išleidimą visai tpa-
i teisinančio iygio-

Maidaug trečdalį metraščio už
ima kritiniai ir publicistiniai ra
šiniai, kurių, šalia jau minėto 
A Maceinos, duoda: Vincas Ma
ciūnas ("Juozas Tumas - V*iž-

• 

butą. 
•Kiti laikai, kiti papročiai. Ban

džiau ir šiais metais, senu pap
ročiu namie įrengti prakartėlę. 
Sūnus k raajai ncjrs. jaukėsi, bet 
^ ^ r^^k^t^iaū.^r^U'i-o^iiiiėa trečiąją poezijos 
kameie jų duktė, įtaigi mano į^ygą " p 0 vasaros'', šios kny-

KULTOEIN* VAKABONt, 
SKIRTA VrTALIJOS 

BOGUTALTES POEZIJAI 

"Ateities" leidykla neseniai 
išleido jaunesniosios mūsų ra
šytoja kartos poetės Vitalijos 

anūkėj uoli ieminjfttė,. tiesiog pa
sišiaušė ir užprotestavo: 

—jokio čia, kūdikio! Perdaug 
tų, kūdikių- Abortai juos sunai
kins. «Ką pamanys atėjusios mano 

gos Chicagoje pristatymas 
įvyks ateinanti. penktadienį 
(sausio 14 d.) Jaunimo centro 
kavinėje 7 vai. 30 min. vakaro. 
Poetė tam vakarui iš Detroito 

gantas"), Alf. Šešplaukis ("Pir-1 draugės! Kūdikio demonstracija į atvyksta Clūcągon ir jai skir 
moji lietuviška knyga naujųjų ry- j yra tik mūsų provokacija- Ture- Į toje vakaronėje taipgi skaitys 
rinėjimų šviesoje"), II lona \ jau nusileisti. PrakartėJė tiko be įgavo kūrybą. Išleistąją knygą 

trumpai aptars Kazys Bradū-
nas, o rinktinius knygos eilė
raščius, muzikai palydint, dek
lamuos aktorė Nijolė Martinai
tytė. Vakaronėn visi kviečiami. 

Gražytė — MaziUauskknė ("Nu-[ kūdikėlio. Bet tada kpkia čia pra-
| žmoginimo temos variaci-' kartėlė. Ji buvo, šiais metais pąs-
I jos Juozo Apučio novelė- • kutinę. Visa^ kas ją sudaro, teks 
se"), Vincas Kazokas ("Lie-
viškoji knyga išeivijoje"), Bro
nys Raila ("Daugiau užrašinė-

lius išeivijoje") ir Alė Rūta ("Ta 
rybiniai ir demokratiniai moksli
ninkai J. Gliaudos romane 'Brė-
kšmės našta'"). Pavadinimai dau
giau ar mažiau nusako straipsnių 
tematiką ar turinį, su kuriais 
skaitytoją supažindinti jaučiau 
apžvalgininko (ir propaguoto
jo!) pareigą. 

Dailininkas Adomas Varnas, kuriam š. m. sausio 1 d. suėjo 98 metai amžiaus. . ž i n o m a ir apžvalgininko ver-
Pačioje šio šimtmečio pradžioje daiL Adomas Varnas buvo vienas iš tada tinamoji ar kritiška nuomonė ne 
dar negausių lietuvių dailininkų, pradėjusių naujai atgimstančios lietuvių j tik leistina, bet ir pageidautina. 
dailės kūrybingąjį kelią. Šiuo metu dailiomk— gyvena, žvaliai viskuo do- j Ypač kada apžvalgininkas yra Ži-
medamasis ir kurdamas, Chicagoje. Nuatr. v. Maželio | n o m a s ^ ^ a u t o r i t e t a s į s a v o 

rašiniu bando skaitytojui padėti 
apsispręsti, pasirenkant vieną iš 
kelių aptariamų knygų. O vis 
dėto Pr. Naujokaičio (jau nebe 
pirmas) bandymas "atsiskaityti" 
su jo kūrybą nepalankiau verti
nusiais ar traktavusiais leidiniais 
(Lietuvių poezija III, Aidai, 

"Devintęję Pradalgę" bevartant 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

lapiuose dominuoja moteriškoji 
tematika, kurią, šalia L. Dovy
dėno ir J. Bradūno, bando atsver
ti ir Pr. Dom. Girdžius dviem il
gokais (25 psl.) siurrealistinio 
braižo gabalais. 

"Devintoji Pradalgė" pradeda
ma šiandien periodikoje rečiau 
beužtinkama Bernardo Brazdžio-

jos, matyt, ir pateko kaip iliustra
cija Antano Maceinos rašinio 
"Karalius ir poetas", skirto rinki-i 
nio tematikos svarstymams. I K. \ Draugo kultur. priedas), kaip ir 
Bradūno —A. Maceinos dialogą, Į n a l v u s b u d a s apžvalgą panaudo-
atrodo, tematiniai gana įdomiai 

išmesti į šiukšlių dėžę- .,.,,,- ^ 
Buvo kiti laikai, kitokios Kalė

dos. Man buvo mieias &ūd|kėUs» 
ti, rūpestingiau saugoti"), Pra-įm įe las ir įau, gelton^*^ kurios 
nas Naujokaitis ("1971 — 1972; m a n o akys ieškojo Kalėdų Ber-
metų lietuviškosios knygos der- nelių Mišiose. Kas tada galėjo 

tikėtis, kad kunigas paragins: "Pa
linkėkite vieni kitiems ramy
bės..." 

Tada būtų buvęs mano pir
masis lūpų palietimas tavęs, ir 
abiem būtų ramybė. Bet praėjo 
tie laikai. Aš šiandien senas, o tu, 
geltonkase, jau seniai kapuose... 

ti menkaverčio savo romano įpir-
šimui (deja, irgi ne pirmas) sto
koja ne tik orumo ar skoningu
mo, bet ir paprasčiausios etikos.,. 
Beje, ir toji apžvalga, žinant iš
leidimo nuvilkinimą, turėjo būti 
nors dvejais metais praplėsta. 

Tačiau, nežiūrint suvėlavime, 
"Devintoji Pradalgė" skirtina 
prie stipresniųjų Sio metraščio 
knygų- Ji sustiprino, paįvairino 
ir pagyvino pernykščiu, metų li
teratūrini judėjimą ir, žinoma, 
parodė, kad jos sustojimas atver
tų didelę spragą. 

