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Vilniaus vidaus istoriją skaitant
Dr. Adolfo Šapokos paminklinis veikalas

Kai 1939 m. spalio 10 d. ra
dijas pranešė mums apie Vil
niaus grąžinimą Lietuvai, 
džiugsmo banga nuaidėjo kraš
te. Džiugesys nustūmė bent lai
kinai į šalį kitas sunkinančias 
aplinkybes ir čia pat vykstan
čio karo grėsmę. Vilniaus grą
žinimo įspūdžio paveikti mes 
lyg nesupratome lemiamų pa
sėkų, kurias nešė sovietinių 
įgulų įsibrovimas į mūsų kraš
tą. Tiesa, nedavė mūsų visuo
menei progos to suprasti ir tuo
metinė vyriausybė, kuri oficia
liais pranešimais "švelnino” su
sitarimą dėl sovietinių įgulų. 
Tat spontaniškos — o ne prie
vartinės, kaip kartais rašoma 

demonstracijos įvyko Kaune 
spalio 13 d. Karo muziejuje 
ir prie Prezidentūros. Ir minios 
džiaugsmas tikrai buvo nuošir
dus. Tik demonstracijas lydėjęs 
komunistinių gaivalų išsišoki
mas ir po jų vykusios jų išdai
gos temdė mūsų vilnietišką 
nuotaiką ir ženklino tamsią 
ateitį.

Vilniaus grįžimo nuotaikose
Po to nekantriai laukėme 

dienos įžengti į savo sostinę ir 
pradėti joje šeimininkauti. O 
sulaukę tos dienos, susirūpino
me ir kultūriniu žygiu į ją pir
moje eilėje mūsų Alma Mater 
įsteigimu joje. Vietoje buv. len
kiško Stepono Batoro universi
teto pradėjo veikti mūsų keli 
iš Kauno perkelti fakultetai, 
tarp jų ir humanitarinis.

Humanitarinių mokslų dėsty
tojams, pagautiems lietuviškos 
Vilniaus nuotaikos, rūpėjo skai
tyti kursai, susieti su mūsų 
sostine. Tuo būdu, pvz., M. Bir
žiška skaitė apie senąjį Vilniaus 
universitetą ir iš paskaitų kilo 
veikaliukas: Senasis Vilniaus 
universitetas (1940). Ta pačia 
nuotaika vedinas atsidėjo Vil
niaus praeičiai ir A. Šapoka, 
ėmęs rinkti medžiagą plačiai
užsimotai, net kelių tomų, isto
rijai. O kiek vėliau, po pirmo 
bolševikmečio grįžęs į universi
tetą, pradėjo skaityti ir epizo
dinį Vilniaus istorijos kursą. Iš 
surinktos medžiagos bei išsi
vežtų paskaitų užrašų ir suda
rytas veikalas “Senasis Vil
nius”, su antrine antrašte: Vil
niaus miesto istorijos bruožai 
iki XVII a. pabaigos.

Miesto pradžios problema
Čia minimas Šapokos veika

las yra Vilniaus vidaus istorija, 
atseit, skirtas miesto pradžiai, 
augimui ir jo vidaus buičiai 
amžių slinktyje pavaizduoti. 
Tik pirmosios dvi dalys, kai-

Šiame numery:
• A. Šapokos “Senasis Vil

nius.”
• Lituanistikos instituto su

važiavimas.
• K. Donelaičio kūrybos pa

laikai.
• “Hamleto” ištraukos.
• Amerikietis apie V. Krėvę.
• Ar J. Šliūpas nebuvo lais

vamanis?
• Jonas Aistis atsako A. J. 

Greimui.
• Jaunosios kartos kultūri

nės pastangos.
• Moterų gyvenimas.

J. JAKŠTAS

bančios apie istorines aplinky
bes, iš kurių išaugo miestas, 
yra daugiau išlaukinės istori
jos pobūdžio. Pirmiausia auto
rius sutraukia įvairius spėlioji
mus apie Mindaugo sostinę ir 
daro pagrįstą išvadą, kad Min
daugo valdžios centras turėjo 
būti srityje Volinės metraščio 
pavadintoje “Lietuva” (Litva). 
Bene pirmas bus Vilniaus isto
rikas Lowmianskis laikęs ją 

I)r. Adolfas Šapoka

ypatinga sritimi, kurią Šapoka 
lokalizuoja pietų vakarų Aukš
taičiuose, t. y. paneriuose bei 
vėlyvesniame Vilniaus krašte. 
Tuo būdu Vilniaus žemė buvu
si Lietuvos valstybės užuomaz
ga.

Apie pačius Vilniaus prad
menis kalbėdamas, autorius 
daug dėmesio skiria M. Lima- 
nowskio teorijai, kildinančiai 
Vilnių iš ekonominių bei geo
grafinių sąlygų. Reikia pažy

KRISTIJONAS DONELAITIS

V. Jurkūno medžio raižinys

mėti, kad gan rimtus ir pagrįs
tus Limanowskio išvedžiojimus 
perėmė ir V. T. Pašuto, Vil
niaus pradžią aiškindamas. 
(Žiūr. jo Orazovanie Lit. Go- 
sudarstva, 1959, 266 psl.) Ta
čiau A. Šapoka koreguoja kiek 
Limanowskio samprotavimus ir 
teigia, kad dėl patogių gynimo
si sąlygų pirmiausia buvo 
įkurta pilis, ir paskui aplink ją 
išaugo miestas. Mūsų moksli
ninko prielaida iš tikrųjų ver-1 
ta rimto dėmesio. Ji atitinka 
dabar vakaruose vyraujančią 
pažiūrą, atstovautą, pvz., žy
maus belgų istoriko H. Pirenne, 
pagal kurią daugiausia pilys 
(burgi) davusios miestams pra
džią. Šią teoriją ypač remia 
angliškas miesto vardas town 
“užtvara”, plg. vok. Zaun ir 
slavišką gorod.

Vilniaus pilių klausimas
Tikra Vilniaus vidaus istori

ja prasideda nuo III dalies, kur 
aprašomos pilys ir ryšium su 
jomis kovos su kryžiuočiais. 
Šiuo atveju turima reikalo su 
trimis pilimis — dviem pačia
me Gedimino kalne: Aukštuti
ne ir Žemutine, ir trečiąja kaž
kur kitur. Puzinas ir Pašuto 
spėja, kad trečioji pilis galėjo 
būti Trijų Kryžių, Bekešo (ar 
Stalo) kalne. Bet Šapoka linkęs 
manyti trečiąją pilį buvus “čia 
pat prie Aukštutinės pilies” (59 
psl.). Vadinasi, buvusi trilypė 
Vilniaus pilis, kuri sudariusi 
vieną gynimosi sistemą. Atro
do, daugiau priimtinesni Puzi- 
no ir Pašutos spėliojimai, kad 
trečioji pilis buvusi atskirta 
upės nuo likusių dviejų. Mat, 
vokiečių kronikininkai, Posilgė 
ir Vygandas, kalba, kad kry
žiuočiai 1390 m. paėmė pirma 
pilį su miestu, paskui peržengė 
upę per pastatytą tiltą ir puo- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kristijono Donelaičio kūrybi
nį palikimą, kaip daugeliui jau 
žinoma, sudaro šešios pasakė
čios ir jo garsioji keturių dalių 
poema “Metai”. Visi šie kūri
niai yra eiliuotiniai, parašyti še- 
šiapėdžiu ritmu, arba hegza
metru. Šiokiu ritmu, kaip žino
me, rašė graikų Homeras, ro
mėnų Virgilijus, Horacijus ir 
kiti antikinės literatūros poetai. 
Kadangi šiokia forma antikinės 
literatūros poetų buvo rašomi 
karžyginio epo veikalai, tai ir 
toji eiliavimo forma imta va
dinti verstis heroicus, t. y. he
rojinė poezija.

Literatūros istorikų tvirtini
mas, jog su antikinėmis poemo
mis Donelaitis buvo pakanka
mai susipažinęs, šiandien nebe
kelia jokios abejonės. Gerai 
mokėdamas graikų ir lotynų 
kalbas, jis be tarpininkų galė
jo skaityti tiek Homerą, tiek 
Virgilijų, apie kuriuos ir pats 
viename savo laiške su pagarba 
užmena. Tačiau mūsiškis Done
laitis, tasai Tolminkiemio Ho
meras nei antikiniu karžygiu

PARTIZANO MOTINA

Ramojaus Mozoliausko skulptūra

Kristijono Donelaičio 
kūrybos palaikai

Šiandien sukaktuvinis vakaras Jaunimo centre

Odisėjumi, nei Enėjumi, kaip 
matome, nesižavėjo. Nors rašė 
homerinės formos schema, bet 
savo herojais pasirinko ne odi- 
sėjinio tipo vyrus, o tokius nie
kam literatūriniam pasauly dar 
nežinomus Vyžlaukio baudžiau
ninkus, kaip Slunkių, Dočį ar 
Pelėdą. Ir savo poemą, kaip ži
nome, rašė tokiu metu, kada vi
soje Europoje klasicizmo sro
vės rašytojai tebesigardžiavo 
senąja graikų ir romėnų litera
tūra, o beįsigalinčio sentimen
talizmo romanai, kaip Samuelio 
Ričardsono “Clarissa” su salio- 
niniais personažais, Anglijoje 
kone iš proto varė ne tik mo
teris, bet ir vyrus. O tuo tarpu 
gi mūsiškis epikas Donelaitis 
vieton grafų ir damų, vieton 
sentimentalių džentelmenų į li
teratūrinę sceną įveda kaimietį 
baudžiauninką su natūraliu jo 
elgesiu ir liaudiška jo kalba, ku
ri vietomis dar šiandien mums 
atrodo net obsceniška.

(Nukelta į 3 psl.)

LITUANISTIKOS RĖMAMS IR 
UŽMOJAMS PLATĖJANT
Lituanistikos Instituto suvažiavimas VVashingtone

Gegužės 2—3 dienomis Wa- 
shingtone Dupont Plaza vieš
butyje įvyko pirmasis Litua
nistikos Instituto suvažiavi
mas, svarstęs tolimesnės savo 
veiklos planus. Jame dalyva
vo 21 narys. Pažymėtinas dve
jopas suvažiavimo aspektas — 
viešoji dalis, t. y. moksliniai 
pranešimai, kurių klausėsi ne 
tik Instituto nariai, bet ir visi, 
kas tik norėjo, ir tik Instituto 
narių posėdžiai, kuriuose buvo 
svarstomi organizaciniai reika
lai.

Paskaitų buvo trys: dr. Vin
co Maciūno “Naujoji medžia
ga apie Strazdą”, dr. Jurgio 
Gimbuto “Mažosios Lietuvos 
antkapiniai paminklai (krikš
tai)” ir dr. Juozo Jakšto “Nau
joviškas V. T. Pašutos Lietu
vos valstybės pradžios aiškini
mas”. Kadangi paskaitininkai 
buvo savo srities specialistai, 
tai, suprantama, ir paskaitos 
buvo moksliškai dalykinės, ta
čiau ir nespecialistams leng
vai suprantamos ir įdomios 
Dėl to jų pasiklausyti buvo 
atėję nemaža ir svečių. Pažy
mėtinas vienas sutapimas. Tuo 
metu Washingtone viešėjo ir 
Sovietų istorikas Pašuta, ku
rio veikalas “Lietuvos valsty
bės sukūrimas” kaip tik ir bu
vo vertinamas suvažiavime. 
Pašuta, iš kažkur nugirdęs 
apie tą suvažiavimą, per ame
rikiečių įstaigas pareiškęs no
ro jame dalyvauti. Instituto 
nariai pasirodė tuo klausimu 
nevienos nuomonės: kai drą
sesnieji norėjo atsakyti wel- 
come, tai bailesnieji pasakė 
no, ir Pašuta susirinkime ne
dalyvavo. O jis čia būtų išgir
dęs įdomių dalykų. Pažymėti
na, kad nors Pašutos veikalo 
metodas yra marksistinis, ta
čiau Marksą savo veikale jis 
mini tris kartus, o mūsų isto
riką daktarą K. Avižonį per 
penkiasdešimt kartų ir labai 
plačiai naudojosi Avižonio di
sertacija, kuri liečia taip pat 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
laikus. Pašuta panaudojo ir ki
tų “buržuazinių” lietuvių isto
rikų darbus ir visus juos sužy
mi bibliografijoj, tuo būdu pa
rodydamas ir mūsų “tarybi
niams’’ istorikams, kad nėra 
ko bijoti pasinaudoti bei pa
cituoti ir “netarybinius” isto
rikus.

Pirmos suvažiavimo dienos 
vakare buvo bendra vakarie
nė, kurioje dalyvavo Instituto 
nariai ir svečiai. Tuo metu įvy
ko ir literatūros vakaras, ku
riame savo kūrybos paskaitė 
Instituto nariai Jonas Aistis, 
Kostas Ostrauskas ir Antanas 
Vaičiulaitis.

Tarp Instituto organizacinių 
reikalų, kurie buvo svarstomi 
suvažiavime, buvo statuto pa
pildymas bei patikslinimas. 
Vykdomiesiems organams ša
lia prezidento, kuriuo šiuo me
tu yra dr. Jonas Balys, nutar
ta dar išrinkti viceprezidentą 
ir sekretorių. Tačiau bene 
svarbiausia naujiena tai Insti
tuto rėmų išplėtimas, nutarus 
sudaryti keletą naujų skyrių, 
tarp kurių pažymėti Lietuvių 

spaudos istorijos ir bibliografi
jos ir Lietuvos teisės bei so
cialinių mokslų skyriai. Šio 
pastarojo skyriaus siūlytojai 
savo nusistatymą motyvavo 
tuo, kad a) lituanistika su
prastina plačiau, apimant ne 
tik kalbą, literatūrą, istoriją, 
etnografiją, bet ir tokius su 
lietuvių tautos gyvenimu su
sijusius dalykus, kaip teisė, fi
losofija, socialiniai mokslai ir 
kt., ir b) LI turėtų suburti 
kuo daugiausia intelektualinių 
pajėgų bendram organizuo
tam darbui, nes kitos panašios 
organizacijos ar institucijos 
išeivijoje neturime. Iki šiol 
buvo taip, kad kai kuriems 
Instituto nariams ar gali
miems nariams nebuvo sky
riaus, kuriame jiems būtų tin
kama vieta. Pvz. prieš suva
žiavimą Instituto nariais buvo 
priimti dr. T. Remeikis ir dr. 
V. Kavolis ir įjungti istorijos 
skyriun, kur vargu jie pagal 
savo specialybę tinka, Apla
mai buvo reiškiamas nusista
tymas, kad Institute palaiky
tini ar steigtini tokie skyriai, 
kuriems esama pakankamo 
skaičiaus darbininkų. Tuo tar
pu naujam Lietuvos teisės bei 
socialinių mokslų skyriui kan
didatų buvo minima bene dau
giausia. Ir dar pažymėtina, 
kad tuo būdu atidaromas ke
lias Institutan įsijungti jauna
jai mūsų akademikų kartai, 
kas yra juk svarbu kiekvienai 
institucijai, norinčiai kiek il
giau egzistuoti.

Suvažiavime sudaryti ir nau
jų skyrių branduoliai (iš trijų 
asmenų), kurie vėliau pateiks 
savo skyrių kandidatų sąra
šus LI tarybai patvirtinti. Be 
aštuonių naujų narių, kurie bu
vo priimti prieš pat suvažiavi
mą ir jau paskelbti spaudoj, 
pačiame suvažiavime Instituto 
nariais išrinkti dar St. Barz- 
dukas, Alf. Cipkus, J. Damaus
kas, K. Karpius, D. Krivickas, 
Br. Kviklys, V. Liulevičius, 
kun. J. Prunskis ir A. Ružan- 
covas. Tuo būdu šiuo metu 
tikrųjų Instituto narių yra 
apie 40. Suvažiavime sudary
tos dar dvi komisijos — viena 
Instituto metraščiui redaguo
ti ir antra koordinuoti mono
grafiniams leidiniams, kaip 
Lietuvių tautos kultūros isto
rija ir pan.

Instituto leidiniams lėšų pa- 
rūpinimas yra darbas Iždo Ta
rybos, kurios pirmininku šiuo 
metu yra Adolfas Baliūnas. 
Suvažiavime buvo perskaitytas 
ii jo pranešimas.

Suprantama, kad svarbiau
sias Instituto dalykas yra ne 
skyrių ar narių skaičiaus pa
didinimas, komisijų sudary
mas, nutarimų bei rezoliucijų 
skelbimas, bet darbai, kurie 
bus dirbami prie rašomojo sta
lo. Tik jie parodys, kiek toB 
rūšies institucija yra pajėgi 
ir naudinga.

Beje, dar vienas mažmožis. 
Suvažiavime paskleistas tik ką 
iš Chicagos atėjęs informacinis 
lapelis apie LI tikslus, nariuB 
ir kt. Lapelis nespėjo ateiti, o 

(Nukelta į 2 psl.)
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Miesto sienos istorija

»' (Atkelta iš 1 psl.) 
lė kitas dvi pilis. Bet tai vis 
prielaidos ir trečios pilies vie
tos klausimas dar laukia galu
tinio sprendimo, - jei jis, apla
idai, galimas. Šapokos įrodinė
jimai apie pilies trilypumą ir 
net Kreivosios suplakimą su 
Žemutine būtų gan svarūs, jei 
nesipriešintų kai kuriems bend- 
ralaikiams šaltiniams.

Pilies aplinkos skyriumi iš
ryškinama centrinė josios pa
dėtis Vilniaus mieste ir ypač 
jos apimtyje buvusi šv. Onos 
bažnyčia, šalia įdomių ir savai
mingų išvedžiojimų ’ apie Šv. 
Onos bažnyčią pilyje būtų bu
vę ne pro šalį duoti kaj kuriu 
žinių ir apie seniausią katedrą, 
apie kurią vos labai trumpai 
užsiminta.
Miesto augimas ir renesansinis 

žydėjimas
Viena ilgesnių dalių (IV), skir 

ta miesto santvarkai, rodo, kaip

Adolfo Šapokos knygos viršelis

I

I

Vilnius pounijiniais laikais vi
josi Vakarus ir savo gautąja 
Magdeburgijos teise prilygo 
fluropos miestams. Čia parodo
ma, kaip miestas išsisuko iš 
vietos1 administracijos ir savo1 
vaito ir magistrato valdomas 
paliko priklausomas vien d. ku
nigaikščiui. Gan nuodugniai su-, 
minimos jam. d. kunigaikščių 
duotos lengvatos nuo Jogailos 
iki Stepono Batoro laikų. Bet 
Vilnius paliko ilgus amžius ti
pišku feodalinės epochos mies
tu su savomis jurisdikcijomis 
(žmonių, paprastai, jursdikomis 
Vadintomis). pagal kūnas mies
te įsiterpusios žemės, namai ir 
kitokios nuosavybės buvo išim
tos iš miesto valdžios ir tepri
klausė vyskupui, didžiūnams ar 
vienuolynams. Kad jurisdikci
jos, ypač didžiausioji — vysku
po, įnešdavo daug netvarkos į 
miesto gyvenimą, mūsų auto
mis neužmiršta pažymėti. Ta
čiau jų naikinti niekas nesiėmė 
net iki rusų okupacijos (1795), 
kada vagas miestas paverstas 
vienu administraciniu vienetu.

