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Sukiliminės temos dailės konkurso proga

PRANAS ČEPĖNAS

VIENO VYRO DIVIZIJA

Visų pirma noriu pasidžiaugti 
menininkų susidomėjimu 1863
m. įvykiais. Tie įvykiai mūsų 
tautai buvo gyvybinės reikšmės. 
Kaip dabar, taip tada, tauta, 
kovodama dėl savo laisvės, pa
rodė didelio pasiryžimo ir pasi
aukojimo, kovojant tą kovą. Bet 
ar buvo kada neaktuali laisvės 
kovų tema meno kūryboje? Ma
no manymu, ji buvo aktuali ir 
visada aktuali paliks.
Ne tik senovės Romos imperi

joj, Spartako vadovaujamų, 
vergų kovos dėl laisvės liko įam
žintos įvairia meno kūryba. Ne
paliko be atgarsio Byrono ar 
Garibaldžio laisvės kovos meni
ninkų sieloje ir jas jie panaudo
jo savo kūrybos temoms.

Istorinė tema, mano many
mu, negalėtų būti kliūtimi kur
ti meno veikalą. Atvirkščiai, is
torines temas laikyčiau dargi 
dideliu paskatų kūrybai.

Niekas nenuvertino dėl temų 
pasirinkimo nei Tolstojaus vei
kalo Karas ir taika, nei Stepono 
Zweigo Marijos Antuanetės, 
Schillerio Wilhelmo Tellio ar 
H. Manno Henriko IV ir t. t.

Tas pat reikalas ir su mūsiš
kiais kūrėjais; B. Sruogos — 
Radvila Perkūnas, Milžino Pa- 
unksmė, Mykolaičio Putino — 
Sukilėliai, Čiurlionienės Aušros 
Sūnūs, Grušo — Herkus Montė. 
Toliau sektų V. Krėvė, Maironis, 
M. šiaulėniškis ir t. t.

Veikiausia veikalo vertė bu
vo nustatoma ne pagal pasirink
tąją temą, bet pagal kūrybinius 
rezultatus. Vakarų laisvajame 
pasaulyje niekas meno veika
lams nesukerpa modelių, niekas 
nenustato temų bei jų realizavi
mo būdų. Plačia žodžio prasme, 
laisvas menininkas - kūrėjas 
renkasi temas ir darbo meto
dus ir, anot Camus, paskui su 
savąja kūryba atlieka išpažintį 
visuomenei, parodo jai skausmą 
ir išgyvena džiaugsmą realizuo
tame meno kūrinyje.

Menininkai, kuriems 1863 me
tų įvykiai, vienu ar kitu būdu, 
bus įskėlę kūrybinę kibirkštį ir 
kuri juose galės suliepsnoti iš
kiliu meno kūriniu, galės nu
džiuginti visuomenę ir suteikti 
jai šventiško džiaugsmo bei pa
sigėrėjimo.
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Siame numery:
• Tapybiškieji ir skulptūriškieji 
sukilimo fragmentai.
• Julių Kaupą atsisveikinant.
• Vieno vyro divizija.
• Romano “Lūžiai” recenzija.
• Apie skaitytoją ir poeziją.
• O. V. Milašiaus eilėraštis.
• V. Grigaitienę prisimenant
• Ar gali popiežius būti klai
datikiu?
• Amerikiečiai apie A. Valeš- 
kos religinio meno studijos dar
bus.
• Spygliai ir dygliai.
• P. Brazausko, A. Petrikonio,
E. Daugvilienės, G. Žumbakie- 
nės, J. Daugvilos, J. Bakio, A. 
Korsakaitės ir J. Paukštienės 
dailės darbų nuotraukos.

Ir savosios istorijos pažinimo 
reikalui arba savąja istorija su
sidomėti kartais gali greičiau 
žmogui duoti impulso meno kū
rinys, negu nuobodūs istoriko 
išvedžiojimai, nors jie būtų ir 
paremti pirmaisiais šaltiniais.

♦ * ♦
1861 metų įvykiai turėjo pro- 

loginio tipo įvykių, kuriuos sun
ku atsieti nuo 1863 m. sukilimo 
įvykių, kadangi jie beveik visų 
istorikų pinami vienon grandi
nėm Čia turiu galvoje nuo 1861 
metų prasidėjusias religinio ir 
patriotinio atspalvio manifesta
cijas, kurios vyko ne tik didžiuo
se Lietuvos miestuose, bet ir 
miesteliuose. 1861 m. vasario 
19 d. (arba kovo 3 d.) buvo Ru
sijos imperijoje panaikinta bau
džiava, tačiau dar baudžiaunin
kai turėjo ją atlikinėti iki 1863 
m. gegužės mėn. Faktiškai vals
tiečių išsilaisvinimą pagreitino 
prasidėję 1963 m. įvykiai. Mani
festacijos buvo rengiamos įvai
riausiomis progomis: unijoms 
priminti, Kosciuškos mirties su
kaktuvių proga ir t. t.

Apie Lietuvoje vykusias ma
nifestacijas, pasinaudojęs vysk.
M. Valančiaus archyvu, yra pa
rašęs kan. A. Alekna. Aš jums 
čia pateiksiu 1861 m. liepos 
mėn. 31 d. manifestacijos apra
šymą, stebėtojo pik. Savickio 
(šiauliškis). Jis rašo taip: Esą, 
buvę pasklidę gandų, kad į ma
nifestantus rusai šaudysią. Nie
kas nepaisęs tų gandų ir rengę- 
si jai. Procesija, su bažnytiniais 
altorėliais ir vėliavomis, turėjo 
eiti per Kauno miestą ir per Ne
muno tiltą į Aleksotą ir susitik
ti su “Kunigaikštijos”, t. y. Už-

Dr. Julius Kaupas Nuotrauka P. Petručio

Pijus Brazauskas Atpirkimas
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

nemunės - Suvalkijos, procesi
ja ir “atnaujinti” uniją. Toliau 
pik. Savickis rašo, kad lietuvio 
būdas ramus, nesikarščiuojąs, 
bet pastovus ir ryžtingas, nepa- 
siduodąs gąsdinimams, žmonės,

Kai sunku žodi parašyti
Julių Kaupą amžinai atsisveikinant

— Tėti, iš Detroito skambi
no tas tavo draugas, kur parašė 
Daktarą Kripštuką. Jis sakė, 
kad penktadienį atvažiuos į Chi- 
cagą, — šitaip vasario paskuti
nės savaitės viduryje, vieną va- 

besiruošią į manifestaciją, ėję 
išpažinčių, taikęsi su asmeni- 
niniais priešais ir blogiausiu 
atveju rengęsi“ mirčiai. Skirtą
ją dieną minios žmonių nuo Du
bysos, Neries, Nevėžio plūdo į 

karą man grįžus iš miesto, at
pasakojo žinią dukra. Labai ap
sidžiaugiau. Juliaus nebuvau su
tikęs nuo praėjusios vasaros li
teratūros vakaro ateitininkų 
sendraugių stovykloje, Daina
voje. O susitikimai su Julium 
visada būna malonūs. Valandos, 
praleistos su juo, man būdavo 
vis tikras poilsis, tikras visokios 
įtampos, skubėjimo ir rūpesčių 
pamiršimas, matant prieš save 
tokį ramų, besišypsantį veidą 
ir žmogų, net ir Amerikoje nie
kur neskubantį, kalbantį lėtai, 
ir net karščiausiose diskusijose 
išliekantį tiesiog nesuprantamai 
šiltai šaltu.

O šį kartą ir konkretūs rū
pesčiai vertė mudu susitikti, nes 
laiškais tokie dalykai sunkiau 
ir aptariami. Julius buvo pasi
žadėjęs tremties literatūros dvi- 
dešimčio proga leidžiamai studi
jinei knygai parašyti straipsnį, 
apžvelgiantį laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūros romano po
zicijas. Buvau sutikęs tą kolek
tyvinę knygą redaguoti, ir su 
Julium jo įsipareigojimo reika
lais retkarčiais pasikeisdavome 
laiškais. Tą jo rašomą mūsų 
romano studiją turėjau gauti 
šių metų liepos pabaigoje. Dar
bą Julius buvo jau visomis jė
gomis užgulęs. Tad jo atvyki
mas į Chicagą turėjo būti ir šio 
dalyko visų aspektų galutinis 
aptarimas.

Ir, iš tikrųjų, penktadienio 
vakare Julius jau Chicagoje. 
Paskambina man. Sutariame, 
kad šeštadienį prieš pietus jis 
užeis į “Draugą”, o iš ten jau 
parvyksime mano pastogėn. Ta- 
čiau šeštadienį vienuoliktą va
landą ryte vėl jis paskambina 

Kauną. Moterys daugiausia dė
vėjo baltas sukneles, mergaitės, 
nešę altorėlius, buvo galvas pa
sipuošusios lelijų vainikais. Pro
cesija turėjo eiti pro miesto ro- 

(Nukelta į 2 psl.) 

į “Draugą”. Lyg ir pasiskun
džia, kad kažkaip nesveikuojąs, 
tad atvažiuosiąs apie 1 vai. tie
siog į namus. Julius buvo Chi
cagoje apsistojęs pas Algiman
tą Mackų, tad kviečiau abudu 
šia proga mane aplankyti. Sve
čiai sutartu laiku atėjo. Apšne
kėjome visus literatūrinius rei
kalus, Julius pasirinko jam 
trūkstamų rašomai temai kny
gų ir buvo, kaip visada, ramiai 
besišypsantis.

Ir štai sekančią dieną, sekma
dienį, apie 8 vai. vak. vėl tele
fonas. Girdžiu Algimanto Mac
kaus balsą... Rodos nesapnuoju, 
bet netikiu... Prieš valandą čia 
pat Chicagoje mirė Julius...

Ir čia norėčiau baigti... Ir to
liau man baisiai sunku rašyti, 
kai žinau, kad Juliaus jau ne
bėra, kad jis jau nesišypsos, ne
išklausys kito reiškiamos nuo
monės ir įsiliepsnojusias drau
gų literatų diskusijas neatvė
sins, flegmatiškai įsiterpdamas: 
“Palaukit, palaukit — kam čia 
dabar taip karštai...”

Tačiau baigti negaliu, nes 
akyse man Julius prieš 25 me
tus, mūsų kariūnų aspirantų 
kuopoje bežengiąs pirmoje 
aukštaūgių gretoje. Tada dar 
jis, tur būt, nieko nerašė. Arba 
bent nespausdino. Tačiau kariš
kų mokslų pertraukose, susime
tus krūvon literatams, Julius 
būdavo vis mūsų tarpe. Jo pa
stabas, jo kritišką žodį ir jo li
teratūrinį akiratį sverdavome 
visada kaip tikrą pinigą. O tų 
“literatūrinių kareivių” anų 
1938 ir 1939 metų sąvartoje mū
sų kuopoje Karo mokykloje bu
vo apsčiai: Pranas Kozulis, Eu- 
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Kadaise Br. Raila, rašyda
mas apie literatūrines premi
jas, įtaigojo, jog Lietuvių ra
šytojų d-jos premija turi ati
tekti Stepui Zobarskui už tai, 
kad jis į angliškąjį pasaulį iš
vedė mūsų pasakas Lithu- 
anian Folk Talės, lietuvius 
rašytojus antologijoj Selected 
Lithuanian Short Stories, o da
bar atskirais leidiniais supažin
dino angliškąjį pasaulį su pa
vieniais rašytojais, kaip V. Ku
dirka, Ignu šeiniu ir kitais. 
Niekas, žinoma, neskyrė jam 
premijos ir jokie fondai nepa
dėjo, išskyrus gal vieną kitą 
paskirą asmenį, šiemet turėjo 
būti paskirta 2,000 dol. LB 
Kultūros tarybos premija, bet 
apie ją negirdėti, o jei ir būtų 
girdėti, tai pagaliau nebus ofi
cialių paragrafų, pagal kuriuos 
būtų galima įteikti šiam Lie
tuvą garsinančiam rašytojui 
parama. O vienokios ar kito
kios paramos vertas, nes vie-, 
nas, be fondų, be informacijos 
vedėjų, be jokių organizacijų 
sugebėjo lietuvių tautai ir kul
tūrai padaryti tiek gero, ko 
neįstengė dešimtmečius vei
kiančios organizacijos ir įstai
gos.

Mes nuolat kalbame apie rei
kalą informuoti amerikiečius, 
bet visa tai dažniausiai palieka 
pasikalbėjimais savo tarpe. 
Informuoti amerikiečius arba 
įsiveržti į anglosaksiškąją li
teratūrą nėra labai lengva ne 
tik dėl finansinių trūkumų, bet 
reikia pažinčių ir dar svarbiau, 
reikia vertėjų ir kalbos lygin
tojų, kuriais tegali būti tik 
amerikiečiai rašytojai, stilistai 
specialistai, anglų kalbos pro
fesoriai. Visa tai yra milžiniš
kas darbas, nekalbant jau apie 
išteklius. Ne vienas mano, kad 
leidykla yra privatus St. Zo- 
barsko reikalas. Ne, jis repre
zentuoja lietuvius ir vien už 
tai, ką jis atliko, jau vertas 
didžiausios pagarbos ir para
mos. Atminkime, kad ameri
kietiškos leidyklos vien savo 
knygų reklamai per metus iš
leidžia arti ketvirčio milijono 
dolerių. Nors dešimtą procen
tą turint tų pinigų, kas išlei
džiama, jau būtų galima šį tą 
nuveikti be jokių talkų iš ša
lies.

Lietuviai, nors ir kovojo už 
savo spaudą caro metais, nors 
tenka ir dabar už ją kovoti 
pavergtoj Lietuvoj, nėra dide
li spaudos entuziastai. "Mes 
lengviau sudėsime kokiam 
nors pastatui šimtus tūkstan* 
čių arba net ir sportininkams 
pasiųsti į kitą kraštą įstengsi
me sudėti sumas, tačiau, kai 
reikia rūpintis vertybėmis, ku
rios gali daug lemti Lietuvos 
vardo nuolatiniam kėlimui, ku
rios veržiasi į redakcijas, 
miestų ir universitetų biblio
tekas, mes manome, kad tai 
yra biznio reikalas.

Angliškų knygų gerą vardą 
turinti leidykla yra neįkaino
jamas turtas. Mes galime pa
skleisti šalia beleristikos dar 
ir mokslinių knygų, kurių be

veik jokia amerikietiška, net 
ir milijonus turinti leidykla 
be primokėjimo nenori leisti, 
nes niekas nenori rizikos. St. 
Zobarsko vadovaujama leidyk
la Manyland Books turi išsiko
voti ir vardą. Ir tai šalia pi
nigų yra sunkus ir kietas dar
bas. Be abejo, kada nors gali
ma bus pagalvoti ir apie pelną, 
bet pačioj pradžioj kelias nė
ra pieno milteliais pabarsty
tas. Mums yra didelis rašyto
jas V. Krėvė, tačiau nereikia 
manyti, kad, išleidus jį ameri
kiečiams, tuoj jis pasidarytų 
“bestseleriu” ir neštų leidyk
lai milijonus. Pagaliau čia ir 
mūsų tautinės ambicijos reika
las. O V. Krėvę galima būtų 
išleisti, jei atsirastų, kas pri
deda vieną kitą tūkstantį, jei 
atsirastų, koks asmuo ar klu
bas, kurie norėtų įamžinti sa
vo vardą ne tik nuotrauka, bet 
ir ilgus metus gyvenančioj 
knygoj. Argi nebėra V. Krė
vės mokinių, kurie galėtų pa
remti jo raštų išėjimą anglų 
kalba, kurie liudytų, kad lie
tuviai nėra vien tik lenčiūgėlį 
temokanti šokti tauta, šiandien 
nieko nebepajėgianti sukurti. 
Be abejo, ne tik Krėvė, bet ir 
kiti mūsų senieji ir pripažinti 
rašytojai galėtų išeiti į plates
nį pasaulį ir skelbti Lietuvos 
vardą, lygiai taip pat galėtų 
išeiti ir kitokių knygų, istori
jos ar atsiminimų. Net ir Do
nelaičio monografija.

Visokie agentai skleidžia 
brošiūras, kad lietuviai prisi
dėjo prie naciško okupanto, o 
tuo tarpu mes turime knygų, 
įrodančių, kad lietuviai sėdėjo 
vokiškuose ir sovietiškuose ka
lėjimuose. Visa tai būtų gali
ma, jeigu ir ne taip masiškai, 
su skoniu ir tinkama proga pa
rodyti, bet reikia nors šiokios 
tokios paramos St. Zobarskui, 
daugiau padarančiam, negu iš
kilmingai savo darbus popie
riuose skaičiuojąs ne vienas 
visuomeninis ar draugijinis 
vienetas, ši vieno vyro divizi
ja daug padarė lietuvių kul
tūros labui ir dabar tebedirba, 
tik jai reikia paramos.