DŽMESYS OSKARUI V. 
MILAŠIUI ŠIŲ METŲ 
POEZIJOS DIENOSE 

Jaunimo centre rengiamos 
Poezijos dienos šiemet Chicago
je įvyks gegužės mėn. 27-28 d. 
O gegužės 29 d. sueina lygiai 
100 mėty, nuo žymaus lietuvio 
poeto, rašiusio prancūziškai Os
karo V. Milašiaus gimimo, šioji 
šimtametė sukaktis viso litera
tūrinio pasaulio bus ryškiai 
paminėta. Todėl ir ėikaįriškių 
Poezijos dienų visas penktadie
nio (gegužės 27 d.) vakaras 
planuojamas skirti O. V. Milą-
iiui ir jo kūrybai. Sukaktuvine 
proga Lietuviškos knygos klu
bas Chicagoje šiemet išleidžia 
lietuvių kalbon A. Vaičiulaičio 
išverstą Milašiaus garsiąją poe
mą — misteriją "Miguel Mana-
ra" ir pluoštą rinktinių eilėraš
čių. 

jungiasi ir Brazdžionis eilėraš
čiu "Karalius ir poetas", parašy
tu 1970 m., taipgi dar prieš K. 
Bradūno rinikiniui pasirodant. Ši
sai jų trialogas sudarytų gana 

S 

nio kūryba, jau vien autoriaus I Įdomią temą atskirai analizei 

bos reikšmę. Jau pačioje bendri- i . 
nėc rašvrirtės kplbrvs kūrimą I 

| lietuvinimo. O tai jau blogai, jei 
etuviškas tekstas negali per-

I duoti visos informaciios. 
nes rašytinės kalbos kūrimo 
pradžioje buvo padaryta keletas i 
klaidų. Tuo metu pakrypimas įį J a u S a n a senokai lietuviai mu-
fonetinę rašybą buvo natūralus I zi^ai koncertavo Rytų Vokietijo-
dalykas. Fonetinę svetimų vardų 
rašybą naudojo ir vokiečiai k lietuvių ir vokiečių kalbomis, J r 
lenkai, tačiau šios kalbos veik 
visiškai nuo to nusikratė. Beliko \ kompozitorių pavardės buvo taip 
tik lietuviai ir latviai, kurie at 
kakliai tebesilaiko šio nepraktiš 
ko papročio. Tai būtų supranta 
raWjei pagrindinis komunikaci-f ^ a ž a nemalonumą. Istorikas 
jos būdas būtų sakytas žodis. Ta 
čiau. jau nuo Gutenbergo laikų 
rašyta kalba perėmė pirmenybę, 
kaip pagrindinė komunikacijos 
priemonė, ir todėl atrodytų, kad 
labiausiai reikėtų rūpintis, ar pa-

je.Programos buvo išspausdintos 

lietuviškame tekste vokiečių 

sulietuvintos, kad vokiečiams tai 
pasirodė kaip noras pasisavinti 
jų garsius žmones. Tai sukėlė 

prof. Jurginis po to rašė, siūly
damas nusikratyti fonetine pa
vardžių rašyba, bet tas siūlymas 
taip ir buvo pamirštas. 

Ši tendencija negerbti svetimų 
pavardžių lengvai persimeta ir i 

prestižu ir paaetimi mūsų 'poezi
joje metraščiui iš karto uždedan
čia savotišką svarumo ir pras
mingumo antspaudą. Jo posmai 
turiningi, skambūs, tiršti stilisti
nėmis figūromis, įsimenantys 
kontrastais ir šviežumu. Nors K. 
Bradūno ištraukos iš "Pokalbių 
su karalium", knygai prieš porą 
metų pasirodžius, tolygaus švie
žumo ir neturi, tačiau metraštin 

Filososfinę — religinę mintį 
žmogiškų išgyvenimų plotmėje 
vysto Leonardas Arrdriekus kla
siško skambumo posmais ir Dan
guolė Sadūnaitė iškalbingos ty
los ir susikaupimo pilnomis bal
tomis eilėmis. Jaunoji Z. Bilaišy-
tė — mįslinga, sunkia 
jama, skaudžiai intymi, 
šiandienos atstovė. Skambumu ir 
aktualumu išsiskiria Leonardo 

iššifruo-
tipiška 
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rašyta pavardė yra lengvai at- i savųjų negerbimą. Jei lietuvis ra- j Lietuvoje. 

lės pusėse, bet ji yra atatinkamai 
pataisoma, bandant palengvinti 
jos ištarimą angliškai kalban
tiesiems. Manyčiau, kad daug 
amerikiečių suko galvą, nesupras
dami, kaip reikėtų tą pavardę 
rašyti. 

Panašus reikalas yra ir sveti
mų vietovardžių bei kitų tikri
nių daiktavardžių rašyboje. 
Blogiau, kad mūsų išeivijos kal
bininkai, atrodo, šios problemos 
absoliučiai nesupranta ir, gal 
būt, būtų tikslu prileisti, kad 
ji dar mažiau yra suprantama 

pažįstama, bet nebūtinai ar ji 
bus teisingai ištarta. 

Bendrinant lietuvių kalbos ra
šybą, nebuvo atsižvelgta į tai, 
kad kai kurios pavardės rodo re
gioninę šios pavardės kilmę, t.y. 
neša su savimi pridėtinės infor
macijos daugiau, nei tokios pa
vardės sulietuvintas, iš tikrųjų — 
sysuvalkietinintas, variantas. 
Taip beveik visos žemaitiškos pa
vardės prarado savo savitumą. Iš 
Lenktačio pasidarė Lenktaitis, 
lyg pastaroji versija būtų lietu
viškesnė. Ir dabar jei užtinkame 
žemaitišką ar aukštaitišką pa
vardę (neseniai kažkur pastebė
jau pavardę Koiala), tai beveik 
tikra, kad tokia pavardė išvengė 
sulietuvinimo tik todėl, kad šių 
pavardžių, savininkai gyveno už 
Lirtuvos ribų, Atrodo, kad jau 
gana senokai buvo pasėta sėkla 

so straipsrų rusisKai, tai jo 
antro vardo inicialo vietoje atsi
randa tėvo vardo inicialas. Šis 
inicialas dingsta lietuviškoje 
šios pavardės versijoje. Tik iš to 
ir galima sužinoti, kad tai nėra 
autoriaus tikrojo antro vardo 
inicialas. Jau yra tekę matyti lie
tuviškų pavardžių, kaip Petras 
Gedimino Jonaitis, nors dar ne
teko matyti Petro Gedeminovi-
čiaus (ar Gediminaičio) Jonaičio, 
bot, tur būt, ateityje ir tai maty
sime. Tai būtų logiška išdava 
šios visos ilgos pavardžių ir vie
tovardžių negerbimo istorijos. 

