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Jūratės ir Kastyčio 
nuotaikose

Pokalbis su artėjančio pastatymo kaltininku 
Darium Lapinsku

KATALIKAS RAŠYTOJAS PO 
II VATIKANO SUSIRINKIMO

Artėjant “Margučio” pastan
gomis rengiamo Juozo Gruodžio 
baleto “Jūratė ir Kastytis” prem
jerai, užkalbinome vieną iš 
pagrindinių baleto pastatymo 
kaltininkų — kreipėmės i Darių 
Lapinską.

— Kodėl pasirinktas baletas 
“Jūratė ir Kastytis” ir tokioje 
daugialypėje pastatymo formoje?

—Puiki ir sklandžiai, nuosai
kiai orkestruota Juozo Gruodžio 
muzika, žavinga ir niekuomet ne
senstanti Maironio poezija vilio
jančiai piršosi totalinio teatro
sceniniam sprendimui.

— Kokios nuotaikos, besiruo
šiant premjerai?

—Ne per seniai sutikau vieną 
savo pažįstamą, kuris sakėsi, jog 
kadaise matęs “Jūratės ir Kasty
čio” pastatymą Kaune. Jis ypa
tingai gėrėjosi prieškarinio pasta
tymo dekoracijomis. Chicaga tai 
ne Kaunas. Mes tokių dekoracijų 
tikrai neturėsime. Gaila ir ne. i 
Mūsų dekoracijas papildys filmas 
ir fotografija. Šios dvi priemonės 
pasitarnaus šokio judesio ir sce
nos pratęsimui erdvėn. Pavyz
džiui, kad ir ši legendos akimir
ka: Kastytis, bangų negyvai už
bučiuotas; Jūratė, blaškoma die
viškų galybių, beviltiškai puola, 
išskėtus rankas, bandydama pa
siekti ir apglėbti viso ekrano 
platumoje meilės dueto judesiuo

Tau, mano protėvių žeme
Muzikui Broniui Budriūnui premijų įteikimo iškilmė Los Angeles mieste

Premijų įteikimas kompozito
riui yra retas įvykis lietuvių išei
vijos gyvenime. Jei kas ligi šiol 
ii priekaištavo, kad mūsų muzi
kai nesusilaukia deramos pagar
bos, tai balandžio 26 d. Los An
geles mieste panašūs priekaištai 
pavirto nereikšmingu mitu. Kom 
pozitorius, reikalui esant, gali 
būti iškilmingai pagerbtas.

Bronius Budriūnas laimėjo dvi 
PLB giesmių konkurso premijas 
už dvi tautines giesmes: “Mūsų 
žemę — Lietuvą” ir “Lietuvio 
giesmę”. Premijas įteikti iš Cleve 
lando atvyko PLB valdybos vi
cepirmininkas dr. Antanas But
kus.

Rašytoja Alė Rūta ilgokame
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se paskendusį Kastytį ir pačią sa
ve.

— Pastatyme dalyvauja sol. 
Aldona Stempužienė. Kokia jos 
užduotis?

— Homero “Odisėjoje” undi
nės savo balsais viliojo jūreivius 
į pražūtį. Kaipgi mes savo lietu
višką undinę — Jūratę galėtume 
išleisti į sceną nebyle.

— Kokia rolė pastatyme tenka 
aktoriui Leonui Barauskui?

— Nežinau, kokią legendos 
versiją naudojo kompozitorius J. 
Gruodis, kurdamas muziką “Jū
ratei ir Kastyčiui”. Tačiau man, 
besiklausant jo sukurtos muzikos, 
tuoj pat ausyse ir akyse Maironio 
žavioji baladė. Ją, dramatiniai 
suskaldytą, pateiks akt. Leonas 
Barauskas.

— Dalyvauja ir Jaunimo teat
ras?

— Taip, Jaunimo teatras šia
me pastatyme rašo savo curricu- 
lum vitae pilna šių žodžių pras
me. Jaunieji aktoriai čia bus kal
bančios dekoracijos ir dekoruotas 
kalbėjimas. Jie bus scenos jude
sys ir judanti scena.

— Kodėl pasirinktas išraiškos 
šokis, o ne klasikinis baletas?

— Šoks Birutės Vaitkūnienės - 
Nagienės vadovaujamas Toronto 
universiteto modernaus šokio 
ansamblis. Pati B. Nagienė atli
ko baleto choreografiją ir pati

Bronius Budriūnas

referate apžvelgė Budriūno gy
venimą ir jo kūrybinį įnašą. 
“Tau, mano protėvių žeme” — 
taip ji apibūdino jo muzikinį ke
lią ir tikslą. Ji iškėlė Budriūno 
veržlumą, neužsidarymą akade
miniame rate, nuolatinį sąlytį su 
tauta. Priminė ir prasmingą pro
fesoriaus J. Žilevičiaus pasaky
mą: Kol dainuojamos lietuviš
kos dainos, tol lietuvybė yra gy
va.”