Nereikia manyti, kad ameri
kiečiai, vertindami lietuvių 
knygas, deda recenzijas, kny
gų neskaitę. Tokių recenzijų 
nėra lengva sulaukti, nes jie 
daugiausia recenzuoja tokias 
knygas, kurios duoda didelius 
skelbimus. Bet lietuvių kny
gos dešimtis kartų buvo recen
zuotos be jokių skelbimų. “Sa- 
turday Review”, gavusi recen
ziją apie lietuvių beletristų 
knygą, pasiuntė telegramą lei
dyklai ir paprašė knygos. Ir 
tik, kai redaktoriai susipažino 
su knyga, tada išspausdino ir 
palankią recenziją. Kiekvienas 
toks amerikiečių draugų ieško
jimas ir veržimasis į amerikie
čių kultūringąją visuomenę 
nėra lengvas, tačiau didžiai 
vertingas, ir todėl nereikia už
merkti akių ir palikti didžiuo
siuos ir vertinguosiuos kovos 
laukuos kautis vieno vyro di
vizijai, konkrečiai St. Zobars
kui. P. Svilius



Tapybiški ir skulptūriški 1863m.
(Atkelta iš 1 psl.)

tusę į Aleksotą. Kauno įgulos 
viršipinkas įsakė kazokų šimti
nei užstoti kelią ir nepraleisti 
procesijos. Atokiau, Aleksoto 
link, dar laukė batalionas pės
tininkų ir ulonų dalinys.

Diena buvusi puiki. Saulė 
glamonėjusi miestą, švelnus vė
jelis maloninęs orą. Procesijos 
priekyje ėjęs augalotas vyras 
su kryžiumi, paskui sekę mer
gaitės su altorėliais, o paskui 
jas — kunigai ir žmonių minia, 
kurios buvę apie 20,000. Tvar
ka buyusi pavyzdinga. Kai pro
cesija priartėjo prie kazokų, 
šimtinės viršininkas įsakęs su
glaudinti arklius, kad negalėtų 
procesijos dalyviai tarp arklių 
pralįsti.

Betgi kryžiaus nešėjas pra
lindo, išsigandę arkliai prasi
skyrę, prasmukę ir mergaitės 
su altorėliais. Antrajai kazokų 
užtvarai buvo įsakyta procesi
jos dalyvius plakti nagaikomis. 
Kryžiaus nešėjas buvęs parmuš- 
tas žemėn, bet klūpodamas pra
dėjęs giedoti “šventas Dieve”. 
Minia pasekusi jį ir taip pat 
pradėjusi giedoti. Kazokai, 
užuot vykdę įsakymą, nusiėmę 
kepures ir pradėję žegnotis.

Matyt, juos sujaudino papras
ta ir nuoširdi malda. Įgulos vir
šininkas, pasidavęs bendrai nuo
dai, irgi pradėjęs žegnotis. Žan
darų pulkininkas priminęs jam 
pareigas ir jis buvo beįsakąs 
iškviesti ulonus procesijai tvar
kytį bet tuo metu atsiradęs vi- 
oegtibernatorius, sulaikęs karei
vius ir įsakęs jiems grįžti į ka
reivines.

» • »
Be manifestacijų, tuo pat me

tu vyko vadinamasis luomų 
•‘■‘bendravimas”. Vilniaus ryti
niame priemiestyje Belmante 
įvyko Vilniaus miesto gyvento
jų bendra gegužinė. Joje daly
vavo krašto aristokratai, įžy- 
■mųs miestiečiai, bajorai, mies
to amatininkai. Vilnių pasekė 
ir kiti Lietuvos miestai, pvz. 
Panevėžio užmiestyje surengto
je gegužinėje, be kitų dalyvavo 
ir kun. A. Mackevičius, kuris 
surengtąją pramogą panaudojo 
skleisti antirusiškai agitacijai.

Sukilėliu būrių buvo visoje 
Įrtietųvoje. šimtai buvo susidū
rimų su rusų kariuomene. Vie
nos kautynės nedaug tesiskyrė 
.ųjųo kitu, bet kelias jų tenka 
paminėti.
' Rytų Lietuvoje ir Latgalijo- 
ję grafo Platerio sukilėlių bū
riui Sukilimo vadovybės buvo 
pkVesti ne tik parūpinti ginklų, 
bet ir užimti Daugpilio tvirtovę. 
ĮUetęli Krėslavos miestelio su
kilėlių būrys užpuolė rusų 
kariuomenės gurguolę, gabe- 
pančią ginklų ir karinės medžia
gos. Sukilėlių žygis pavyko. Bet
gi vėliau vietos sentikiai užpuo
lė sukilėlius, nugalėjo juos ir 
pradėjo keršto veiksmą: plėšė 
(įvarus, naikino turtą, padeginė
jo trobesius, areštavo gyvento
jus įr surakintus vežė Daugpi- 
Tih. Muravjovas, vykdamas Lie
tuvon, sustojo trumpam laikui 
Daugpilyje ir patvirtino sukilė
lių būrio vadui grafui Plateriui 
mirties bausmę.

♦ * •
Rytų Lietuvoje vienas pirmų

jų ąukilinao vadų buvo garsaus 
Lietuvos istoriko T. Narbuto 
BŪjius, Liudvikas Narbutas. Jis 
JL849 m- už veiklą prieš rusų 
valdžią buvo nubaustas 12 me- 
tų tarnauti eiliniu kareiviu ir 
pasiųstas į Kaukazą padėti ru- 
sams pavergti kalniečius. Ten 
jis išmoko visų partizaninio ka
ro gudrybių ir po 10 metų buvo 
geista jam grįžti į savo ūkį Ly- 
ddos aps. Keliais atvejais jo bū- 
jys daug gausesnius kariuome
nės dalinius buvo sumušęs.

Balandžio pabaigoje, arba 
naujuoju stilium gegužės pra
džioje, jo būrys stovyklavo Ry
tų Lietuvoje, Katros upės pa
krantėse. Apie L- Narbuto su- 
Jtilėlių stovyklą rusų šnipas 
pranešė kariuomenei ir visai

nelauktai L. Narbuto būrys bu
vo užkluptas. Vyko labai atkak
lios kautynės. L. Narbutas bu
vo sužeistas į koją, bet nepasi
traukė iš kautynių lauko ir va
dovavo joms, kol antroji prie
šo kulka nepervėrė jo širdies. 
Jis savo apylinkėje liko legen
dine asmenybe: jį drobėje įam
žino Andriolii, o monografija 
Wl. Karbowski.

• * *
Pagaliau atvyksta į Lietuvą 

laukiamas sukilimo vadas — 
Zigmas Sierakauskas. Jo įsaky
ti sukilėlių būriai pradėjo rink
tis Kėdainių apylinkėje. Atžy
giavo kun. A- Mackevičiaus, T. 
Kušleikos, B. Kolyškos vad. Du
bysos pulkas ir kt. Į šią suki
lėlių sutelkimo vietą atvyko ir 
pats Z. Sierakauskas. Čia buvo 
atlaikytos pamaldos, pasakytas 
lietuviškas pamokslas, pasaky
ta patriotinių kalbų ir prisaik
dinti sukilėliai. Z. Sierakauskui 
vadovaujant, sukilėliai pradėjo 
Žygį, kurio tikslas buvo užimti 
Palangą ir kitus Baltijos uos
tus, gauti pagalbos iš V. Euro
pos ne tik ginklais, bet ir su
laukti savanorių.

Žygio metu sukilėliai visur 
buvo iškilmingai žmonių šutin

ko ginklų, šovinių gamyba, ap
rangos siuvimas bei apsirūpini
mas kitais karui reikalingais 
reikmenimis.

Sukilėlių nuotaika buvusi pa
kili. Vakarais vykdavusios gra
žiame slėnyje pamaldos, sukel- 
davusios pasitikėjimo, kad su
kilėlių žygį vainikuos pergalė. 
Sukilėlių skaičius galėjęs būti 
daug didesnis, nes sukilėlių va
dai negalėję priimti naujų sa
vanorių, kadangi neturėję nei 
dalgių, nei kapoklių juos ap
ginkluoti.

* * ♦

Pačios didžiosios ir pačios 
reikšmingosios 1863 metų suki
limo kautynės vyko netoli Bir
žų ir dažnai vadinamos Biržų 
kautynėmis. Jos prasidėjo prie 
Madeikių kaimo, antrąją dieną 
vyko prie Gudiškių kaimo, ku
rias sukilėliai pralaimėję pasi
traukė šniurkiškių kaimo link.

Sukilėliai ne tik pralaimėjo 
kautynes, bet neteko ir autori
tetingo savo vado — Z. Siera
kausko, kuris su visu štabu pa
teko rusų nelaisvėn; nes buvo 
sunkiai kautynėse sužeistas.

Rusų kariuomenės dalinys, 
vadovaujamas gen. Ganeckio,

is. Daugvillenė

kami. Miesteliuose dvasininkai 
išeidavo pasitikti su procesija, 
žydai su duona ir druska. Daž
nai buvo šventinamos sukilėlių 
vėliavos: Sierakauskas tada nu- 
sėsdavo nuo arklio, klaupdavo 
ir bučiuodavo vėliavą, o dvasi
ninkas vėliavą šventindavo. Daž
nai sukilėliai eidavo bažnyčion 
ir ten buvo laiminamas jų žy
gis. Šios sutelktinės sukilėlių 
jėgos žygiavo, laikinai apsistoti 
į Anykščių miškus. Ukmergės 
rusų kariuomenės įgulai buvo 
įsakyta persekioti sukilėlius. Z. 
Sierakauskas nutarė Raguvos 
miške persekiotojus įtraukti į 
spąstus; dalgininkus paliko pa
sislėpusius, o pats žygiavo to
lyn. Kai Sierakausko sukilėliai 
pradėjo kovą su persekiotojais, 
tai užpakalyje rusų atsirado 
kun. A. Mackevičiaus vadovau
jami dalgininkai. Rusai buvo 
nugalėti, buvo 40 užmušta, 60 
sužeista ir visa rusų gurguolė 
su ginklais atiteko sukilėliams.

• # •

Sukilėlių armija atžygiavo į 
Andrioniškio apylinkes, netoli 
Anykščių. Šioje vietoje kurį lai
ką vyko judrus gyvenimas: dal
gininkai, apsivilkę rudomis ar 
pilkomis rudinėmis, jas persi
juosę šikšniniais diržais ar juos
tomis, juodomis kepurėmis, bu
vę labai panašūs į kariuomenės 
būrius. Dalgininkų karo mokslų 
mokytojas buvo Petrapilio univ. 
studentas P. Vivulskis. Jis Bir
žų kautynėse buvo Sužeistas ir 
mirė Vilniaus ligoninėje. Dalgi
ninkus komandavo ir karo me
no mokė lietuviškai. Be karinio 
apmokymo, šioje stovykloje vy

1963 metų sukilėliai

laimėjęs svarbias kautynes, da
bar iškilmingai ir džiaugsmin
gai žygiavo Vilniun, veždamas 
sukilimo vadus Muravjovui, ku
ris juos Vilniaus priemiestyje 
su muzika sutiko.

* # ♦

Po to didesnių kautynių Lie
tuvoje jau neįvyko. Betgi suki
limas dar nesibaigė. Ilgai dar 
rusams nedavė ramybės kun. 
A. Mackevičiaus, Liutkevičiaus, 
Sužino, Vysloucho, Bitės Luko
šiūno ir kitų būriai. Itin pasi
žymėjo valstiečių Bitės (Bičio) 
ir K. Lukošiūno būriai.

K. Lukošiūnas veikė Dusetų 
apylinkėje. Šioji apylinkė gar
sėjo kovomis su rusais 1831 
metais. Iš čia savo žygį pradė
jo Emilija Plateraitė. 1905 m. 
dusetiškiai, tradicijos vedini, žy
miai dalyvavo revoliucinėje 
veikloje.

1863 m. gegužės mėn. K. Lu
košiūno būrys stovyklavo ne
toli Dusetų, Baraukos miške. 
Gegužės 24 d. būrys įžygiavęs 
į Dusetus ir gyventojų buvęs 
džiaugsmingai sutiktas. Sukilė
liai užėmę valsčiaus valdybą, su
kapoję caro portretą, sunaikinę 
valsčiaus raštus. Liepos mėn.
K. Lukošiūnas Dusetų bažny
čios šventoriuje sakęs pamoks
lą, raginę nepasiduoti rusams 
ir kovoti dėl laisvės. Paminėta
me miške įvyko sukilėlių kau
tynės su rusų kariuomenės ulo
nų daliniu. K. Lukošiūnas vėliau 
veikė Anykščių miškuose.

fragmentai
Muravjovo vardas ir darbai 

gerai žinomi kiekvienam lietu
viui. Betgi vieną kitą jo veik
los bruožą Lietuvoje priminsiu. 
Pradžiai duosiu žymaus rusų 
publicisto G. N. Cernyševskio 
Muravjovo išviršinės išvaizdos 
aprašymą. Muravjovas panėšė
jęs į mėsos masę. Per duris jis 
nėję?, bet virste virtęs, kelda
mas kelius aukštyn, mėtydamas 
juos į šonus, toli nuo savo kū
no skeryčiodamas rankomis, 
lyg P° pažastimis būtų laikęs 
po arbūzą. Buvęs pilvūzus, jnu- 
dribusiąjs žardinių lašiniais li
gi pat pečių, pusiau pražiotą 
burna. Be mažiausio abejojimo, 
Muravjovas panėšėjęs daugiau 
į persirengusį mėsininką ir dar
gi visai be žmogiškos veido iš
raiškos...

Ne geresnės išvaizdos buvo 
ir gen. Baklanov, kuris Murav
jovo buvo skirtas nuraminti Su
valkų kraštą. Vob tik atvykęs 
Muravjovas į Vilnių, tuojau at
skleidė savo veiklos būdus. Ra
dęs Vilniuje karo teismo nuteis
tą kun. St. Išorą penkeriems 
metams kalėjimo, Muravjovas, 
tvirtindamas karo teismo spren
dimą, penkerių metų kalėjimo 
bausmę pakeitė į sušaudymą.

Gegužės 22 d. (naujuoju sti
lium birželio 3 d.) 10 valandą 
ryto pasigirdę būgnų garsai, ka
reivių šūkavimai, taip rašo ru
sas valdininkas savo atsimini
muose, ėjusi žmonių minia, nes 
vedę kun. St. Išorą į mirties 
bausmės vykdymo vietą. Pry- 
šakyje minios ėję žandarai, ka
zokai, kareivių apsuptas, drą
siu žingsniu ėjęs aukštas, jau
nas, malonios išvaizdos, kuni
giškai apsivilkęs, kun. St. Išo- 
ra. Greta jo ėjęs kitas kunigas, 
paskui slinkusi neapžvelgiama 
žmonių minia, ypač daug buvę 
juodais drabužiais apsirengusių 
moterų. Niekas negalvojęs, kad 
Muravjovas kun. Išorą baus 
mirtimi, manydami, kad čia bus 
vykdoma tik parodomoji mir
ties bausmė. Kai po kareivių 
paleistų šūvių kunigas Išorą 
sukrito kraujuose, visiems atsi
vėrė akys ir veiksmo tikrovė. 
Tuo metu Vilniaus katedroje 
me'dėsi kun. Išoros motina, ne
teko jai pergyventi sūnaus tra
gedijos, nes ir jos širdis užgeso 
drauge su sūnaus širdimi.

1863 m. liepos mėn., po nepa
vykusių kautynių, rusams pate
ko į nelaisvę ir kun. Iz. Norei
ka. Rusai, veždami jį surištą, 
sumuštą, sustodavo kaimuose, 
įsakydavo orkestrui groti arba 
trimitais sušaukdavo žmones ir 
rodydavo paniekai sukilėlių va
dą. Jis buvo nuteistas pakarti, 
tačiau šį mirties būdą pakeitė 
į sušaudymą ir jis buvo su
šaudytas Telšių miesto ganyk
lose. Esą šaudant, kun. Noreika 
sušukęs: “Mirštame už vierą, 
tėvynę ir laisvę”.

Kun. Mackevičius, vienas su
kilimo vadų, taip pat pateko į 
rusų rankas. Jam žadėjo gyvy
bę dovanoti, kad jis išpasakotų 
sukilimo organizacijos veiklą. 
Tačiau jis atsakęs, kad jis sa
vo pareigą atlikęs, dabar tepa
lieka jiems — maskoliams savo 
pareigą atlikti. Jis buvo pakar
tas Kaune.

• • •

Be individualių represijų, ru
sų valdžia taikė įr kolektyvines 
represijas; degino lietuviškus 
kaimus ir jų vietoje kurdino 
maskolius. Išnaikino daug giri
ninkijų trobesių, kad žiemą ne
sislėptų sukilėliai, bet nepagai
lėjo ir kaimų (šiukštonių k., Sa- 
liškių, Pociūnų, Pakalniškių, 
Rameikių, Degėsių, Miliūnų, Va- 
nagiškių, Narvaišių jr t. t.).

Vienas čia mano nepaminėtų 
kaimų buvo Ibėnai, netoli Kau
no. Jame buvo apie 30 kiemų. 
Visas kaimas buvo kariuomenės 
apsuptas, .baudžiamosios ekspe

dicijos vadas buvo kunigaikštis 
Jašvil, kurį siiuntė Kauno gub. 
Muravjovas^ Mutąyjovo koriko 
sūnus. Su šia ekspedicija buvo 
ir civilinės valdžios atstovas 
Butkovskis, ir jis įvykį vėliau 
aprašė. Jašvil norėjęs, nieko ne
laukdamas, padegti kaimą, bet 
Butkovskis įprašęs, kad leistų 
bent dvi valandas gyventojams 
išsinešti savo turtą. Vyrų kaime 
jau nebuvo likę — jie buvo iš
sislapstę. Kaimas buvo padegtas 
ir vakarop iš kaimo vietovės 
tepaliko tik žydo smuklė. Va
kare Kauno lipk varė gyvulius, 
vaikus ir motėris. Jų vieton bu
vo atvežta maskolių šeimų, ir 
taip buvo įkurta Nikolskaja Sla
bada.