Mokslininkų, atvykusių iš Lie
tuvos, vizitinėse kortelėse daž
niausiai randame lietuvišką jo 
titulų ir užimamų pareigų versi
ją vienoje pusėje ir anglišką ki
toje. Pavardė dažniausiai nėra 
raiorna vienodai abitjose korte-

Dambriūnas 
(Draugas, Nr. 197, 1976) pa
stebi, kad pas mus yra išsivystęs 
blogas paprotys, ypač profesorių 
tarpe, savo universitetų pavadi
nimus rašyti angliškai, pvz. 
Boston College vietoje, anot 
Dambriūno, aiškiai geresnės Bos
tono Kolegija. Čia reikalas yra 
panašus į pavardžių problemą. 
Kol mes kalbame apie lengvai 
verčiamus universitetų ar kitų 
įstaigų pavadinimus, tai, atrodo, 
viskas paprasta. Bet jau toks 
žinomas Notre Dame mums su
darytų galvosūkį: ar jį versti 
į Vlūsų Damos ar į Dievo Moti
nos universtšetą? TJniversity of 
Mkhigan gali būti lengvai su
maišomas su Michigano State 
University. O jei universitetų pa
vadinimai turėtų būti verčiami, 
tai ir kitų įstaigų pavadinimai 
neturėtų sudaryti išimties. Gene

ral Electric galėtų būti Bendrinės 
ir Generalinės Elektros Bendrovės 
(Lietuvoje tokio pavadinimo ne
verstų, bet rašytų Dženeral elek-
trik). Ir taip be galo įeiname į 
pvairias painiavas, padarydami 
mūsų rašytinę <albą sunkiai 
naudojama. Kas siūlo tokį tikri
nių daiktavardžių vertimą, tai 
turėtų pasiūlyti ir raktą, kaip 
būtų galima užtikrinti viena
reikšmį vertimą ir kaip būtų ga
lima atversti atgal, jei būtina 
apie tą įstaigą daugiau sužinoti 
2 enciklopedijų ar referatyvinių 
leidinių kitomis kalbomis. Be to, 
įstaigos pavadinimas originalia 
kalba pasako taipgi, kokiame 
krašte ši įstaiga yra. Rensselaer 
Polytechnic Institute, Ecole des 
Beaux-Arts, Thiel-Papier Aktien-
gesellschaft, Acme Paper and 
Board, Ltd.? teikia savaime dau
giau inforameijos, kaip šių įstai
gų lietuviški vertimai. 

S kalbinimų yra laukiama, 
kad jie vestų lietuvių kalbą link
me, kuri nemažintų jos tikslumo 
ir neišjungtų jos naudojimo iš 
technikinių, prekybiniu ar kitų 
sričių. Čia lietuvių rašytinėje kal
boje tikrai yra reikalinga refor
mų. Lituanistikos institutui ar 
kitai autoritetingai įstaigai tai 
galėtų būti įdomus projektas. Ko 
gero, gal jisai būtų išgirstas ir 
Lietuvoje. 

D. Šatas 
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• Vincas Ramonas, DULKĖS 
RAUDNAM SAULĖLEIDY. 
Romanas. Antras papildytas lei
dimas. Išleido JAV LB Švietimo 
Taryba 1976 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė, 4545 W . 63rd St-
Chicago, 111. 60629. Knyga 400 
psl., kaina 6 dol., gaunama ir 
'^Drauge". 

''Dulkės raudonam saulėleidy" 
yra viena iš tų puikiųjų Vinco 
Ramono knygų, kurių pasiro-

PEKTAI. Aukštesniosios litua 
nistinės mokyklos mokiniams. I f 
dali*. Išleido Kr. Donelaičio 
Aukštesnioji lituanistinė mokyk
la Chicagoje 1976 m. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Leidinys di
delio formato, 52 psl., kaina ne
pažymėta. 

Konspektas skirtas tautosakos 
kursui, tautosakinei rašytojų kū
rybai, stiliaus vaizdingumo prie- I 
monėms ir literatūros žanrams, j 
Visiems šios rūšies konspekti- . 
niams leidiniams parankinė ir 
iliustracinė priemonė yra kaip tik 

,tos pačios autorės anksčiau mūsų 
minėti "Lietuvių literatūros skai
tymai". 

* * • : ' - . 

• » Danu tė Bimtokšenė, LIE-
T U 1 0 V .LITERATŪROS KON
SPEKTAI. Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokiniams. II 
dalis. Kiekio Kr. Donelaičio 
Aukštesnioji lituanistinė mokyk
la. Spaudė \ L Morkūno spaustu
vė Chicagoje. Leidinys didelio 
formato, 88 psl., kaina nepažy
mėta. 

Leidinys konspektiniu paruoši-
dymas buvo nemažu ivykiu lietu- m n *$>»»* tautines sąmones za-
vių literatūros raidoje. Čia turi
mi minty romanai 'TCryžiai" ir 
''Dulkės...'", abu liečiantys pir
mojo bolševikmečio (1940-1941) 
įvykius. "Kryžiuose" vaizduoja
mas anuometinis Lietuvos kai
mas, daugiau ar mažiau liaudies 
žmonės, akistatoje su užgriuvu
sia okupacija ir komunistine sant
varka. "Dulkės raudonam saulė
leidy" užgriebia tų metų Lietu
vos provincijos miestą, akcentuo
jant inteligentų ir valdininkų 
dvasinę i r buitinę situaciją grės
mės aplinkoje. 

"Dulkes raudonam saulėleidy" 
pirmą kartą skaitytojas išvydo 
karo metų periodinėje Lietuvos 
spaudoje. Knygos pavidale roma
nas išleistas lietuviškos knygos 
klubo Chicagoje 1951 m. Roma
nas turėjo tokį pasisekimą, kad jo 
laida netrukus išsibaigė. Dabar 
išleista antroji ir autoriaus papil
dytoji romano laida. Ta i .visiems 
gera proga vėl grįžti prie " D u l 
kių raudonam saulėleidy" arba 
ir visai naujai jas atrastu 

dinimo literatūrą i r išeivijos lie
tuvių jaunimo ir vaikų litera
tūrą. 

• Danu tė Bkidokienė, LIE
T U V I U LITERATŪROS KON
SPEKTAI Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokiniams. IH 
dalis. Išleido Kr. Donelaičio Auk
štesnioji lituanistinė mokykla 
Chicagoje 1976 m. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Leidinys di
delio formato, 124 psl., kaina ne
pažymėta. 

Konspektinė medžiaga, apiman
ti nepriklausomos Lietuvos lite
ratūrinį laikotarpį. 

Kultūrine kronika 

Vladas Žilius Paveikslas N r. 41 (Vilnius, 1976, drobe, aliejus, 49" x 49") 

mirties. Leidinyje sutelkta daug Beleckas, S. J., apie toleranciją — 
retų nuotraukų iš asmeniškojo Alfonsas Grauslys? apie mintį di-
arkivyskupo gyvenimo, apstu taip- alektiniame žaisme — F. Jucevi-
gi įvairių vietovių bei įvykių čius, apie lietuviškus velnius ir 
nuotraukų, susietų su arkiv. j . vokiškus dievus — V. Bagdana-
Matulaičio veikla. įdomu įsižiū-. vičius,. skelbiamas "Laiškų Ue-

• Danutė Bindokienė, L IE
TUVIU LTTERATOROS SKAI
TYMAI Aukštesniajai lituanisti
nei mokyklai. Kristijono Donelai
čio Ikuanlstinių mokyklų leidinys 
1975 m . GhicagD, BĮ. Tiražas 
10QO egz* Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Leidinys di
delio formato, kietais viršeliais, 
590 -psl., kaina nepažymėta. 