Dalis (V), pavadinta Vilniaus 
augimas, skirta apie miestą 
duodamų žinių apžvalgai paski
rų valdovų, nuo Vytauto iki 
Zigmanto Augusto, valdymo 
laikais.' Suminimos kai kurios 
valdovų duotos miestui teisęs 
ir jį ištikusios nelaimės, kaip 
epiderhijos, gaisrai, šieji buvo 
Itin dažni ir dėl menkos prieš
gaisrinės apsaugos ir gausių 
medinių pastatų labai nuosto
lingi. Daugiausia kalbame apie 
Vilnių Zigmanto Augusto lai
kais ir šie laikai vadinami re
nesansu. Iš tikrųjų, 16 a. dar 
buvo iš Italijos sklindančio re
nesanso laikmetis ir jis pasie
kė Lietuvą. Zigmanto Augusto 
Išrinkimas Lietuvos d. kuni
gaikščiu dar tėvui gyvenant ir 
jo pasirinkimas gyventi Lietu
voje davė renesansui toną. Gy
vai ir įspūdingai vaizduojami 
karališki dvarai, kuriuose virė 
ištaigingas gyvenimas su puo
tomis, maskaradais, turnyrais, 
riterių varžybomis ir medžiok
lėmis. Kunigaikščiu sekė didi
kai ir visame mieste, pasak au
toriaus, “įsigalėjo vakarietiško 
ftobilitęto ideologija’ ’(155 psl.).

1

Vakarietišką renesansą Vilniu
je ženklino be neįprasto puoš
numo dar kultūriniai užmojai: 
bibliotekos, paveikslų galerijos 
organizavimas, menininkų, ar
tistų ir mokslininkų telkimas, 
žodžiu sakant, Vilnius Zigman
to Augusto metu pasiekė savo 
puošnumo apogėjaus ir Šapo
ka tai labai gražiai ir su įdo
miomis smulkmenomis pavaiz
davo.

Visai skirtinga dalis (VI) — 
Vilniaus apsauga. Ji skirta 
Aleksandro metu pradėtai sta
tyti tvirtovei aprašyti. Čia mū
sų autoriui puikiu vadovu de
rėjo L. Žytkovičiaus veikalas 
apie Vilniaus sutvirtinimus ir 
jų nugriovimą. Šapoka diskur- 
syviškai nubrėžia tvirtovės li
niją, kiek smulkiau kalba apie 
jos išvaizdą ir daugiausia vie
tos skiria jos bokštų ir vartų 
aprašymui. Vartų, bokštų ir 
sienos išvaizda aprašoma pagal 
rašytinius šaltinius ir išlikusius 
piešinius. Sekama jų istorija 
iki XVIII a. pradžios, atseit, iki 
nugriovimo. Savaimingas sky
relis (4) — Sienos nugriovimas, 
liečiąs jau rusų šeimininkavi
mą mieste, ir jųjų užmojis nu- 

. griauti sieną mūsų istoriko api
būdinamas “barbarizmo” vardu 
(184 psl.). Apibūdinimas, ro
dos, per aštrus ir istorišku po
žiūriu vargiai pateisinamas. IV1< 
Griaudami sieną rusai vargiai 
sąmoningai kėsinosi į Lietuvos 
D. Kunigaikštijos paminklą ir 
greičiausiai vadovavosi praktiš
kais sumetimais. Juk ir Euro
pos miestuose daug kur rasime 
sunaikintas viduramžines tvir
toves, kurios dabar styruotų 
pačiuose centruose ir trukdy
tų miestų augimą. Tik išlikę 
gatvių ar kokių statybų lieka
nos kartais liudija apie buvu
sias tvirtoves. Skaitytojas čia, 
rodos, galėtų pasigesti auto
riaus paaiškinimų ryšium su 
sienos nugriovimu, kaip išliko 
josios dalis besišliejanti iš abie
jų pusių prie Aušros Vartų ir 
pačių Vartų istorijos. Galimas 
daiktas, kad autorius šį dalyką 
sąmoningai praleido, numatęs 
tam ženkliausiam mūsų sosti
nės paminklui atskirą studiją 
tolimesniuose tomuose.

Savaimingai įdomūs epizodai 
apie Neries tiltą bei Žaliojo til
to istoriją ir apie aprūpinimą 
miesto vandenimi, rodos, nebū
tų tikę šiai daliai. Jie geriau 
derintųsi prie miesto augimo 
dalies, kur nagrinėjami visoke
riopi, taip sakant, pilietiški kū
riniai, o ne apsaugos.

Daugiau referuojamojo po
būdžio yra dalis (VII) apie am
žininkų Vilniaus aprašymus. 
Aprašymai duodami in extenso 
su kai kuriomis pastabomis. 
Dirbtini ir iš piršto išlaužti ap
rašymai, k. a. Brauno žemėla
pyje, tokiais ir pažymimi, o re
alūs ir patikimi, kaip Radvilos 
žemėlapyje, priimami.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios in
terjero skulptūrinis fragmentas 
(XVII amž.).

-■'į:-įp -į J

Aušros Vartų atikas su Lietuvos valstybės ženklu — Vytimi (XVI amž.)

Vilnius dabar. Kairėje — Gedimino kalnas su pilimi, centre — katedra, okupanto paversta meno galerija, 
nuėmus nuo frontono kryžių ir šventųjų statulas, ir dešiniau — katedros varpinė, kurios apatinė, ap
valioji dalis yra likutis vieno žemutinės pilies bokštų.

Miestas, valdovų apleistas
Paskutinės dvi dalys (VIII, 

IX) kalba apie miesto savival
dos nykimą nuo XVII a. ir 
miestiečių privilegijų siaurini- 
mus. O miestą pamažu slėgė ir 
savivaldą slopino vis labiau įsi
galinti bajorija. Bet ir šiuo tei
sių menkėjimo metu, kada mies
tas liko valdovų apleistas, jis 
vis dėlto puošėsi naujaisiais pa
statais, ypač bažnyčiomis. Baž
nyčių statytojai buvo didikai, 
vienuolių ordinai ir visuomeni
nės organizacijos, pvz., šv. 
Onos d-ja, pastačiusi nuostabią 
Šv. Onos bažnytėlę. Čia pat ap
rašomos Vilnių užgulusios ne
laimės: gaisrai, priešų švedų ir 

labiausiai rusų invazijos. Kny
ga baigiama suminėjimu kai ku
rių Vilnių ištikusių smūgių 
XVII a., rusų okupacijos išva
karėse.

Istorinė meilė Vilniui ir 
paminklinė trilogija

Senasis Vilnius yra pirmas 
išsamus lietuviškas veikalas 
apie mūsų sostinę. Visas dėsty
mas paremtas kritiškai išsijo
tais faktais, pasemtais kad ir 
ne visur iš pirmykščių šaltinių, 
tai bent iš patikimų istorinių 
veikalų. Autorius įgudusio is
toriko priemonėmis narsto fak
tus pasirinktai vedamai linijai 
ryškinti ir nesileidžia į bet ko
kias bendrybes ir neformuluoja 
įspūdingų išvadų. Tai žiningo, 
savo dalyke išsiprusinusio (vo
kiškai tariant, faehmano) isto
riko darbas. Darbas kruopščių 
ir nuodugnių šaltinių ir litera- 
ūros studijų vaisius. Ne kas 

kita, kaip naujai pakirdusi tau
tos meilė savo? sostinei galėjo 
prirakinti jį prie šio darbo. Gal 
būt, ši instinktyvi meilė kuždė
jo jam pasiimti ir išvežti iš Lie
tuvos sukauptus rankraščius. 
Šiuo atveju jam, matyt, svar
biau atrodė paimti dar nepa
bengtus spaudąi rankraščius 
nei visai baigtą ir spausdintiną 
veikalą: Švedų karas Lietuvoje 
1655—1660 ir su tą karą lie
čiančiu dokumentų tomu. O gai
la, kad tas svaigiems Lietuvos 
Įvykiams skirtas kūrinys nepa
imtas ir todėl paliks rankraš
tyje — kad ir nedings 
numatomą laiką, 
šioje pusėje, gal 
išvysti pasaulį.

Kad Šapoka, 
tariant, sirgo Vilniaus praeiti
mi, rodo jo susirūpinimas trem
tyje skelbti iš savo rankraščių 
straipsnius jau 1945 m. Augs
burge - Hochfelde pradėjusiuo
se eiti Žiburiuose ir parengimas 
nelietuviui skaitytojui leidinio 
apie Vilnių. Leidinys iš tikrų
jų buvo parengtas, bet išspaus
dintas vos 1962 m. Kaip paly

ne-
Jis, atsidūręs 
būtų galėjęs

jablonskiškai

ginimas rodo, angliškas leidinys 
sudarytas iš išsivežtų rankraš
čių bent iki XVII a. Tik jo po
būdis visai kitoks nei čia apta
riamo veikalo. Jis skirtas, taip 
sakant, išlaukinei Vilniaus is
torijai — pavaizdavimui cent
rinės Vilniaus vietos Lietuvos 
D. K-jos ir mūsų tautos buity
je nuo seniausių laikų iki 1939 
metų.

Jei prie dviejų čia suminėtų 
veikalų pridursime dar jo Vil
nius Lietuvos gyvenime (1954), 
tai gausime mūsų autoriaus Vil-

¥ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, I’rotezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t.
IRTHOPKDMOS TEHCNIKO8 LAB

Vai. 9-4 ir 6-8. BeMad. 8-1. 
2850 W. 63nJ St, Ohioago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS . ,
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 68 r d Street
. kasdien 10—12 vai. ,lr tol. v, 

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
uždaryta. Ligoniai priimami

PR 8-3228.

Vai.: 
vak. 
dieni 
susitarus.

Ofiso telefonas:__ ________
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medlcal Bnllding) Tel. LU 5-6446

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

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

Restd.: 8241 VVest 66th Pis 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki N; ___
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 tkl 8.

treč.

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 We»t 63rd Streeet 
Kampas 68-Sioe ir Californla 

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

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

Rez, UVAlbrook 5-8048

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

TH. 695-0533 Elgto 
<25 No. Llberty Street, 

Route 25, Elgin, Illlnoip 
Valandos pagal susitarimą

M. Ofiso HE 4-5848, res. HE 4-3824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv 1-4, vakar, 
intr., penkt. 1-8, treč ir šešt 
tusi tarus.

7-9. 
tik

rel ofiso HE 4-5758; Ren. HI 5-3225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 Wmt 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 8-9
Vai., ponkt. 10 v. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

reL ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6860
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAI, BLDG 

6448 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzle Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarėm* Jai na- 
ataUlzpla zkamklatl M I 93M.

niaus trilogiją. Trilogija yra 
paskutinė mūsų istoriko kūry
ba ir laikytina jo testamentiniu 
palikimu. Palikimas yra mūsų 
tautos meilės savai sostinei do
kumentas ir todėl brangintinas. 
Mūsų neužmirštamas istorikas 
pasistatė savąją trijulę tvirtą 
vilnelogo paminklą, kuris turė
tų pasilikti mūsų istorijoje. O 
lietuviškasis Vilnius būtų įpa
reigotas išsaugoti jį.

Adolfas Šapoka., SENASIS 
VILNIUS. ’ Vilniatis miesto. isto-, 
rijos bruožai iki XVII a. pabai
gos. Išleido tėvai pranciškonai. 
Iliustracijas tvarkė P. Jurkus. 
Velionio autoriaus biografiją 
paruošė S. Sužiedėlis. Knyga 
332 psi.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak.

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 We«t 71 st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad nuo 16 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal, susltaritna 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-8220 
Namų — rez. PRospect 8-S081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 8Srd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai  

rel. ofiso PO 7-6080, res. GA 3-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wert 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki i vai Trečlad ir šešt uždaryta.

Telefonas: GRovehlU 8-1525
DR. ALDONA JUŠKA 

akių ligų speciaust® 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 Weet Marųuette Romi 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už

daryta 
Ofiso Pli 8-1785. Res. 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. OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir šeš- 
tad tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING 

7156 South Western 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 s vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 238-2818.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 Weet 63rd Street
Tel — PRospect 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė — vidaus Ilgos . r; 

2454 West 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. Michlgan, Chicago 28, Dl. 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Narni): Beverly 8-3846

Pri6m. vai.: kasdien 6-8 v. ▼., Neit. 
M T. 9, K NreOladtaml — atdaryta.

LITUANISTIKOS

RĖMAMS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

jau ir paseno, nes tą pačią ir 
sekančią dieną padaryta nuta
rimų, kurie plikęitė informaci
nio lapelio duotiems (apie sky
rius, narius ir kt.). Tad ar ne
vertė jo tokį 7ląpelį išleisti ne 
prieš, o po ^spvažiavimo?

Suvažiavimui pasibaigus, ta
me pačiame' viešbuty įvyko ir 
Lituanus žurnalo redakcinio 
kolektyvo jitišėdis. Pasirodo, 
kad daugumą Lituanus redak
cinio kolektyvo sudaro taip 
pat LI nariai. L- D.

u L* r i '— ’ ■
Tel. RE 7-8810

OR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA,_LR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 'Ž-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ‘ir šeštadieniai* 

uždaryta
...................-.—-—t-., r.........................-—— 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 825-7687 

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VlbAus LIGOS
5159 So. Darnen Avenue 

Valandos? 1-9 p. p..
Išskyrus trečiadieni 

Šeštadieniais 10-5 v. p p
• ‘: .!---------------------------

Ofiso telefoną. — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzle Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 West 69tb 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 11 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2280.

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

k<?ičia stiklu* ir rėmus
4455 8. OalifornU Avė., YA7-7881
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šeSt. nuo 10 v. r.lki 1 po 
piet  ,

Res. tel. PR 8-6730
DR. L SEIBUTIS

Inkstų, pūslės Ii šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wc«t 
71st St. (71-oa.la .Dampbell Avenirt 
kam,mis), U-l. 776-2880; 30 N. Mietai- 
gun kve. Saite 808. tel. C»t 6-7764

Valandos pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REliance 5-4810 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: l-8>ip:;,.m. ir 6-8 p. m 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.
OfHso telef. fJLIffslde 4-2886 
Rezld. telef. VVAlbrook 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktiku ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2 — 4 ii 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų šeštadlenias nuo 1 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
BENDRA PRAK.T1KA ir MOTERŲ

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

Tel. PRospect 811223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 tkl 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimų.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 it Street
Priiminėja 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 West 69tb Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 fkl 4 Ir 6 iki 8 ▼. V. 
Šeštadlenias 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta
Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

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

Šeštad. nuo 2 itaf'Jv Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus
Tel. ofiso PR 6-6146. rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS1 IR CHIRURGAS 

2420 IVest Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki Ii 9! v. Ir 7 Ir 8 v. v. 

Treč. ir Šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South,Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0658 

Rez. 6600 So. Asbland Avenue 
VaL 11 v. ryto Iki 3 y. p. p. 6-1 v. ▼«



Shakespeart

Dvi Hamleto' ištraukos
Ištraukoj yra paimto* Iš ALFONSO NY

KOS - N1LICNO “Hamleto" vertimo lietuvių 
kalbom Jo verstąją tragediją išleidžia San
tara - šviesa. A. Nykos - Niliūno Shakes
peare’o vertimas ir leidinys bus prasmingas 
lietuviškasis akcentas, įsijungiąs j viso pa
saulio minimą 100 metų sukaktį nuo didžio
jo dramaturgo gimimo. RED.

TREČIOJO VEIKSMO PIRMOSIOS 
SCENOS PRADŽIA

Kambarys pilyje.
Įeina Karalius, Karalienė, Polonijus, 

Ofelija, Rozenkrancas ir Gildenstemas

KARALIUS. Ir jūs negalite užuolankom iš
gauti, 

Kodėl jisai taip pasimetęs siaučia 
Ir savąją dienų ramybę drumsčia 
Arsiu ir pavojingu šėlimu?

ROZENKRANCAS. Jis neslepia, kad jaučia
si pakrikęs, 

Bet neišduoda priežasties, ir tiek.
GILDENSTERNAS. Ir nesileidžia tiriamas. 

Pabandžius 
Ką nors iš jo išgauti apie tai, 
Tuoj pat gudriai prisidengia nuo mūsų 
Pamišimu.

KARALIENE. Kaip jis sutiko jus? 
ROZENKRANCAS. Oriai ir mandagiai. 
GILDENSTERNAS. Bet vis tik prisiversda- 

damas gerokai. 
ROZENKRANCAS. Mažai ko klausė, bet at

sakinėjo 
Mums ko laisviausiai.

KARALIENE. O ar kvietėt jį
Kur nors į pramogas?

ROZENKRANCAS. Madame, nutiko taip, 
jog pakeliui 

Mes pralenkėme aktorių būrelį.
Pasakėm jam, ir jis, tatai išgirdęs, 
Atrodo, pragiedrėjo. Jie dabar 
Yra kažkur dvare ir, kaip man rodos, 
Dar šiąnakt jam vaidins.

POLONIJUS. Tikrai; jis prašė,
Kad aš pakviesčiau Jūsų Didybes 
Išgirsti juos ir pamatyti.

KARALIUS. Širdingai ačiū! Aš džiaugiuos 
išgirdęs, 

Kad jam tai įdomu.
Malonūs Ponai, skatinkit ir kelkit 
Jo ūpą šiems džiaugsmams!

ROZENKRANCAS. Gerai, Valdove!

Rozenkrancas ir Gildenstemas išeina

KARALIUS. Miela Gertrūda, eikite ir jūs. 
Mes pakvietėme Hamletą slapčia, 
Kad jis čionai, tarytum netikėtai, 
Ofeliją sutiktų.
Jos tėvas ir aš, šnipai teisėti. 
Sustosim taip, kad, jo neregimi, 
Matytumėm, kas bus, ir pagal tai, 
Kaip ją sutikęs elgsis, mes teisingai 
Galėtumėm suvokti ir nuspręsti, 
Ar iš tikrųjų vien tiktai iš meilės 
Jisai taip kenčia.

KARALIENE. Aš tuoj pat einu;
O jums, Ofelija, tik palinkėčiau. 
Kad jūsų grožis, ne kas kita, būtų 
Jo siausmo priežastis. Dorybės jūsų 
Ir vėl jį sugrąžins į tiesų kelią 
Abiejų garbei.