Rudens metų buvo sudegintas 
Telšių apS. Miškaičių kaimas. 
Moterys ir vaikai suvaryti mies- 
to .ąikštėn, vyrai padėti kalėji
mam paskui išsiųsti visi į Sibi
rą. Kai Lukaičių k. Rytų Lietu
voje degino, tai suvarė dvide
šimties kaimų gyventojus ste
bėti to kaimo likimo. Ne tik 
kaimas sudegintas, bet ir kai
mo trobesių pamatai išnaikinti, 
viskas suarta, gyventojai iš
tremti į Sibirą.

Muravjovo siautėjimas buvo 
toks žiaurus, kad net caro val
džia prašė jo žiemos metu ne- 
tremti žmonių. Muravjovas pa
žadėjęs žiemos metu iš Lietu
vos tremti ne daugiau kaip 500 
šeimų.

P- ŠILEIKIS, 0. P. 
ff-įj Ortopedas, Protezlstas

Aparatal-Protezal. Med. ban. 
j dažai. Spec. pagalba kojoms
“ (Arch Supports) Ir t. t.

3RTHOPEDIJO8 TFJICNIKO8 LAB.
Vai. »-« Ir 6-8. šeštad. 9-1. 

2850 W. 63rd 8L, Chicago 29, Dl.
Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVeot 63rd Street 
yal.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Ros. telef. VVAlbrook 5-5076

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTEItŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildlng) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 VVest Ofltli Plane 
Tel.: REpublIc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Streeet 
Kampas 63-čioe ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 Elgtn 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, IUlnoia 
Valandos pagal susitarimą

Tei. ofiso HE 4-5846, res. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 W»t 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.
I’el. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VV'ast 51st Street 
Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9
vai., ponkt 10 v. r. Iki 9 v. v„ 
teštad. 19 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

M. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 Weet 71st Street 
(7los Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 8—8 vai. vak. 
Mt 1—4 d. p.

TraatmiiBUIs Bldanta.

1863 m. sukilimui malšinti ir 
žmones bausti rusai vartojo 
mirties bausmes, trėmimus, ka
lėjimų bausmes, fizines ir pini
gines bausmes, skyrė į kaimus 
kareivius gyventi, o juos gy
ventojams išlaikyti, dėjo kont
ribucijas ir t. t.

Iš antros pusės, rusų admi
nistracija, norėdama patraukti 
valstiečius savo pusėn, ne tik 
žemės klausimu padarė nuolai
dų, bet skyrė premijas valstie
čiams už sukilėlių išdavinėjimą, 
sudarinėjo valstiečių sargybas 
sukilėliams persekioti ir t. t.

Kaip jau pradžioje esu minė
jęs, menininko paveikslas isto-

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. Ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
I’el. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

■■elefonas: GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už

daryta. 
Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medlcal Arta

Pirm., antr, ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 16-12 Ir 4-7. Treč. ir šeš
tad tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-80-8:30
vai. vak. Seštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vaL ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rea. tel. 289-2919. 

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 1-4 p.' p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spei-talybč — vidaus Ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3946 

Prlšm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p., 
išskyrus trečiadieni.

Mtadlaaials 19-6 B. b.

rine tema labai daug ką gali 
pasakyti žiūrovui apie vieną ki
tą įvykį. Šį teigimą galima pa
tikrinti, prisiminus vieną kitą 
istorinį paveikslą, pvz. E. Dela- 
croix — Laisvė veda tautą į ba
rikadas, J. Damelio — Napo
leono kariuomenė grįžta per 
Vilnių. 1963 metų sukilimo te
momis paveikslų yra piešę A. 
Grottger (ciklas Pro Lithua- 
nia), V. Rutkowski (atskiras 
sukilimo albumas), M. Gieryms- 
ki, E. Andriolii ir kt.

Dabarties metu 1863 m. te
mas piešia vilnietis rusas Ser- 
gejevičius, bet jo paveiksluose 
sukilimo vadai labai panašūs į 
1918 m. bolševikų komisarus.

Tel. ofiso HE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vale. 
Treč. Ir sekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINjES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryte Ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublIc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šešt. nuo 10 v. r.lkl 1 po
piet.

Rea. tel. PR 9-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstą, pūslės Ii šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes, 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Mlchi- 
gan avė. Sulte 808, tel. CE 0-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 S. Pulaski Rd.. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4<10 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-8 p. m. tr 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. Ir šešfad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLlffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadienias nuo J 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8
V. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
PrilminBJa ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 v. V. 
Šeštadienias 1 iki 4 vaL 

Trečiadieniais uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. VV1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v, r. ir 7 iki 8 V. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 SO. Ashland Avenue
VaL 11 v, ryto iki 2 v. b-D-. M va«



IŠEIVIJOS PORTRETAI PRO LŪŽTANČIA PRIZMĘ
Jeronimas Ignatonis mūsų 

į spaudoje jau nebe naujokas (ro
manas “Ir nevesk į pagundą”, 
1958 m.). Užtat, “Lūžius’’ at
siversdamas, skaitytojas tikisi 
ne šiaip sau, pradedančiam at- 

I leistinos knygelės, bet geros 
i knygos, kurios mintys, veikėjai 

bei įvykiai ne tik įdomu skai
tyti, bet ir atsiminti. Šitokias 
skaitytojo viltis autorius patei
sina, atskleisdamas prieš jo akis 
dabartinių lietuvių išeivių gy
venimą Amerikos didmiestyje. 
Trumpasake,- nepuošnia kalba ir 
labai kukliu stiliumi autorius 
čia piešia daugiaveidį mūsų vi
suomenės portretą. Nepatrauk
lus jis, kartais net atstumiantis, 
kartais pasigailėtinas, tačiau 
tikras, kaip tikra ir dažnai grau
džiai smulki yra mūsų visų kas
dienybė, kai nuvelkam nuo jos 
blizgantį pretenzijų apsiaustą.

“Lūžių" veikėjai — lietuviai 
išeiviai: inteligentai ir prasčio
kai ir oportunistai, visi paverg
ti, jei ne galingo dolerio, tai ne
vilties ar monotoniškos kasdie
nybės. Jų veiduose mes lengvai 
galime atpažinti save, idėjiniai 
susmulkėjusį, sugobšėjusį, pasi
metusį vertybių pasirinkime bei 
blaškomų neigiamų didmiesčio 
įtakų.

Neidealus, bet mūsuose 
tikroviškas

Pagrindinis “Lūžių” veikėjas 
— viengungis Rimvydas (jožmo 
na ir dukra likusios Lietuvoje). 
Tai viduramžį pasiekęs inteli
gentas, dirbąs fabrike ir apsi
pratęs su ilgamete viengungys
te: “Kada noriu einu gulti, kada 
noriu rūkau! šeimos smulkme
nos manęs nevaržo!” (262 psl.) 
Tačiau, nežiūrint visų viengun
giškų laisvių, Rimvydas yra vie
nišas žmogus senatvės tarpdu
ryje. Ilgi atsiskyrimo nuo šei
mos metai nuslopino meilę, ta
čiau ne pareigos jausmą: Rim
vydas deda visas pastangas at
sivežti žmoną ir dukrą iš Lie
tuvos. Jis laukia jų ir bijo to 
susitikimo, nes “visa ateina pa
vėluotai... Geriau ilgėtis iš tolo, 
negu sulaukt svajonių išsipil
dymo”. (178 psl.)

Rimvydas nėra idealus nei 
kaip vyras, nei kaip žmogus, 
nei kaip lietuvis. Užtat gana na
tūralus. Jį gerokai vergia dole
ris; dėl dolerio jis atitrūkęs nuo 
lietuviškos veiklos ir pareigų. 
Jis, kartais grubus ir atšiaurus, 
stengiasi būti realistu, tačiau 
širdies gilumoje — romantikas, 
ištroškęs draugystės ir jaunat
viškos meilės. Šis peraonažas 
yra portretas lietuvio, kurį ka
ro audros išrovė iš gimtosios 
žemės jau subrendusį, todėl nau
jame pasaulyje nebegalintį vi
sapusiškai prigyti ir pilnai pri-

Jeronimo Ignatonio "Lūžius" perskaičius

NIJOLE JANKUTE

sitaikyti, tačiau dar užtektinai 
jauną, kad bandytų užsimiršti 
ir užgydyti žaizdas.

Svajonių įsikūnijimas 
lietuviškoji sąžinė

Jaunutė, Amerikoje užaugu
si Laima ir Lietuvos ilgesiu ser
gąs senelis Martynas dar labiau 
paryškina Rimvydo charakterį 
ir jo dvasinius išgyvenimus. 
Laima — slapčiausių Rimvydo 
svajonių įsikūnijimas, jo vieni
šo gyvenimo šiluma bei pro
švaistė. Martynas gi — lietu
viškoji Rimvydo sąžinė, mate
rialistinėje aplinkoj sunkiai iš
klausoma. Rimvydas ir bodisi 
ja ir kartu bijo. Rimvydas ir 
Laima yra gyvenimo aplinkybių 
ir likimo kaprizų laužomi žmo-

ir

(Jeronimas Ignatonis

nes, kurie atkakliai kovoja prieš 
tuos lūžius, norėdami atstatyti 
savo dvasinę pusiausvyrą.

Palaužtų ir sulaužytų galerija
Autorius skaitytojui taip pat 

parodo likimo ne tik palaužtus, 
bet ir sulaužytus asmenis — 
Baublį ir Dobilienę. Tai labai 
spalvingi ir gerai pavykę per
sonažai. Dobilienė — skausme 
apkartusi ir palūžime suniekin
ta, tačiau vis dar nepasiduodan
ti gniuždinančiam gyvenimo 
kumščiui. Tai moteris, bergž
džiai ieškanti teisybės bei viso
kiomis priemonėmis kovojanti 
už prarastą respektą savo pa
čios ir žmonių akyse. Jos iste
riška kova sukelia ir pasigailė
jimą ir savotišką pasišlykštėji
mą. kokį jauti užmintam slie
kui ar pervažiuotai katei.

Tuo tarpu Baublys jau visiš
kai palūžęs, be mažiausio noro

Oskaras Vladislovas Milašius

pa-kovoti. Jo dvasinį smukimą 
pildo ir fizinis sugriuvimas. 
Knygos veiksmui rutuliojantis, 
ir Baublio tragedija intensyvė
ja, palaipsniui aštrėja jo dvasi
nis regresas, kol viskas baigiasi 
katastrofa.

Be aukščiau minėtų ryškiųjų 
veikėjų, autorius parodo savo 
sugebėjimus, nupiešdamas visą 
eilę natūralių ir gyvenimiškų 
lietuviškosios išeivijos portretų. 
“Lūžiuose” rasime ir pretenzin
gą gobšuolį (Valeras) ir felje- 
toniškai grubų, taupiais, bet 
ypač ryškiais bruožais nupieštą 
jaunuolį, kurio gyvenimo tiks
las — pilna piniginė (Vacius). 
Čia maišosi ir žmonos išlaiko
mas šykštuolis, pamokslauda
mas apie ekonomiją (Zaremba) 
ir jokios moralinės atsakomy
bės nepripažįstąs bigamistas 
(Kalvis).

do personažą kartais net suka
rikatūrina. Be to, Rimvydo ir 
Laimos santykiai yra labai jau 
persaldinti, dvelkiantys pasaka 
apie riterį ir princesę. Laima 
būtų ideali Lietuvos gimnazis
tės (prieš 30 metų) rolėje. Bet 
kaip šių dienų Amerikos jau
nuolė, ji per daug filosofuoja, 
vartoja neįtikėtinai gryną bei 
žodingą lietuvių kalbą ( mergai
tė iš šeimos, kurioje lietuvybe 
visai nesirūpinama!) ir jos fė- 
jiškas švelnumas, deja, neatitin
ka dabarties didmiesčio vaikui. 
Šiuo atžvilgiu daug natūralesnė 
yra Laimos draugė Dalia.

Rimvydo jausmams Laimos 
atžvilgiu vis labiau ryškėjant, 
gaunasi įspūdis, kad autorius 
lyg gėdinasi jų ir dėl to kiek
vieną šių veikėjų pokalbį perpi- 
na filosofavimais, kurie, ypač 
Laimos lūpose, skamba labai 
dirbtinai.

Vis dėlto knyga, kurią reikia 
perskaityti

Antanas Petrikonis Dvasios kova
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

Per nuotolius ir laiką

Įdomūs personažai yra ir 
Rimvydo žmona su dukra. (Grož 
vyda ir Jūra). Tai atstovės nau
jausiųjų laikų opiosios padėties 
— šeimos, išblaškytos po du ra
dikaliai priešingus pasaulius, 
susijungimo. Tas susijungimas 
neatneša nei išsvajotos laimės, 
nei troškimų išsipildymo, nes, 
anot autoriaus, ateina per vė
lai. Per ilgas ilgėjimasis žmones 
atbukina ir atšaldo širdis. “Lū
kesčių išsipildymas žlugdo”, 
(262 psl.) sako Rimvydas. “At- 
sikviesdamas mane ir dukrą, 
padarei, ką privalėjai padary
ti”, (207 psl.) šaltai kalba Grož- 
vyda, ir, “Kodėl tu mus pali
kai?” (185 psl.) skaudžiai tėvui 
prikaišioja Jūra, nes “ją apėmė 
piktumas ir pavydas, kad tė
vas valgė baltą duoną, kada ji 
ir juodos neturėjo...” (197 psl.)

Jau menkiau autoriui nusise
kęs yra seselės Barboros port
retas. Barboros asmuo yra per
daug teigiamas ir išidealizuotas, 
kad galėtų pasilikti natūralus 
bei gyvenimiškas. Be to, jos 
lūpomis kalba pats autorius, iš
sakydamas savo pasaulėžiūrą. 
Visa tai šį personažą dar labiau 
apsunkina dirbtinumu.

Nežiūrint šių silpnybių, J. Ig- 
natonis su “Lūžiais” atėjo kaip 
subrendęs, gilios minties auto
rius. Jis vaizdžiai iškelia opią
sias mūsų išeivijos problemas, 
nebandydamas jų sušvelninti, ir 
kuria gyvus charakterius, leis
damas jiems pilnai pasireikšti 
vis gausėjančių įvykių raidoje 
bei augančioje veiksmo įtampo
je. J. Ignatonio personažai, ne
žiūrint klystkelių ir dvasinių 
sukrėtimų, sugrįžta prie tikrųjų 
vertybių. O šiais laikais, kada 
didelė dalis autorių stengiasi 
pagarbinti visokių rūšių žmo
giškąjį puolimą, Ignatonio "Lū
žiai” be kompromisų pabrėžia, 
kad tikroji žmogaus didybė 
glūdi jo pastangose prisikelti.

*
Jeronimas Ignatonis, LŪŽIAI. 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas. Spaudė "Draugo’’ spaustu
vė, 1963 m. Aplanko piešinys 
P. Jurkaus. Kaina $3.00.

Persaldinimai ir kitkas

“Lūžiai” — knyga turinti ma
žai silpnybių, tačiau yra kele
tas krintančių į akis. Pvz., vy
resnio amžiaus žmogui nebecha- 
rakteringi gimnazistiški įsimy
lėjėlio dūsavimai, kurie Rimvy-

Kai sunku parašyti žodį
(Atkelta iš 1 psl.)

genijus Matuzevičius, Paulius 
Jurkus, čia rašantis ir kiti. Ju
lius mūsų literatūriniuos pašne
kesiuos buvo toks savaime su
prantamas ir nuolatinis dalyvis.

Prieš akis ir vėlesnieji, sto
vykliniai metai Vokietijoje. Ju
lius jau rašė noveles, pasakas, 
knygų recenzijas ir kritikos 
straipsnius periodinėje spaudo
je. Pagaliau pasirodė ir jo pa
sakų knyga “Daktaras Kripštu- 
kas pragare”. Knyga premijuo
jama. Tačiau ir premijų įteiki
mo iškilmėse Julius palieka 
toks pat kasdieniškai papras
tas, kuklus, atrodo, labiau besi
džiaugiąs kitų negu savo lai
mėjimais.

Prieš akis ir jo talka man, 
redaguojančiam anais Vokieti
jos metais “Aidus”. Dar ir da
bar, kada įsiskelia karšta dis
kusijų ugnis tarp katalikų ir li-

beralų, ir kada jau dūmų būna 
daugiau negu liepsnos, man vėl 
ir vėl prisimena anų laikų Ju
liaus diskusinis straipsnis pana
šia tema. Tada, išėjus V. Ramo
no “Kryžiams”, spaudoje libe
ralizmo ir krikščionybės tema 
buvo audringai įsiūbuota. Julius 
tada parašė plačios apimties 
straipsnį, ginantį liberalizmą, 
atsakydamas dr. Antanui Macei
nai į jo paskelbtuosius tos pa
čios temos straipsnius. Juliaus 
raštą tada atspausdinau “Aiduo
se”. Ir kai dabar po tiek metų 
prisimenu aną juodviejų ginčą, 
bet tokį kultūringą ir džentel
menišką, tokį nepiktybinį, be jo
kių užkulisinių strategijų, taip 
respektuojantį ir priešingą nuo
monę, tai šiandien dažnai net 
koktu darosi, kai tose pačiose 
pozicijose kitų susikryžiuojama 
žodžiais, kurių ir žodynuose ne
gali rasti.