Knygoje atrinkti chrestomati
niai lietuvių literatūros pavyz
džiai, susieti su mokykloje eina
mais kursais. Pradedama, kaip 
paprastai, tautosakinės kūrybos 
atranka h* Vandos Vaitkevičienės 
tautosakinio pobūdžio proza 
"Deivės Medeinės giria". O to
liauJau duodamos kūrybos pa
vyzdžiai Šių mūsų rašytojų: K. 
Donelaičio, M. Valančiaus, A n t 
Baranausko, V. Pietario, V. Ku
dirkos, Pr. Vaičaičio, Lazcrrntj 
Pelėdos, Šatrijos Raganos, J. Bi
liūno, Maironio, V. Krėvės — 
Mickevičiaus, A. Vienuolio, K. 
Binkio, B. Sruogos, P. Vaičiūno, 
V. Mykolaičio —Putino, F. Kir-
šos, V. Mačernio, V. Ramono, J. 
Aisčio, M Katiliškio, Ben. Braz
džionio, A. Barono, P. Andriušio, 
Ant. Gustaičio, K. Bradūno, J. 
Kralikausko, A. Nyko-Niliūno, 
H. Nagio, B. Pūkelevičiūtės, R. 
Spalio, N . Jankutės ir D. Brazy-
tės - Bindokienės. Jų tarpe pasi
gendama" A. Vaičiulaičio, J. Jan
kaus ir L. Dovydėno. Tai didelė 
spraga šiuose literatūros skaiti
niuose. Juk kiekvieno iš šių trijų, 
knygon neįdėtųjų, kūryba arba 
pasakojimo, arba stiliaus meistriš
kumo, arba intrigos pynimo, ar
ba net ir liaudinio — tautosaki
nio braižo prasme yra klasikiniai 
niūsų" literatūros pavyzdžiai. 

• Danutė B h » W » p ė , LIE
TUVIŲ LITERATŪROS KONS-

• Danu tė Bindokienė, LIE
T U V I U LITERATŪROS KON
SPEKTAI. Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokiniams. IV 
dalis. Išleido Kr. Donelaičio 
Aukštesnioji lituanistinė mokyk
la Chicagoje. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė 1976 m. Leidinys 
didelio formato 136 psl., kaina 
nepažymėta. 

Ketvirtoji konspektų serijos da
lis, skirta daugiausia išeivijos lie
tuvių literatūrai. Taipgi stabte
lėjama plačiau prie Donelaičio, 
A n t Baranausko, Valančiaus. Ir 
viskas užsklendžiama pasiruoši
m u baigiamiesiems egzaminams. 

• APVAIZDOS SKIRTUOJU 
KELIU. Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio atminimui. 1871 — 
1927. Išleido Marijonų vienuoli
ja 1977 m. Chkagoje. Virše
lis ses. M. Mercedes. Spaudė 
"Draugo" spaustuvė, 4545 W . 63 
rd SL, Chicago, III. 60629. Leidi
nys didelio formato, kaina 3 dol., 
gaunamas ir "Drauge". 

Tai labai prasminga, gausiai 
iliustruota, tekstais paįvairinta 
knyga, minint šiemet 50 metų 
sukaktį nuo arkv. J. Matulaičio 

rėti ir į kitus ano laikotarpio žmo
nes, matomus leidinio puslapiuo
se. 

Teksto knygoje nedaug. Bet 
jis akylai ir sumaniai atrinktas. 
Vieni gabaliukai liečia arkivys
kupo gyvenimo etapus, kiti yra 
jo paties užrašų ištraukos. Taip
gi smalsumą žadina čia atspaus
dinti atsiliepimai apie vyskupą 
Jurgį Matulaitį mums gerai žino
mų žmonių: M. Krupavičiaus, 
J. Vaišnoros, vysk. P. Bučio, prez. 
Antano Smetonos, prof. Pr. Do
vydaičio, Tumo — Vaižganto. 

• SUCH IS LIFE by Rūta Bu
rokas. Vanta ge Press, 516 West 
34th Street, New York, N. Y. 
10001. 4.50 dol. 

Rūta Burokas, "'Such is Life", 
anglų kalba išleistoji knyga, yra 
išimtinai pasakojimas apie lietu
višką šeimą ir lietuvius. Knygoje 
rašoma, kaip viena, čia gimusi 
lietuvaitė ištekėjo už lietuvio, at
vykusio dar iš carinės Lietuvos. 
Salia asmeniškų pergyvenimų, 
knygoje labai daug duodama 
įvairios aktualios medžiagos, 
pvz. net įdėtas pavyzdys, kaip 
linksniuojamas žodis Petras. Tai 
daugiau autobiografinis romanas, 
bet nemaža vietos jame skirta ir 
lietuvių istorijai, daugeliui mums 
žinomai, bet amerikiečiam tai gali 
būti nauji ir įdomūs faktai. Au
torė gyvena Massachusetts valsti
jos mažame miestelyje. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1976 m. gruodžio mėn., Nr. 11. 
Religinės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, 
S. J. Administruoja A Likande-
rienė. Redakcijos ir administra
cijos adresas : 2345 W. 56th St., 

Chicago, 111. 60629. Metinė prenu
merata 6 dol. 

Šį kartą kalėdine tema rašo J. 

tuviams" konkursas ir kt. 

• AKIRAČIAI, 1976 m. lap
kričio mėn., Nr. 10. Atviro žo
džio mėnraštis. Leidžia View-
point Press. Inc., 6821 S. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 60629. 
Metinė prenumerata 8 dol. Šio 
numerio redakcija: D. Bielskus, 
K Drunga, L. Mockūnas, Z. Re
kašius, dr. T. Remeikis, dr. E. 
Vaišnienė. H. Žemelis. 

MATYSIME DAIL. VLADO 
2ILIAUS KŪRYBĄ 

Pernai iš Lietuvos išvykussio 
ir ten su okupaciniu režimu dėl! 
kūrybos laisvės susikirtusio i 
dailininko Vladislovo Žiliaus i 
paroda M. K. Čiurlionio galeri- | 
joje. Jaunimo centre, Chicago-1 

je, bus a t idaryta penktadienį j 
(sausio 14 d.) 7 vai. vak. Paro-i 
dą rengia Santara — Šviesa.! 
Dailininkas jau šiame savaitga-j 
lyje atvyksta Chicagon parodos 
paruošos darbui (Žiūr. pokalbį 
su V. žilium 3 psl.). 

SUNKOKI PREMIJUOTIEJI 
ROMANAI 

Praėjusių metų Goncourt lite
ratūrinę premiją gavęs prancū
zas pats prisipažįsta, kad jo tą 
knygą reikia skaityti būtinai su 
geru botanikos žodynu rankoj. 
Vadinas, ta knyga nėra lengvas 
pasiskaitymas. 