OFELIJA. Kad taip būtų, Ponia!
Karalienė išeina

POLONIJUS. Tu vaikščiok čia, Ofelija. O 
mes, 

Šviesybe, šičia stokime. Ofelijai. Skaityk 
Šią knygą, kad jinai pabrėžtų tavo 
Vienatvę. Mes dažnai taip nusikalstam; 
Seniai įrodyta, jog patį velnią 
Gali apsimestu pamaldumu 
Savy užcukrinti.

KARALIUS į šalį. Kiek daug tiesos! 
Jo žodžiai šie, tartum botagai, čaižo 
Man sąžinę. Dažytas kekšės skruostas 
Ne toks šlykštus po dirbtina danga. 
Kaip mano nuodėmė po melo žodžiais. 
Kokia sunki našta!

POLONIJUS. Girdžiu — ateina. Traukitės, 
Šviesybe.

Karalius su Polonijum išeina, Įeina 
Hamletas

HAMLETAS. Būt ar nebūt — štai klausi- 
simas. Ir kas gi 

Yra kilniau: ar dvasioje iškęsti 
Strėles ir akmenis rūstaus likimo, 
Ar griebtis ginklo prieš marias nelaimių 
Ir baigti jas kovoj? Numirt — užmigt, 
Ir viskas, šitaip pagaliau nutraukti 
Širdies skausmus ir begalybes smūgių, 
Kuriuos paveldi kūnas, — štai ko mums 
Uoliausiai reiktų siekt! Numirt — užmigt; 
Miegot, galbūt sapnuot: tai čia kliūtis! 
Nes kas sapnuosis amžinai užmigus

Ir nusimetus žemiškus varžtus? 
Tai mus ir stabdo; ir tiktai dėl to 
Nelaimės mūsų taip ilgai gyvena. 
Nes kas gi kęstų rūsčią laiko rykštę, 
Puikuolio panieką, engėjo smurtą, 
Pamintą teiBę, meilės atstumtos 
Kančias, valdžios skriaudas ir neteisybes, 
Jei tik galėtų visa tai lengvai 
Užbaigti durklu? Kas gi prakaituotų 
Po gniuždančia gyvenimo našta?
Bet baimė to, kas mūsų laukia mirus — 
Neatrastos šalies, kurią pasiekęs, 
Negrįžta joks keleivis, žlugdo valią 
Ir verčia esamąjį blogį vilkti, 
Nejieškant naujo, nepatirto mums. 
Taip sąmonė paverčia mus bailiais, 
Ir įgimtąją ryžtingumo spalvą 
Suluošina išblyškusi mintis, 
O užmojai lakaus momento puikūs, 
Neryžtumu iš kelio iškreipti, 
Praranda veiksmo vardą. Bet tyliau! 
Ofelija! — O Nimfa, prisimink 
Ir mano nuodėmes maldoj!

OFELIJA. Gerai.
Kaip jums lig šiolei sekės, Prince?

HAMLETAS. Dėkoju nuolankiausiai: pui
kiai, puikiai. 

OFELIJA, čionai, mielasis Prince, atmini
mai, 

Kuriuos aš jums jau taip seniai norėjau 
Grąžinti. Imkite, štai jie!

HAMLETAS. O ne!
Aš niekad nedaviau to jums.

OFELIJA. O, Prince! Puikiai žinote, jog da
vėt;

Ir šiuos žodžius, taip švelniai parašytus; 
Bet jiems netekus kvapo ir nuvytus, — 
Prašau! Iš rankos neištikimos 
Kilni dvasia nenori dovanos.

TREČIOJO VEIKSMO TREČIOJI SCENA

Kambarys pilyje. 
Įeina Karalius, Rozenkrancas ir 

Gildenstemas
KARALIUS. Nemėgstu jo. Taip pat saugu

mui Mūsų 
Jo siautėjimas gresia. Pasiruoškit; 
Raštus kelionei gausite tuojau, 
Ir jam reikės išvykti su jumis 
Į Angliją. Mums padėtis neleidžia 
Pakęsti nuolat augančio jo šėlsmo 
Grėsmės šalia savęs.

GILDENSTERNAS. Mes būsim pasiruošę. 
Juk tai šventa ir religinga baimė: 
Globoti aibes tų, kurie gyvena 
Ir minta Jūsų Didenybės esimu!

ROZENKRANCAS. Jau net ir atskiras žmo
gus privalo, 

Sukaupęs dvasios pajėgas visas. 
Pavojų vengti, — tuo labiau tasai, 
Kurio gerove tiek gyvybių laikos. 
Mirtis valdovo, tartum praraja, 
Nutraukia visa, kas arti, į gelmę. 
Jis — lyg didžiulis ratas, kurs, įkeltas 
Aukščiausiojon kalnų viršūnėn, laiko 
Galingais savo stipinais daugybę 
Pritvirtintų mažų daiktų, kurie, 
Šiam krintant, krinta su baisiu trenksmu, 
Dalindamies jo likimu kiekvienas. 
Karalius net neatsidūsta vienas.

KARALIUS. Tad ruoškitės į šią kelionę 
skubią: 

Tik šitaip mes supančiosime siaubą, 
Kurs vis dar vaikščioja laisvai.

ROZ. ir GILD. Skubėsim.

Abu išeina. Įeina Polonijus
POLONIJUS. Dabar pas motiną jis eina, 

Pone.
Už kilimo užėjęs paklausysiu, 
Kas bus. Laiduoju, kad jinai sudraus. 
Tad, kaip jūs sakėte, ir išmintingai, 
Gerai bus, jeigu dar kas nors išgirs, 
Be motinos, kuri iš prigimties 
Jau šališka. Dabar — sudie, Šviesybe. 
Prieš gulant jums užsuksiu dar pranešti, 
Kas naujo.

KARALIUS. Ačiū jums, mielasis Pone.

Polonijus išeina
O, kaltė- mano šlykščiai dvokia dangui, 
Ir slegia pats pirmasis prakeikimas: 
Užmušti brolį! Melstis negaliu, 
Nors ir valia, ir noras lygiai traukia. 
Tvirčiausius siekius parbloškia jinai, 
Ir aš tarytum prieš du darbu stoviu 
Ir nežinau, kurį pirmiau pradėti. 
Kažin, jei toji prakeikta ranka 
Nuo brolio kraujo dukart padidėtų, 
Ar nepakaktų danguje lietaus 
Nuplauti ją baltai — kaip sniegas? Kam gi 
Tuomet malonė, jeigu ne apginti 
Nuo pikto? Ar malda neturi dvigubos 
Jėgos — neleisti kristi ir išmelsti 
Malonę puolus? Nusidėjau, o dabar 
Aukštyn pažvelgsiu. Betgi kaip man 

melstis?
“Atleisk tą šlykščią žmogžudystę”? Ne,

I

I

ir CS111V10

p
*apr -nr CuiFn i5aM?t4 fitttiFf*

tart, hucL* brolau' F. t tre ha tano
Į- 41: U11C ?

mivo taipjau, Fa tvfiFia laivo tutriij’?
C u tu, t'.’j įviifi ar uvctfs, a v ^tirs ra: mc* 

tieji ?
tr yatytpiF man l'to'au 1 jau barti reifrtu. 

’v'Cr, tu per toFt
KoSd ta.r ...tav n l.tnFc l~amc!ufe mano!
Jtapi i.tu ti'^vF.v lV.-rliū vfr t.utgel turrčtamė, 
Jh faivo Suppiuuiė iš priimu ntufu jiv<jot>anifi ' 
3.1F ne nu: u butui vv. Kaunvna gera iin.ii;r|iti. 
Kotf. LtK <Sa«5rae jn, ir pu bert Karta rci 

l'ėtu;
Oi’.! - tinnai FoF* (Trufas y r, ant tStogo manytis 
fitĮV Frltiu# tvaiEdu* priimu, ir ulauartt. 
pneguni nu ivanagu piFtu, piFtu lupti-ulu 

uvf.
Kristijono Donelaičio pasakėčių pirmosios laidos (1824) puslapio 

fragmentas. Pirmasis jų leidėjas — Liudas Gediminas Rėza.

AMERIKIETIS APIE VINCĄ KRĖVĖ
CHARLES ANGOFF*)

Laikui bėgant, darosi visiškai 
aišku, kad Vakarai, o tikrumo
je ir visas pasaulis, nežinia ko
kiais sumetimais ignoruodami 
trijų Pabaltijo valstybių (ka
daise laisvų ir nepriklausomų 
bendruomenių, dabar, deja, so
vietinio koloso “išlaisvintų") li
teratūrinę produkciją, yra nu
stoję gilaus meninio pasigėrėji
mo. O jos turi seną ir didingą 
istoriją, ir taip pat seną ir pasi
didžiavimo vertą kultūrą. Jų 
modernioji kultūra, ypač jų li
teratūrinė kūryba, taip pat ver
ta pagarbos.

Kas ypač svarbu jų moder
niškoje prozoje, bent amerikie
čio stebėtojo nuomone, yra tur
tingas šitų kraštų folkloras ir 
jų rašytojų nuostabus mokėji
mas tą folklorą panaudoti indi
vidualinei kūrybai. Nė vienas 
kritikas negali nusiskųsti (ko 
negalima pasakyt apie ameri
kiečius rašytojus), kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos rašytojai 
nepanaudotų, Van Wyck Brooks 
žodžiais parafrazuojant, “pa
naudoti vertos praeities”. Gi 
vienas iš geriausiai mokančių 
panaudoti savo krašto praeitį, 
ypač jo folklorą, yra Vincas 
Krėvė. Jis instinktyviai žino tai, 
ką “socialiniai mokslininkai” 
mėgino apspręsti "moksliškai”, 
kad legendos ir senos, tradici
nės tautos pasakos yra jos tik
roji istorija. Legenda ištrykšta 
iš pačių bendruomenės gelmių, 
atspindi joB savitą charakterį 
ir išskiria ją iš kitų bendruo
menių. Legenda yra labiausia 
pasididžiavimo verta tautos 
nuosavybė.

Pirmoji šios rinktinės apysa
ka “Išsibarė” yra be galo pa-

*) Rašytojas Charlcs Angoff, 
The Literary Review redaktorius 
ir Fairleigh Dickinson bei New 
Yorko universitetų profesorius, 
šiuo metu skaito paskaitas įvai
riuose universitetuose. Jis yra pa
rašęs Manyland Books leidyklos 
leidžiamami Vinco Krėvės apysa
kų rinkiniui “The Herdsman and 
the Linden Tree” įvadą, kurio lie
tuviškąjį vertimą čia ir spausdina
me.
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prasta. Traibėnas, kuriam ne
sisekė su javais ir dėl to jam 
susidarė sunkumų jo visuome
ninėj pozicijoj, ypač jo parapi
joj, žada nueiti pas savo klebo-

Vincas Krėvė - Mickevičius

ną ir, kaip sakoma, išlieti vis
ką į akis. Bet kada ateina lai
kas visa tai įvykdyti, kunigo 
orumas ir jo pozicija taip pa
veikia Traibėną, kad, užuot iš
sibaręs, jis įteikia auką, žymiai 
didesnę, negu leistų jo finansi
nis pajėgumas, tačiau tokią bū
tiną jo savimeilei patenkinti. 
Temos atžvilgiu čia nieko nau
jo, bet papasakota taip šviežiai 
ir taip gyvai, kad apysaka iš
siveržia iš laiko ir vietos ribų. 
Ši "regionalinė” istorija savo 
apimtimi apgaubia kone visą 
žemės rutulį.

"Silkės” — dar efektingesnis 
kūrinys. Tai istorija apie anti
semitizmo grubumą ir kvailu
mą. Marcelės nuomone, “Dar 
jau ten Dievui nusidėsi, kai iš 
žydo pasijuoksi. Jie gi mūsų 
Viešpatį nukankino”. Ir štai ji 
pavagia iš vargšo žydo prekiau
tojo kelias silkes. Tačiau pa
baigoje jos sąžinė (pavaizduota 
nuostabia sapno eiga, vykstan
čia danguje) taip ima jai išmė
tinėti, kad ji ryžtasi tą nusikal
timą atitaisyti. Ką gi šis kūri
nys sako? O sako tai, kad kai
mietis gali būt ir kvailas ir ne
skrupulingas, tačiau vis tiek 
jame ruseha padorumo ugnelė.

“Antanuko rytas” — tai dar 
viena senelės istorija, senelės, 
kuri yra prieglobstis nuo moti-

Ne taip: juk aš tebeturiu dar viską, 
Dėl ko tai padariau — karūną, garbę 
Ir moterį. Ar gali būti kam 
Atleista, kaltės pelną pasilaikant? 
Tik šiam pasauly nuodėmės ranka 
Auksuota taip dažnai nušluoja teisę, 
Ir pikto pinigas nupirkti gali 
Įstatymą. Bet taip nėra aukštai; 
Tenai kiekvienas veiksmas pasirodo 
Toks, koks yra; ten mums patiems reikės 
Kaltes, prieš jas akis į akį stovint, 
Paliudyti. Ir kas tada? Kas lieka? 
Bandyti atgailą? Ko ji negali? 
Bet,kas iš to, jei negali gailėtis?
O — juoda kaip mirtis širdie! O siela, 
Įklimpusi ir spurdanti dervoj, 
Ir vis gilyn! Pagalbos, angelai!

(Atkelta iš 1 psl.)
Pažvelgus į visa tai ano me

to akimis — stačiai literatūri
nis perversmas! O iš tikrųjų — 
tik didelio talento prasiverži
mas — originalumas. Donelai
tis kaip perversmininkas pasi
elgė ir su antikiniu hegzamet
ru, kurio ritminis kirtis grin
džiamas ilgais ir trumpais skie
menimis. Schemiškai taikyda
mas tą šešiapėdį ritmą Vyžlau- 
kio būrų kalbai, t. y. lietuvių 
kalbai, Donelaitis jį pavertė 
toniniu hegzametru, kurio rit
minis kirtis paremtas kirčiuo
jamais ir nekirčiuojamais skie
menimis, kas geriausiai atitin
ka lietuvių kalbos prigimtį. Tai 
kita ano meto literatūrinė nau
jenybė, liudijanti Donelaičio ta
lentą.

Pagaliau ir pats europinis li
teratūrinis realizmas pradžią 
gavo ne Londone, ne Paryžiuje, 
o nedidelio krašto mažame Tol
minkiemio bažnytkaimyje.

Tą mažos tautos, bet didelio 
talento poetą, nors ir labai pa
vėluotai, į Europos viešąjį lite
ratu ralinį gyvenimą įvedė Liu
das Gediminas Rėza, Karaliau
čiaus universiteto profesorius, 
išleisdamas jo “Metus’.’ lietu-

vių ir vokiečių kalbomis (1818). 
Jei ne Rėza, kažin ar Donelai
čio vardas mums šiandien būtų 
žinomas. Bedingstančių Done
laičio kūrybos plaikų iškėlimas 
— grynai Rėzos nuopelnas.

Be eilės kitų darbų, Rėza lie
tuvių literatūrai didžiai yra nu
sipelnęs dar ir tuo, kad jis pa
ruošė ir išleido pirmąjį lietu
vių liaudies dainų rinkinį "DAI
NOS oder Litthauische Volks- 
lieder” (1825) lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. IšleiBdamas 
"Dainas”, Rėza pirmasis supa
žindino ano meto Europos li
teratūrinį pasaulį ir su lietuvių 
liaudies poetine kūryba. Minint 
Donelaičio gimimo sukaktį, su 
ne mažesne pagarba prisiminti
nas ir Liudas Gediminas Rėza, 
anas literatūrinio Donelaičio 
gimdytojas.

Kristijono Donelaičio sukak
tuvinis vakaras su jo “Žiemos 
rūpesčių” sceniniu apipavidali
nimu ir jo raštų paroda Chica- 
goje yra šiandie 7 v. v. Jaunimo 
centre. Atminimo vakarą ruo
šia Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, šios sukakties proga 
Institutas išleidžia ir sukaktuvi
nį leidinį, vardu “Kristijonas 
Donelaitis”, su visomis Donelai
čio pasakėčiomis. Vk.

nos nepastovumo ir nuo tėvo 
šiurkštumo. Tačiau ši senelės 
istorija skiriasi nuo kitų tuo, 
kad ją skaitai taip, lyg ji tau 
būtų pasakojama patį pirmąjį 
kartą.

“Galvažudys” liečia Derniuką, 
kuris užmuša nepaklusnų mei
tėlį ir dėl to pergyvena didelę 
bausmės baimę. Apysakos pa
baigoje jis susilaukia atleidimo. 
“Blogis” pavirsta į “gėrį”. Gal 
pats svarbiausias motyvas šio
je apysakoje — tai amerikoniš
ko sapno apie darbininkų padė
tį atskleidimas moderniškose 
Pabaltijo valstybėse — aišku, 
kol jos dar nebuvo sovietinių 
kareivių okupuotos. Vienas iš 
svarbiausių personažų sako; “Ir 
viską tai padarė toji prakeikta 
Amerika, kad jau ji ten žemėn 
prasmegtų”.

Betgi pati geriausia apysaka 
yra “Skerdžius” (The Herds- 
man and the Linden Tree), ku
rios vardu visas rinkinys pava
dintas. Kone trumpo romano 
(novelos) apimties, ji nėra ne
žinoma labiau apsiskaičiu- 
siems lietuviams ir lietuvių kil-

Charles Angoff

mės amerikiečiam. Ji iškelia iš
tisą pasaulį legendų, papročių 
ir religinių (tiek doktrinos, tiek 
apeigų prasme) nuotaikų. Ji gi
liai įsminga į pačias giliausias 
žmogaus širdies gelmes. Ji gy
venimiškai pavaizduoja ir laiką, 
ir vietą, ir žmogų. Tasai žmo
gus — tai skerdžius Lapinas,
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Atkaklūs keliai, lenkitės! Plienine
Širdie, tu būk minkšta kaip vaiko gyslos! 
Gal viskas bus gerai.

Pasitraukia ir klaupiasi. Įeina Hamletas
HAMLETAS. Galėčiau juk aš jį dabar, kai 

meldžias;
Gerai — dabar! Bet jis nueis į dangų.
Ir tai bus kerštas? O kažin? štai niekšas 
Nužudo mano tėvą ir už tai
Aš, jo vienintelis sūnus, tą niekšą 
Siunčiu į dangų!
Tai būtų užmokestis jam, ne kerštas! 
Jis mano tėvą žiauriai puolė sotų, 
Pačiam kalčių žydėjimo gegužy. 
Kokios tos kaltės — žino tik dangus, 
Bet, mintyse apsvarsčius, viskas rodo, 
Jog sunkios. Tad argi tai būtų kerštas

o jo pati egzistencija, anot či
gonės pranašystės (kuriai jis 
tikėjo) priklausė nuo liepos gy
venimo. Medis ir žmogus turė
jo labai daug bendra: “Kiek 
tik galiu prisiminti, jiedu visa
da buvo tokiu pačiu, kaip kad 
dabar: viena — žalia, išsišako
jusi, nubujojusi, visų toje apy
linkėje medžių aukščiausia, ki
tas — stiprus, nors žemo ūgio, 
bet drūtas, kaip stipriai žemėn 
įaugęs seno ąžuolo apsamano
jęs kelmas, visas apžėlęs ir ži
las, it žydinti obelis, seniausias 
visų tame kaime gyvenančių 
senelių”.