Prieš akis Julius ir čia Ame
rikoje, kai buvo organizuojami 
bei leidžiami “Literatūros Lan
kai”. Redakciniame kolektyve 
jo nebuvo įrašyta. Bet jis sirgte 
sirgo visais to žurnalo rūpes
čiais ir kiekvienu atveju neatsi
sakinėdamas atsiliepdavo į tal
kos šauksmą.

Prieš akis ir šio pastarojo 
mūsų susitikimo Julius, kai gy
venti buvo belikę tik valandos. 
Užpultas, kodėl taip ilgai neiš
leidžiąs savo novelių rinkinio, 
jis pagaliau prisipažino, kad jau 
knygą yra paruošęs ir tikrai ne
trukus ją išleisiąs.

Ir greit tas netrukus buvo 
visai kitoks. Ir štai prieš t xis 
jau miręs Julius... Ir man trūks- 
to žodžių. O Julius, rodos, va, 
ims ir prakalbės, tokiu pat ra
miu ir kitus magiškai raminan
čiu balsu: Ir ko jūs čia dabar 
dėl manęs jaudinatės...

Kazys Bradūnas

Knygos viršelis, 
pieštas P. Jurkaus

0. V. Milašius*)

APLEISTOS DIRVOS

Kaip tu atklydai pas mane, toks nuolankus ir liūdnas? Aš nebe
žinau.

Be abejo, kaip ir mirties mintis — su gyvata pačia.
Vienok nuo pelenuotos mano Lietuvos ligi pragarinių Ruminelio 

nasrų. 
Nuo Bow ■ Street’o lig Marais ir nuo kūdikystės ligi senatvės

Aš myliu (taip kaip žmones myliu —
Sena, iš gailesčio, rūstybės ir vienatvės nudėvėta meile) užmirš

tas žemes, 
žolė,Kur 

Lyg
stypso, čia perdaug lėtai, čia pergreit išaugusi 
kūdikiai išblyškę gatvėse be saulės; miesto

nevalyva, šalta, bemiegė, lyg apnikusi mintis,žolė
Atklydusi su vėjais kapinių.
Gal būt, kuriant iš šios juodos, nuzulintos drobulės 
Kuriuos pakriaušėse pasimeta po galva senės.

gniužulų, 
migdomos sutemoj 

kraupioj.

O iš visų jaunystės metų, nykusių pietuos
Ir šiaurėj, itin įsirėžė štai kas:
Ligūsta ir klajoklė mano siela, lyg ištroškusi 
Čia užmiršta ir palikta.
Žinau aš tą, kuris aptemdė ir Libano kedrą! 
Dailaus nepalytėtos meilės sodo. Ir žinau.
Kad ten kadaise, valandai švelniai išmušus, buvo pasodintas šven

tas medis, 
Kurs duotų liudijimą: priesaika nugrimzdo į nebylią amžinybę.

žolė tarp mūrų,

Liekana

Ir vyras ir žmona bevardžiai mirė,
Ir jųjų meilė mirė. Kas &* beatmins? Kas? Gal Ui,

OBJEKTYVAUS PAŽINIMO NEUŽTENKA
Simpoziuminės mintys apie skaitytoją

Žmogus pradeda skaityti po
eziją, nes jam patinka, nes po
ezijos skaitymas jam yra ma
lonus užsiėmimas. Bet kaip ir 
su visais maloniais dalykais, 
taip ir su poezija: ateina laikas 
paklausti, ko ji verta, kuo ji 
skaitytojui naudinga? Atsaky
damas į šį klausimą, skaityto
jas bus labai pragmatiškas. Jam 
nerūpės vadovėliuose randamos, 
poeziją garbinančios bendrybės. 
Jam rūpės surasti asmeninį at-

KĘSTUTIS KEBLYS

ir poeziją

jamsakymą į poezijos vertę 
pačiam, kaip žmogui.

Poezijos vertė ir pažinimas
Ko gali būti verta poezija 

žmogui? Ar ji naudinga, ar ji 
gali lygintis su kitom žmogaus 
priimamom vertybėm? Savaime 
peršasi teigiamas atsakymas, 
nes antraip poezija būtų nukel-

O liūdnas, liūdnas lietaus lašnojime lietuj? 
Gal mano siela? Bet greit pamirši tai ir viską.

Ir pa» aną lietus, migla ir vėtros įsitaisė sau bažnyčią.
Kai priemiesčius pasiekdavo žiema, kai pirklio laivas 
Keliaudavo per Prancūzijos ūkanas, — tai būdavo smagu, 
Vargdieni Šventas Julijonai,

Man vaikščioti po tavo sodą! Gyvenau kokčiausioje lėbonėj, 
Tačiau mane jau traukė žemės
Širdis; žinojau: plaka ji ne rožių soduos prižiūrėtuos, 
O ten, kur auga apleista, skurdi sesulė mano — dilgėlė!

Taigi, jei nori man patikt — vėliau! toli nuo čia! — 
Tu šlamantis, atgijusiom gėlėm patvinęs sode,
Kur kiekviena vienatvė stos su savo veidu ir vardu 
Ir bus žmona,

Pasaugoki prie samanoto mūro, kur driežai 
Tau rodo Artelio miestą nekaltoj migloj, 
Pasaugok mano gailiai meilei užkampį, puvėsių, šalčio ir

O kai mergelė su Thumniin ir Urim krūtim

g

• tylos 
bičiulį,

Paims mane už rankos ir nuves tenai, lai žemėj liūdintieji 
Atsimena, mane pažįsta ir pasveikina: ir dagia, 
Ir dilgėlė augšta, ir vilkvyšnė, vaikystės priešė.
O jie juk žino, jie išmano.

Išvertė A. Vaičiulaitis

*) Šiemet kovo mėn. 2 d. suėjo 25 metai nuo lietuvių poeto, fi
losofo, mistiko ir Lietuvos diplomato Oskaro Vladislovo Milašiaus 
mirties. Savo veikalus jis rašė prancūzų kalboj, didžiąją savo gyveni
mo dalį praleido Prancūzijoje, Paryžiuje, netoli kurio, Fontainebleau 
vietovėje, ir mirė. Laikomas vienu ryškiųjų, tarpkario metuos pran
cūziškai rašiusių poetų, šio laikotarpio prancūzų poezijos antologijos 
ir literatūros istorijos neapsieina be Milašiaus (rašėsi O. W. de Lubicz- 
Milosz). pavardės,, visur pa brūzdamos, kad jis esąs lietuvis. 3

ta į paprasto žaidimo — pasi
linksminimo lygį. Jei atsaky
mas teigiamas, tad kokia tuo
met poezijos vertė žmogui, kuo 
ji žmogui naudinga?

Pagal Archibald Mac Leish 
poezijos bei literatūros vertė 
glūdi tame, kad poezija žmogų 
moko, suteikia jam progą pa
žinti gamtą, aplinką, save. Poe
zija tad veda į žinojimą, į pa
žinimą.

Bet pažinimas ir išmintis juk 
yra mokslo sferoje. Jei tų daly
kų siekia ir poezija, tai koks ta
da skirtumas tarp poezijos ir 
mokslo? Skirtumas yra toks, 
kad mokslas tegali duoti objek
tyvų žinojimą. Bet objektyvus, 
atitrauktas žinojimas dar nėra 
pilnas pažinimas. Pilnam pažini
mui reikia ir subjektyvaus, as
meninio žinojimo. Poezija (ir 
bendrai literatūra) kaip tik ir 
padeda žmogui pažinti betar
piai, subjektyviai.
Ribotumą pralaužianti poezija

Pavyzdžiu paimkim pažinimą 
tokio paprasto ir kasdieniško 
dalyko kaip vandens. Studijuo
dami vandenį moksliškai, mes 
daug sužinome. Sužinome, kad 
vanduo susideda iš molekulių, 
kad vandens molekulę sudaro 
vienas deguonio ir du vandenilio 
atomai, kad vanduo stingsta į 
ledą prie 0° C. Studijuodami 
dar toliau, sužinome vandens 
termodinamines ypatybes, ledo 
kristalo struktūrą, vandens che
minį veikimą, optines savybes 
ir t. t. Ir po tų visų studijų at
rodo, kad jau vandenį pažįsta
me. Taip, pažįstame išsamiai, 
bet tik objektyviai. Vanduo 
mums po šių studijų vis tiek 
dar tik abstrakcija, ne daug ką 
konkretesnis dalykas negu for
mulė H O. Asmeniškai vanduo

(Nukelta j 7 psl.)
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VLADISLAVA GRIGAITIENĖ
1890 — 1961

VLADAS JAKUBfiNAS

Šio straipsnio pradžioje no
riu pabrėžti, kad jo autorių su 
mūsų žymia dainininke Vladis- 
lava Grigaitiene nerišo nei as
meniška draugystė, nei artimes
nė pažintis. Net ir 12 metų 
drauge dirbant Kauno konser
vatorijos mokomojo personalo 
kolektyve, santykiai tebuvo for- 
mališkai korektiški. Užtat įvai
riomis progomis ir įvairiais lai
kotarpiais buvo nemažai progų 
gėrėtis jos meniškais pasirody
mais, o taip pat ir stebėti jos 
padarytą nuostabią pažangą, 
praplečiant ir tobulinant jai 
įgimtus stambius duomenis. 
Šios aplinkybės atima iš atsi
minimų asmeniško kontakto at
mosferą, bet užtat suteikia nuo
tolio perspektyvą ir eventualiai 
padidina objektyvumą.

Pirmieji įspūdžiai iš Carmen

Pirmieji įspūdžiai siekia toli
mą praeitį: mūsų Valstybės kū
rimosi pradinį, sunkų laikotar
pį, kai buvau dar Kauno “Auš
ros” gimnazijos suole bei J. 
Naujalio įsteigtos muzikos mo
kyklos fortepijono klasėje. Mū
sų opera dar tebuvo tik projek
tuojama, gausu buvo koncertų, 
kuriuose rodydavosi iš visur su
grįžę mūsų artistai. Dainininkų 
tarpe ryškėjo aukšto ūgio, tau
raus grožio, santūrios laikyse
nos solistė, apdovanota puikiu 
mezzo-sopranu. Jos balsas žino
vų buvo apibūdinamas kaip ne
paprastas, nors pasisekimo pub
likoje atžvilgiu ją nustelbdavo 
baritonas J. Bieliūnas ir, kiek 
vėliau tėvynėn sugrįžęs, Kipras 
Petrauskas.

Pirmuose mūsų operos pasta
tymuos, kuriuos teko matyti, 
nebuvo ryškesnių progų pasiro
dyti V. Grigaitienei. Užtat ryš
kus ir įdomus įspūdis pasiliko 
iš operos “Carmen”, kurios pas
kutines repeticijas ir premjerą 
teko matyt 1924 m. pradžioje, 
man baigus gimnaziją Biržuo
se, ruošiantis konservatorijos 
studijoms užsienyje ir retkar
čiais lankantis Kaune. Pastaty
mas buvo sklandus, genialiai su
kurta opera padarė didelio įspū
džio. Deja, jos sceniška pusė tu
rėjo keistų bruožų. Kipras Pet
rauskas, Petrapilyje Don Jose 
nedainavęs, pradžioje nenorėjo 
tos rolės imtis ir Kaune, argu
mentuodamas, kad esąs jai 
“per sunkus”. Premjeroje Don 
Jose dainavo A. Kutkus, pasi
rodęs su sau įprastu spalvin
gumu ir įspūdingumu: jo ūgis, 
palyginus su V. Grigaitiene, bu
vo gerokai mažesnis. VI. Gri
gaitienė dainavo puikiai, gerai 
atrodė, tačiau jos vaidyba pri
lygo monumentaliai, gražiai sta
tulai, kas ryškiai kontrastavo 
su temperamentinga A. Kut- 
kaus vaidyba; Carmen vaidybos 
statiškumas nepalankiai pabrė
žė juodviejų ūgio skirtumą. Vie
nintelė įtikinama scena buvo 
operos gale, kai Carmen atsisakė 
mylėti Don Jose. Bendra diag
nozė dėl VI. Grigaitienės tada 
buvo: puiki dainininkė, tačiau 
sceniškai beviltiška.

Nuostabūs pasikeitimai
Praėjo eilė metų. Nuo 1932 

m. teko pastoviai įsikurti Kau
ne, kaip Konservatorijos moky
tojui, o kartu "Lietuvos Aido” 
recenzentui. Valstybės teatras 
pasidarė pastoviai lankoma vie
ta. VI. Grigaitienė spindėjo kaip 
mūsų operos primadonna; ją 
sunku buvo bepažinti. Visų pir
ma ji pasidarė sopranu; jos 
balsas buvo dabar skambus, 
šviesaus tembro dramatinis sop
ranas, puikiai valdomas per vi
są skalę; aukštose gaidose ji 
galėjo savo “forte” viršyti visą 
masinį ansamblį; vienodai leng- 
vis dėlto klausytojus pasiekiąs 
vai jai sekėsi ir švelniausias, 

"pianissimo”, neišskiriant aukš
čiausių gaidų. Ji galėjo be sun
kumų ant ilgų gaidų ir aukšta
me registre iš “pianissimo” pa
kilti iki didžiausio “fortissimo” 
arba lėtai nufiliruoti priešinga 
linkme. Kas svarbiausia: ji taip 
pat gerai valdė ir “mezza voce”, 
bei vidurinį registrą (šito trū
ko daugeliui mūsų sopranų). 
Šalia to ji pasižymėjo tvirtu, 
tiksliu, kiek šaltoku muzikalu
mu, su neklaidinga intonacija 
ir preciziškais ritmais.

Šalia jos vokalines metamor
fozės iš mezzo soprano į dra
matinius sopranus, sunkiai įti
kėtina pažanga įvyko ir vaidy
binėje pusėje. V. Grigaitienė ne
pasidarė tuo, ką galėtume api
būdinti kaip talentingą, impul- 
vyviai temperamentingą vaidin
toją — tai jai tikrai nebuvo 
įgimta, tačiau ji įgijo gražios 
scenos technikos, pažindama sa
vo duomenis, jausdama savo 
kūną, mokėdama išnaudoti savo 
monumentalų, šaltoką grožį. Jos 
sudaryti sceniški vaizdai buvo 
kiek skulptūriški, rezervuoti, 
tačiau įtikinami, savyje užbaig
ti. Galime tarti, kad VI. Grigai
tienei pavyko pilna to žodžio 
prasme save surasti scenoje 
kompensuojant įgimto gabumo 
trūkumą giliu žinojimu, savęs 
pažinimu ir aukšta inteligenci
ja.

Kas būtų neginčytina

Būdama neginčytina mūsų 
operos primadonna, kai kuriose 
rolėse vis dėlto VI. Grigaitienė 
buvo “nukonkuruojama”, kaip 
pvz. “Toskoje” ją pralenkė pui
kia vaidyba ir, nepaisant nevi
sai malonaus tembro, artistiš
ku dainavimu M. Rakauskaitė; 
trumpoje G. Puccini operoje 
“Sesuo Angelica” daugiau tra
giško nuoširdumo parodė A. 
Staškevičiūtė. Tačiau VI. Gri
gaitienės duoti vaizdai ir tose 
operose pasilieka atmintyje: gal 
kiek šaltesni, santūrūs, bet tau
rūs, užbaigti savyje. Nepalygi
nama užtat V. Grigaitienė bu
vo rolėse, kur tiko tam tikras 
statinis, monumentalus vaizdas, 
kaip “Aida”, Elizabeth “Tann- 
hauseryje’’, Leonora “Trubadū
re”, ir, daugelio kitų tarpe, kaip 
Gražina to paties vardo J. Kar- 
navičiaus operoje. Galime tarti, 
kad kaip “Wagnersaengerin” 
VI. Grigaitienė buvo tikras “žu
vęs talentas”, nes Kauno sce
noje ėjo tik dvi R. Wagnerio 
operos; tuo tarpu galima būtų 
drąsiai diskutuoti, kad VI. Gri
gaitienė būtų galėjusi puikiai 
pasirodyti kiekvienoje atitinka
mo balso Wagnerio operų rolėje 
ir pateisinti save net ir pirma
eilėse Vokietijos bei likusios Eu
ropos scenose.