Britai irgi premijas skiria dau
giau sunkiasvorėms. Ana, Booker 
premiją (5.000 sv.) gavo David 
Storey už "Saville~ romaną, 
stamboką, turintį daugiau kaip 
500 puslapių, smulkmeniškai 
vaizduojantį darbininkų šeimą, 
gyvenančią anglies kasyklos dar
bininkų kaime. Kaip romanistas, 
Storey plačiai pažįstamas ir 
skaitomas, ir kai tas dabar pre
mijuotasis jo romanas išėjo, vie
no žymaus laikraščio kritikas ši
taip pasisakė: ' 'Tas pats senasis 
Storey!" Visi sutinka, kad jis ro
manuose vis vaizduoja anglies 

73 XI OTRAl KOS I š SIBIRO 

Ruošiamai knygai apie Sibiro 
lietuvius jau gautos 73 nuo
traukos: laidotuvių, kapų, gy
venviečių, darboviečių, vestuvių, 
pasilinksminimų, pirmos Komu
nijos ir kitų. Gauta daugiau 
kaip šimtas laiškų iš Sibiro, ku
rių ištraukas bus galima panau
doti. Jau paruošta spaudai 
pluoštas stambesnių atsiniinimų 
iš Sibiro ištrūkusių asmenų. Vi
si, kas tik turi. prašomi siųsti 
Sibiro lietuvių nuotraukas, laiš

kus, atsiminimus kun J Pruns-
kiui "Draugo" ar Altos adresu 
Chicagoje. 

DAUG MEDICINOS 
STUDENTŲ 

JAV-se šiais mokslo metais 
veikia 114 medicinos mokyklų, 
kurias lanko 56,244 studentai, 
net 2,170 daugiau negu per
nykščiais mokslo metais. Moterų 
studenčių yra 11,527. Profesū
ros turima 39,330, kurie dirba 
pilnas valandas, o dar 70,000 
gydytojų ir kito personalo dirba 
su studentais tik dalį iaiko. Tai
gi — profesūros daugiau negu 
studentų. 

Leidinio kultūrinėse • skiltvse f kasyklų darbininkus, taigi ta 
aptariama A. Barono humoristi- Prasme yra tas pats, bet šįkart 
kos rinkinys "Alijošiaus lapai", *ls šviežiomis detalėmis viską pa-
poezijos antalogija "Tretieji vai- į š^nęs , ir komisija pripažino, 
nikai" ir Anatolijaus Kairio | k a d t a s naujasis jo kūrinys, tur 
"Trys komedijos (Kęstas Reika
las), į Stasio Liepo ilgesnę rep
liką Baliui Chomskiui atsiliepia 
Aig. T . Antanaitis, duodamas 'po
kalbis su neseniai iš Sovietijos iš-
važiaivusiu rašytoju Josifu Brods-
kiu. 

• SKAUTŲ AIDAS, 1976 m. 
lapkričio men. Redaguoja Sofija 
Jelionienė, 6111 S. Califomia 
Ave., Chicago, 01. 60629. Admi
nistruoja Aug. Orentas, 6842 S. 
Campbell Ave., Chicago, HL, 
60629. Metinė prenumerata 5 dol. 

Gausiai nuotraukomis iliust
ruoti puslapiai. Spausdinama me
džiaga daugiausia liečia gyvąją 
•mūsų skautijos veiklą. 

lenraščio 

būt, galįs būti svaresnis už Law-
rence "Sūnus ir meilužis 

"The Guardian" d 
pernykštę premiją gavo Robert 
Nye, mažiau žinomas rašytojas, 
už romaną "Falstaff", pergrūstą 
Gargantua tipo puotomis ir pan-
tagrueliško tipo visokiais sąra
šais. 

TYPEWRITERS, 
3 ADDING MACHINES 
2 AND CHECKWRITERS 

I~" Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viii 90 metų patikimas jums 

patarnavimas = 
= Phone - 5814111 | 
§ M I S . Pidasid R&, CMcags | 
^luuiiiiiiiiiiiiiuiiiiNiiiimHiHiuiiiiiinr 

&4* HIGH RATES1% 
PAID QUABTERLY AT 

Kodėl, būtent, tie, o ne kiti ro
manai buvo premijuoti? Tokie 
klausimai beveik visada ir visur 
keliami premijų paskyrimo pro
ga. "The Guardian" dienraštis, 
tur būt, teisingai bus atsakęs: tai 
priklauso nuo pažiūrų ir įsitiki
nimų žmonių, kurie būna komi
sijose. Pakeisk komisiją kitais 
žmonėmis, ir premiją gal gaus 
visiškai kitaip rašąs autorius. Šį
kart Booker premijos trijų asme
nų komisijoje buvusi lady Wil-

j son (buvusio ministerio pirmi-
E .n inko žmona) šitaip nusakiu
si si savo skonį: "Doroty Sayers aš 
s | mėgstu ir Elizabeth Hane Ho-

ward — aš mėgstu jos knygas, 
tokias pilnas drabužių ir virimo 
aprašų: "The long View" aš vi
sada skaitau iš kito galo — man 
patinka šitaip atžagariai skai
tyti." B. Kz. 
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BRIGHTON «* 
FEDERAL 

UVIKS A l i UM ASS0C1ATI0* 

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVŪfttE 

CHICAGO, ĖintOIS 60632 
TO.: LA 3-8246 

<WHWOFGAUF01NIA,AvX.) 

6^% 
PER ANNUM 

• M M a? a n 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta ptrmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 

Tel. — PRoipect 6-8998 

N u o 
1 9 1 4 M e t ų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Joms 
naudingi ir ateityje. 

Sąskaitai 

PRANK ZOGAS 
President 

* LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 

Chicago, Illinois 60632 
Phone: 254-4470 

far M29 So. Harlem Ave., 
Bridgeview, Illinois 60453 

Tol. 598-0400 

poid ojoarteriy 
4 Year Savings 

Certifieates 
Mlnhmna $5,000 

r [/i% 

Ali accoonts com-
ponnded daily — 
Passbook Savings 

1977 M. APLANKYKITE LIETUVĄ 
Mūsų specialybe ruošti keliones 

grupėms arba pavieniams asmenims 
Padedame vizų gavimo reikalais 
(Intourist Accredited Agencv) 

Informacija nemokamai. Rašykite arba skambinkite: 
BEVERLY INTERNATIONAL TRAVEL, INC. 

MOS WBaUr* Blvd., Suite 832 
Beyerly Hflk, Califomia 90212 

Tet (21J) 271-4116, 272-3011 — Cable BEVTRAV 

A U T O R E P A I R 
Motor hme-up, motoro, stabdžių, vairo 
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams ir aitenatoriams duodame ilgalaikes 
garantija*. TEXACO gazolinas. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PlšMYS 
5759 South Wtstarn Avenue — Telef. 737-3988 

-

-
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A. TVERAS i 
W. 89th Street — TeL RE 7-1941 g 

Pardavima«* ir taisymas 1 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS I 
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G R A N E S A V I N G S 
AHD L 0 A R A S S O C I A T I O N 

a B. KlETKlEVVirZ, PTM. 

255S West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING PLACE 

P1RMAD. 1» KETVIRTA D. — 9 v. r. Iki 8 T. V. 
VALANDOS: ANTRAI). Ir P E N T C T A D . — 9 • . ryto IKI 5 r . rak. 