Lapinas buvo magiškas pa
sakų sekėjas. Ir seni ir jauni 
sudarė jo auditoriją. “Suvedžio
davo dažnai ne tik vaikus, bet 
ir senus rimtus vyrus. Spiaudy- 
davosi apgauti ir juokdavosi 
patys iš savęs, kad pasitikėjo 
žinomu melagiu, kad paklausė 
jo, o kitą kartą ima ir vėl pa
klauso, patiki...” Lapinas tikė
jo į gamtą, ypač į girias. “Ne, 
be medžio niekur nėra gero”.

Lapinas susilaukia ir meilės 
Juzios asmenyje, nors ji jau 
nebe pirmos jaunystės moteris, 
tačiau ir ji, deja, kaip ir pats 
Lapinas, nemoka katekizmo. 
Aišku, abu tikintys, bet jiems 
patiems ne visiškai aišku, į ką 
jie tiki. Tatai sudaro sunkumų 
prisiprašyt kunigą, kad jis pa
skelbtų užsakus. Bet vėliau La
pinui iškyla žymiai rimtesnė 
problema: nukerta liepą, ir da
bar jis jau žino, kad su liepa 
ir jo dienos pasibaigė. “Numi
rė jisai, kaip pakirsta liepa”.

Kartą perskaityta, ši apysaka 
ilgai išlieka skaitytojo sąmonė
je. Čia tiek prasmės ir įžvalgu
mo, kad juo daugiau skaitai ją, 
juo gilesnė darosi toji prasmė. 
Tai vidinių pergyvenimų, nuo
taikų ir aplinkos pavaizdavimo 
brangakmenis. Apysakos vertė 
prasiveržia pro visas erdvės už
tvaras. Jau tas vienas kūrinys 
išstato Vincą Krėvę į pirmąsias 
moderniųjų beletristų eiles.

Vertė Marija Noreikienė

Jam smogti atgailos metu, kuomet
Jo siela pasiruošus į anapus?
Ne!
Atgal tad, karde! Lauk šiurpesnės progos! 
Jam smok, kai girtas miega, kai įsiutęs, 
Kraujožagos linksmybių lovoj, lošiant, 
Kai plūstasi, — tokiam veiksme, kuris 
Išganymui neruošia, — taip, kad kulnys 
Į dangų trenktų, kad jo siela būtų 
Juoda kaip pragaras, kur jis nueis! 
Manęs jau laukia motina. Bet tai 
Prailgins tau kančių dienas tiktai!

Išeina
KARALIUS keldamasis. Tik žodis skrenda, 

ne mintis žmogaus; 
Bedvasis žodis nepasieks dangaus.

Išeina.



Ar Jonas Šliūpas nebuvo laisvamanis?
Į neįprastą ir naują požiūrį atsiliepiant

Visiems lietuviams gerai ži
nomas aušrininkas ir didelis 
Amerikos lietuvių veikėjas dr. 
Jonas Šliūpas iki šiol be jokių 
abejojimų visų buvo laikomas 
vienu iš didžiųjų lietuvių lais
vamanių ateistų, bet A. Mažiu
lis Lietuvių Enciklopedijos XXX 
tome šitai nori aiškinti kitaip: 
"S. laisvamanybė visą metą bu
vo labai nuosekli ir dažnai gal 
jokia laisvamanybė iš esmės. 
Atrodo, būtų labai panašu į 
tiesą, kad toji š. laisvamanybė 
tebuvo tik jo suvokto lietuviško 
kelio naujas proveržis, kartais 
tik atskiras smūgis baudžiavų 
junge užguito lietuvio tautinei 
Bąmonei išbudinti ir jai išryš
kinti. JAV Š. pirmiausia plaka 
lietuvių katalikybę dėl jos uni
jinės (lenkiškosios) linkmės, 
dėl jos labai teberyškios bau
džiavinės ir prietarinės dvasios, 
bet kartu tas pats Š. rūpinasi 
lietuviškos parapijos steigimu 
ir kviečiasi... kun. A. Burbą čia 
atvykusių lietuvių tautinei dva
siai žadinti ir ugdyti... stengiasi 
lietuvių tarpe sutinkamą kata
likybės lytį ‘nuvalyti’ nuo sveti
mų, t. y. antrinių bruožų, daž
nai prisiimtų baudžiavinės san
tvarkos ir nelaisvės metu... kar
tais atlieka dar ir velykinę iš
pažintį, nuoširdžiai jungiasi 
bendram lietuviškam darbui ne 
tik su kun. A. Burba, bet ir ki
tais kunigais (A. Miluku, J. Ži- 
llumi)... iš religijos nori atra
mos tautiškumui ir mokslui. To
dėl ir atrodo tikra, kad JAV
S. laisvamaniškoji veikla tėra 
tik lietuviškosios veiklos pada
la...' (59 psl.)

Dr. J. Šliūpas yra daug nu
veikęs Amerikos lietuvių tauti
niam susipratimui žadinti ir jų 
švietimui pakelti. Jis pirmas 
Amerikoje pradėjo kelti lietu
vių tautinį klausimą. Bet nega
lima jam priskirti tų darbų, 
kurių jis nėra atlikęs. Apie dr. 
J. Šliūpo tautinę veiklą Ameri
koje šalia tikrų įvykių yra su
kurta mitų, kurie iš lūpų į lū
pas perduodami ir laikomi už 
tikrą pinigą.

Ar tikrai dr. J. Šliūpas 
organizavo lietuvių parapijas?

Pirmas mitas daugelio dažnai 
kartojamas — dr. J. Šliūpas 
Amerikoje organizavęs lietuvių 
katalikų parapijas. 1884 m. New 
Yorko lietuvių šv. Trejybės 
draugijos, kuri rūpinosi lietu
vių parapijos įkūrimo reikalu, 
sekretoriumi buvo išrinktas dr. 
J. Šliūpas. Jis buvo net parašęs 
laisvamanišką būsimos parapi
jos statutą. Iš kitų vyskupijų 
atvykstą kunigai klausyti lie- 
tuvių_ išpažinčių, pirmiausia tu
rėjo atsiklausti draugijos sek
retoriaus, o ne vyskupo. Toks 
Dirmas nesusipratimas įvyko 
su Baltimorės kun. Končiumi. 
Vėliau savo redaguojame “Lie
tuvių Balse” skelbdavo kai ku
rtas jam patinkamas žinias apie 
New Yorko lietuvių organizuo
jamą. parapiją. Bet tai ten bu
vo pirmas bandymas įsteigti 
tautinę, nepriklausomą nuo Ro
mas bažnyčią. 1907 m. išleisto
je savo brošiūroje “Lietuviai, 
ar gerais keliais žengiame pir
myn” prisipažino, kokius tiks
lus turėjęs, organizuodamas 
New Yorko lietuvių parapiją: 
“Laikas yra sutverti lietuvišką 
tautišką bažnyčią, paremtą ne 
ant Romos dogmų, bet ant 
mokslo, dorybės, meilės, teisy
bės... Mintis puiki, tokia, kokią 
mes bandėme pervesdinti New 
Yorke 1885 ir 1886 m., bet bū
nant žmonėms neapsišvietus, 
neįstengėme pervesdinti... Ir to
dėl ir Amerikoje lietuvių baž
nyčia nuėjo šuntakiais, tautai 
ant nenaudos. Žmonės rods su
tvėrė suvirš 60 bažnyčių ir prie 
jų išlaiko apie 65 dievo dri
gantus" (44—45 psl.)

Kun. J. Žilinskas (Ir. Jonas) 
sako: “Šliūpas norėjo, kad kun. 
Burba pasiduotų jo įtekmei, dū
mojo turėsiąs jame įrankį dėl 
platinimo savo asabiškų nuo-

PRANAS PAULIUKONIS

monių tarp lietuvių, prisideng
damas jo kunigišku vardu”. Ir 
dar daugiau: “Šliūpas savo lais- 
vamanybe daugeliui organizuo
jamų parapijų kaip tik paken
kęs. Jis visur skleidė mintį, kad 
lietuviai turi išsivaduoti iš ki
tataučių — airių vyskupų glo
bos, o steigiamų parapijų tur
tus užrašyti organizacijų ar pa
rapijų vardu, o ne vyskupų var
du, kaip šiame krašte yra pri
imta. Kai kuriose vietose Šliūpo 
suklaidinti parapijų komitetai 
buvo užvedę bylas prieš vysku
pus teismuose ir bylinėjosi net 
po keliolika metų. Mahanoy Ci- 
ty dviejų aukštų lietuvių para
pijos mokykla, pastatyta ka
talikų lėšomis, ilgus metus bu
vo uždaryta, nes ją valdė lais
vamanių komitetas. Shenan- 
doah, Pa., parapijos komitetas 
laikė bažnyčią uždarytą apie 
dvidešimt metų. Čia netenka 
minėti, kiek iš viso trukdymų 
ir nemalonumų parapijoms bei 
kunigams yra padarę laisvama
niški komitetai. (Plg. kan. F. 
Kemėšis, Ideologinės kovos lie
tuviškoje Šiaurės Amerikos 
išeivijoje,. Židinys, 1938,7.)

Atrodo, kad jau laikas yra 
užtektinai pribrendęs vieną kar
tą visiems laikams atsisakyti ir 
nebekartoti iš piršto laužtų 
minčių, kad dr. J. Šliūpas orga
nizavęs lietuvių katalikų para
pijas Amerikoje.

O kaip su kun. A. Burbos 
parsikvietimu Amerikon?

Labai populiari ir taip pat 
daugelio kartojama, kartais net 

Ramojaus Mozoliausko skulptūros, puošiančios lietuviškąjį kryžių Pa 
saulinėje parodoje New Yorke.

su pabrėžimu, žinia, kad dr. J. 
Šliūpas, būdamas laisvamanis, 
pasikvietęs į Ameriką kun. A. 
Burbą bendrai dirbti lietuvišką 
darbą, yra taipgi daugiau mi
tologinės negu istorinės vertės. 
Kun. J. Žilinskas - Žilius (Ir. 
Jonas) knygose “Lietuviai Ame
rikoje” ir “Kun. A. Burba. Jo 
gyvenimas ir darbai” nė žode
liu neužsimenama, kad kun. A. 
Burbą į Ameriką atsikvietęs dr. 
J. Šliūpas. Pirmoje knygoje jis 
rašo: “Per rūpestį gero noro 
vyrų, o ypatingai draugystės 
Blaivystės, 1889 likos iszsiųstas 
į Lietuvą pakvietimas pas kn. 
Aleksandrą Burbą, kad atva
žiuotų į Shenandoah’rį. Po ke
leto mėnesių kn. Burba atkelia
vo; pasitiko jį New - Yorke iš
siųstas parapijos delegatas St. 
Maczinskas” (37 psl.). Kun. A. 
Burbos biografijoje dar aiškiau 
nusako jo pakvietimą į Ameri
ką: "Kvietė jį Amerikos She- 
nandoah’rio lietuviai, kurie, su
dėję, jam net pinigų ant laivo- 
kartės iszsiuntė” (6 psl.). Kun. 

J. Žilinskas gerai pažinojo kun. 
A. Burbos ir dr. J. Šliupo san
tykius, jis, mirus kun. A. Bur
bai, užėmė jo vietą lietuvių pa
rapijoje Plymouth’e, ir jo bio
grafijoje gana smulkiai nagri
nėja kun. A. Burbos ir dr. J. 
Šliūpo pažintis, jų bendrą veik
lą ir išsiskyrimą. Jei dr. J. Šliū
pas būtų tikrai atsikvietęs kun. 
A. Burbą į Ameriką, tai jo bio
grafijoje būtų tikrai tas faktas 
pastebėtas.

Anot kun. A. Miluko, pir
miausia kun. A. Burba laišku 
paprašęs J. Šliūpo informacijų 
apie atvykimą į Ameriką. Šitas 
kun. A. Burbos atsišaukimas 
J. Šliūpui buvęs lyg “skęstan
čiam šiaudas”, nes jis su savo 
radikalais buvo jau “prilipęs” 
liepto galą”. (PI. Spaudos lais
vės ir Amer. Liet, organizuotės 
sukaktuvės II laida 645 psl.) 
Ir kun. J. Žilinskas tvirtina, 
kad J. Šliūpas, lietuvišką veik
lą jungdamas su “ypatinga ne
apykanta katalikybės, krikščio
nybės ir kunigijos, pasijuto ne
turįs po kojų pagrindo, tarp 
lietuvių nustojęs įtakos ir var
do. “Lietuviszkas Balsas”,,. Va
sario mėnesyje 1888 m. suvis 
uždaro savo redakciją”. (Kun. 
A. Burba... 17 psl.) J. Šliūpas 
žinojo, kad kun. A. Burba yra 
susipratęs lietuvis (jis jau 
“Aušroje” bendradarbiavo), ne
mėgstąs lenkų, nuo jų gerokai 
nukentėjęs, todėl mielai prane
šė šenadoriškiams apie jo atvy
kimą, tikėdamasis, kaip jau 
anksčiau minėjome, jį panaudo
ti savo tikslams. Tad kun.< A. 
Burba atvykti į Ameriką inicia
tyvos ėmėsi pats, o ne J. Šliū
pas, jo atvykimu bei kelionės 
išlaidomis pasirūpino šenadoriš- 

kiai, J. Šliūpo painformuoti. To
dėl J. Šliūpo pasigyrimą “Ap- 
švietoje”, kad jis atsikvietęs į 
Ameriką kun. A. Burbą, tenka 
laikyti maždaug tokios pat 
reikšmės, kaip ir ten pat kitą 
tvirtinimą, jog jis pats steigęs 
lietuvių parapijas. Kun. J. Ži
linskas apie J. Šliūpo parapijos 
steigimą New Yorke taip išsi- 
reiškia: “tveriama p. Szliupo 
parapija ilgai neišsilaikė ir už
silaikyti negalėjo, prieszingai, 
lietuvystės reikalą pagadino, 
nes lietuvius suerzino ir sukė
lė neužsitikėjimą” (Kun. A. 
Burba... 16 psl.).

Kokia buvo dr. J. Šliūpo ir 
kun. A. Burbos draugystė

Atvykus kun. A. Burbai į 
Ameriką, pašlijusi J. Šliūpo įta
ka vėl atgijo. Jis, uždaręs “Lie
tuvišką Balsą”, vyksta į Balti- 
morę baigti medicinos mokslų. 
Kun. A. Burba remia jį medžia
giškai. 1889 m. pabaigoje Bal- 
timorėje J. Šliūpas įsteigė “Lie
tuvių Mokslo Draugystę”. Drau-

J. Hagenauer Kristus prie stulpo (Clevelando meno muziejus)

gijos konstitucija spausdinama 
“Vienybėje Lietuvninkų”, kurią 
redaguoti kun. A. Burba buvo 
pakvietęs J. Šliūpo artimą bi
čiulį, bedievybės skleidėją J. 
Andziulaitį. Pats kun. A. Bur
ba įstojo j tą draugiją. Laiki
nai susitarta nekelti tikėjimų 
dalykų, bet tai buvo tik laiki
nai. Plg. kųp. J. Žilinskas (Ir. 
Jonas), Kum A. Burba.’. 20 p.). 
Jau 1890. VIII. 2 kun. A Bur
ba rašė J. Šliūpui: “Norėjau ir 
su bedieviais turėti modus vi- 
vendi tautiszkuose dalykuose 
dėl gero savo vargstančios tė
vynės. Teisybė, buvai kiek už
tilęs užkabinėti szventą tikėji
mą... o tad ir vėl atgijo tavo 
apasztalavimas bedievystės... 
Jau mudviejų draugystės ry- 
szys pertrūko, nesą ir pati lie
tuvystė ir katalikystė mane tai 
daryti priveržia”... (op. et. 25 
psl.). Ta draugystė šiaip taip 
ištvėrė iki 1892 m. vidurio, kai 
kun. A. Burba, nepakęsdamas 
J. Andziulaičio skelbiamos be
dievybės, pašalino jį iš “Vieny
bės Lietuvininkų’’ redaktorių, o 
J. Andziulaitis kun. A. Burbą 
išbraukė iš “Lietuvių Mokslo 
Draugijos”. Tada ir užvirė di
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džiausia kova, išsiplėtusi į vi
sas lietuvių kolonijas.

Nudegti nagai ir pasėtoji 
neapkantos sėkla

Jei dr. J. Šliūpas kada nors 
bendradarbiavo su kunigais, 
kaip su kun. A. Burba ar ki
tais, lietuviškame reikale, tai 
tik pačių kunigų ar šiaip kata
likų sąskaita. Čia pravartu įsi
dėmėti dabartinio didelio lietu
vių veikėjo ir toleranto prel. J. 
Balkūno žodžius: “Laisvama
niai, trokšdami vadovybės ir 
prestižo, dažnai griebiasi inicia
tyvos ir pakiša katalikų visuo
menei savo sumanymus, pri
dengtus patriotiniais šūkiais, 
paskui katalikų nuveiktus dar
bus priskaito savo partijos nuo
pelnams. Nesykį teko nudegti 
nagus dėl tokio su jais bendra
vimo. Taigi katalikams reikėjo 
burtis į vieningą kūną ir veikti 
savarankiškai”... (Amerikos lie
tuvių katalikų darbai, 1943 m. 
76 psl.).

Vertinant dr. J. Šliūpo veik
lą Amerikos lietuvių tarpe, rei
kia ir tai atsiminti, kad kaip jis 
savo laikraščiais, knygomis, 
draugijomis lietuvius švietė, or

-
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ganizavo, taip savo stačiokiška, 
tiesiog nekultūringai skelbiama 
bedievybė vėl visa tai griovė. 
Jis pasėjo tarp tikinčiųjų ir lais
vamanių tokią neapykantą, ku
ri net iki pastarųjų laikų nėra 
visiškai išgaravusi.