Visais sugebėjimais ir visa siela

Kokiu būdu buvo pasiekta VI. 
Grigaitienės tokia didelė pažan
ga visose operinio meno srity
se? Atrodo, čia turėjome lai
mingą kombinaciją stiprios, 
tikslingos valios, didelio darbš
tumo ir aukštos inteligencijos. 
Dėl vaidybos technikos Kaune 
buvo pasakojama, kad ji buvu
si kažkokioje specialioje mokyk
loje Berlyne, gur be kitko, 
grakštumui pasiekti ji mokino
si (ir išmokusi) vaikščioti ant 
ištiestos virvės, kaip cirko ak
robatė... Šiaip, pasiekusi meno 
viršūnių, VI. Grigaitienė atos
togų metu reguliariai važinėjo 
į Vakarų Europą tobulintis. Per 
daug palankios Lietuvos teatro 
sąlygos kartais nepalankiai 
veikdavo mūsų operos korifė
jus, sukeldamos tam tikrą “ne
bojimą”, net apsileidimą; nevi
sai svetimas tam buvo ir pats 
Kipras Petrauskas. Nieko pa
našaus nejutome V. Grigaitienės 
asmenyje; jos vokalas buvo pa-

RE D. D R. P R. SKARDŽIUS

MUSŲ KALBA

Lietuviškų vardų ir pavardžių

Vladislava Grigaitienė

Nuospendis naujose sąlygosi

“gala” ar 
kiekvieną 
sugebėji- 
pasakyti

laikomas nuolat pilnoje formo
je, rolės iki smulkmenų išmok
tos, išbaigtos muzikališkai, vo- 
kališkai ir sceniškai. Atrodo, jai 
nebuvo skirtumo tarp 
eilinių spektaklių: į 
ji įdėdavo pilną savo 
mą. To negalėjome 
apie kai kuriuos kitus mūsų 
operos didžiūnus.

Koncertine veikla VI. Grigai
tienė per daug nesidomėjo, ta
čiau porą kartų teko įvairiomis 
progomis ją girdėti išpildančią 
ilgesnę programą, daugiausia 
rusų klasikų romansus; ir šioje 
srityje ji stebino užbaigtu ir sti
lingu atlikimu.

Motiniška pedagogė

Kaip pedagogė, VI. Grigaitie
nė išaugino ištisą dainininkų 
kartą, būdama svarbiausia pa
stovia dėstytoja konservatori
joje. Jos metodai vieniems pui
kiai tiko, kiti, kaip tai dažnai 
esti, šalia jos kartais ieškojo 
ir kitų mokytojų. Tačiau tiek 
vieni, tiek kiti ją prisimindavo 
ir prisimena su pagarba bei 
simpatija. Įdomu, kad iš šalies 
žiūrint, VI. Grigaitienė atrodė 
išdidi, milžiniško ūgio, gerai iš
auklėta, korektiška, šalto ir ne
prieinamo grožio; tuo tarpu jos 
buvę mokiniai ją apibūdina, 
kaip nuoširdžią, motinišką, nors 
ir griežtą, susirūpinusią ne tik 
mokinių balso problemomis, bet 
ir jų privačiais vargais, dažnai 
ištiesdama jiems pagalbos ran
ką.

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausiu 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitia ir P- Endzelia
Telefonas: CA 5-7252

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

Atvykusi į šį kraštą, VI. Gri
gaitienė užbaigė savo daininin
kės kelią kietu ir žiauriu akor
du: ji nebedainavo. Jos argu
mentai buvo: “Buvau primadon
na, toje srityje mačiau viską, 
kas geriausia; dabar esu siu
vyklos darbininkė; tuo, kuo bu
vau, negaliu jokiomis sąlygo
mis būti; užtenka, nebedainuo
siu”. Į šitą savo nutarimą ji ne- 
įnešė jokio kąrtėlio, ar apmau
do; jos nuotaika naujose sąly
gose buvusi šviesi, su giedrios 
ironijos priemaiša. Sutikusi kar
tais pagiedoti bažnyčioje, ji nu
stebindavo puikiu savo balso 
skambesiu. Ją kažkas paklau
sė: “Ponia, kodėl Jūs nebedai
nuojate?” Ji ‘ atsakiusi; “Kaip 
tai malonu girdėti; o kas būtų, 
jeigu manęs klaustų, kodėl Jūs 
dar tebedainuojate ?”

Vladislavos Grigaitienės asme
nyje turėjome pavyzdį artistės, 
kuriai buvo daug duota, bet 
kuri ir daug iš savęs padarė. 
Kauno teatre, beklausant ope
ros “Gražinos”, kurioje titulinę 
rolę dainavo VI. Grigaitienė, 
ateidavo mintis: ar nėra joje 
įsikūnijusi legendarinės Graži
nos dvasia, 
je, kitomis 
srityje ?

kitame laikotarpy- 
sąlygomis ir kitoje

pasaulis, kaip sakoTaigi, kai
Platonas, yra Dievo kūryba, tai 
aš stebiuosi grožiu, tačiau pats 
atsikreipiu į Kūrėją.

Atbenagorasi

I

Daugumas lietuvių per daug 
taikosi prie svetimųjų, pasibai
sėtinai darkydami savo pavar
des, vardus. Kokią pavardę, 
vardą gavome iš tėvų, kokia 
įrašyta gimimo dokumentuose, 
tokia ir godotina. Išimtiniais at
vejais jos lietuvintinos, slaviš
ka -vičius ar germaniškas galū
nes sutrumpinant lietuviškai 
skambančiomis. Darytina su pa
garba lietuvių tautai, lietuvių 
kalbinėms taisyklėms.

Koktu, kai nauji “ameriko
nai” iš Jonų “pavirsta” į John, 
Juozas į Joseph, Bronius į Bru
no, Petras į Peter, ar Antanas 
į Anthony. Negeriau su mergai
čių vardais. Buvo puikiai skam
banti Danutė, pasidarė kažin 
kokia Dana. Pasididžiuotiną lie
tuvišką vardą turinti Birutė 
“persikrikštijo” į liežuvį lau- 
žiančią Ruth, Agnutė į Agnės, 
Onutė į Anna, Petronėlė į kažin 
kokią Frances ir t. t.

Dar prasčiau, kai istorinius 
vyriškus vardus, lyg lietuvaitės 
“Ruth”, narpliojančiai sudarko. 
Vytautas “pasidaro” Vic ar Vic- 
tor, Kęstutis rašosi Charles, iš

|
Algirdo “gimsta” Albert, iš Rim' 
tauto — Rey, iš Vytenio kažin! 
koks išgama Ty ir t. t.

Panašiems gėdingiems lietu- i 
viškų 
mams 
tuvių 
tuvių klebonai, kunigai (aišku, J maSj garbingumas?..

vardų, pavardžių kraipy- 
turėtų priešintis visi: lie- 
klebonai, kunigai, organi- 

cijos, tėvai .broliai, seserys, kai
mynai, draugai, draugės, visi 
lietuviai, visos lietuviškai pado
rios lietuvaitės.

Turintieji gražias, skambias, 
skirtingas lietuviškas pavardes, 
retus, istorinius, lietuviškai už
rašytus vardus turi jais didžiuo
tis. Jų gali gėdintis tik gėdos 
verti.

Kitas dalykas — lietuviškų 
vardų pavardžių rašymas vo
kuose, laiškuose. Amerikiečių, 
vokiečių ar kitam paštui nebus 
sunku laišką įmesti į namo dė
žutę, jei ten bus užrašyta lie-

on investment bonus 
PAGAL VISA8 TAUPYMO SĄSKAITAS, 
mokame 4%% dividendu kas pusmeti Ir 
kiekvienus metus. 4 metams praėjus.

Lietuvlų Apdraudos Agentūra
įsteigta 1924 m.

K. J. MACKE
INSURANCE C0.

2549 W. 71stSt. PR. 6-3140
Apdraudžia namus, baldus, prekes, 

tavernas, automobilius ir kitus įvai
rius vertingus daiktus: asmenišką, 
atsakomybę ir gyvybę, tvirtuose ap
draudos Jstalguose.

Kviečiame pasinaudoti mūsų ilgų 
metų patyrimu apdraudos reikaluose.

eurrent dividend
4U% DIVIDENDU MOKAM
Už 1 metų investavimo bonus 

dar Išmokame po %% už
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir ŠeStad. 9 v. r. — 4:30 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

f'IOf'IIIT TV AND RADIO SERVICEVlInUUI I I-V- gn, I)AN LIUTIKAS
Ekspertai Visų Gamybų GREITAS patarnavimas Į NAMUS ar

DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys Ir darbas.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446

ateinant
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybės klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.
MORGIČINES PASKOLOS jums laisvai leidžia:

— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 
skolos sumą vėl pakeliant iki originalūs jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— Daryti papildomus mokėjimus pirmyn.
' NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos iki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu VIrginia 7-1141.

JUSTIH MACKIEWICH Jr.,
Prezidentas

JUSTIN MACKIEWICH,
Valdybos Pirmininkas 

S

Chartered and Supervised by the U. S. Government 

4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 32, ILLINOIS

Ir užuot 
ar toly- 
Panelei,

Į tuviškai, o ne svetimtautiškai.
I Ir su lietuviška galūne. Sakysi

me, kokio nors Gustaičio žmona 
būtų Gustaitienė, o ne Gustai
tis, o jo ir jų dukrelė Gustaity- 
tė, o ne vyriškai skambanti -tis. 
Nevenkime lietuviškomis galū
nėmis adresuoti laiškų. 
Mr., rašykime Ponas 
giai: Miss -r- Panelė, 
Mrs. — Ponia, Poniai.

Per daug pataikaudami sve
timiesiems, nei kiek nelaimime 
jų simpatijų. Priešingai, jie gal 
mano, kad mes labai “minkšti”, 
nebranginame savo vardų, pa
vardžių. O jei taip, tai gal ne- 

1 branginame ir kitų lietuviškų 
i savybių, pvz. savo kalbos papro

čių, rašto, kultūros... Jei taip, 
i tai kur tas lietuviškas savitu-

Algirdas Gustaitis

I kovo 14—15 d. d. 
Lietuvių Bendruo- 
Yorko apygarda 
parapijos salėje, 

Šia proga parodos

• Alg. Kezlo, S. J., foto kū
rinių paročįą 
organizuoja 
menės New 
Apreiškimo 
Brooklyne. f 
eksponatų autorius duos pašne
kesį tema “Religinio meno pa
minklus Europoje aplankius”. 
Pašnekesys bus pailiustruotas 
ekrane rodomom spalvotom 
skaidrėm.

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad.

9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak.
9 iki 12 vai.

INSURED
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Praėjusių metų pabaigoje Ro
moje išėjo iš spaudos kun. dr. 
Jono Bičiūno lotyniškai parašy
ta studija, sugretinanti ir lygi
nanti dviejų šešioliktojo šimt
mečio kardinolų: šv. Roberto 
Bellarmino ir Jono Turrecrema- 
tos mokslą apie Bažnyčią, po
piežiaus neklaidingumą, visuo
tinių susirinkimų autoritetą ir 
kitus konstitucinius Bažnyčios 
klausimus.

Galima suprasti, kodėl ši kny
ga buvo išleista dabar, nes šie 
klausimai, vykstant Visuotiniam 
Bažnyčios susirinkimui, darosi 
aktualesni. Ypatingą dėmesį au
torius kreipia į kard. Turrecre- 
matos mokslą, kuris paskuti
niuoju laiku buvo lyg primirš
tas, kai šv. Bellarmino raštais 
yra plačiau naudojamasi. Au
torius atkreipia dėmesį į tai, 
kad kard. Bellerminas, rašyda

mas savo studijas, plačiai nau
dojosi Turrecrematos raštais, 
ką jis dažnai pasako.

Nesileidžiant į šių dviejų au
torių Bažnyčios konstitucijos 
sampratų plonybes, kurias kun. 
Bičiūnas gretina ir aptaria, ga
lima atkreipti dėmesį į vieną 
klausimą, kuris gali žadinti ir 
mūsų smalsumą. Tai yra popie
žiaus — klaidatikio galimybė. 
Šį klausimą svarsto abu kardi
nolai. Prie jo jie prieina, svars
tydami apie tai, kada tikintis 
žmogus, pasidaręs klaidatikiu, 
’iaujasi buvęs Bažnyčios nariu. 
Turrecremata mano, kad ne tik 
vieši, bet ir slapti klaidatikiai 
Bažnyčiai nepriklauso. Bellar- 
minas mano, kad slapti klaida
tikiai dar tebėra Bažnyčios na
riais.

Bet kaip būtų, jei popiežius 

pasirodytų esąs klaidatikis? 
Abu autoriai sutinka, kad po
piežius, kaip privatus asmuo, 
gali klysti. Turrecremata aiški
na, kad ypatinga Šv. Dvasios 
globa popiežiui yra suteikta ne 
kaip privačiam asmeniui. Šv. 
Bellarminas yra linkęs manyti, 
kad popiežius, net kaip privatus 
asmuo, vargiai ar galėtų pasi
daryti klaidatikiu, t. y. užsikir- 
tęs laikytis priešingo tikėjimui 
mokslo. Tačiau jeigu toks atve
jąs būtų, abu autoriai yra vie
ningos nuomonės, kad toks po
piežius neturi teisės savo moks- 
’o Bažnyčioje skelbti, nes tuo 
pačiu jis savo popiežiškas 
vilegijas ir pareigas būtų 
radęs.

pri- 
pra-

Bičiūnas dar sustoja 
abiejų kardinolų pažiūros tokiu 
atveju, jei popiežius slaptai 
(mes, gal būt, sakytume: pri
vačiai) yra klaidatikis. Turre
cremata laikosi nuomonės, kad 
ir šiuo atveju popiežius savo 

prie

pareigas ir privilegijas būtų 
praradęs.

Taip buvo diskutuojama apie 
popiežiaus neklaidingumą šešio
likto šimtmečio pabaigoje ir 
septyniolikto pradžioj. Ilgainiui 
šios diskusijos privedė prie to 
popiežiaus neklaidingumo for
mulavimo, kuris buvo padary
tas Pirmajame visuotiniame Va
tikano susirinkime. Ten kaip tik 
buvo priimta kard. Bellarmino 
formulė, kad popiežius yra ne
klaidingas tikėjimo ir doros 
dalykuose, kai jis kalba “ex ca- 
thedra”. Turrecremata šių žo
džių dar neturi, bet jis aprašo
muoju būdu nusako, kada po
piežiaus sprendimas yra neklai
dingas, būtent: kai jis kalba, 
kaip aukščiausias ir visuotinis 
mokytojas, nuspręsdamas, kas 
priklauso tikėjimui.

Šios kun. dr. Bičiūno iškeltos 
senos diskusijos mums yra nau
dingos tuo, kad parodo, jog Baž
nyčia nežiūri į popiežių kaip 

nors stabmeldiškai. Ji tiki jo ne
klaidingumu tikėjimo ir doros 
moksle, bet ji nepadaro iš jo jo
kio viršžmogio, kuris būtų ne
klaidingas net privačiuose kas
dieniškuose savo sprendimuose, 
pasireiškimuose ar nuomonėse. 
Verta yra atkreipti dėmesį j 
tai, kad ši blaivi pažiūra į po
piežiaus autoritetą buvo jau ir 
tais laikais, kai vakaruose kilo 
protestantizmo reakcija, 
dalimi nukreipta prieš 
žiaus autoritetą.

žymia 
popie-

Jurgis Daugvila Rugiapjūtė (gobelenas)

Iš Valeškos dailės studijos darbų parodos Šv. Marijos kolegijoje. 
(Nuotr. Schube - Soucek)
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Sac. Joannes Baptistą 
nas, doctor S. Theologiae et Ju- 
ris Canonici, stud, Orient. Et'cl. 
Prolyta. — DtKTRINA EC- 
CLESIOLOGICA S. ROBERT1 
CARD. BELLARMINI CHM IL- 
LA JOANNIS CARD. DE Tl'R- 
RECREMATA OOMPARATA, 
Romae, Officium Libri Catholi- 
ci, 1963, 71 psl.

V. Bgd.
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CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-fi metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas, žinovai Mirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojos darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

i

išmokėjimais. Susido- 
kviečiame atvykti į 
Lietuvių sostinės cen-

įstaiga, namus 
ar statantiems 
pilnai pasiruošu-

BENDROVfc, 43 milijonų dole
rių finansinė 
perkantiems 
žmonėms yra
si duoti morgičių prieinamiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais 
mojusius 
Amerikos
trą — Marąuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

CHICAGO SAVINGS & LOAN

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

/ l

-S T j

ILLINOIS GRovehill 6-75756245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

I

Anticipated Dividend 
on Investinent 

Accounta

PARKING

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

KANDY HOURS
Monday .. 
Tuesday .. 
Wednesday 
Thursday 
Friday ... 
Saturday .

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
. 9:00 A.M.-4:00 P.M.

Closed Ali Day
9:00 A.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M.-12:00 P.M.

• MbcoHoa Club
• Colio g • Bonui Sa vingi
• Homo Mortgago Loane
• Homo Improvomonl Loam
• Chriitmoi Club
• Iniurod Family Savings
• Notary Fubllc Sorvico
• Ali typoi of I niūrant©
• Froo community roomi for your orgcnliatloH 

moctingi
• Coih chocki and poy oll fomily bllli wiih our 

tpociol monoy ordor chocki. No įervfco chargo 
to mombori

• U. S. Poitol Stamp Machino Sorvicg
• Soli and rodoom U. S. Bondi
• Two largo froo parking loti
• Drivo-ln Window
• Savo-by-Mail Kits
• Travelers Chocki
• Safe Doposit Boxos

% f



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. kovo mėn. 7 d.