BESTAI). 9 r. r. Iki 12 • . d. — Tr^51ad. uždaryta 

7%% 
Mokamas a i 6 a 

eertlflkatos. 
Mlnhmun $14)00 

6 Vi* 
Mokama n* 1 m 

eertfflkataa. 
Mhanan $1.000 

5 V « * 
Investavimo 
saskaRaa. 

PINIGAI JNEflTI TSt iŠ D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 DL 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 
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Kr. f (1) _ ptL 0 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA Šeštadieni*, 1077 m. sausio mėn. 8 d. 

NAUJŲJŲ METŲ ANGOJE 
Ką tu žmogus gali pasakyti 

daugiau, kaip jau buvo pasaky
ta, sutinkant Naujuosius Me
tus. Tada buvo išgerta šampa-

Viena šiais metais ta i bvs ki
ta ip , nebebus gudruolio K s s i n -
gerio, kuris po kėde pakišo, 
prez. Fordą, kad jo Solženicy

no, sugiedota Ilgiausių metų, n a s nepamatytų ,ir kur is už Pie-
pasibučiuota su svetimom ir t ų Vietnamo pardavimą gawo 
kad net nepatogu būtų gyventi, ne t Nobelio premiją — 70,000. 
svetimais ir visko palinkėta, dol. ! 
jei ta ip viskas imtų ir išsipil- ( j § j ^ t o s pusės, ir šiais metais Į 
dytų. Nebeturėtum kur tų lai- dajnaį neužsikurs automobilis j 
mių ir visų pinigų arba premi- t a < j a > į ^ labiausiai p reikia, ' 
jų dėti. Nebus taip, kaip tau vi-' įj. nu t ruks batų raištelis tada, į 
si linkėjo, ir labai malonu, kad k a d a labiausiai skubi. I r šiais 
bus kiek kitaip. O kaip bus, tai i meta is būsi pasiryžus bažny-1 
galima tikėtis, apsvarsčius vi- g į ^ j r labdarai daugiau aukot ' 
sus buvusius linkėjimus ir pa- y xmo t o s visai nepaaukotos su
darius, kaip mokslininkai sako, m o s n u r a s y t i kaip galima dau-
vidurkio apskaičiavimus. ' gia.\i mokesčių. I r šiais metais 

I r šiais metais, kaip ir pra- P*ks i loterijoj bilietus ir vis 

NEBUVO BERMONTININKAI 

"Akiračiuose" Kęstas Reikalas, 
vertindamas S. Aliūno "Alijo
šiaus lapus" teigia, kad *'Ber-
montininkų klubo idėja aiSkiai 
pasiskolinta iš vienos Br. Railos 
humoreskos". 

Patikrinus, pasirodė. kad. nors 
labai karlng r "*ei Raila, no" 

Aliūnas jakiam bermontininkų 
klubui nepriklausė ir jokių idė
jų vienas k i tam neskolino. Taigi 
~>a tartume "AkiraHams" gilinti^ 
ie vien tik į šių dienų kovas, 
bet ir į nepriklausomybės karų 
istoriją, kad nepasikartotų tokie 
istorinių faktų iškraipymai. 

JAUNAVEDŽIAI 

Du jaunavedžiai stovi geležin
kelio perone, pasiruošę išvykti į 

•povestuvine ke' ionę. 
nuo kojų nuvaryti. ; _ j ^ a f e f o o k i m e , kad m e s ' 

Daug bus dalykų ir šiais me 1 ^ y e d _ š y p s o d a m a s i ^ 
tais, kaip ir kitais, ir tegalime k o . ^ ^ ^ ^ į 
konstatuoti : _ ^ ^ ^ t e m p k a m i _ 

ANTANAS GUSTAITIS 

tr-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ MELANCHOLIJA 
Juodas* pasaulis — baltos Kalėdos, 
Širdys paseno — Metai nauji, 
žygio už laisvę vieškeliai slidus, — 
Ir tarsi šunį save uji... 
Sėti pradėięs, piauti nebaigęs, 
Dalgi palikęs priešo naguos, 
Raudi, o dienos tirpsta lyg snaigės, 
Niekad gegutė neužkukuos... 

Raudi, o niekas nepasigenda 
Tavo čiobrelių, upių srovės... 
Aidi per žemę Laimės legenda, 
Mirga žvaigždelės ir be tavęs. 
Dindi varpeliai, džiūgauja Salys, 
Meldžia malonių Dievo valdžios, 
O tu — vienatvės lovoj sušalęs 
Lauki, kol gyvą velnias apžios... 
* Iš šventinių sveikinimų dr. S. Aliūnui 

I r vėl visi prašys aukoti, 
Kiti į spaudą rasinės, 
I r vėl beturčiai i r bagoti 
Kasdien labiau aplazinės. 
I r vėl gyvenimas padorus 
Kasdien važiuos, i r skris, 

ir plauks, 
I r didžiai gerbiamas 

graborius 
Tavęs ir dolerių vis lauks. , 

D. S. 

ną, — a t s a k o vyras . 

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 

ėjusiais, veiksniai mušis i r vis; nelaimėsi tik per porą numerių. į j a m ™ ™ J ^ J " J ^ 

vaduoti Lietuvą. Visi norės veiksniai y ra neveiklūs, ir pyk-į 

Skotas nuvyko į Šventąją že
mę i r va ikš to Galilėjos ežero 
pakrantėse. P r i e j o priėjo luo
to savin inkas ir pasisiūlė per
kelti jį į k i t ą ežero pusę. 

— Kiek k a š t u o s ? — paklau
sė škotas 

— Pusę kronos, — a t sakė 
valt ininkas. 

"Neužmirština, jog nei šokių — Pusę k r o n o s ? ! — sušuko 
mokytojai-vadovai, nei šokėjai pasipiktinęs škotas , Už perkėli-
nėra profesionalai, o tik taut i- mą per tokį mažą ežerėlį, 
nį šokį pamilę lietuviai, skirią į _ Q ^ ^ į j į į g į į į 

APIE ŠOKIUS 

lai mušis i r v » į . r - f v • - , - , n t 1 i _ k a m _ l a i k „ 0 £ r i ^ į r i t e - f * * k u r į ė ^ ° j G s ų I šganytojas 
sakys, kad jų vienų monopolis *" šiais metais kažką barsi , M f ~ £ 2 S Sfesneie S - J ė z u s Kristaa' 

ra Visi „orės veiksniai y ra neveiklūs, ir pyk- į sionahmo baleto didesnėje gru 
. 4 . . . , «» t a / i ir«irtniin« wikė ia i bai- Pėje kartais ne visos balerinos 

tam darbui pinigų i r visus bars, «» z™, kolonijos veikėjai oai | ^ j ^ ^ _ _ ^ ^ __ W Į . ^ 
kam duoda tam, o ne tam, o to, S ^ ^ v o veikla visą 
kuris niekam neduoda, t a i nie- s§p» 
kas nebars. I r šiais metais bus 
laimingiausias tas , kuris nie- j 
kam neduos. Jis, taip sakant, Į 
bus šventos taikos palaikytojas ' I 
ir nemes aukso obuolio j r inki- : 

mų krepšį, kad dėl jo veiksniai 
vienas kitam j atlapus kibtų, I 
komunizmą palinksmindami. 