Antireliginio idealo akyvaizdoje

Kan. prof. F. Kemėšio žo
džiais tariant: “Dr. Jonui Šliū
pui teko garbė per 34 metus 
(nuo 1884 m. iki 1918 m., t. y. 
iki savo išvažiavimo iš Ameri
kos) stovėti antireliginės ir an- 
tibažnytinės kovos priešakyje, 
tą kovą organizuoti ir pačiam 
ją visą laiką dideliu atsidėjimu 
vesti... Visi kiti jo turintieji 
idealai — tautiniai, socialiniai, 
politiniai, moksliniai ir profe
siniai turėjo nublukti ir būti 
kaip ir pamiršti to vieno pasi
rinkimo ir jį užbūrusio antire
liginio idealo akyvaizdoje”... 
(Židinys, 1938 m. 7 nr. 35 p.). 
Jo leisti laikraščiai “Apšvieta” 
ir vėliau “Naujoji Gadynė” 
skelbė materialistinę pasaulė
žiūrą ir socialinį radikalizmą, 
nukreiptą prieš Katalikų Baž
nyčią. Popiežių vadino “judo- 
šiumi”, “gyvate”, “Romos kro
kodilu” ir panašiais kitais var
dais. Kunigai, jo supratimu, pa
darę “visokias šmėklas švente
nybėmis ir apteršė protus mi
lijonų žmonių dvasiškais nuo
dais... Ar ne kunigai padarė 
šventu onanistą Kazimierą? Ar 
ne veidmainysta kunigų padarė 
šventu kekšauninką vyskupą 
Stanislovą ščepanovskį?” (Kun. 
A. Milukas, Amerikos lietuviai 
XIX šimtmetyje, 327 psl.). 
Kristus dr. J. Šliūpui buvo “mer
gos vaikas”. Todėl galvoti, kad 
dr. J. Šliūpo laisvamanybė bu
vo tik noras “katalikybės lytį 
nuvalyti nuo svetimų, t. y. ant
rinių bruožų", arba “tik lietu
viškos veiklos padaba”, yra di
delis prasilenkimas su tikrove.

Dr, J. Šliūpo velykinės 
išpažinties legenda

Tiesa, jog vieną kartą Ame
rikoje dr. J. Šliūpas buvo ve
lykinės išpažinties? Bet taip pat
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svarbu yra, kokiu tikslu ta iš
pažintis atlikta. Kun. A. Bur
bos žodžiais, kaip tik nuo tos 
išpažinties “visa nelaimė pasi
darė”. Baigusiam medicinos 
mokslus John Hopkins univer
sitete dr. J. Šliūpui prireikė ke
leto šimtų dolerių galutinai at
siskaityti su universitetu. Jo 
santykiai su kun. A. Burba dar 
buvo geri. 1891 m. dr. J. Šliū
pas su J. Andziulaičiu nuvyko 
į Plymouth’o bažnyčią, priėjo 
išpažinties, priėmė Komuniją, 
užėjo į kleboniją ir gavo pinigų. 
Bet, tik ką išvykę į Shenando
ah’rį, neiškentė nepasigyrę sa
vo draugams, kaip jiems dailiai 
pasisekę, ir pradėję skelbti be
dievybę. J. Andziulaitis karčia- 
mose net viešai pradėjo pa- 
mokslininkaiiti, kad nėra Dievo, 
nereikia bažnyčios, tikėjimo... 
(Plg. Kan. F. Kemėšis, Ideolo
ginės kovoš lietuviškoje Šiau
rės Amerikos išeivijoje, Židinys, 
1938 m. 7 nr. 34—35 psl.) .

Iš viso, atrodo, labai netiks
lu yra dabar stengtis padaryti 
“tikinčiu” ar bent dideliu to- 
lerantu tikėjimo atžvilgiu as
menį, kuris Visą savo gyvenimą 
nuo “Aušros” laikų iki mirties 
su didžiausiu užsidegimu skel
bė laisvamanybę ir kovojo prieš 
Katalikų Bažnyčią, kiekviena 
proga savo paskaitose laisva
maniams vis pabrėždavo Vol- 
tair’o žodžius: sutriuškinti niek- 
šę (suprask, K. Bažnyčią).
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Pastabos ir nuomones

RECENZIJOS RECENZIJA
JONAS AISTIS

Laimingas tas, kurs jaunas 
buvo jaunaa, 

Laimingas tas, kursai laiku 
subrendo...

A. 8. Puškinas

Recenzuodamas Algimantą 
Mackų (Metmenys, nr. 7, 113 
p.) A. J. Greimas rikošetu pa
lietė mane: “Kossu kadais dek
lamavo man Alpių kalnuose — 
aukštai — Aleksandro Bloko 
poemą apie Jėzų Kristų, vedantį 
į kovą dvylika revoliucionierių. 
Kossu, manau, niekas nei ko
munistu, nei revoliucionieriumi 
nepalaikys. Bet toks buvo mū
sų tikėjimas, noras tikėjimo, ti
kėjimas į tikėjimo neišvengia
mumą”.

Gal A. J. Greimui švaistytis 
netiesa ir nesąmonėmis atrodo 
labai gudru ir stilinga, bet vis 
dėlto nesijaučiu užsitarnavęs 
būti jo nerimtų patyčių taiki
niu. Raštą recenzentai teaiškina 
ir tevertina, kaip nori ar išma
no, bet tepalieka šalyje žmogų. 
Mane šie sakiniai užgauna, ir 
jaučiu reikalą juos patikslinti: 
pirma — deklamatorius iš ma
nęs labai menkas ir vargu ar 
deklamavau, nors Alpėse ir 
aukštai; antra — minimos poe
mos man yra įsiminęs tik pas
kutinis posmas, tai man galvoj 
netelpa, kaip aš galėjau padek
lamuoti visą poemą; trečia — 
A. Bloką gimnazijos suole mė
gau ir su jo eilėmis kurį laiką 
nešiojaus, bet jo “Dvylika” man 
buvo ir yra tiktai palaidas ne
švankių blevyzgų mutinys, kaip 
jo "Skitai” tik didžiarusiško im
perializmo svaičiojimai (niekad 
nesižavėjau nei Horst VVcsselio 
dainomis, nei Evtušenkos ode 
suomių tautai, nei Tvardovskio 
vizija, kad tarybinė tėvynė at
sidursianti į du vandenynu, nei 
galop T. Tilvyčio “Artojėliais”, 
kuriais daugis gėrėjos, o man 
jie liko kiauliškiausias kūrinėlis 
visoje mano lektūroje), tai var
gu ar galėjau tomis eilėmis grįs
ti kokį nors siektiną idealą; ket
virta — mano tikėjimas vieša 
paslaptis, nenuvokiu, kur taip 
savo kredo esu išreiškęs, be to, 
mane stebina dar ir tai, kad 
andai Kossu ir Greimo tikėjimai 
buvo taip darniai sutapusiu ir 
į vieną susiliejusiu, ir penkta — 
"deklamavo, niekas nepalaikys, 
bet toks buvo” — žodžiu, aiš
kinkis, kaip nori...

Dažnas diletantiško pobūdžio 
recenzentas yra įsikalęs prieta
rą, kad jis tik tada svarus, kai 
yra dangų parėmęs chamas ir 
eina ouvreuse (atsiprašau skai
tytoją, kad šio prancūziško žo
džio neverčiu, nes nežinau jam 
lietuviško pakaitalo, o jis reiš
kia moterį, kuri teatre žiūro
vams vietas nurodo) pareigas. 
Ir reikia pasakyti, kad ouvreu
se pareigose J. A. Greimas la
bai gerai jaučiasi, lyg būtų gi
męs baltosios magijos profeso
rium: "Siūlau eksperimentą: pa
skaitykite keletą Algimanto 
Mackaus puslapių, o paskui pe
reikite prie Brazdžionio ar Na- 
gio — viskas atrodys tuščiažo
džiavimu. ...Vieno tik Henriko 
Radausko kalba atrodo dar iš
saugojusi savo poetinę, t. y. for
malinę prasmę: Algimanto Mac
kaus balse atpažins gal jis sa
vo "augintinį”. Visi kiti; "nu
sidainavo, nusvyravo, išsipasa
kojo”... Kadangi recenzentas nei 
aiškumu, nei precizija nepasižy
mi, tai taip ir lieka neaišku: ar 
"augintojo” žvaigždė dar spink- 
si kiek pačioje laidoje, ar "au
gintinis" vienas visą skliautą 
nuplieskęs. Be to, ramų ir kuk
lų mūsų rašytojų gyvenimą re
cenzentas taip sudramatinęs, 
jog atrodo, kad rašytojai nie
ko kito neveikia, kaip tiktai at
kakliai grumiasi dėl pirmųjų 
vietų, kaip tie gėdos ir taisyk
lių nepaisą ristikai televizijoje...

Jei recenzentas penkiuose 
puslapiuose išskaičiuoja kelias

dešimt vardų, jei visus Prienus 
ir Balbieriškį į liudininkus šau
kiasi, tai reiškia tik viena: jis 
labai mažai ką gali pasakyti 
apie recenzuojamą dalyką, o 
tiktai nori skaitytoją priglušin- 
ti savo žiniomis ir išmone. Tai 
galima spręsti dar ir iš to, kad 
jis daugiau kalba apie tai, ką 
rašytojas rašo, o ne apie tai, 
kaip rašytojas rašo. Taip prie 
dalyko eidamas, gal būtų su
pratęs, kad ne visa auksas, kas 
žiba danų karalystėj....

Tiesa, vienoje vietoje recen
zentas ateina į pagalbą "tiems, 
kurie nemokėtų šių eilučių skai
tyti” (homoseksuališkų angelų, 
lesbi janiškų teresėlių). Mano 
galva, aiškinimai visai nereika
lingi, niekas tuo receptu nesi
naudos... Pasakymas perdaug 
žalias ir šiurkštus, kad kas ga
lėtų ieškoti kitos, ne raidinės 
prasmės. Be kita ko, kalbos 
mažmožiai dideliems autorite
tams “neprivalomi”, nes jie kal
bą kuria... Recenzuojamasis, nė
ra jokios abejonės, anglofilas, 
jis angliškas lytis lietuvina, nes 
"lesbijaniškų” yra to paties ga
lo, kaip leidžiukės ir misiukės, 
tai yra visi padaryti iš anglų 
kalbos lyčių: Lesbian, lady, 
miss. Recenzentas gal daugiau 
linkęs sekti lietuviškas lytis, 
bet sukuria visai naujas atmai
nas, jam ne lesbijanė, o lesbi- 
jietė. Jei iš Lesbo jis gauna les- 
bijietę, tai moteris iš Punsko 
turėtų būti punskijietė. Ne vel
tui, kai pagalvoji, respublika 
andai recenzentui stipendiją 
skyrė...

Visa bėda, kad recenzentai 
savo tarpe taip pat labaį dailiai 
nesutaria; kas vienam juoda, 
tas antram balta. Ir taip raš
tų pasauly, juoba jojo hierar
chijoje susidaro toks nerimtas 
babelio bokštas, jog ir pačiam 
nesmagu, ir prieš žmones gėda. 
Kol patys save autoritetais ap- 
sišaukę recenzentai siaučia lie
tuviškoje dirvoje, tai gali būti 
juokinga, gali būti nemalonu, 
gali būti pikta, bet visa tai lie
ka savo tarpe. Ta pati poleminė 
įbrovimo dvasia siaučia ir pa
saulinėje lietuvių rašto informa
cijoje. Vienoje vokiečių encik
lopedijoje visą lietuvišką lyrą 
viena V. Prosčiūnaitė atstovau
ja. Elzevier kultūros atlase vi
są lietuvių kultūrą atstovauja 
vienas Mykolaitis Putinas. Pa
rinkimas gal ir neblogas, bet jo 
svorio galėtų atsirast dar vie
nas kitas, ypač kad kaimynai po 
kelis vardus įrašę. Vardai sve
timose enciklopedijose patys sa
vaime neatsiranda: juos kas 
nors pasiūlo... Visada ir visur 
buvo dienos garsenybių. Pavo
jus suklysti buvo ir bus. Dėlto 
gal atsarga neturėtų daryti gė
dos. Kitiems mūsų raštas yra 
visiškai nežinomas, bet tuo la
biau nereikėtų išnaudoti jų ne
žinojimo, nes jame nėra blogos 
valios. Galop, rekomendavimas 
parodo literatūros žinovo kul
tūrą. Viename vokiečių literatū
ros leksikone paskaičiau apie 
save: pasakyta komplimentų, 
iškeltas į pirmąsias eiles, bet 
pasakyta, kad studijavęs roma
niškąją filosofiją... Deja, tokios 
mokslo disciplinos iš viso nėra. 
Sakysit — mažmožis, o man 
būtų daug smagiau, kad taip 
pristatyto mano vardo tenai vi
sai nebūtų. Atsimenu 1939 m. 
vieną lenkų profesorių su Užsie
nių ministerijos platintu anglų 
kalba lietuvių kultūros vadovu 
rankoje sakantį: “Tas, kur ra
šo apie literatūrą, neturi apie 
ją mažiausios nuovokos, jis ope
ruoja literatūrai visai svetimo
mis kategorijomis”. Ergo — di
letantas lietuvių literatūroje nė
ra naujokas. O vis dėlto labai 
gaila, kad taip yra. Kad tai 
yra tyruliai, kad tai yra palios, 
kurių dešimtmečiais neišbrenda- 
me...

Kitas gali pasakyti, kad re-

Rašytojas K. Almenas skaito no 
vėlę Baltimorės studentų sureng
tame meno vakare.

Solistas L. Stukas traukia ari
ją Baltimorės studentų meno — li
teratūros vakare. Akomponuoja A. 
Kaėanauskas.

GAIVINANTIS VĖJAS

l BALTIMORĖJE
Jaunosios kartos kultūrinės pastangos

A. BADŽIUS

Pro-kusią paties vakaro metu, 
gramos pradžioje girdėjome 
jauną pianistę Marytę Gailiu- 
šytę iš Clevelando. Malonu, kad 
pirmuoju savo programos punk
tu ji pasirinko Čiurlionio “Bė-

Mažoje kolonijoje sunku ge
rą kultūrinį parengimą sureng
ti. Vietinių meno jėgų ir orga
nizatorių nedaug. Per eilę me
tų jie pavargsta, išsisemia. Lan
kytojai irgi pavargsta ir jų vis 
mažėja. Vakarai dažnai atneša1 kit, bareliai” šalia Debussy ir 

Schumanno kompozicijų. Tai 
jau antrą kartą turėjome pro
gos Baltimorės scenoje išgirsti 
savojo Čiurlionio kompoziciją.

nuostolius arba labai jau kuklų 
pelną, nepateisinantį įdėtų pa
stangų. O kviestis menininkų 
iš kitų kolonijų gana rizikingas 
žygis, nes dažnai sunku būna 
apmokėti jiems ne tik honora
rus, bet ir kelionės išdaidas. Tik 
nedidelis būrelis veiklesniųjų 
palaiko tokių kolonijų kultūrinį 
ir visuomeninį judrumą.

Literatūra, baletas ir daina

Jaunas rašytojas Kazys Al
menas iš Chicagos, kurio roma-

ną dabar atkarpoje spausdina 
"Draugas” ir kurį ryte ryja 
skaitytojai, atvežė savo novelę 
“Juodasis žydas”. Joje autorius 
palietė gana jautrią šių laikų 
problemą — rasinę neapykan
tą ir jos ryšį su lietuviais. Gali 
kai kas ir nesutikti su novelės 
mintimis, bet jos stilius, taiklus 
bei taupus žodis ir raiškus au
toriaus skaitymas tuoj pagavo 
klausytoją ir išlaikė jį tam tik
roj įtampoj nuo pradžios iki ga
lo.

Baletas, kurį atliko jauna ba
lerina Livija Kasperavičiūtė iš 
Clevelando, yra beveik dar ne
matytas programos punktas 
Baltimorės scenoje. Tik baleto 
muzika, perduota iš plokštelių 
per garsiakalbius, buvo truputį 
triukšminga.

Baritonas Liudas Stakas, 
akompanuojamas Algirdo Ka- 
čanausko, buvo puikus visos 
meninės programos atbaigėjas. 
Aplamai, koncertinės dalies bu
vo malonu klausyti dar ir dėl 
to, kad organizatoriai, siekdami 
aukštesnio meninio lygio, nepa
būgo didesnių išlaidų ir specia- 
iai šio vakaro programai išnuo

mavo gerą koncertinį fortepio- 
ną.

Pa risią džiaugiantis

visą vakaro organizavimo darbą.
Belieka palinkėti mūsų jauni

mui ir toliau nenuleisti rankų, 
nepasirodyti vien tik žybtelėju
siu meteoru, o palengva, laips
niškai įsilieti į mūsų kultūrinį 
bei visuomeninį veikimą, ieškant 
bendradarbiavimo su vyresnią
ja karta ir tokiais pavyzdžiais 
bei pastangomis traukti paskui 
save jaunesniuosius, kad nesu- 
stojančia srove tekėtu mūsų 
tautos gyvybingumas į ateinan
čias kartas.

Pabaigoje kelio tavęs laukia pa
sitenkinimas; tačiau kas yra pra
džia patenkintas, tas netoli nueis.

— Fr. Rueckert

Mh7nIsVaRT0TŲ*D AHCTŲ 
IŠPARDAVIMAS

Winnetka Congregational Cliurch 
ketv. geg. 14 d. 7 v. r. iki 5 v.v. 
WINNETKA COMMUNITY HOUSE 

620 Lincoln Avė.
Autobusą* nemokumai nuveS ir at

veš j VVilmette “ei” stot) jirie Lin- 
įlen Avė., 0:30 v. r. iki 4:30 v. v.

sfrŽABRODŠKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iŠ miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimul.

Visas darbas yra gani rituotas ir 
apdrausta^

SIUNTINIAI J LIETUVA 
..Icenzljuota lietuvių )monš reglo- 

ruota U.8. Depart. of Justlce 
OOSMOS PARCEL EXPRF.SS 

Corp.
8212 8. Halsted, Chloago 8, III 
Tel. — CA 8-1884 Ir WA 8-2787.
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2808 W. 68 8t„ Chicago 28, IU. 

Tel. — WA 0-2781
Dldella pasirinkimas tnedllagų Ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis.
Ved* jai: Edv. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai ii Danijos, akor
deonai iš Europos oand.. šaldytu
vai. automobiliai ir kitos preke. U 
Sov. Sąjungos sandeliu.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL, 60609

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lltuanlca Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

Atsitinka kartais...
Bet atsitinka kartais, kad 

pūstelėjęs jaunas vėjas atgai
vina net ir mažas kolonijas, už
krečia jas nauja dvasia ir šven- 
tadieniškumu. Toks pūstelėji
mas įvyko Baltimorėje š. m. 
balandžio 18 dieną, kada negau-i 
sus vietinės Lietuvių studentų 
sąjungos vienetas suorganizavo1 
gražų ir kultūringą meno va
karą Lietuvių svetainės salėje.

Reikia pripažinti, kad iš ša
lies stebint organizavimo dar
bą ir drąsius jaunimo užmojus, 
kilo šiek tiek baimės, ar pasi
seks jiems išsiversti be finan
sinių nuostolių. Tačiau studen
tų entuziazmas ir nebloga rek
lama teigiamai paveikė balti- 
moriečius, ir į vakarą jų su
plaukė dvigubai daugiau, negu j 
paprastai. Tad šia prasme 
karas buvo neeilinis.

Stud. Vida Misiūnaitė, kurios 
meno parodą surengė Baltimorės 
studentai.

Didelis vakaro pliusas buvo 
minėtoji Baltimorės stud. Vidos 
Misiūnaitės meno paroda. Gai
la, kad parodos ryšys su vaka
ru nebuvo tinkamai užakcen
tuotas, nors jis buvo integrali
nė meniškosios programos da
lis. Žiūrovai labai šiltai sutiko 
menininkės paveikslus ir keletą 
jų net teko parduoti.