TOKIE TURĖTŲ BŪTI MŪSŲ 
TAIKINIAI

Prasmingas lietuvių dailininkų pasirodymas 
amerikiečių visuomenėj

Kaip jau buvo mūsų laikraš
čio skaitytojai informuoti, visą 
vasario mėn. vykusion religinio 
meno parodon platų garsą tu
rinčioj Šv. Marijos kolegijoj 
Notre Dame, Indianoj, buvo pa
kviesta su savo darbais daly
vauti ir Chicagoj veikianti dail. 
Adolfo Valeškos dailės studija. 
Valeškos studijos darbams pa
rodoje buvo paskirtos centrinės 
patalpos, taip kad kitų ir kiti 
šalimais išstatyti parodos eks
ponatai atrodė tik šiaip sau 
priedai šalia viską dominuojan
čių Valeškos studijos darbų.

Įdomu buvo sužinoti, ką apie 
parodą mano pati kolegijos va
dovybė ir kokio sulaukta dėme
sio iš parodon besilankančiųjų, 
didžia dalimi amerikiečių švie
suomenės. Radę progą, užkalbi
nome tad kolegijos meno sky
riaus direktorę seselę M. Koše 
Eilėn.

— Mums būtų įdomu žinoti, 
Sesele, kas dus paskatino mūsų 
dailininką Adolfą Valešką pa
kviesti suruošti jo studijos dar
bų parodą Jūsų kolegijoje?

— Mes sekame religinio me
no judėjimą krašte ir pažįstame 
dail. Valešką iš jo darbų bei pa-

akademiniame kalendoriuje, ir 
gausios grupės žmonių turėjo 
progos pasigėrėti šia paroda. 
Viena iš svarbiausių tokių gru
pių yra mūsų religinės dramos 
studijų savaitės dalyviai. Ši tarp 
religinė grupė visados labai do
misi meno skyriaus išstatytais 
darbais, ir mes visados ta proga 
stengiamės suruošti jiems ge
riausias savo parodas. Turėda
mos tai mintyje, ir užsiprašėme 
dail. Valeškos studiją dar prieš 
visus metus.

— Ar be Religinės dramos 
festivalio ir daugiau programų 
šiuo metu vyksta kolegijoje?

—- Taip. Praeitą savaitę glo
bojome Indianos medikų sąjun
gą, o kitą savaitę suplauks stu
dentų tėvai iš visos Amerikos.

— O kažin kaip šią parodą 
vertina kolegijos vadovybė?

— Visi dėstytojai tikrai entu
ziastingai apie šią parodą atsi- 
iepia, o kolegijos rektorė seselė 

Marija Renata pareiškė, kad 
mozaikos, keramikos, tradicinio 
skirtingų medžiagų (audinių, 
ir skaldyto stiklo vitražų) pa
naudojimas yra ypač įspūdin
gas. Jos nuomone, ši paroda

Ada Korsakaitė - Sutkuvienė Šv. Pranciškus (keramika)
Iš Valeškos dailės studijos darbų parodos Šv, Marijos kolegijoje.

(Nuotr. Schube - Soucek)

venimo studiją. Kitoje studijoje 
tas pats autorius nagrinėja 
1939—40 įvykius, pasibaigusius 
Lietuvos okupacija. Dr. Ivinskis 
liečia Lietuvą vokiečių okupaci
jos metais, analizuodamas ne 
tik lietuvišką rezistenciją prieš 
vokiečius, bet ir ankstyvesniąją 
prieš sovietus, o taip pat ir 1941 
m. sukilimą. Dr. T. Remeikis 
duoda Lietuvos komunistų par
tijos ir sovietinės santvarkos 
studiją. Ją seka inž. Prano Zun- 
dės studija apie okupuotos Lie
tuvos ekonominį vystymąsi. 
Adv. V. Vaitiekūnas pateikia 
sovietinio švietimo sistemos ir 
kt. Lietuvoje analizę, gi dr. J. 
Grinius rašo apie pavergto 
krašto literatūrą ir meną. Se
kančia studija eina dr. V. Vig- 
nierio apie religijos persekioji
mą. Rinkinys baigiamas dr. 
Vardžio duodama studija apie 
ginkluotą pokario Lietuvos pa
sipriešinimą sovietams ir to pa
ties autoriaus straipsniu, įver
tinančiu, kiek ir kaip okupacija 
palietė lietuviškąją individualy
bę.

Visi straipsniai buvo specia
liai užsakyti ir rašyti šiam vei
kalui. Tai pirmas toks veikalas 
apie Lietuvą iš viso. Knygą 
bus galima užsisakyti iš anksto 
pigesne kaina.

SOVIETŲ SĄJUNGA PERTVAR- lapį. Valstybei gal net būsiąs pa-
KYS SAVO ŽEMĖLAPĮ rinktas kitas vardas, galį išnykti

Žinių biuletenis “Newsletter” ir jos sudėtin įeinančių respublikų 
savo vasario mėn. numery skelbia vardai, nes respublikos, kaip at- 
apie Sovietų Sąjungos pasiryžimą skiri savarankūs vienetai, esančios 
perpiešti, pertvarkyti savo žemė- išnykusios.

SIUNTINIAI 
Į 

LIETUVĄ
Dabar laikas siųsti

savo artimiesiems dovanas
VELYKOMS

ir tik per
CENTRAL PARCEL 

SERVICE, Ine.
Centrinė įstaiga:

220 South Statė Street
Telef cinas WA 2-9S54,

skyrius Marąuette Parke
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466
Dabar galite užsakyti per mūsų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun
tinių pasirinkimą.

Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite
patys.

Jau 17 metų 
pristatome siuntinius 

į Lietuvą 
VISADA LAIKU!

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRĄ, IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ

KOLEKTYVINĖ KNYGA APIE
LIETUVĄ ANGLŲ KALBA

Pristatome Visokiu Rūšių
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
“SIMPSON” Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

n
1NCL0THES

JONAS H. AKŠYS
6645 S. WINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Parodos kertelė Nuotr. Šv. Marijos kolegijos.
Iš Valeškos dailės studijos darbų parodos Šv. Marijos kolegijoje 
Notre Dame, Indianoje.

Šių metų rugsėjo 1 d. pasiro
dys daugiau nei 300 psl.' veika
las apie Lietuvą angliškai. Vei
kalą leidžia Frederick A. Prae- 
ger leidykla New Yorke. Jinai 
yra pati didžiausioji mokslinių 
leidinių sovietiniais ir Rytų Eu
ropos klausimais leidykla Ame
rikoje. Veikalo išleidimą atitin
kama finansine parama remia 
Į laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti (American Foun- 
dation for Lithuanian Rese- 
arch). Techniniam veikalo pa-

politinių mokslų departamente 
Wisconsin - Milvvaukee univer
sitete. Veikalas yra kolektyvi
nis. Jame dalyvauja astuoni au
toriai, lietuviškajai visuomenei 
pažįstami savo studijiniais raš
tai^. Profesorius Simas Sužie
dėlis duoda Lietuvos istorijos 
apybraižą, koncentruodamasis į 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą 1918 m. Dr. V. Vardys

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 Iki..,

ruošimui (vertimų darymui, 
kalbos taisymui, perrašinėji
mams) finansinės paga’bos su
teikė Lietuvių Bendruomenės 
JAV Centro Valdyba. Veikalą 
organizavo ir redagavo dr. Vy
tautas Vardys, profesoriaująs

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
1 atdara kasdien nuo 8 vai. 

ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadle- 
Lietuvos vidaus ir užsienio gy- .... nlala |lkl 8 Tal,.p- p- _ „
d"uoda ilgoką nepriklausomos j

rodų ir žinome apie jo laimėji
mus religinio meno srityje, to
dėl norėjome jo darbus pamaty
ti ir savo kolegijoje. Šiandieną 
tikrai džiaugiamės šioje pirmo
je tokio masto vitražų parodoje, 
galėdamos išstatyti tokius ver
tingus pavyzdžius.

—- Įdomu, kodėl šią parodą 
siejote su Religinės dramos fes
tivaliu?

— Vasaris yra vienas iš pa
čių aktyviausių mėnesių mūsų

Juozas Rakis Angelas Sargas

Iš Valeškos dailės studijos darbų 
parodos Šv. Marijos kolegijoje.

(Nuotr. Schube - Soucek)

yra stačiai pasigėrėtina. Dail. 
Valeška efektingai paskirstęs 
eksponatus ir pritaikęs juos 
esamai vietai, o p. Sabaliūnas, 
taip sumaniai atlikęs techniki
nius įruošimus, mūsų patalpas 
pavertė tikrai žavėtina sale.

— Žinodami apie Tamstų 
gerai išvystytą šioje kolegi
joje meno skyrių, norėtume už
klausti, ar ši paroda turi kokį 
įnašą meniniam kolegijos jauni
mo auklėjimui?

— Geriausi stebėtojai, mūsų 
nuomone, kaip tik ir yra mūsų 
profesūra ir mūsų pačių studen
tai, apipildami mus įvairiausiais 
klausimais, kas rodo, jog paro
da sukėlė didelį susidomėjimą. 
Jie visi nepaprastai entuziastin
gai komentuoja išstatytus kūri
nius ir pakartotinai čia atsilan
ko, gėrėdamiesi paroda ir stu
dijuodami išstatytus darbus. Ar 
bereikia geresnio įnašo?

— Gal pramatote suruošti pa
našių parodų ir ateityje?

— Mes tikrai džiaugiamės, 
kad turėjome progą šios studi
jos bendradarbius arčiau pažin
ti ir su jais pasvarstyti ateities 
parodų planus. Su dail. Valeška 
jau aptarėme ir galimybes su
ruošti platesnio masto religinio 
meno parodą, kuri apimtų ir 
daugiau religinio meno atstovų. 
Su dideliu dėmesiu tos parodos 
lauksime, dabar vykstančią pra- 
tęsdamos dar visam kovo mė
nesiui. (k. r.)

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiauBtyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys’te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, lllinois

Tel. PR 6-8998

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Salon 
2711 West 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 lkl 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

~------------------------ --- —..........................................
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICCAN 1NDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRlAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY ,

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
■ ...-r-..............

VANDER WAGENzz
(Sinclairį 
k HEATING //

SuperFIame Į
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

=-------- '
Lietuviška valgykla. -Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
.......... - - - ________ __ __ —__

ė
UNIVERSAL SHOE STORE

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street
Chicago, lllinois

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ {STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treC., ir šeštadieniais nuo

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:30 po pietų

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 
Stabdžiu įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais. 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu Ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, lllinois

GRovehill 6-7777
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(Atkelta iš 3 psl.).
mums dar nieko nereiškia, nes 
jj studijavom atitrauktai, jo ne- 
išgyvenom, tad subjektyviai 
mes jo dar nepažįstam. Pažįs
tam subjektyviai tada, kai iš
troškę vandenį geriame, kai bė
game kiaurai permirkę per ru
dens lietų, tada, kai karštą va
saros dieną neriame į gaivinantį 
ežerą, tada, kai lipame ant sto
go, bėgdami nuo patvinusios 
upės, tada, kai brauktam rasą 
nuo rytmečio žolės. Tais atve
jais vanduo mums jau ne abst
rakcija, bet labai ręalus, asme
niškai pergyvenamas, užtat ir 
subjektyviai pažįstamas daly
kas.

Vanduo yra toks visuotinas, 
jo tiek daug aplink mus, kad j 
visai nesunku savo paties as
meniška patirtim jį pilnai pa
žinti. Čia poezijos pagalbos 
daug gal ir nereikia. Tačiau ne 
visos gamtos dalys ir aspektai 
mums taip lengvai ir betarpiš
kai prieinami. Ir nuo negyvos 
gamtos pereinant į žmogų, į jo, 
santykius su aplinka, su ant
gamtine realybe, betarpis, asme
ninis pažinimas darosi vis sun
kesnis ir sunkesnis. Ir kai mū
sų fizinių ar psichinių galių ri
botumas pastoja mums kelią į 
asmeninį pažinimą, pagalbon 
ateina literatūra, poezija.
Realaus pergyvenimo fotokopija

Tikra poezija mums duoda 
tarsi realaus pergyvenimo foto
kopiją. Žinoma, tai tik kopija, 
tai negali atstoti betarpio kon
takto ir pažinimo realiu, asme
nišku pergyvenimu. Bet, kai 
toks asmeniškas pergyvenimas 
nėra fiziškai ar psichologiškai 
įmanomas, poezija ir literatūra 
lieka vienintelis būdas subjekty
viam pažinimui atsiekti.

Pavyzdžiui, aš niekad nesu 
buvęs Australijoj. Apie tą kon- 

‘ tinentą galiu pasiskaityti geo
grafijos vadovėlyje ar ekonomi
nės statistikos lentelėse. Bet tai 
bus tik faktai apie Australiją. 
Pati Australija man nieko ne
reikš. liks tik sąvoka, abstrak
tas, nes ten negyvenu. Kadangi 
Australijon negaliu nuvykti, tad ; 
savo asmenine patirtim negaliu i 
jos pergyventi, pažinti. Subjek
tyvus pažinimas šiuo atveju bū
tų man visiškai užgintas, jei ne 
poezija. Poezija ateina talkon:

Australija, Australija 
Nuovargio valandoj 
Paties Dievo sukurta, 
Aštuntoj dienoje,
Aštuntoje nakty...

Poezija ateina talkon ir po
ezija išgelbsti. Priimdamas šį 
poetinį pergyvenimą, aš beveik 
pergyvenu pačią Australiją. Po 
šio posmo aš galiu sakyti, kad 
Australija jau man beveik as
meniškai, betarpiai pažįstama.

Daiktai, žmogus ir žmogaus 
prasmė

Pagal šią pažinimo interpre
taciją, poezija skaitytojui yra 
ir naudinga, ir verta. Poezija sa 
vo plačia tematika sKaitytojui 
siūlo subjektyvų pažinimą įvai
riose plotmėse: siūlo pažinti 
gamtos daiktus ir apraiškas, 
žmogaus santykius su aplinka, 
su vienas kitu, su Dievu, siūlo 
skaitytojui padėti pažinti ir patį 
save. Skaitytojas čia gali lais
vai rinktis. Ir, be abejo, jis 
rinksis tokią poeziją, kuri siū
lys jam svarbiausių dalykų in
tymų pažinimą. Vienam skaity
tojui tai bus daiktai, 'kitam 
žmogaus reiškimasis, trečiam 
žmogaus prasmė. Bet kiekvie- 
has savo pasirinktąją poeziją 
"ras verta ir naudinga, nes ji 
plės jo dvasinį akiratį, plėtos 
jo subjektyvią išmintį.

Modernios poezijos ir skaitytojo 
santykis

Prieš baigiant, labai trumpai 
dar noriu žvilgtelti į modernios 
poezijos ir šiuolaikinio skaity
tojo santykį. Būtent, trumpai 
atsakyti į klausimą: kodėl šiuo
laikinio skaitytojui artimesnė

vadinama moderni negu tradici
nė poezija?

Atsakymas glūdi šiuolaikinio 
žmogaus (taigi ir skaitytojo) 
skeptiškume, šiuolaikinis žmo
gus nesileidžia būti mokomas, 
nepriima lengva ranka nei idė
jų, nei šūkių. Jis linkęs priimti 
tik tai, kas ateina iš jo paties 
vidaus, ir atmesti tai, kas atei
na iš užribio. Jei jis ir priima 
iš kitur ateinančią idėją, ar 
mintį, jis pirma paverčia ją 
sava, o tik paskui pilnai priima. 
Panašiu procesu šiuolaikinis 
skaitytojas savinasi ir poezijos 
siūlomą pažinimą. Užtat ir ne 
kiekvienas eilėraštis bus jam 
priimtinas, štai du eilėraščiai:

Nubėgom tekinį nuo tavo kelių 
Ne ramunėlių rinkti rytmečio

Uasoj,
Kiekvienas apkabins savo dalią 
Tau tavąją palikdami senatvė

je vienai:
Dienas įš sielvartų, naktis ne

valioj,
Bevelijant vargus įš naujo su 

mažais.
“Vaikystėje pilnatį man už

stojo
motina savim —, 
kad neklajočiau naktim, 
paliestas paslaptingos švie

sos —
Koks buvo motinos veidas?
Ir kokia pilnatis? 
Nežinau. Neprisimenu. 
Kiekviena pilnaties naktis 
išvingiuoja šviesų kelią at

gal —
ir aš sugrįžtu”.
Pirmasis ei’ėraštis pasako vis

ką, ką turi pasakyti tiesioginiai

O. Žtunbakienė Apokalipsė Nr.2 
Iš relig. meno parodos Chicagoje

ir atvirai. Visai aišku apie ką 
kalbama, kitokia interpretacija 
neįmanoma, šiuolaikiniam skai
tytojui telieka priimti viską 
taip, kaip yra, arba atmesti. 
Jie dažniausiai ir atmeta, nes 
tai, kas sakoma tiesioginiu ei
lėraščiu, jis negali priimti kaip 
savo mintį, kaip savo pergyve
nimą.