Ir šiais metais visi kalbės 
apie taiką i r visi labai norės I 
muštis, ir šiais metais visi kal
bės, kad svarbiausias reikalas 
mums yra vienybė, o tos vieny
bės pasieks t ik "Vienybė", vie
nam puslapy įdėdama Vliko pir
mininką Valiūną, o kitame pus
lapy didžiai gerbiamą Brežne
vą, toli gražu nepaminėdama, 
kad j is lietuviui an t kaklo vir
velę neria. I r šiais metais vieni 
kalbės apie spaudoos cenzūrą, o 
kiti rėks, k a m spaudoj duoda
ma vietos privatiems baltiniam 
skalbti. 

Ir šiais metais neišsigelbėsi, 
bent Chicagoje, nuo balių gau
sybės, o ir šiais metais vieni 
veršis į pirmininkus, o kiti 
džiaugsis, kad tapo nenubausti 
ir šiaip ta ip išsisuko, kad ne
būtų išrenkami į komitetą a r 
valdybą. Ir šiais metais prieš 
rinkimus kalbėję ir žadėję po
litikai taip pa t užmirš viską, ką 
anksčiau sakė, nes, kai užmirš
ti, tai tada, lyg po baliaus, gal
vos neskauda. 

St. Barzdukas, PLB garbės pirm. 
kurio nei metai nei plūdimai nevei 
Ha, 

koloniją I savo kojas kartu "teišmeta 
Juozas Šlajus 

NAMŲ SAVININKŲ 
DARBAI IR ŽYGIAI 

Jonas D. Lukoševičius "Nau
jienų" gruodžio 13 d. numeryje 
rašo apie Chicagos Manjuette 
Parko Namų savininkų organi
zacijos pikniką. J i s pastebi: 

"Mudu su draugu jau buvom 
gerokai prikimšę, bet tyčia pa-

: rengimuose kugelį pirkome 
kad viskas būtų suvalgyta ir 
išpirkta. O mano žmona, tai 
nuo baro nesitraukė, nes i r jai 
rūpėjo, kad visa degtinė būtų 
išgerta". 

Nepaisant šių milžiniškų pa-
Fieš. R. Kasparo sstangų, piknikas tedavęs pel

no tik 1 dol. 15 et. 

— žinoma, — a tsakė Skotas : 
— kai š i tokios kainos, ką J i s 
k i ta turėjo da ry t i . 

Naujiems metams atėjus, prof. dail. A. Varnas teigia: 
— Jeigu barzdos reiškia jaunystę, tai ir aš jaunas dailininkas. 

Pieš. V. Ramonio 

BANDELĖ 

Lenkijos rašyt . A. Marijano-
vičius aprašo bandelės istoriją: 

"Aukštoj i komisija susirinko 
įvertinti bandelę — pradedan
čiojo kepėjo kūrinį. Pirmas ko
misijos narys , paėmęs skries
tuvą, pareiškė, jog bandelės 
forma toli gražu ne tobula. 
An t r a s apkalt ino bandelę, kad 
j i kvepia, pyragu, o ne kvepa
lais. Trečias įrodė, kad bandelė 
nepadeda prieš plaukų slinki-

klibusfomis kėdėmis ir puikiai 
tarė "mama" ir "tėte". Po ke
lias valandas trukusio apsvars
tymo komisija bandelę priėmė. 
Į vieną vienintelį t rūkumą ko
misija neatkreipė dėmesio: ban
delės nebuvo galima valgyti". 

JOHN WAYNE PLANAI 

Spygliuotais mintys 
— Velnias gali šventraštį ci

tuoti savo tikslui. Šekspyras 
'— Klasikinė y ra tokia kny

ga, kurią žmonės giria ir ne
skaito. Mark Tvoain 

— Pastangos storžievį apdo
roti švelnumu yra tarsi mėgrirn-
mas balkius tašyti skustuvu. 

Pope 
— Vėžys sau tiesus — jam 

kiti atbuli. 
— Neliūdėk, jei vaikai nepa

deda, o džiaukis, kad jie nepra
šo. * 

— Giriamės buvę piemeniu, 
tylime juo likę. 

— Humoras y ra tai, kas pri
verčia tave juoktis iš to, kas 
pykintų, jei atsitiktų tau pa
čiam. 

— Bene reikaling'aits:a au
tomobilio atsarg :nė dalis yra 
piniginė. Aracld Glasov 

į ' — Tarp dalykų, kuriuos gali 
nupirkti už oir<i--?, yra ir geri 
kaimynai '"'•• ""J 

— Jeigu yra nedarbass tai 
paprastai dėl to, kad bedarbis 
nenori nieko dirbti. 

į He.iry Ford 
— Darbas po namus yra tar

si varstymas karoliukų ant vir
vutės gale be mazgo. 

Robert Cre-ishavc 
— Nieko pasaulyje nėr drau-

giškesnio už šlapią šunį ir po
litikierių, bandantį gauti tavo 
balsą. Martin Buxbaum 

— Darome autoritetais tuos, 
kurie sako, ką norime girdėti. 

— Kai niekas negelbsti, gy
dantis nuo rūkymo, mėgink ne
šiotis drėgnus degtukus. 

Arnold Glasgoio 
— Gimtadienis yra prakeik

tas dalykas: sveikina žmogų už 
faktą, kad jis eina senyn. 

T. Edisonas 

— Pagalvojus apie Sovietų 
Rusiją, sunku patikėti, kad Ap
vaizda siuntė j pasaulį nedau
gelį žmonių, pentinuotų joti, o 
milijonus pabalnotų ir pažabo-

Garsusis Amerikos filmų ak- tų būti jojamais, 
torius John Wayne sakosi ne- _ Tuščiam maišui sunku 

n i i l K e ^ r t e s ^ p a s m e r k ė bandė- ; tur įs Jo k i o P l a n o bei idėjos eiti s t o v ė t i * * & * 
lę už per didelį minkštumą: esą, pensijon. Neseniai j i s pareiškė: Franklin 

Kalėdų o paskui •*os n e £ a l i m a Pakišti po išklibu- j — Planuoju laidoti kiekvieną — Normalių jausmų zmo-

ŠVENCIŲ DOVANOS 

Pe r Naujų metų šventes 
komp. Puccini nusiųsdavo kiek
vienam savo draugui po butelį 
vyno. Vieną dieną, kai jis jau 
buvo padavęs adresatų sąrašą, 
pastebėjo, kad į jį į traukęs ir 
nelabai mėgstanmo mokp. Tos-
canini pavardę. Puccini tada pa
siuntė telegramą: "Atsiprašau, 
vynas jums pasiųstas per klai
dą". Toscanini j aam telegrama 
a t s akęs : Atsiprašau, vynas iš
ge r t a s per klaidą". 