Patsai parodos įrengimas bu
vo pasigėrėtinas. Tai jau trečia 
meno paroda Baltimorėje, kur 
lankytojai galėjo jaustis esą ne 
paveikslų krautuvėj, o mažoj, 
jaukioj meno galerijoj.

Savikritika ir linkėjimai

Kaip ir kiekviena žmogiška 
pastanga, taip ir šis vakaras 
neapsėjo be trūkumų. Tačiau 
jie nedideli ir vakaro lygiui ne
pakenkė. Gal stambiausias trū
kumas tai bloga spausdintos va
karo programos ir joje tilpusių 
komercinių skelbimų kalba ir 
primityvi spauda. Skoningas V. 
Misiūnaitės pieštas programos 
viršelis sudarė kontrastą su jos 
turinio kalbiniu ir techniniu api
pavidalinimu. Įdomu, kad ren
gimo komitetas, vakarui pra
ėjus, patsai išdiskutavo visus 
trūkumus ir kritiškai peržvelgė

va-

<21/1 D’C SELFOlVIi MSERVICE

Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MAY — GEGUŽES 7, 8, 9 D. D.

MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMAN
BRANDY 80 Proof Fifth $/J_,98

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
OOGNAC Fifth $3,98

GERMAN MAY WINE 1961 VINTAGE Fifth .98*

GRA1N ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4,.89

RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29

NAPA SONOMA MENDOC1NO WINE 
Sample offer V10 free with i/j gal.
Purchase Vž Kal- $1.59

POPULAR brand of imported SCOTCH
or CANADIAN WHLSKY Fifth $2.98

WALL GERMAN CHERRY LIUUEUR
66 Proof Fifth $g,98

MICHELOB BEER
6-pak—12 oz. Throw-Avay Bottles

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. No deposit bottles Case $3-39

Dviem požiūriais

Jis buvo neeilinis dar ir 
to, kad tai pirmas plataus mas
to grynai jaunimo be vyresnių
jų pagalbos surengtas. Jauni
mo, kurs jau čia, Amerikoje, 
užaugo ir subrendo, bet savo 
dvasia pasiliko grynai lietuviš
kas. Tadėl šis vakaras laikyti
nas savarankišku jaunųjų įna
šu į mūsų organizacinį bei kul
tūrinį gyvenimą.

Neeilinis ir išoriniu apipavi
dalinimu, kurs buvo iš anksto 
gerai apgalvotas ir su saiku 
įvykdytas. Salė buvo kukliai ir 
skoningai papuošta, o kėdės ir 
staliukai taip sutvarkyti, kad 
žiūrovai galėjo ne vien links
mintis, bet ir susitelkti ties me
nine programa. Scena, padeko- 
ruota keliom palmėm, teikė 
šventiškos nuotaikos ir koncer
tinio iškilmingumo.

Mieli tautiečiai!

dėl

Čiurlionis šalia Debussy ir
Schumanno

Pati programa buvo gana 
plati, apėmusi ne tik literatūrą, 
muziką, šokį, bet ir vaizdinį 
jaunųjų meną, t. y. stud. Vidos 
Misiūnaitės meno parodą, vy-

cenziją parašyti, tai ne puodą 
nužiesti. Deja, puodui nužiesti 
reikia puodžiaus, o jei nesi puo
džius, tai viena retorika puodo 
nenužiesi, tiktai prašalaičius 
šlapiu moliu apdrabstysi...

Tik per Londoną yra geriau, greičiau ir pigiau siųsti mais
tą ir medžiagas j Lietuvą.

Nepraleiskite puikios progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandė
lių Londone gražiai ir tvirtai įpakuotą geriausios rūšies maisto 
gaminių siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną gavėją:

M 13
Sviesto 2 sv., kiaul. taukų 2 sv., lašinių 2 sv., ryžių 2 sv., 

arbatos Vi sv., kakavos Vz sv., pipirų ir lauro lapų Va sv. cuk
raus 2 sv.,razinkų 1 sv., saldainių 1 sv., Nescafe 1 dž. ir kvie
tinių miltų 6 svarai, tik už

$30 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių ląbii ver

tingų Angliškų medžiagų:

v 3
Trys atkarpos, trims kostiumams, po 3’/2 jardo, grynos vil

nos sunkių worsted medžiagų, mėlynos, pilkos ir rudos spal
vos, su įrašais Ali Wool Made in England. Viso 10>/2 jardų tik už

$55 su pasiuntimu ir Sovietiniu muitu
Reikalaukite mūsų kainininkų ir pavyzdžių. Esame seniau- 
lietuvių įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turimešia

jau nuo 1938 metų. Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Siunčiame 
ir 40 svarų maisto siuntinius.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain
.SKYRIAI

L. Venckus, 7042 
436-0494.

A. Kusinskis, 124
L. Radzevičius, 61 

Canada

S. Talman Avė., Chicago 29, III. Tel.

Park Str., Sudbury, Ont., Canada. 
N. M’indennere Avė., Port Arthur, Ont.,

% f

IŠ DISTRICT TAUPYMO BENDROVES. Jei nedidelės papildomos
mėnesinės pajamos įgalintų Jus pasidžiaugti šiokiais tokiais gyveni
mo "prašmatnumais", tai kviečiame Jus pasinaudoti District Tau
pymo Bendrovės nauja mėnesinių pajamų sąskaitų tvarka.

Štai kaip čia viskas vyksta:
e Pradinis indėlis taupymo sąskaitoje turi būti $5,000.00 ar 

daugiau. Galite pridėti arba išimti, kiek norite, bet turite pa
laikyti minimalinį $5,000.00 balansą.

• Po viso pusmetinių dividendų periodo Jūs gausite čekius kiek
vieno mėnesio 1 dieną. Jei jūs išimate šiek tiek pinigų, tai 
Jūsų mėnesinis čekis lieka per tą periodą, kaip buvęs, o visa 
kas bus sutvarkyta naujam dividendų periodui prasidedant.

• Jūs turite teisę bet kada atsisakyti šio taupymo būdo.
• Visos mėnesinių pajamų sąskaitos apdraustos Federalinėje 

Taupymo ir Skolinimo Draudimo Korporacijoje, kurios nariu 
esame ir mes.

• Už pirmus $5,000.00 Jūs kas mėnesi gausite $18.75, o už kiek
vieną $1,000.00, papildomai įdėtą, bus pridėta $3.75 prie

mėnesinių dividendų; pagrindu imami mūsų dabartiniai me
tiniai 4y2% dividendai už investmento taupymo sąskaitas.

"uihere ptople make the difference1

Fw uample: YOUR INVES1MENT WUR M0NINU
SAVINGS ACCOUNT CHECK*

4 5.000 »18 ZS
8 (H*O 30 00

10 000 37 50 i
25.000 93.79
50,000 >87.50

on District Stringi' eerrwnt reta m feMBt
mani Savingt accounts.

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted • Chicago, lUinoū 60608
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Komedinio žanro konkurso rezultatai

I

• Scenos darbuotojų s-gos 
Chitagoje konkurso jury komi
sijos aktas. Jury komisija: pir
mininkas V. Bagdanavičius, 
MIC, sekretorius Zita Kėvalai- 
tytė - Visockienė, nariai — Ma
rija Lemešytė - Dikinienė, Ba
lys Chomskis ir Kazys Oželis 
savo posėdyje 1964 m. gegužės 
5 dieną, susipažinusi su konkur
sui prisiųstais šešiais veika
lais —

Vaitoko “Aukso Galva”, 
Ritos Kuosos “Lobiai už de

besų”,
Vambuto “Saulėgrąžų sala”, 
Aitvaro “Jaunatvės daina”, 
P. Paravonio “Klevų alėja

669”, I

Ramunėlės “Viščiukų ūkis” — 
vienbalsiai išrinko geriausiu Ra
munėlės slapyvardžiu pasirašy
tą trijų veiksmų satyrinę ko
mediją

“VIŠČIUKŲ ŪKIS”.
Atidarius voką, paaiškėjo, 

kad jo autorius yra

Anatolijus Kairys

Dėl to jam skiriama komedi
nio žanro 500,00 dolerių pre
mija.

Parašai:
Vyt. Bagdanavičius MIC

Z. Kėvalaitytė - Visockienė
M. Lemešytė - Dikinienė 

Balys Chomskis 
Kazys Oželis

• DaiL Viktoro Petravičiaus 
tapybos darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje atidaroma šian
dien 7 vai. vak. Parodą rengia 
Lietuvių dailės institutas. V. 
Petravičius yra vienas ryškiųjų 
paskutiniojo nepriklausomos Lie 
tuvos dešimtmečio ir pokario 
dvidešimtmečio mūsų grafikų 
ir tapytojų. Lietuvoje Viktoras 
Petravičius buvo vienas iš tų 
tada jaunosios dailininkų kar
tos žmonių, kurie dinamiškuo
sius vakarietiškojo meno polė
kius prigydė lietuviškoje dirvo
je, atremdami juos į lietuvių 
liaudies meno tradiciją bei dva
sią. Tada Petravičius reiškėsi 
kaip grafikas. Išeivijoje ligi šiol 
jo jau ir tapyboje išvaryta ga
na gili vaga. Paskutiniuosiuos, 
labiau abstraktaus pobūdžio 
dailininko darbuos puikiai iš
balansuotų spalvų kompozicijo
se banguoja vitališka ir opti
mistinė būties tėkmė, vietomis 
lyg ir pridengta mėlynuoju nos
talgijos šydu, šiandien atidaro
ma paroda yra puiki proga me
no mėgėjams 
naujausią V. 
rybos vingį.

• Kultūros 
gyvenančiam < 
ruomenė Švedijoje (REE) šių 
metų kultūros premiją paskyrė 
rašytojui Kari Ristikivi — jis 
istorinių apysakų rašytojas ir 
jo temos nesiriboja pačia Esti
ja, bet liečia viduramžius ir 
kryžiaus karus. Kitas Švedijoje 
gyvenąs estų rašytojas, drama
turgas Arvo Maegi dalyvavo 
Estijos Kultūros Fondo paskelb
tame konkurse parašyti teatro 
pjesėms. Jam paskirtos dvi pre
mijos bendroje 300 dol. sumo
je. Abi dramaturgo komedijos 
numatytos pastatyti estų teat
ruose Stockholme ir Goetebor-

• Latvių Goperio vardo pre
mijos. Neseniai laisvajame pa
sauly gyvenantiems latviams 
buvo padalintos gen. Goperio 
vardo premijos. Po 506 dol. pre
mijas gavo rašytojas Teodor 
Zeltinš (už apysakų rinkinį), 
muzikos prof. Talivald už įvai
rius kūrinius muzikos srity, 
Evald Sajevskis už scenos ir 
kostiumų eskizus.

Viktoras Petravičius Rugsėjo naktys
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

metais” pastatytos dar dvi Sha- 
kespeare’o tragedijos — "Ka
ralius Lyras” ir “Makbetas”.

O sovietinio laikmečio paro
dyta meilė Šekspyrui? 1952 m. 
rusų teatre parodytas “Otelio”, 
1956 m. Kauno dramos teatras 
pastatė “Vindsoro šmaikštuo- 
les” ir dar vėliau “Karalių Ly
rą”. Vos 1959 m. Vilniaus akad. 
teatre buvo pastatytas “Hamle
tas” ir Henriko Kurausko su
kurtas herojus laikomas sovie
tinio teatro laimėjimu. Shakes- 
pearęįo kūrinius dar statė Pa
nevėžio teatras (minėtinas J. 
Miltinio pastatytas “Makbe
tas”), Šiaulių ir Klaipėdos teat
rai. Pokario metais Vilniaus 
operoje atnaujintos dvi operos: , 
Verdi “Otelio” ir Gounod “Ro
meo ir Julija”.

• Estai premijavo M. Under 
poeziją, šių metų Visnapuu pre
mija paskirta estų poetei Ma
rijai Under už jos pačios ir 
verstinės poezijos rinkinį “Aare- 
mail”. Jis pasirodė 1963 m. poe
tei tuo metu sukakus 80 m. am
žiaus. Premija pavadinta estų 
Henrik Visnapuu, prieš kelerius 
metus JAV-se mirusio poeto 
vardu — pirmą kartą ji paskir
ta 1953 m. Ligšiol jau paskirta 
12 Visnapuu premijų — jų bend
ras dydis siekė 2,475 dol. su
mą. Ją estai buvo surinkę JAV 
ir Kanadoje.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO,, 

ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

pamatyti patį 
Petravičiaus kū-

premija Švedijoje 
estui. Estų bend-

Viktoras Petravičius 
Nuotr. V. Maželio

sų amžius alsuojąs šekspyrišku 
dramatizmu ir jo “būti ar ne
būti” iškyląs žymiai platesniu 
mastu. Juk esą ir Žemaitė ža
vėjosi Šekspyro raštais ir vėliau 
vaizdavusi žmonių veržimąsi j 
žmoniškesnį gyvenimą.

mą kartą Čechovo pastatytas 
“Hamletas” (su Oleka - Žilins
ku vyr. vaidmeny) ir 1933 m. 
pastatyta "Dvyliktoji naktis”. 
Dar vėliau tais “buržuaziniais j

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

VANDER WAGEN
ANGLYS

[[Sinclūir
1 HEATING / 

OIL J

Jau ir Shakespeare’o kūryba 
esanti artima komunistiniams 
idealams... Minint dramaturgo 
Williamo Shakespeare’o 400 gi
mimo sukaktį ir Lietuvos spau
doje pasirodė straipsnių bei jo 
kūrybos pavyzdžių. Kritikas J. 
Lankutis (“Tiesa”, nr. 95, bal. 
23) priminė, kad marksizmo 
klasikai žavėjęsi renesanso epo
cha ir jos kūrėjais. Komunis
tams Shakespeare’o kūryba 
esanti aktuali, nes pagal sovie
tinio šekspyrologo A. Aniksto 
žodžius toje kūryboje svarbiau
sias momentas esąs “nepapras
tas gyvenimo ir jo tragiškųjų 
prieštaravimų suvokimas”. Da
bar ir Lankutis teigia, kad mū-

Komunistiniai kritikai pabrė
žia Shakespeare’o artumą ko
munistiniams idealams, pavyz
džiu statydami net “Romeo ir 
Julijos” tragediją — esą žmoni
ją visuomet žavės tų dviejų 
jaunuolių širdys, nes jos nepri
pažinusios jokių kliūčių ir jokių 

! kompromisų kelyje į laimę... 
Panašių pavyzdžių beieškant, 
komunistinėms teorijoms arti
mu galima paversti kiekvieną 
literatūros klasiką.

• Shakespeare’o dramos Lie
tuvoje nuo 1924 m. Nors da
bar “Tiesa” aiškina, kad nepr. 
Lietuvos “buržuaziniam žiūro
vui’’ Shakespeare’as buvęs ne
priimtinas, tačiau dienraštis vis 
vien nurodė į visą eilę to meto 
dramos ir operos pastatymų 
(plg. nr. 95, bal. 23). 1924— 
1925 m. 
je buvo 
“Žiemos 
statyta
Shakespeare’ą Gounod 
ir Julija”, 1938 m. Kipras Pet
rauskas sukūrė neužmirštamą 
Otelio to paties pavadinimo Ver
di operoje. 1932 m. Kaune pir-

rOORAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

B. Dauguvietis dramo- 
pastatęs “Otelio” ir 

pasaką”, 1925 m. pa- 
pirmoji opera pagal 

“Romeo

SuperFIame

POrtsmouth 7-80203605 West 63rd St

■ š

kainomis. garantuotu Ir sąži-

SINCLAIR ALYVA

PORTRAITS • CANDIDS
3213 S. M0RGAN ST. YArds 7-5858

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. '
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.

AUTOMOBILIU 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 

nlngu darbu.home of 
modern 

photography
ČESAS AUTO

2423 West 59th Street
REBUILDERS

Chicago 29, lllinois

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(Licensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvtr. 9—9 vai., antr., treč., Ir šečtadlenials nuo

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

1530Bedford Avė., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522
SIUNTINIŲ pristatymas GARANTUOJAMAS, o taip pat gavėjo parašas. 
Klijentų patogumui prie mūsų firmos įstaigų didelis ir įvairus pasirinkimas 

GERIAUSIOS RŪŠIES PREKIŲ

Firma atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 ryto ild 4 vai. po piet.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NESVARU. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
UT1CA. N. Y.
COHOES, N. V. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADI LPIUA 23, PA. 
ALLF.NTOWN; PA. 
ROCHESTER S, N. Y. 
LOS ANGELES 4, C A Ii 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31. MT>. 
BUFFALO, NEW YORK 
DETROIT 12, M4CH. 
HARTFORD <1, CONN. 
JERKEY C1TY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y,r 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, M10H.

MŪSŲ S KYRIAI:
1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 TCRITEHEAD AVENUE 
BOS IILEECKER STREET
13 SARGENT STREET 
FREEWOOD ACR.ES 
031 W. GIR,YRI) AVENUE 
120 TIGH.MAN STREET 
558 HI’DSON AVENUE 
107 SO VERMONT AVENUE 
1211 NO. ASHLAND AVENUE 
1000 FLEFTT STREET 
701 FILLMORE AVENUE 
II001 JOS CAMPAU AVENUE 
013-17 AI,BANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 South Avenue ___  ___
1028 K.ENIIAVORTH AVENUE 
11330 JOS CAMPAU AVENUE

— X IN 7-6465
<— OR 4-1540

MI 2-2452
CL 7-6320

— RE 2-7476
_ _ FE 7-2727
— 303-0494

PO 9-1507
HE 5-0115—. RA 5-4210
DU 5-6550
HU 6-2818
DI 2-4240

— TX 5-0700
_ TO 8-029S
— CH 7-5161

HE 5-6368
GR 5-9716
PR 1-0696

— TO 9-3980

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III
TELEFONAS — HARRISON 7-3787

Jefferson St., Chernin’s aikštėje,
Atdara kasdien iškaitant Ir sekmad. nuo 9:15 r. Iki 6:30 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nrnioknina virta inaMiiom* už kainp^ j Alau v

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žentas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint" ir kitų.