Dr. Ant. Butkus, įteikdamas 
premijas, žavėjosi Budriūno kū-
rybine energija, ypač sugebėjimu

Juozo Gruodžio baleto “Jūratė ir Kastytis” įkūnytojai laisvojo pasaulio lietuvių scenoje, iš kairės į dešinę: Algiman
tas Kezys, SJ, Darius Lapinskas, Gerry Gilbert ir Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė; nuotrauka iš Toronte vykdomų pas
kutiniųjų repeticijų ;Chicagoje, Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje, baletas statomas š. m. gegužės 17 ir 18 d.

(Lietuvių foto archyvas)

atliks Jūratės vaidmenį.
Jos manymu ir mano giliu įsi

tikinimu, pamačius vykstančias 
repeticijas Toronte, išraiškos šo
kis yra daug tinkamesnis būdas 
įkūnyti Jūratės ir Kastyčio nepa
žabotų jausmų tragiškai raidai, 
įpinant jon ne tik klasikinio ba
leto disciplinuotus, tradicinius e- 
lementus, bet paliekant vietos ir 
naujų atradimų džiaugsmui.

—Kas dar dalyvauja?

— Tas su kuriuo kalbate.

— Bet kas be jūsų?

suburti apie save tokį didžiulį 
chorą.

Įdomus buvo paties komp. Bud
riūno žodis jis nuoširdžiai pra
bilo į svečius, apgailestaudamas, 
kad mūsų kultūrinio gyvenimo 
didžiausias ramstis — Lietuvių 
fondas kažkaip užmiršta muzikų 
reikalus. Muzikai paliekami nuo
šalyje. “O kas daugiausia sutrau 
kia lietuvių, jei ne tradicinė Dai
nų šventė. Muzika mūsų gyveni
mui yra labiausiai reikalinga”, 
taip kalbėjo kompozitorius, jaut
riai gindamas savo žanrą. Jo žo
džiais, neturime prieauglio , nes 
nėra sąlygų muzikai augti.

Man, kaip choro dalyviui ir 
laikraščio bendradarbiui, klau
santis kompozitoriaus minčių, ki
lo ir kukli abejonė. Ar iš tiesų 
sąlygų nėra? Aišku, atmosfera 
svetimame krašte tautinei muzi
kai nėra tobuliausia. Bet ekono
minės sąlygos? O ką turėtų pa
sakyti tie rašytojai, kurie rašo 
romanus, dirbdami fabrikuose? 
Aš vis dar puoselėju romantiš
ką įsitikinimą, paveldėtą iš stu
dentavimo laikų, kad menas, 
tiek ir muziką, dažniausiai gims
ta nuolatinėje emocijų, nerimo 
bei rūpesčių įtampoje. Kiek dide
lių menininkų kūrė visiškame 
skurde. Žinoma, kūrėjas trokšta 
išsiveržti iš nepriteklių. Tačiau 
ekonominis elementas, kad ir la
bai svarbus, visuomet lieka nuo
šalyje.

(Nukelta į 2 psl.),

—Mano diriguojamas simfo
ninis orkestras.

— O Algimantas Kezys, S.J.?
— Jo įnašas (fotografija ir fil

mas) tikiuosi lenktyniaus su Mai
ronio posmais.

Marcelė Katiliūtė (1912-1937) Motina (medžio raižinys)

— Sėkmės baleto pastatymui.
— Ačiū ir iki malonaus pasi

matymo gegužės 17 arba 18 die
ną Marijos Aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

Ar B.

Įdomu yra pažvelgti į kata
liko rašytojo vaidmenį po II 
Vatikano susirinkimo. Ir išsyk 
reikia pasakyti, kad vargiai ar 
katalikas rašytojas galėtų ti
kėtis gyventi patogesniais lai
kais, negu šie.

II Vatikano susirinkimas 
atidarė tiek daug durų į įvai
rias žmogaus gyvenimo sritis, 
kad daugelį jos vilioja į nau
jus nuotykius, į dar neatrastas 
žmogaus pasireiškimo sritis. 
Šia proga ateina galvon Kris
taus žodžiai iš Šv. Jono Ap
reiškimo knygos: “Štai, aš vi
sa darau nauja” (21,5).

Juo labiau šis naujumas yra 
iššaukiantis rašytoją. Jis lei
džia jam pažvelgti į visą eilę 
dalykų iš kitos pusės. Jis kvie
čia jį į naujas, ligi šiol dar ne
atrastas sritis.

Man atrodo, jog teisingai 
rašytoją aptaria Schopenhaue- 
ris, kuris sako, kad rašytojas 
sugeba įvykiuose atpažinti ne
kasdieniškus dalykus. Jis turi 
sugebėjimą atpažinti įvykiuose

tą prasmę, kurią jie turi, bet 
kuri ne visiems yra matoma. 
“Genijui tai yra labai nuosta
būs nuotykiai, kai tuo tarpu 
nuobodžiam žmogui jų pras
mę nustelbia kasdienybė” 
(Wisdom of Life, 5 psl.). Skai
tytojas ne kartą pavydi rašy
tojui, kad jam yra atsitikę 
tiek daug nuostabių dalykų. Iš 
tikrųjų, daug nuostabių daly
kų atsitinka kiekvienam žmo
gui, tik ne visi sugeba juos 
kaip tokius priimti. Pasaulis 
atrodo skirtingai skirtingiems 
žmonėms. Vieniems jis atrodo 
tuščias ir nuobodus, kitiems 
jis atrodo pilnas prasmės ir 
įdomumo.