Tuo tarpu antrasis eilėraštis, 
nors išreiškia maždaug tą patį 
turinį, nėra jau taip savaime 
aiškus. Norint pilnai jį suprasti, 
tenka stabtelti, sudėlioti simbo
lių reikšmę ir iššifruoti mintį. 
Tokiu procesu gilindamasis į 
eilėraštį, šiuolaikinis skaitytojas 
tarsi pats įsijungia į kūrybos 
procesą. Tuomet eilėrašio siūlo
ma mintis, tas subjektyvus pa
žinimas, jau nėra jam primeti
mas iš šalies, bet pergyvenimas 
ateinąs iš vidaus. Užtat šiuolai
kinis skaitytojas tokį nedasa- 
kantį, modernaus kirpimo eilė
raštį dažniausiai priima kaip 
vertingą ir naudingą.

Tačiau yra ir pavojų
Žinoma, moderni poezija, ei

dama maskuotos kalbos ir per 
daug paslėptų simbolių keliu, 
gali pasidaryti tiek miglota, be
reikšmė net ir moderniam skai
tytojui. Neornamentuotai kal
bant, ir modernioji poezija yra 
iš tuščio į kiaurą pilstymo pa-

Įvairumai
STASE SEMĖNIENE

MaldaJadvyga Paukštienė
Iš religinio meno parodos Chicagoje

• Religinio meno paroda ati
daroma šiandie, kovo 7 d. 7 v. 
v. šv. Kryžiaus parapijos salėj 
— meno galerijoj, 4557 So. 
Wood St., Chicagoje. Joje daly
vauja 30 liet, dailininkų — iš 
Chicagos: Nijolė Adomaitė - Ba
nienė, Mikalojus Ivanauskas, 
Regina Jautokaitė, Zenonas Kol
ba, Vida Krištolaitytė, Janina 
Monkutė - Marks, S. M. Merce
des SSC, Juozas Mieliulis, Ra
mojus Mozoliauskas, Jadvyga 
Paukštienė, Antanas Petrikonis, 
Juozas Pautienius, Valentinas 
Ramonis - Ramonaitis, Antanas 
Rūkštelė, Eida Skapaitė - Run- 
dzaitis, Zita Biliūnaitė - Sodei- 
kienė, Audronė Skuodaitė, Mi
kas Šileikis, Algirdas Trinkū
nas, Vladas Vaitiekūnas, Ado
mas Varnas, Vladas Vaičaitis, 
Kęstutis Zapkus ir Giedrė Žum- 
bakienė; iš Eugene Oregon — 
kun. Pijus Brazauskas; iš Bal- 
timorės — Donatas Buračas; iš 
Romos — Irena Pacevičiūtė; 
iš Kanados — Jurgis Kęstutis 
Račkus; iš Clevelando — Vlada 
Stančikaitė - Abraitienė ir An
tanas Vaikšnoras. Parodoje iš
statyta 146 tapybos, skulptūros 
ir grafikos darbai.

Tos parodos reprezentacinis 
katalogas apima 60 puslapių. 
Kiekvienam dailininkui yra 
skirta du puslapiai; viename 
kūrėjo nuotrauka arba auto- 
portere.tas, o kitame jo kūrinio 
reprodukcija. Tekstas lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Šią parodą rengia Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racija, globėjas kun. Edvardas 
Abromaitis ir parodos vykdyto
jas bei techniškas organizato
rius inž. Mikalojus Ivanauskas.

• Vinco Krėvės novelės ang
liškai “The Herdsman and the 
Linden Tree” jau spausdinamos, 
skaitoma korektūra. Noveles 
leidžia St. Zobarsko vadovauja
ma Manyland Book leidyk'a.

• Susižeidė dail. Adomas Gal
dikas. A. Galdikas, po sėkmin
gos savo sukaktuvinės parodos 
Chicagoje, betvarkydamas stu
diją New Yorke, gana pavojin
gai susižeidė. Gydytojai nusta
tė, kad be stipraus susitrenki- 
mo yra dar lūžusi ranka. Daili
ninkas ilgesnį laiką turės gy
dytis namie.

• 40 kūrinių sukilimų paro
doje. Dail. Irena Pacevičiūtė iš 
Romos, tapytojas A. Vaikšno- 
ras iš Clevelando ir jauna daili
ninkė Ina Totilaitė iš Los An
geles pranešė Čiurlionio galeri
jai, kad ir jie dalyvaus 1863— 
1941 m. suki imams pavaizduo
ti konkursinėje parodoje, kuri, 
bus atidaryta balandžio mėn. 
4 d. Iš gautų pranešimų aiškė
ja, kas šioje istoriniams sukili
mams pavaizduoti parodoje bus 
išstatyta apie 40 tapybos, gra
fikos ir skulptūros kūrinių. Dar
bai šiai parodai turi būti at-. 
siųsti iki kovo 31 d., o kūrinių 
aprašas ir katalogui skirtos 
nuotraukos iki kovo 25 d. Siųs
ti Čiurlionio galerijai (5620 S. 
Claremont 
60636.

• Trijų 
Detroite.
Petravičius, tapytojas J. Pau- 
tienius ir jauna menininkė St. 
Smalinskienė ruošia savo kūri
nių parodą Detroite. Ji bus ati
daryta kovo mėn. 15 d. Lietuvių 
namuose. Truks iki kovo mėn. 
22 d. Parodą globoja vietos kul
tūros klubas.

• Dr. J. Balys praėjusią sa
vaitę spausdintą interview pa
pildo, pranešdamas, kad Ame
rikos Latvių humanitarinių 
mokslų sąjunga leidžia savo 
Rakštų krajums (New Yorke 
nuo 1957 m.), tai straipsnių rin
kinys, paskirtas menui ir hu
manitariniams mokslams. Kitas 
panašus leidinys leidžiamas 
Latvių centralinio archyvo Aust 
Talijoje (Sidnėjuj nuo 1960 m.).

• Prof. dr. Z. Ivinskio pa
skaita Bonnos universitete. Vo-

Šarada
Niekad dar nebuvo taip taik

liai pavadintas filmas, kaip 
“Charade” rodomas Chicagos 
miesto centre jau 9-tą sa
vaitę. Charade — šarada — 
reiškia spėliojimo žaidimą, kai 
kiekvienas žodis, kurį reikia at
spėti, pavaizduojamas kokiu 
nors vaizdu ar dramatišku ju
desiu.

Ir tikrai, šioji romantiška kri
minalinė komedija (vietomis 
persiritanti į melodramą) nuo 
pirmosios scenos ligi paskutinio
sios yra grynas spėliojimas — 
mįslė.

Na, ir suraizgytas - sumaiz- 
gytas filmo turinys, kokį tik 
Alfred Hitchcock tesugebėtų pa
statyti, kai finalas būna visai 
nelauktas bei netikėtas, šiuo 
kartu juo pasekė gamintojas ir 
režisierius Stanley Donen.

Reggie Lampert (Audrey 
Hepbųrn), buvusi NATO vertė
ja, labai nepatenkinta savo ve
dybomis ir planuoja prašyti 
persiskyrimo, kai tik ji grįš iš 
atostogų į Paryžių. Tačiau par- 
vykus namo, randa savo liuksu
sinį butą nejaukiai tuščią — pa
liktos plikos sienos ir marmu
rinės grindys. Gi jos paslaptin
gasis, vyras nužudytas. Jai atei
na į pagalbą trumpai prancūzų 
Alpėse sutiktas nepažįstamasis 
Peter Joshua (Cary Grant). 
Prasideda nuotykiai, pilni neti
kėtumų, pavojų, kai kurie žais
mingi bei romantiški, kuriuos

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. kovo mėn. 7 d. T

Avė., Chicago, III.

dailininkų paroda
Grafikas Viktoras

kietijoje, Bonnos Friedricho - 
Wilcheimo universitete prof. ,Ze- 
nonas -Ivinskis vas. 22 d. skaitė 
įžengiamąją paskaitą tema “Re
formacijos raida Lietuvoje prieš 
jėzuitams atsirandant”. Paskai
tos išklausyti filosofijos fakul
teto dekanas buvo pakvietęs 
rektorių, senatą, visus univ. 
profesorius bei universiteto bi
čiulius.

• Lietuvių literatūra vokiš
kam leksikone. Rytų Vokietijos 
Volksverlag Weimare neseniai 
išleido “Pasaulinės literatūros 
žodyną” (Lexikon der Weltlite- 
ratur”), per 800 psl. Jį redaga
vo dr. G. Steiner, medžiagą apie 
lietuvius rašytojus pateikė prof. 
dr. W. G. Falkenhan. Žodyne 
paskelbtos biografijos rašytojų: 
Donelaičio, Strazdo, Žemaitės, 
Kudirkos, Maironio, Vydūno, Bi 
liūno, V. Mickevičiaus - Kapsu
ko, Vienuolio, Mykolaičio - Pu
tino, Janonio, Cvirkos, Korsako 
ir Mieželaičio. Vilniuje leidžia
mas “Literatūros ir Meno” sa
vaitraštis (nr. 4) pareiškė nusi
stebėjimą, kad nepaminėta, visa 
eilė žymių rašytojų, kaip Ba
ranauskų, Vaižganto, Krėvės, 
Sruogos, Binkio, L. Giros, S. 
Nėries, Simonaitytės, Venclo
vos ir kitų.

visus patartina stebėti nuo pat 
pradžios, norint susigaudyti žai
dime.

Daugelis filmo scenų turi ge
roką dozę žavesio ir pikantiš
kumo, kitos — lyg per jėgą su
kurtos. Visuma vystosi gyvai 
ir intriguojančįąį, o Paryžiaus 
vaizdai gražiausių spalvų, Hen
ry Mancini 
žiūrovą.

C. Grant, 
čiąs 60 in., 
kingas, nepasiduodąs senėjimui,

muzika patraukia

kinais metais šven- 
<energingas įr juo-

■s

patrauklus lengva vaidyba bei 
išvaizda.

Lieknutė, kaip nendrė, A. 
Hepburn, rolės suvaržyta, kar
tais virsta patetiška, momen
tais net gerokai kvaila. Tačiau 
jos didžiulėse rudose akyse 
šviečia nepaslepiama inteligen
cija. Madų karaliaus Givenchy 
sukurtus rūbus ji dėvi elegantiš
kiausiai.

Suaugusiems ir jaunuoliams. 
Mažesniems būtų perdaug stip
rūs kriminaliniai nuotykiai.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS <

<

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

"• t ’ ' ■ -’tflp

*

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
t 4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
I 4330*34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

7
Petkus

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL ROME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6*2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVEm CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. YArds 7-3401

■

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A
Geriausios gėlės dėl vvetuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 MEST «3id STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ.

vojuje. Bet čia jau kita tema, 
kurią jau kitas skaitytojas ga
lėtų pradėti, pacituodamas ei
lėraštį “Odė, perskaičius per 
daug vaizdinės poezijos”. Man 
leiskit tuo pačiu eilėraščiu už
baigti :
It’s awful hard to catch a bąli 
If no one’s there to throw it. 
If the poem doesn’t speak 
Neither does the poet.

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEUICZ, Pw 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083 
PLENTY or FREE PARKING

Naujas ankštas dividendas 
mokamas už investavimo • 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 31 d.

VAI ANnnC> PIRM- Ir KETV............................ • ▼. r. iki I p. p.VMLMnUUa. a_NT«AX>. Ir PENKT..................  » ▼. r. iki 5 ▼. p.
ŽE0TAD. • ▼. r iki 11 ▼. d. Tračlad. uždaryta 
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. 11 E L S 0 N

SAVININKO |

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3*6335 
Vienas blokas nuo kapinių
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— Kipro prez. Makarios at
metė Amerikos tarpininkavimu 
priimti komunistinę santvarką, 
jis nutarė kreiptis į tiesioginį 
šaltinį — į Nikitą, tai yra daug 
pigiau, kiek greičiau ir niekam 
nei dėkui.

— Amerikos valdytojai pyks
ta ant prez. De Gaulle, kad jis 
griežtai pasipriešina Amerikos 
tarpininkavimui įvesti komuniz
mą į Europą.

VALDIŠKAS SKELBIMAS
Reikalinga stipri sargyba sau

goti Amerikos apsaugos kariuo
menę Vietname.

ĮSKRA1DINO VIENS KITA J
PARNASĄ

BŪRAI IR KOLCHOZININKAI
Donelaitis, taip sakant, pasi

darė sukolchozintos Lietuvos 
poetų įkvėpėjas. Žinoma, kas 
gali sakyti, kad nėra panašūs 
dabartiniai laikai į anuos bū
riškus. Tik gaila, kad dabar 
taip negalima eiliuoti, kaip ta
da, bet Lietuvos gyventojai su
pranta ir be paaiškinimų, kai 
mūsų poetai nusitveria Donelai
tiškos temos, štai poetas Mieže
laitis eiliuoja:

Būras, nuo savo maldaknygės, 
nuo arklo, nuo stalo duonos 
akis pakėlęs j savo darbą,

jame nematė darbo, 
matė lažą, 
jį nešė.

tikras, anot Mieželaičio, biednas 
nabagėlis.

Toliau poetas rašo:
Žemės nebuvo, 
buvo būras.
Gimė žmogus.
Na, žinoma, o paskui iš žmo

gaus kompartija padarė vergą. 
Toliau poetas Mieželaitis, kom
partijos botagėlio įtaigojamas, 
rašo:

Mokiniai apie Velykas
Cicero Aukšt. mok. mokiniai 

savo rašto darbuose parašė apie 
Velykas taip:

“Velykos Lietuvoje būna ta
da, kai visi prie bažnyčios kiau
šiniais mėtosi ir daužosi. Gaila, 
kad pas mus taip nedaro”.

“Velykos man patinka užtai, 
kad tada užsikemša bažnyčios 
durys”.

KVAILUMO APTARIMAS

— Tu toks talentingas!
— Ir tu talentingas!
— Tu toks sąmojingas!
— O tu toks protingas!.. 

Mes ne taip, kaip kiti... 
Mes — geri ir šventi, 
Pareigingi ir darbštūs, 
Ar ne?..

Tu pagyrei mane. —
Aš pagyriau tave,

TRAKTORIAI KOLCHOZE

šykštuolis neturi daug gyvenime 
džiaugsmo, bet už tat jis turi 
daug besidžiaugiančių giminių.

Žmogaus dar nebuvo:
buvo prakaitu .mėšlu, žeme ir 

pienu
pakvipęs arklio ar jaučio prie

das,
buvo arklo ar dalgio priedas, 
buvo ratų ar važio priedas — 
gyvulio darbui laukuos pra

tęsti.
Buvo iš jo atimta kalba ir žo

dis,
buvo iš jo atimta širdis ir pro

tas,
buvo jam paliktos dvi tvirtos 

rankos.

Kai jaunas geria, yra kvailas, 
o kai senis negeria, tai irgi yra 
kvailas.

Dr, A. Račkus, 
pasiremdamas prof. Osleriu

PATRIOTIZMAS
“Ten gimė ir mūsų dukrytė 

Eglė. Gimė “patriotiškai”, t. y. 
daktaras ir slaugės buvo lietu
viai".

Į trobą verkdami įpuola vai
kai:

— Mama, mama, mūsų snie
go kalnelis dingo!

— Matyti, prireikė kolchozui 
traktoriaus. Nusiraminkit, vai
kučiai, ten dar penki tokie kal
neliai liko.

—o—
— Automatizacija tai yra to

kia sistema, kada pašalinama 
raštininkas su 80 dol. algos per 
savaitę ir jo vieton nuperkama 
mašina už 200,000 dol.

G. Procuta, 
“Mūsų Pastogė”

— Našlys yra toks vyras, ku
ris buvo nuteistas ir atliko baus
mę.

V

(Paruošė Vilniaus mokslų 
akademijos dr. A. Bimba.)

Kl. Kas yrą komunistas?
Ats. Asmuo, praradęs viltį 

tapti kapitalistu.
Kl. Koks kvailiausias nuoty

kis 1962 m. pastebėtas Sov. Są
jungoje?

Ats. Aplėkti satelitu žemės 
rutulį 64 kartus ir vėl sugrįžti 
į Rusiją.

Kl. Ar gali Šveicarija ir Šve
dija tapti komunistinėmis?

Ats. Gali, bet 
bausmė?

Kl. Kodėl J. A.
Kanada siunčia 
tiek daug kviečių?

Ats. Nori išsigelbėti iš nuo
latinių kapitalistinių sunkumų 
— pertekliaus.

Kl. Kokie periodai komunisti
niam ūkiui yra sunkiausi?

Ats. Pavasaris, vasara, ruduo 
žiema.

kodėl tokia

Valstybės ir 
komunizmui

ir

Kai vyras atsako telefoną jis ima 
pieštuką, kai moteriškė, ima kėdę.

A. Linė atsiuntė dar vieną 
maldą prie anų Aliūno maldų, 
išspausdintų sausio mėn. Spyg
liuose, kurios dalį spausdiname:

Poetas S. Aliūnas 
graborių

Maldauja naujesnės 
ir minkų

Ir geismą mamonos 
padoriu

Maldoj naujametėj 
smuklininkų.

giesmėje

mašinos

jis laiko

menkų

O aš, generolas, vis 
lauju

Auksinės tuštybės padidintos 
normos,

Tik geidžiu, Dievuli, prašau 
ir maldauju,

Kad gerbtų eiliniai sagas uni
formos...

nereika-

Virš dešimties metų aš vargs
tu, plušėju,

Nors drąsiai galėčiau atstoti 
de Gaulį,

Ir laukiu, kada vėl pašauksi, 
Tvėrėjau,

Padėti tvarkyti ir puošti pa
saulį.