STEIN TEXTILE CO

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 COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICCAN INDEMNITY COMPANT 

DUBUOUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT 
INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 

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

PEARL ASSURANCE COMPANT
RELTANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
VESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & 8URETT CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

222 W. Adams St. Room 800
Telefonas CEntral 6-5206 Ai
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• AIDAI, 1964 m., balandžio kad dabar A. V. gali visa tai 
mėli. Nr. 4. Žurnalas skaitytoją 
tikrai pradžiugina pastaruoju. 
metu mūsų spaudoje rečiau be- 
pasirodancio Antano Maceinos 
straipsnio “Krikščionies veidas”, 
ištrauka iš rašomos jo knygos 
“Krikščionis pasaulyje". Staig- 
meninė naujiena taipgi du nau
ji, tiesiog už širdies griebiantys 
Jono Aisčio eilėraščiai. Apie po
etą ir rašytoją Mykolą Vaitkų 
jo 80 metų amžiaus proga ii- 

“•gesnį straipsnį pradeda Stasys 
Santvaras. Viešumon grįžta 
taipgi Nelė Mazalaitė, spausdin
dama rezistencinę okupuotos 
Lietuvos tikrovę iškeliančią no
velę “Akis”. Jonas -Rugis už
griebia labai degančią šių laikų 
aktualiją straipsniu “Pierre 
Teilhard de Chardin ir mūsų 
laikai”, o jau į lietuvišką praei
tį nukelia Jonas Matusas, rašy
damas apie pranciškonus Kau- 

"ne XV amžiuje. Apžvalgų sky
riuje labiau dėmesį patraukia 
Pr. Naujokaičio parašyta V. Vo- 
lerto romano “Upė teka vin
giais” recenziją ir Miko Šilei- 
kio religinio meno parodos ap
tarimas. Visa pastarojo “Aidų” 
numerio medžiaga gana vyku
siai išbalansuota savo įvairu
me.

Beje, šio numerio “Aidų” žur
nalo Pastabų skyriuje A. V. 
(reikia spėti, kad tai yra pats 
"Aidų” redaktorius Antanas 
Vaičiulaitis) reiškia nepasiten
kinimą dėl kai kurių Kultūrinia
me Drauge (IV. 4) naujų leidi
nių apžvalgininko keltų minčių, 
aptariant Donelaičiui skirtąjį 
“Aidų” numerį. Norėdamas 
skaitytojui įkalbėti, kad "Drau
go” apžvalgininkas rašo specia
liai prieš “Aidus”, A. V. tarp 
kitko sako: “Tai ne pirmas kar
tas, kad Draugo apžvalgininkas 
išeina su neobjektyviomis išva
domis apie "Aidus”.

Į tai atsakydami, norime čia 
.duoti truputį statistikos faktų. 
Nuo 1962 m., gegužės mėnesio, 
kada buvo Kultū^ųiąme Drau
ge įvestas “Naujųjų leidinių” 
skyrelis, švieži “Aidų’’ numeriai 
buvo aptarti ir pristatyti 16 
kartų. Iš jų tik keturiais atve
jais buvo suabejota tai recenzi
jos apimtimi bei jos teigimais, 
tai specialių žurnalo numerių 
tobulumu, ir šiais ir kitais sy
kiais betgi pabrėžiant ir respek
tuojant “Aidų” kultūrinį įnašą. 
Tad dabar 
tikėti, kad 
nematęs, o 
jektyvumo
šimtaprocentiniu gyriumi.

tiesiog ir nenorime 
A. V. viso to būtų 
taipgi tapatintų ob- 
sąvoką tik su visu

pats numeris va- 
“neišnykstančiu indė-

Pagaliau ir pats Donelaičiui 
skirto numerio aptarimas “Drau 
go” apžvalgininko nebuvo koks 
nors piktybinis leidinio nuver
tinimas. Kaip tik pasidžiaugta 
sukauptos medžiagos įdomumu, 
raginimu atsidėti duonelaitinėm 
studijom, 
dinamas 
liu į šių metų donelaitinę te
mą”. Pasigesta tik šios temos 
naujo ir studijinio žvilgsnio. A. 
V. dabar tvirtina, kad to nau
jumo ten buvę labai daug. Gal 
būt, jei turima galvoje pilietis, 
kuriam Donelaičio pavardė ma
ža ką sako. Tačiau gera dalis 
“Aidų” skaitytojų galėjo pasi
gesti “naujų amerikų atradi
mo” bent tokia jau neeiline, 
250 metų jubiliejinę proga. Ar
ba, sakysim, labai puikus ir ge
rai parengtas dr. P. Rėklaičio 
straipsnis apie lietuvio valstie
čio Mažojoje Lietuvoje ikono
grafiją. Tačiau ar toks raštas, 
tinkąs paskelbti visur ir visa
da ir be specialios literatūrinės 
progos, jau yra tiesioginis do- 
nelaitinės temos laimėjimas?

Dar vienas neaiškumas: ar 
A. R. savo įvadiniame žodyje 
donelaitiniame “Aidų" numery 
nuvęrtino visą, anot jo, abstrak
čiai išsikvėpusią ir netekusią 
ryšio su buities šaknimis ir be
sidangstančią skambiu egzisten
cijos vardu literatūrą, ar tik 
to ar kito autoriaus kūrybą? 
Iš tikrųjų, ten A. R. taip gud
riai ir taip atsargiai išsireiškia, 

aiškinti bei komentuoti ir vie
naip ir antraip, pagal reikalą. 
Vis dėlto t raže “Tokiai literatū
rai pritroškus savo išgalvotame 
šiltadaržy...” daugiau jau liu
dija, jog čia kalbama apie tam 
tikrą literatūros apraišką, o ne 
vien tik apie vieną kitą autorių. 
Tačiau, jeigu dabar Pastabų 
skyriuje A. V. sako, jog čia 
rašoma tik apie vieną kitą, tai 
tuo patikėkime. Tik su tokia 
pataisa, kad gali būti išsikvė
pęs ne tik vienas kitas aestrak- 
tistas bei egzistencialistas, bet 
ir realistas ir kitų kitokių spal
vų atstovas.

Liečiant “kosminę realybę” 
literatūroje, sutinkame su A. 
V., kad jos apstu ir Miltono, ir 
Dantės, ir Goethės, ir kitų kū
ryboje. Bet argi anų kosmišku- 
mas tokio pat pamušalo kaip ir 
šių dienų autorių? Argi Milto
no, Dantės ir kitų ankstesnių 
kosmiškumas visame jo suvoki
me ir išraiškoje nebuvo tik 
‘“kaip danguj, taip ir ant že
mės” plotmės. Gi visai kitaip, 
lig šiol nebandytai naujai tą pa
čią tikrovę užgriebia dabarties 
literatūra. Bet tai jau ne saki
nio, o ištisos studijos klausimas.

Pastabos pabaigoje A. V. dar 
pacituoja “Nepriklausomos Lie
tuvos” ir “Vienybės’’ laikraščių 
teigiamus donelaitinio “Aidų” 
numerio įvertinimus, lyg ir no
rėdamas parodyti vertą paglos
tymo anų gerumą ir “Draugo” 
apžvalgininko negerumą, čia 
taip ir norėtųsi paklausti, kiek 
pastaraisiais metais kiekvienam 
išėjusiam “Aidų” žurnalo nu
meriui skyrė dėmesio “Vieny
bė” ir kiek Kultūrinio Draugo 
“Naujųjų leidinių’’ skyrius, ne
kalbant jau apie dienraštines 
“Spaudos apžvalgas”? Į klausi
mą didžia dalimi atsako ta pa
ti, kiek anksčiau minėtoji sta
tistika.

ALYVA
J. M. RUDIS

Lietuvis savininkas

t
t

Viktoras Petravičius Trys taškai
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

• SOFIJA JONYNIENft, TĖ
VŲ ŠALIS. Vadovėlis lituanisti
nių mokyklų septintajam sky
riui. JAV LB Kultūros Fondo 
leidinys, nr. 9. Šio vadovėlio iš
leidimą 1,500 dolerių suma pa
rėmė Lietuvių Fondas. Iliustra
cijas parinko ir dalinai iliustra
vo Vladas Vijeikis. Chicago, 
1964 m. Tai vėl nauja Kultūros 
Fondo dovana mūsų mokyk
loms. Ir jeigu kada nors dar 
skundėmės būtinų vadovėlių 
trūkumu išeivijos mokykloms, 
tai dabar jau vargu ar šitaip 
galėtume daryti. Buvusiai spra
gai užpildyti didžia dalimi ir ne 
vienu atveju čia kaip tik Kul
tūros Fondas ėmėsi reikalingos 
iniciatyvos, užsimotus darbus 
paversdamas konkrečiu rezulta
tu — knygomis. Naujasis va
dovėlis “Tėvų šalis” yra gana 
impozantiškos apimties, 360 psl. 
Knyga įrišta į kietus drobės 
viršelius, papuoštus skoningu 
lietuviškos juostos motyvu. Pus
lapiuos gausu tekstą papildan
čių nuotraukų ir šiaip iliustra
cijų, kai kurios iš jų net spal
votos. Leidinys suskirstytas į 
tris skyrius. Pirmasis jų, ir pats 
didžiausias, skirtas daugiau li
teratūriniams skaitymams, ant
rasis — Lietuvos istorijai ir tre
čiasis — Lietuvos geografijai.

OptimizmasViktoras Petravičius
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos

• LITUANUS. Llthiianian 
(Įtiarterly. December, 1963. Vėl 
užskleidžiamas šiuo numeriu 
naujas vienerių metų žurnalo 
komplektas. Juo, tur būt, ir už
baigiamas ligšiolinis leidinio 
formatas, toliau pereinant į 
knyginę Lituanus išvaizdą. Tad 
ir labai gerai, kad su pastaruo
ju sąsiuviniu skelbiamas ir vi
sų, lig šiol išėjusių žurnalo 
komplektų turinys. Naujasis nu
meris iliustruotas K. J. Rač- 
kaus tapybos darbais, o viršelis 
papuoštas lietuvių liaudies 
skulptūra “Šv. Jurgiu”. Veda
muoju užakcentuojama lietuvių 
laisvės kovų šimtmetis, prade
dant 1863 m. sukilimu ir bai
giant šių dienų rezistencija. 
Apie patį 1863 m. sukilimą pla
čiau rašo V. Trumpa. Duodama 
ištrauka iš Putino romano “Su
kilėliai” antrosios dalies su 
spalvingu pačios redakcijos įva

du. Anonsuojama, netrukus Iš
leidžiama lietuvių liaudies dai
nų antologija, perspausdinant 
amerikiečių rašytojo Robert 
Payne antologijos įvadą, greta 
parodant ir keletą būdingesnių 
lietuvių dainų vertimų anglų 
kalbon. Paranki bei įdomi ir ki
ta apžvalginė ir bibliografinė 
numerio dalis. Redaktorius To
mas Remeikis, visas redakcijos 
kolektyvas ir leidėjai verti lie
tuviškosios visuomenės padėkos 
už tokį vienintelį ir dabartinėje 
situacijoje būtiną leidinį .

• ATEITIS, 1964 m., balan
džio mėn. Nr. 4. Nors “Ateitis” 
save šaukiasi “Lietuvių katali
kiškojo jaunimo žurnalu”, bet 
jis labai, labai praverstų pasi
skaityti ir visiems suaugusiems. 
Gal tada tikriau būtų pastebi
ma, kuo tas čionykštis mūsų 
jaunimas domisi, kaip jis žiū
ri j kai kurias nūdienines prob
lemas, gal tada ir tas jaunimas 
vyresniųjų būtų labiau supran
tamas ir abipusinis susikalbėji
mas pasidarytų lengvesnis. O 
kad “Ateitis” yra tikrai pasi
dariusi mūsų jaunųjų tribūna, 
tai akivaizdu, pažvelgus vien 
tik į jos bendradarbių pavar
des. Gi jie jau rašo apie viską 
ir visaip. Ir straipsniai, ir be- 
lestristikos bandymai, ir eilė

raščiai gyvai įvairina žurnalo 
puslapius. Anksčiau kurį laiką 
buvo lyg ir pasigendama stip
resnio eiliuotojo žodžio. Nauji 
Tijūnelytės, Dauknio, Trainai
čio vardai, jeigu tik bus pasi- 
ryžtama šios Dievo dovanos ne
užmesti , gali duoti ir visai ge
rų rezultatų. Platus korespon
dencijų skyrius rodo, kad atei- 
tininkiškas jaunimo sąjūdis yra 
gana gyvas, tikrai teikiąs vil
čių lietuviškajai išeivijos atei
čiai.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1964 m. balandžio mėn. Nr. 4. 
Šiame sąsiuvinyje jau spausdi-. 
namas Prano Razmino “Laiškų 
Lietuviams” konkursą laimėjęs 
rašinys “Kokį aš noriu matyti 
kunigą”. Tema užgriebta labai 
patraukliai ir intriguojančiai. 
Apie Jungtinių Tautų nesėk
mes skelbiamas mirusio VLIKo 
pirm. dr. A. Trimako straipsnis. 
Įžvalgiai atrinkdamas visa tai, 
kas yra esminio, apie Visuotinį 
Bažnyčios Suvažiavimą savo ap
rašą tęsia dr. A... Ljuleyičius. 
Šeimos problemos skirti straips
niai A. Grauslio ir dr. J. Pikū- 
no. Įdomios ir kitos smulkesnės

I

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 8. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai 
RaStlnA atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir fiedtadie- 

nlais iki 8 vai. p. p.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 WE8T 68rd STREET

Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

AAK

GERIAUSIO GRANITO PAMINKLUS 
statome visuose kapinėse.

Nepirkite neapžiOrėję mūsų didelį pasirinkimą 
pavyzdinių paminklų.

SUŽINOKITE MŪSŲ KAINAS 
Atdara kiekvieną dieną ir sekmadieniais 

bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais.

527 N. Westem Avė., TA 9-9622
(M bloko | šiaurę nuo Grand Are.) 50 m. vienoj vietoj

Tel. 857-9525 
VIETOS IR IMPORTUOTI 

GĖRIMAI IR MAISTO PRODUKTAI
KRAUTUVE ATDARA IKI VIDURNAKČIO KIEK
VIENA DIENĄ įskaitant ir šventadienius.
5620 W. 87th St.. bloko į vakarus nuo Centrai
Avė.. Oak Lawn, Illinois. Sav. MARIJUS RIEJA

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

2811 West 55th St. GRovehill 6 2336
Chicago, Iii. 60632 GRovehill 6-2837X’

PC

VENETIAN MONUMENT CO

LIQUORSand ro o 0

taip, kad jos įdomios visiems. 
Dr. K. Pemkus rašo apie cisti
nę fibrozę, dr. A. Damanskienė 
— apie akių sužeidimus, dr. Z. 
D. — apie XVII pasaulinės svei
katos konferenciją, o dantų gy
dytojų skyriuje skaitome apie 
burnos vėžį. Yra ir atžalynui —
mediciniškam jaunimui bei mo- keldamas šiltai simpatišką ve- 
terims skirti kampeliai. Plati j lionies Juliaus asmenybę.

įvairenybės bei meniškos A. Ke- 
zio, S. J., nuotraukos.

• LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
BIULETENIS, 1964 m., balan
dis. Nr. 2. Leidinys šį kartą 
padidėjęs savo formatu ir pa- 
įvairėjęs savo medžiaga. Virše
lyje Donelaičio portretas, o ve
damuoju užakcentuojama šio 
mūsų literatūros klasiko 250 
metų gimimo sukaktis. Turiny
je visa eilė specialių — medici
niškų temų, tačiau parašytų

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

BANNER O (L CO. 
Tel. CO 4-7465

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

organizacinės lietuvių gydytojų 
veiklos kronika, net su žvilgs
niu praeitin, akcentuojant K! 
Gajos 35 metų sukaktį. In me- 
moriam puslapyje mirusiam gy
dytojui ir rašytojui Juliui Kau
pui paskutinį atsisveikinimo žo
dį taria dr. K. Ambrozaitis, iš-

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS W

MARŲUETTE FUNERAL KOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIŲ

2533 West 7lst St. Telef. GRovehlll 6-2345-6
1410 S. 50fh Avė., Cicero, TOvvnhalI 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.
-------- ----------------- --------------------------- -~V-- S.

TRYS MODERNIŠKOS )

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS į

MASINOM! VIETA €
REpubHc 7-8600 REpubllc 7-8601 J

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRY8 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330*34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. —* CEdarcresf 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

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



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gegužės mėn. 9 d.
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I nryvenimas

Redaguoja St. Semėnienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

MOČIUTE - ŠIRDELE, MYLIU TAVE
JUZE DAU2VARDIENE •)

Vieną gražų pavasario rytą, 
Dievas, pasidairęs po dangaus 
rūmus, nusprendė, kad jie ne
buvo pakankamai puošnūs — 
kažko dar trūko. Jis išsiuntė 
tris angelus į žemės rutulį par
neštų trijų gražiausių žemės da
lykų.

Pirmasai angelas, nusileidęs 
žemėn ankstyvą rytą, išvydo 
ant žolės kažką tokio panašaus 
j pažertus deimančiukus, bliz
gančius ryto šviesoje. Atsargiai 
surinkęs, nunešė dangun rasos 
deimančiukus. Saulės spindu
liuose raselė blėso, nustojo bliz
gėjimo ir — išnyko.

Antrasai angelas parnešė 
skaisčiai raudoną rožės žiedą. 
Deja, netrukus, roželė palinko, 
jos aksominiai lapeliai nuvyto, 
nukrito, liko tik smulkių dulke
lių saujelytė.

Trečiasai, ilgai skrajojęs ir 
ieškojęs, stabtelėjo prie jaunos 
motinos, bežaidžiančios su savo 
kūdikiu. Jisai dangun parnešė 
motinos šypseną. Ja Dievas ta
da papuošė dangaus rūmus. Mo
tinos šypsena, spinduliuojanti 
meile, supratimū ir savęs už
miršimu, buvo ir tebėra skais
ti, amžina.

Norėjau jums surinkti puokš
tę poetų ritmingų žodžių, filo
sofų išmintingų sakinių, dainių 
skambiausių melodijų. Bet nek
laužados mintys susikoncentra
vo į šią paprastutę, seniai skai
tytą legendą, tad ja ir išreiškiu 
meilę ir pagarbą Jums, Motinė
lės, ir savajai Mamytei.

Šypseną skaitome džiaugsmo 
bei pasitenkinimo išraiška. Ta
čiau joje glūdi įvairiausių emo
cijų, ja pridengiami giliausi 
jausmai. Mano mintyse, kaip 
ekrane, prabėga jaunystės vaiz
dai, kuriuose neatsimenu Ma
mytės rūsčios, šiurkščios. Be
mokindama mus melstis — la
bai senais, beveik archaiškais

*) Žodis, pasakytas Chicagos 
Aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos Motinos dienos minėjime 
Jaunimo centre, 1964. V, 2.

Elegantiška suknelė vasarai 
Christian Dior (New Yorko sky
rius) sukūrė šią paprastą baltą 
vakarinę suknelę vasarai. Pagal 
šių metų madą, kaklas giliai iš
kirptas, suknelė pritaikyta figū
rai (kiek įsmaugta) ir turi vadi
namą "Empire” juosmenį. Kaklo 
Iškirpimas užbaigtas tos pat me
džiagos kaspinu ir blizgančia sa
gutę, __________________

poterėliais (kurie tebėra gyvi 
mano širdyje ir lūpose), ji šyp
sojosi, aiškindama, kad tuos po
terėlius ją išmokinusi jos ma
mytė, kuri juos buvo išmokusi 
iš savosios mamytės...