PREZ. AMINO TEISYBĖ 

J a u n a m žmogui įmanoma nu
keliauti į Ugandą ir net darbo 
paieškoti . Neseniai keli darbo 
beieškantieji buvę paklaust i : 

— Kiek bus du plius du? 
Aplikantai. kurie atsakė "Ke

tu r i " , pavaryt i , gi gavęs darbą 
a t sakė ki taip. Pažiūrėjęs jis 
egzaminuotojui tiesiai į akis ir 
t a r ę s : 

— Bus tiek, kiek prez. Ami
nas nori kad būtų. 

STUDENTAI IR PINIGAI 

— Atrodo, nesuduri galo su 
ga lu? — juokėsi vienas studen
t a s savo kolegai 

— Taigi, žinai, buvau parašęs 
namo, kad atsiųstų pinigų — 
lempai nusipirkti studijoms, — 

Problema Naujųjų Metų v a k a r ą » ^ 1 ^ ^ a n t r a s i s . 
prie Šampano butelio: atkimši — į . „ _ 
Sami. o neatkimšus galima nutrokŠ- ! — i r Kas 18 10 įsejo. 
u t — Jie atsiuntė lempą. 

LADIĖJO KARĄ 

Vienas vokietis atsisakė sa
vo pilietybės ir tapo britų pi
liečiu. 

— Ką gi čia laimėjai? — 
primygtinai paklausė kitas tau
tietis. 

— Na, tikras dalykas, — at
sakė buvęs vokietis, — a š da
ba r laimėjau antrąjį pasaulinį 
karą. 

GERAS KJUMYNAS 

— Jūsų šuo surijo mano viš
čiuką! 

— Ačiū, kad perspėjote. Šian
dien vakare neduosiu jam ėsti. 

eis ieškoti bedarbio kompensacijos. 

KIRPĖJO PAMOKA 

Vyriškis užsuko kirpyklon ir 
->aprašė nuskusti barzdą. Tuo-
>rašne.:ė}o kirpėjo mokinys: 

— Ar galiu aš nuskusti Būt 
gera prakiiKa. 

— Skųsk gi, kad nori, — abe
jingai ikspė šsimminkas. 

— Tiktai žiūrėk, kad neįsipiau-
tum. 

I š BAŽNYTINES 
RINKLIAVOS 

— Suku galvą, bet negaliu 
nustatyti , kada i r gu r a š jus bū
siu matęs, — vienas vyriškis 
kalba kitam. — Atrodote t a r s i 
tas, kurį dažnai matydavau, — 
tas , kurio nemėgstu, bet negaliu 
sakyti kodėl. A r nekeis ta? 

— Koks čia ke is tumas , — ta
rė kitas. — M a t ė t mane bažny-

s ia kėdės koja. Pagaliau penk-; savo draugą, o per jų laidotuves 
t a s komisijos na rys labai nu-1 išgerti vieną kitą gurkšnelį, 
sistebėjo, kad bandelė netaria 
" m a m a " i r " tė te" . 

Nusiminęs kepėjas iš naujo 
ėmėsi darbo ir j au po metų pa
teikė komisijai bandelę, iškeptą 
tiksliai pagal jos nurodymus. 
Bandelė buvo idealiai apvali, 
svaiginančiai kvepėjo kvepa
lais , padėjo prieš plaukų nuslin 
kimą, galėjo būti pakišta po iš-

— Vargas su plepėti mėgs
tančiais žmonėmis. Prie tokių čioje, kur daug k a r t ų pralėkiau 
kategorijos, deja, ir aš pa t s pri- ' pro šąli krepšį, nieko neįmesda-

LUFDfO VAISTAS 

Du seniai sėdėjo prieš krautu 
vę, svarstydami, ar lupimas bu
vo geras vaistas vaiko drausmei. 

— Ne, nebuvo, — tarė vienas. 
— Tik vieną kar tą per gyveni
mą lupo mane, i r už tatai , kad 
tiesą sakiau. 

Kiek pamąstęs, antrasis atsi
liepė: 

— Na, žinai, t a s tai t ikrai ta
ve bus pagydęs. 

gaus niekada joks velnias neap-
sėdo. Dr. J. Adomavičius 

klausau. Dr. G. Valančius mas. 

Dėdė Šamas ir šiais metais bus pančiojamas įvairių detenčių ir kitų bėdų 

TRŪKUMAI 

NEVERTAS GERIAUSIO 

k a s — mest gerus, — įspėja gy 
dytojas savo pacientą. 

— Daktare , a š nevertas ge
riausio dalyko. O kas gi būtų 
an t ras po to geriausio? 

~ LAIMINGA CHICAGOS 
VOVERE 

PONIUČIŲ SKUNDAI 
Moteris jau buvo įpusėjusi sa- "Kur dingo tualetinis popie-

vo skyrybų bylą. Bet, susitikusi r ius?" — nedviprasmiškai ir 
draugę, ji pradėjo skųstis, kokie kategoriškai savo laiške klau-
nuobodūs būna visi tie pasitari- « a vienas vilnietis, 
mai su advokatais ir kaip jai t a Atsakome: plentų ilgis ir ke-

. 7 ^ ^ ^ A J ! a n S l , ^ " ° y l a ikyrtjo. Hų būklė, suvartoto vandens, 
_ • , , ^ . „ .™A „ . _ Aį nekalbėk, brangute, muilo ir ypač tualetinio popie-

man apie advokatus, — atsakė riaus k i e k i s vienam gyventojui 
draugė. — A š tiek visokių bėdų rodo krašto civilizacijos laipsnį, 
turiu nuosavybės įteisinimo rei- Vadinasi, jei Vilniuje t rūksta 
kalais, kad kartais net norėčiau, i tualetinio popieriaus, reikia t ik 

džiaugtis: matyt, esame pasie
kę labai aukštą civilizacijos ly
gi-Protestuodamas 

cagos nuolatinės 
Prieš Chi-
apsigyveni-

jog mano vyras nebūtų miręs. 

NEREIKALINGA DOVANA 

Jaunuolis atnešė savo tetulei 

Mažieji Naujų Metų rytą su tėvų ii baliaus parnti tom juokingom * * * * * • • » nuosavą 
, ktpurėm, kuriomis puo*: išmintinga* £alva& j &£ ^e-

m o vietos potvarkį, įsakanti dovaną — barometrą, 
t a rnau to jams gyventi tik mies- — Didelis ačiū už dovaną, — 
te , vienas tarnautojas padeja- pasakė tetulė, — tiktai kam taip 
YO: i lengvabūdiškai švaistyti pini-

— Voverė gali, kur nori, pa- gus? Kam mums barometras? 
skylę, o . Viešpats j au pasirūpino, kad ta-

1 vo dėdė turėtų reumatizmą. 

LAIKAS IR MADOS 
— Keista, kad šiandieninės 

mergaitės labai panašios į ber
niukus! Žiūrėkite, kad ir šitoji. 

— Bet juk tai mano sūnus! 
— Atleiskite, aš nežinojau, 

kad jūs jo tėvas. 
— Aš esu jo motina. 