— Mielasis, aš suprantu, kad tu 
nebenori draugauti, bet gali at
vykti pasižiūuėti kaip man tinka 
vedybų suknelė.

Darbo dar nebuvo:
buvo prievarta (...“su lazda 
tavo nugarą skalbia...”), darbo 
tol nederėtų vadinti darbu, 
kol jis per prievartą dirbamas. 
(Tūls tarp jūs, mano sėbrai, 
vos į baudžiavą slenka, 
ir atsivilkęs, kai reik suktis, 

vos rėplinėja”...) — tai pra
keikimas.

Na, ir kas gali sakyti, kad 
čia ne kolchozas. Gi tie, kurie ne 
sparčiai rėplinėja, tuos kompar
tija vadina pravaikštinėtojais, 
veltėdžiais, grobstytojais, o 
tiem, kurie dirba, kompartija 
nugarą skalbia. Ir iš viso teisin
gai Mieželaitis rašo, kad kolcho
ze tai joks darbas, partijai bo
tagėliu p’iaukšenant. Toliau po
etas toje pačioje Tiesoje eiliuo
ja:

Ir mėšlinom kojom tvirtai 
įsirėmęs į juodą žemę, 
pūslėtom rankom tvirtai 
apkabinęs medum pro pirštus 
varvančią dosnią saulę, 
atsistojo būras —

ir gimė 
žmogus.
Be abejo, kiekvienas skaity

tojas į žodžio “žmogaus” vietą 
įdeda žodį “kolchozininkas’’ ir 
tada gaunasi klasiškas socialis
tinis realizmas, kuo nė pats Vy
riausias varovas Iljičiovas arba 
gauleiteris Sniečkus negalėtų 
pasipiktinti ir rusišku bizūnu 
nerastų progos nabagėliam pa- 
pliaukšenti.

Toliau poetas, pagautas bū
riško arba kolchozinio šišo, ei
liuoja vėl:

— Mes, biedni, nabagėliai, 
valnybės jūsiškos 
pasidžiaugti negalim... — 
ir šitais žodžiais baigė 
hegzametro gilų arimą.

I
Poetas užsiminė laisvę: 
laisvė darbą paverčia darbu.

O vislab gimė iš saulės: 
iš saulės gimė ir darbas, 
iš darbo vėl gimė saulė. 
Gale, viso šito nieko kito ne

liko pridėti, kaip vislab iš ko
munizmo gimė kolchozininkas,

Taigi, komunizmas atėmė pro
tą ir širdį, ir paliko rankas, kad 
galėtų dirbti ir ką uždirba nu
nešti šauniajam tijūnui — vy
resniajam broliui. Malonu, kad 
Mieželaitis, nors Donelaičiu pa
siremdamas, galėjo teisybę pa
sakyti apie šaunųjį komunizmą 
ir Donelaitiško dvaro pavertimą 
kolchozu. P. D.

r >
Amerikietis per metus nuperka po 
2 knygas, o mudu per 2 metus 
bandykime dviese nupirkti vieną 
knygą, bent Draugo knygų išpar
davimo proga.

Vienodi skaičiai
— Kiek pas tave yra žmonių 

nekenčiančių komunizmo? — 
klausia raudonosios Kinijos dik
tatorių Maocetungą Rytinės Va- 
kietijos iškamša Ulbrichtas.

— Maždaug apie 17 mil.. — 
atsako Maocetungas.

— O, pas mane irgi tiek. — 
nudžiugo Ulbrichtas.

Muzikinė pažanga
— Jūsų vargonai šiandien 

gerai skambėjo. Ar juos taisėte? 
— klausia parapijietė vargoni
ninko.

— Ne, tik mūsų choro sopra
nas šiandien negiedojo.

—o—
— Sakoma, kad profesoriai 

pavargsta prie knygos ir atsi
kvėpdami kartomis palošia, o 
kad dvasioje (prote) nekiltų ne
rimo, tai degtinės nugeria.

K. A. Girvilas

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Naujienos” vasario 21 d. 

įsidėjo klaidos atitaisymą ir ra
šo:

“Šių m. vasario 17 d. “Nau
jienų” 2 psl., aprašinėjant SLA 
moterų kuopos veiklą ir cituo
jant Inčiūros eilėraštį, įvyko 
klaida. Atspausdinta “Ir grau
dena — mes begėdžiai — ba
si”. Vietoj “begėdžiai”, turėjo 
būti “bėgdžiai”. Tai retas žodis, 
bet poetas, matyt, jį pavartojo 
tremtiniams, bėgliams pavaiz
duoti”.

Labai gerbiame “Naujienų” 
poetinį ir literatūrinį žinojimą, 
bet su baisiu apgailestavimu 
primename, kad Inčiūros eilė
raštyje yra ne tokie ten begė
džiai ir bėgdžiai, bet bėdžiai. 
Ir sakyk, kad pas mus nėra su-

Stella

PATARIMAI 
ATEIVIUI

prantančių poezijos ir mokančių 
ją ne tik gerai perskaityti, ge
rai išspausdinti ir dar geriau 
pataisyti.

— Z. Juškevičienės “Naujie
nose” vasario 8 d. parašė re
cenziją “Žiobriuko nuotykiai” ir 
visur rašo apie Žiobriuką. Kiek 
žinome, N. Jankutės knyga yra 
apie katino žebriuko nuotykius, 
gi apie žiobrius rašė J. švais
tas knygoj “Žiobriai plaukia". 
Taigi, kaip galime laukti litera
tūros pažangos, kai kritikai žu
vies nuo katino neatskiria.

— “Nepriklausomoj Lietuvoj” 
vasario 12 d, rašoma: 
“Čikagoje kuriasi satyros te
atras, kuris vadinasi “Antrasis 
kaimas”. Jo programos turinys 
— įvairios šių dienų gyvenimo 
apraiškos, vaizduojamos satyri
niu būdu. Antrasis kaimas turįs 
gerą pasisekimą".

Taigi, Chicago j atrodo įsi
kurs antras Antrasis kaimas, 
nes pirmasis Antras kaimas jau 
seniai įsisteigė ir apvažiavo 
są Ameriką.

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Cheyenne, Wyo., gyvulių 

ligoninę Lauro Hopper patrau
kė į teismą už ligoninėj praras
tą katę, reikalaudami 3,000 dol. 
už patirtą protinį ir fizinį 
skausmą.

— Manitovoc, Wisc., policija 
ieškojo pabėgusios avies, skelb
dama: “Pastebėję praneškit po
licijai. Pabėgėlė dėvi vilnonį ap
siaustą”.

— San Jose, Colif., pilietis 
krautuvėj paleido pelę. Moterys, 
pardavėjos šoko į visas puses. 
“Kostumeris” pasiėmė 10 dole
rių vertės suknelę, įsidėjo pelę 
į dėžę ir išėjo.

— Anglijoj moterėlė Brookes, 
91 m., sakosi, kad per visą gy
venimą ji išgėrė 53,290 pančių 
arba 200 statinių degtinės, ka
dangi gerdavusi kasdien po dvi 
pantis nuo 18 m. Tai padėję 
sulaukti jai ilgo amžiaus, už tai 
bravorai ją premijavo ir 
gyvenimo galo jai duos alų 
mokamai.

— Danijoj dail. Sornum 
baustas 1 m. kalėjimo už
kad jis pardavė 12 savo kūrinių, 
teigdamas, kad tie kūriniai yra 
piešti žymiųjų dailininkų.

ligi 
ne-

nu-
tai,

vi-

— Ar galima lygiai vertinti 
vienišą rašytoją, sunkiai sunku
sį žodį iš karčios kančios savy
je, ir profesorišką angelą sma
luotu užpakaliu?

Dr. V. Kavolis

Šimtą metų nesimatėm! 
Na, prašau pas mus užeiti. 
Prisimindavome patj, 
Seną laikraštį paskaitę.
Metai bėga baisiai sparčiai. 
Ir Chicaga juk ne Kaunas. 
Biznį iš esmės apsvarsčius, 
Apsukresnis mulkį mauna.
Rugiagėlės, rūtos, kryžius, 
Tu tikrai graudinti linkęs. 
Per ilgai, žinai, negrįžus, 
Saulė ašaras nurinko.
Liaukis. Kam jaunsmus

kutenti.
Kam sielotis, kad praradom. 
Mano sieloje ten šventė, 
Kur toliau esi nuo bado.
Pamainom dviem padirbėjęs, 
Ir brangiausiajai dar krutant, 
Nebegaudysi jau vėjy, 
O dorosi kalakutą.
Imk mane. Ar aš bėdulis?
Ir pastogė jau, ir lotas;
Ir kišenėje ne nulis,
Ir jau sako, kad pilvotas.
Apie grabą? Negalvoju. 
Man svarbu, kad bosas giria. 
Apsidraudus nuo pavojų, 
Moka pinigą ir įnirus.
Neužmiršom, kaipgi*, kur tau, 
To, kaip ten. Ak, je, Maironio. 
Rašė apie šarkos burtą 
Ir Čičinską, ir kleboną.
Dar po vieną. Štai dešrelės. 
Pusvalandį turiu laiko.
Pajėgiam, platus čia kelias. 
Tik laikykis, būki sveikas.

švenčiu 10 m. vedybų sukaktuves. 
Tris metus išgyvenau su Pranu, 
5 su Petru ir 2 su Džiordžu.

POEZIJA IR
Poetas P. Babickas parašė 

meilės eilėraštį, kuriame mer
gaitės meilė paremta žemės 
ūkiui reikšmingais augalais: 
Pamylėjau jos skaistų grožį 
Ir mylėsiu amžinai.
Veiduose jos žydi rožės, 
Akyse melsvi linai.

Ji —
Kaip 
Mano 
Tokia

O tetulės, dėdės, kūmai, 
Čia nešildo — kaip nebuvę. 
Tam ateina malonumai, 
Kas kovoja pats dėl būvio.

Pasakiau jai meilų žodį, 
Pasižiūri, nežinai — 
Ar veiduos liepsnos aguonos, 
Ar žvilgsny banguos linai?
Tačiau Ant. Gustaitis apie vi-

KAS YRA VYRAS?
Kai kurie vyrai labai supra

tingi ir leidžiasi dresiruojami 
tol, kol sugeba atlikti nežymius 
ir nesudėtingus namų ruošos 
darbus. Pavyzdžiui: plauna in
dus, vaškuoja grindis, prižiūri 
vaikus, atneša anglies, pinigų 
ir t. t. Už tai juos gerai maiti
na, prižiūri, lepina.

Sekmadieniais juos moterys 
išveda pasivaikščioti arba lei
džia vienus į futbolo ar ledo ru
tulio rungtynes. Atsitinka, kad 
stadione vyras pamiršta gautas 
auklėjimo pamokas, jame at
bunda atavistiniai instinktai, ir 
jis ima keiktis, rėkauti teisė
jui ir t. t.

Kelią į namus vyras papras
tai suranda pats, jei, žinoma, 
jo kelyje nepasipainioja alko
holis.

Čekė Smirnovą

Visuomet gaunu gerą procen
tą kortelių (ir jis metai iš metų 
auga!), kur uždėta pavardė gu
miniu štampu. Argi toks gumi
nis sveikintojas dar pretenduo
ja į mano draugus ir galvoja, 
kad šitaip pasveikino?!

Al. Nakas
—o—

— Lietuviškiausias vyro ide
alas yra alų geriančio futbolis- 
to tipas.

Dr. Arūnas Liulevičius

— Mes šaukiame patriotiniais 
šūkiais, o tikrumoje nebemato
me karpos ant savo nosies.

Muz. J. Bertulis

KIRPĖJAS IR JO KLIENTO NUOTYKIAI

Vienas kirpėjas buvo labai 
šnekus ir didelis patriotas. Jis 
niekur nenorėjo važiuoti ir į 
visą žiūrėjo labai skeptiškai. 
Vienas jo klientas sako:

— Žinai, aš vykstu į Romą. 
Kvaila, juk ten labai karš- 
— nepritaria kirpėjas.
Tai skrisiu apie pasaulį.

— Nesąmonė, — sako kir
pėjas, — lėktuvas visuomet vė
luoja ir kelionė bus neįdomi. 
O kur tu sustosi?

— Paryžiuj, Milane, Romoje.
— Juokinga, — sako kirpė

jas, — ten maistas Uogas, o 
kainos milžiniškos.

Tačiau klientas išskrido, o 
po poros mėnesių vėl atėjo 
kirptis ir pasakoja, kad kelio
nė buvo puiki, maistas geras, 
oras geras ir iš viso buvo la-

bai įdomu. Be to, matęs popie
žių.

—Žinoma, — suniurzgė kir
pėjas, — tai turėjai valandą 
laukti.

— Ne, gal tik dešimt minu
čių, — atsakė klientas.

— Suprantama, — tarė ne
patenkintas kirpėjas, — jis tau 
nepasakė nė žodžio.

— O, laimindamas 
klausė, kas 
apkirpo, —

jis pa
manė taip bjauriai 
atsakė klientas.

BOTANIKA
— Aš esu individualistas, — ta

rė vyrukas vaikų darželyje.
sas tas gėles pakalba šitaip:
Vakar ir šiandien — tartum 

dvi gėlės.
Kitas jų kvapas, kitas margu- 

gumas.
Vakar — mikitos ir lenciūgė

lis,
Šiandien — po žiauna kramto

mas gumas.
kaip mėta ir kaip 
darželio radasta, 
mylima mergelė 
nuostabi, keista.

Politiko paminklas tuo vertingas, 
kad jis tyli ir nieko nežada.

ŠEIMOS KERTELE
Pedagogika sako — vaikų au

ginimas nėra toks problematiš
kas, esą tik reikia vaikui laikyt 
vieną galą pilną, o kitą sausą.

—o—
— Ponas direktoriau, mano 

žmona reikalauja, kad jūs man 
daugiau mokėtumėt.

— Gerai, aš pasikalbėsiu su 
savo žmona.

Linksma musų kolonijose v
MAŽOJI LOS ANGELES 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Anupras — asmuo, kuriam 

iki režisierės Dalilos taip toli, 
kaip iš žemės iki saulės. Žurna
listas Scriba mano, kad jis tik 
tuomet išgarsės, kai išves į sce
ną Buridano asilą.

Birutininkės — kunigaikštiš
ka organizacija, kuri šelpia ne 
tik į vargą patekusį lietuvį, bet 
ir gerą tarnybą turintį generolą.

Juozas G. — sovietinių lietu
vių rašytojų knygų apologetas,* 
išvengti losangeliečių pasipikti
nimui pasprukęs į Cleveland, 
Ohio.

Dr. Jurkūnas ir dr. Pamatai
tis — Kultūros klubo laidotu
vių direktoriai, palaidoję tą iš 
rašyt. Gliaudos perimtą klubą 
nežinomoje vietoje; buvusieji 
klubo lankytojai didžiai pasipik
tinę, kad tos laidotuvės atliktos 
be jų žinios. Kaip nedalyvavę 
laidotuvėse, jie net nežino, kur, 
to klubo kapas, o taip norėtų- 
uždėti ant jo raudonų rožių vai
niką, suvilgytą savo ašaromis.

Karuža — toli į ateitį numa
tantis asmuo, kuris Los Ange
les mieste supirkinėja žemės 
sklypus busimiesiems savo vai
kų vaikams, kaip savo 
ty praneša Dyguldagis.

Tintais — lietuvių 
skaistybės saugotojas:
tituluoja Dyguldagio laikraštis; 
serenadų Andromachoms dai- , 
nuotojas. Sarpūna

laikraš-

kalbos 
taip jį

Mozartas ir tramvajai

Smulkus biznierius, atsikėlęs 
į Californiją, greit pralobo. Su 
pinigais atėjo ir noras būti pri
imtam į geresnę kompaniją, tai 
nusipirko namą Beverly Hills ir 
po kiek laiko pavyko būti pa
kviestam pietų garsaus filmų di
rektoriaus namuose. Po vaka
rienės visi susėdo muzikos kam
baryje, kur pianistas atliko ke
letą muzikos kūrinių. Baigiant 
namų šeimininkė kreipėsi į sve
čius:

— Dabar išgersim dar vieną 
dalykėlį mūsų visų taip mėgia; 
mo Mozarto.

— O, Mozarto! — nudžiugo 
gavusi progą pasirodyti visus 
pažįstanti žmona. — Dar vakar 
mačiau jį. važiuojantį penkto 
numerio autobusu į Santa Mo
nica.

Kambaryje svečiai persimetė 
reikšmingomis šypsenomis.Vyks 
tant namo, vyrelis užsipuolė 
žmoną;

— Sakiau tau kuo mažiau 
'aušinti burną! Jau apie mus 
visi turėjo gerą nuomonę, o tu 
viską sugadinai!

— Aš pati pajutau, kad pasa
kiau kažką ne taip, — nusiminė 
žmona. — Koks buvo reikalas?

— Gal būtų galima bažnyčio
se įrengti “rėksnynus”? .. ..

“Laiškai Lietuviams”

— Tokios kvailos tikrai rei
kia dar paieškoti! — pyko vy
ras. — Nejaugi nežinai, kad nu
meris penktas visiškai nevažiuo
ja i Santa Monica?
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