Pasaulinių kompozitorių kūri
niai neskambėjo taip harmonin
gai, kaip sena žemaitiška lop
šinė — ‘'A-a, a-pa-pa, zuikis 
vaiką lingava-a”, kuria Mamy
tė guosdavo savo mažuosius, 
įskausdintus mažais skausme
liais, rūpestėliais, besišypsoda
ma, kad tie skausmai tokie ma
ži, širdyje trokšdama, kad jos 
mažųjų gyvenimą nelydėtų di
deli vargai — rūpesčiai.

Gi spalvingiausi menininkų 
šedevrai nublanksta prieš ma
mos vaizdžiai, su ašarota šyp
sena, spalvingais žodžiais palik
tojo savo gimtojo Baltininkų 
kaimo grožio apibūdinimą.

Nenoriu įgristi savais atsimi
nimais. Jų atpasakojimo tiks
las: iššaukti jumyse panašių 
šiltų, jaudinančių atsiminimų, 
priminti jums, kad mūsų Mo
tinos apdovanojo mus tokiais 
dvasiniais turtais, kurių niekas 
kitas pasaulyje negalėjo mums 
duoti.

Sakysite — “banalūs žodžiai”. 
Gal ir taip. Vienok ir papras
čiausi žodžiai įgyja ypatingo 
grožio, kuomet jie skiriami ati
tinkamom progom — parink
tiems brangiesiems - brangio
sioms. Paprasčiausias portretas 
sudaro gražesnį efektą, kuomet 
jis tinkamai įrėmintas, pagar
biai pakabintas. Todėl šiandien, 
gerbdami lietuves motinas, iš
reiškiame jausmus šiais papras
tučiais žodžiais, vildamiesi, kad 
Jūs suprasite, jog jie liejasi iš 
širdies gelmių.

Jūs, mielosios dukrelės, ge
rieji sūneliai, užuot ieškoję tra
faretinių sveikinimų krautuvė
se, surinkite sveikinimų puokštę 
iš mūsų gražiosios kalbos, tu
rinčios tiek meilingų, subtilių 
variacijų, kaip jokia kita kal
ba, ir tarkite Jai meiliai, lie
tuviškai:

“Mamyte brangi, dėkoju Tau 
už viską. Mamutėle — Tu esi 
man mieliausia, brangiausia. 
Mamele mano, lydimas Tavo 
šypsenos, keliausiu drąsiai gy
venimo vingiuotu keliu. Močiu
te - širdele, myliu Tave”.

Prašo Švento Rašto 
skaitymo mokyklose

Daughters of the American 
Revolution narės kreipėsi į Wa- 
shingtoną, D. C., prašydamos 
leisti ne tik maldas mokyklose 
kalbėti, bet ir šventąjį Raštą 
skaityti. Toji grupė, atstovau
janti minimą organizaciją, taip
gi smarkiai pasisakė prieš bet 
kokį pirkimo - pardavimo pro
cesą su komunistiniais kraštais. 
Šios moterų organizacijos narių 
Amerikoje yra net 500,000.

Pagerbta šių metų mokytoja

Benediktinų vienuolė, kurios 
klasės yra apibūdinamos, kaip 
“gyvos ir atitinkančios šių lai
kų dvasią“, buvo išrinkta ir pa
gerbta 1964 m. Arkansas 
Aukšt. mokyklos biologijos mo
kytoja. Seselė M. Germaine Ra- 
chaner, St. Scholasticos akade
mijos Fort Smithe, buvo pa
gerbta Arkansas Mokslų Aka
demijos bankete.

Joanos Gribauskienės rezidencijoje suruoštoje arbatėlėje debiutantes su savo motinomis. Iš k. į 
d.: sėdi: Joana Gribauskienė, Jonė Bobinienė, Ade line Kutchins, Albina Clark, Elzbieta Phillips.. Sto
vi iš k. į d.:: Kristina Gribauskaitė, Virginija Bobinaitė, Viktorija Kutchins, Mary Clark, Patricia 
Phillips.

ATLEISK, MAMYI-AS LAIMINGA...
SOFIJA OŽELIENfi, Chicago, III.

Transatlantinis lėktuvas išni
ro iš debesų ir leidosi žemyn. 
Rimgailė išvydo milžino dango
raižių miesto panoramą, plačiai 
išsidriekusią Atlanto pakrašty.

— Ar pažins ją tėvas, palikęs 
ją mažytę ant motinos rankų, 
kai jį suėmė naciai, — kilo ne
rimas širdy. “Nebijok, vaikeli, 
Motina Šventoji neapleis našlai
tės, o ir mano maldos lydės ta
ve”, — prisiminė jai senelės at
sisveikinimo žodžiai Kauno ae
rodrome. Leisdamosi lėktuvo 
laiptais, ji pamatė laukiančiųjų 
būry aukštą, kiek pražilusį vy
rą, mojuojantį skrybėle. "Rim- 
gaile”, sušuko jis. Jo plačiai iš
skėstos rankos apglėbė ją.

— Rimgailė, dukrele mano, 
— kartojo sujaudintas tėvas.

— Tėveli, — pro džiaugsmo 
ašaras vos ištarė ji...

— Sesut, ir mes tave sveiki
name, — patempė Rimgailės 
ranką šalia tėvo stovį Linas su 
Dariuku, tiesdami jai gėles ir 
dėžę saldainių.

— O, mano šaunieji broliu
kai, — pasilenkusi bučiavo ir 
glostė ji berniukus.

— Linas su Dariuku labai 
laukė tavęs, — tyliai ištarė tė
vas, ieškodamas dukros akių 
žvilgsnio. Pamatęs nemeluotu 
džiaugsmu spindintį jos veidą, 
patsai nušvito ir linksmai tarė: 
“Skubėkime, vaikai, namo!”

— Skubėkim, mamytė laukia 
sesutės — gražų kambarį įren
gė...

— Ir skanų tortą iškepė, — 
pertraukė brolį Dariukas, vik
riai įšokdamas į automobilį.

— Brigita tikrai pamils ta
ve, tikiu, jūs gerai sugyvensi
te. — Tėvo žodžiai jautriai pa
lietė giliai užslėptą širdy nusi
vylimą tėvu ir graudų gailestį 
mirusiai motinai. Ji nieko neat
sakė.

Kai automobilis sustojo prie 
pirmų raudonų šviesų, tėvas, 
atidžiai pažvelgęs į greta sėdin
čią dukterį, tarė:

— Tu nuostabiai panaši į mo
tiną, ji lygiai taip atrodė, kai 
ją atkėlė į mano 
mokyklą, — jo 
Pėjo.

— Tą pat man
lė. Vargšė senelė, — atsiduso 
Rimgailė, — ji liko viena, pa
būgo apsunkinti tėvelį; esą, se
ni tėvai Amerikoje nepageidau
jami...

— Ji visad buvo skrupulinga, 
mano mieloji uošvė.

— Kiek jos su mamyte pri- 
sisielojo dėl tavęs, tėveli. Ma
mytė iki paskutinio atodūsio 
laukė žinutės iš tavęs. Deja, ne
sulaukė. Būdavo, sugrįžusi iš 
darbo, vakare, pasakos apie ta
ve, Lietuvą. Ilgesingai graudūs 
tėvynės prisiminimai buvo taip 
vaizdingi, kad aš girdėdavau 
vėversėlį čiulbantį mėlynoje pa
dangėje, lakštingalų suokimą 
panemuniais, Baltijos bangų 
ošimą... Mačiau Vilniaus Auš
ros Vartus, Trakų pilį, Karo 
muziejų Kaune... O jos pasakos 
užburdavo mane ir mūsų pačių 
sulipdyta vienalangė grytelė 
stebuklingai pavirsdavo ginta
ro pilimi...

su-

tau-

gra-

Rimgailei nutilus, tėvas 
spaustu balsu ištarė:

— Kilniadvasė, šviesi ir 
ri buvo tavo motina.

— Žiūrėk, sesut, kokios
žios gėlės lange. Vakar mes nu
pirkome mamytei alyvų ir šį 
rytą pasveikinome ją. — Šian
dien Motinos diena, — išdėstė 
Linas.

— O tu, sesut, ar atvežei ma
mytei dovanėlę? — paklausė 
Bariukas.

— Atvežiau, visiems atvežiau,
— susijuokė Rimgailė.

Dabar tik ji pamatė akinan
čių reklamų šviesoje vitrinų 
puošmeną. — Kaip gražu, kiek 
čia turto! — nustebusi žvalgė
si ji į minių minias šaligat
viuose, į automobilių jūrą, už
tvenkusią gatve ir galvojo, kad 
čia lengviau paklysti negu Si
biro platybėse...

Automobiliui įsukus į ramią 
priemiesčio gatvę, vaikai sune
rimo. Pertraukdami kits kitą, 
aiškino jai, kąd jų, štai, čia pat, 
už kampo namas esąs pats bal
čiausias, nes tėvelis jį 
nudažęs; kad jų šunelis
— puikus sargas... O 
mūsų 
mūsų prieangyje. Ar matai, se
sut?

namai, mamytė

tik ką 
Margis 
štai ir 
laukia

Buvo netoli vidurnakčio, kai 
Rimgailė pasiliko viena savo 
kambary. Ji atsiduso begal- 
lės naujų dienos įspūdžių nebe
tilpo jos krūtinėje... Pirmas su
sitikimas su tėvu, broliais bu
vo neapsakomai džiugus ir jau
dinantis. Tačiau, sutikusi pa
motę, ji pasimetė — į jos nuo
širdų pasveikinimą ji sugebėjo 
teatsakyti: “Ačiū, ponia”. Žo
dis “mama” įstrigo jos lūpose.

vadovaujamą 
balsas suvir-

tvirtino sene-

Danute Lipčiūte

NENORIU Aš PAVASARIO!

Nenoriu aš pavasario!
Kaip kūdikio šypsniai žiedai jo trapūs 
ir gležna, lyg skersvėjin patekus žvakė, žaluma. 
Nenoriu nieko, ką pamilt galėčiau!
Dar vakar alkana žydėjimu bridau.
Nuvyto jis pačiam dienos vidudienį,
Net popiečio gaiviųjų nepalaukęs spindulių. 
Nuvyto apsvaiginęs širdį,
paliko dulkės ir ilgesys nenykstančių spalvų.

Nenoriu aš pavasario!
Kaip kūdikio šypsniai žiedai jo trapūs 
ir gležna, lyg skersvėjin patekus žvakė, žaliuna. 
Nenoriu nieko, ką pamilt'galėčiau žemėj: 
Ką paliečiu — subyra ir sauja vėl tuščia.
Geriau pati lyg žiedas susiglaustu, 
nors būčiau ir pilka kaip žemė, 
tamsi — lyg žalvarnio sparnai.
O gal apkris rasos lašai lyg žvaigždės skliautą 
ir Viešpaties ranka jį nusineš 
kaip vyšnių žydėjimą baltą.

IŠ MOTERŲ
* Ir tai gali užstoti moteriai 

dangų. Amerikiečių spauda pla
čiai paskelbė vieną jai beveik 
sensacingą žinią. Esą, Blanche 
Gudauskienė (Mrs. Gudauskas, 
anot amerikiečių) iš Rantoul, 
III., sausio mėn. skrido Braniff 
International Airways lėktuvu 
ir pasijuto negerai, sinusų var
ginama. Patarnautoja (stewar- 
dess), pavilgiusi servetėlę, už
dėjo jai ant kaktos. Dabar mi
nimoji ponia, išplovusi ir išly
ginusi servetėlę, prisiuntė, kam 
ji priklauso. Amerikiečių spau-

Sumišusi ji pakėlė akis į tėvą... 
Jis atlaidžiai šyptelėjęs, apka
bino abi drauge, tardamas duk
rai; “Vadink ją vardu — Bri
gita, tuzino metų skirtumas ne
sudarys kliūčių jūsų draugys
tei”.

Ir tikrai, ši svetima moteris, 
užėmusi motinos vietą tėvo šir
dyje, tapo jai artima. Jos nuo
širdumas ir jauki namų šilima 
pagavo Rimgailę. Broliukai ne
atsitraukė nuo jos nei žingsnio. 
Ji šyptelėjo prisiminusi Dariu- 
ko nusivylimą: jis laukęs ma
žos sesutės, ne tokios didelės...

Tėvas — jis visai toks, kokiu 
jį įsivaizdavo: aukštos moralės, 
tvirtų principų žmogus... Jis ne
pamiršo jos motinos, štai jos 
padidinta nuotrauka, papuošta 
pakalnutėmis — mėgiamiausio
mis motinos gėlėmis...

Jų švelnus kvapas priminė 
jai motinos pasaką — esą, ne
laimingų motinų ašaros pavir
tusios konvalijų žiedais... Ir 
šiandien dviguboje — pavasario 
ir Motinos dienos šventėj? —- 
motinos kapas Sibile tebėra le
du sukaustytas... Prisiminė, kaip 
jos su senele paskutinį kartą 
aplankė motinos kaplį. Gludaus 
miško pakrašty medįųių kryžių 
eilės žymėjo užpustytus kapus. 
Graudžiai gaudė, aimanavo 
šimtmečiai medžiai, lyg gedė
dami svetimoje žemėje amžinam 
poilsiui atsigulusių. “Neverk”, 
— ramino ją senelė, motina il
sisi Amžinos Meilės, Tiesos ir reikalams. Ji yra baigusi San Fran 
Grožio šaly — ji daug kentėjo 
žemėje”.

Kai palaiminto miego spar
nas palietė Rimgailės blakstie
nas, ji sušnabždėjo: “Atleisk, 
mamyt, aš laiminga...”

..Kita “pirmoji”. Mrs. Betty Dil- 
lon, viena iš aukštų civilinės avia
cijos ekonominių planuotojų, šyp
sosi prie savo rašomojo stalo Wa- 
shingtone, tapdama pirmąja mote
rimi, gavusia stipendiją j Princeton 
universiteto Woodrow Wilson mo
kyklą viešiesiems tarptautiniams

cisco Politechnikos aukšt. mokyk
lą, lankė San Francisco ir Indianos 
universitetus.

PASAULIO
na Gribauskaitė, 6535 W. 78th 
St., Berwyn, III.; Viktorija Ku
činskaitė, 12405 So. Hobart 
Avė., Palos Park, III.; Patricia 
Pilipauskaitė, 11403 So. India
na Avė., Chicago.

Gintaro baliaus pirmininkė 
šiais metais yra plačiai žinoma 
Sophie Barčus šeimos radijo 
programos vedėja Aldona Bar
čus - Daukuvienė. Jos padėjėja 
yra Kristina Austin. Paties klu
bo pirmininkė Genovaitė Gied
raitienė.

Pačiame baliuje tvarkymo ko
mitetas: Joan Oksas, pirminin
kė; Felice Gilmore ir Juzė La
pinskienė.

Parengimo komitetas: Ona 
Biežienė, Constance Hofer, No
ra Gugienė, Antoinette Kaza- 
nauskienė, Adelė Mikšienė, Ma
rija Rudienė, Lilija Vanagaitie- 
nė, Bernice Yanas, sekretorė.

Programos komitetas: Kristi
na Austin, Aldona Daukuvienė, 
Mary Bulaw, Aldona Gest ir Ge
novaitė Giedraitienė.

Propagandos komitetas: Ge- f 
nė Krajicek, pirmininkė, Aldo- • 
na Daukuvienė, Nora Gugienė 
ir Lilija Vanagaitienė.

Sekmadienį, gegužės 24 d., 
bus suruošta arbatėlė pas Ade- 
line Kučinskienę, josios dukters 
Viktorijos garbei, jų žavioje re
zidencijoje 12405 So. Hobart, 
Palos Park, III. Svečių tarpe bus 
iš motinos pusės močiutė Sofi
ja Vizgardienė ir iš tėvo puBės 
močiutė Viktorija Kučinskienė 
(Kutchins). Abi močiutės ir * 
motina yra Ch. L. Moterų klu
bo narės. Taipgi dalyvaus klu
bo valdybos narės, debiutantės 
ir asmeniškų draugų.

Garbės doktoratas aktorei

Debiutančių penketukus. Iš k. į d. sėdi: Kristina Gribauskaitė, 
Patricia Phillips (Pilipauskaitė), Virginija Bobinaitė. Stovi iš 
k. į d.; Mary Clark ir Viktorija Kutchins ^Kučinskaitė).

da vadina ją “remarkable’’ mo
terimi, nes ji nenorėjusi, kad 
servetėlė ...užstotų jai kelią į 
dangų. Pažymima taipgi, kad 
tokių servetėlių per metus iš
dalinama ar išnešama tik... 36,- 
000. Iš tų 36,000 atsirado vie
na (lietuvė!), kuri servetėlę 
grąžino.

* Chicagos Lietuvių moterų 
klubas, savo 41-aisiais filantro
pinio darbo metais, vėl ruošia 
metinį lietuvaičių debiutančių 
pristatymą Gintaro baliuje bir
želio 13 d., šeštadienį, South 
Shore Country Club salėje. Vi
sas pelnas skiriamas Stipendijų 
fondui.

Gintaro vardas buvo parink
tas, nes tai yra “Lietuvos auk
sas”, išplautas iš Baltijos dug
no, gero pasisekimo ir laimės 
akmuo, šimtmečiais dėvimas 
Lietuvos moterų.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
gen. konsulo Chicagoje žmona 
ir klubo garbės pirmininkė, gyv. 
6147 S. Artesian, klubo numy
lėta, lietuvių tautosakos žinovė, 
yra patarėja ir konsultantė.

Pristatomosios debiutantes tu
ri būti: lietuviško kilimo vertos 
savo tautybės atstovės, geros 
studentės, aktyviai dalyvaujan
čios lietuviškame veikime ir sa
vanoriškai prisidedančios prie 
labdaros ar kitokio darbo.

Šiais metais pristatomos se
kančios debiutantes: Virginija 
Bobinaitė, 1530 So. 49th Avė., 
Cicero, III.; Mary Clark, 6915 
So. California, Chicago; Kristi-

Aktorei Dame (garbės titu
las, jai suteiktas) Judith An- 
derson bus suteiktas garbės 
doktorato laipsnis ir ji dalyvaus 
Shakespeare’o dienoje Fairfiel- 
do universitete, Fairfielde, 
Conn., gegužės 16 d. Tai pra
nešė universiteto prezidentas 
kun. J. E. Fitz - Gerald, S. J.

Lanksti šviesa. Naujos rūšies 
lanksti šviesa, vad. Tape-Lite, ku
ri gali būti perkama pėdomis, jar
dais ar myliomis, apsisupa apie 
modeliuotoją New Yorke. Išradė
jas, Sylvania Electric, numato tai 
šviesai puikią ateitį dekoravime, 
kūrime, judėjimo kontroliavime, pa 
silinksminimuose ir kitur. Vartoj/* 
normalią srovę ir palietus šalta.
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