U Vatikano susirinkimas nu 
griovė keletą tvorų, pravedė 
keletą kelių per ligi šiol buvu
sias nepereinamas sritis ir tuo 
būdu sudarė galimybę naujai 
kūrybai. Kai kas sako, kad 
tuo būdu Bažnyčiai padaryta 
daugiau žalos, negu naudos. 
Negalima sakyti, kad žalos 
nebūtų. Tačiau ta žala nėra 
kokia nauja būtis, tik dabar 
atsiradusi. Ji yra tas negeru
mas, kuris buvo nuo seno, tik 
buvo pasislėpęs tikinčiųjų vi
suomenėje ir gerai užsimas
kavęs už esamų papročių ir 
įstatymų. Kas čia vyksta da
bar, tai nėra naujos blogybės 
atsiradimas, bet tik senų blo
gumų demaskavimas.

Psichoanalitikai mums sako, 
kad kiekviename žmoguje, jo 
asmens gelmėje, glūdi tam tik
ra dykuma ir siaučia chaosas. 
Ir šis chaosas veikia, savo 
tikro veido neparodj damas. 
Jei taip yra atskirame žmo
guje, panašiai yra ir visuome
nėje. Antrasis Vat’kano susi
rinkimas paskatino katalikiš
ką visuomenę padaryti sąži
nės sąskaitą. Ir ne tik nenuo
stabu, bet yra labi: natūralu, 
kad jos dėka vienas kitas ne
gerumas pasirodo. Jei to ne
būtų, reiktų stebėtis.

Yra keistas ir sunkus Ame
rikos rašytojas Faulkneris. Jis 
yra sunkus net literatūros kri
tikams ir rašytojams. Jis savo 
ronianą pradeda pasakoti nuo 
pabaigos ir eina su jo įvykiais 
prieš laiko srovę. Prancūzų 
kritikė Claude - Edmonde Mag
ny sako, kad “Faulknerio kū
riniuose šventovės neįgauna 
savo šventumo tol, kol jos nė
ra suprofanuotos”. Atrodo, kad 
kažkas panašaus vyksta dabar 
ir katalikiškoje visuomenėje. 
Kai vienas kitas asmuo, kuris 
formaliai turėjo atstovauti 
Bažnyčioje šventumui, savo 
pareigos atsisako, atsiranda 
plataus masto religinio susirū
pinimo visuose visuomenės 
sluoksniuose ir noro autentiš
kai paliudyti ir apginti krikš
čioniškas vertybes.

Cl. - E. Magny apie Faulkne- 
rį sako: “Pasaulietiški Faulk- 
nerio romanai atrodo prana
šauja Dievo Evangeliją, kuri 
dar turi ateiti”. Panašiai ten
ka išsireikšti apie tos visuo
menės vaidmenį, kuri gyvena 
po II Vatikano susirinkimo. 
Kai kurios sintezės, galiojau-
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Lietuvio knyga heroizmo 
leidiniu serijoje
Misionieriaus išgyvenimai II pasaulinio karo košmare

P. GAUCYS

Zeno Ignonis. YO VI. Colecdon
"Heroismo”, Ediciones Paulinas. 
Traduccion de Maria Cristina Nali, 
Buenos Aires, 1968, 344 p. Su 6 
nuotraukom ir vienu istorinės Lietu
vos žemėlapiu.

*

Kai praeitų metų pradžioje 
Romoje italų kalba pasirodė ne
girdėto autoriaus knyga “Sabaot 
Dio degli eserciti”, spėliojome, 
kas čia būtų per knyga, kas jos 
autorius? Ligi šiol, deja, mūsų 
spaudoje ji nebuvo plačiau re
cenzuota ir paliko beveik neži
noma. Ir štai dabar šias eilu
tes rašantysis turi prieš save mi
nėtos knygos vertimą ispanų kal
bom Patrauklios išvaizdos pas
katintas, jis pradeda skaityti ir 
beveik vienu prisėdimu ją pers
kaito kaip gerą, intriguojantį ro
maną.

Pasirodo, jos autorius esąs ku
nigas, kadaise beveik trejus me
tus išgyvenęs Minske, oficialiai 
kaip lietuvių karinių dalinių ka
pelionas, o praktiškai ne tik sos
tinės, bet ir visos Gudijos vie
nintelis katalikų kunigas misio
nierius, su pavojum gyvybei vy
kęs atlikti dvasinių patarnavimų 
visiškai bolševikų nukrikščio- 
nintiems Gudijos miestų katali
kams, jų nepaprastai pamiltas, 
išmokęs džiaugtis žmonių dėkin
gumu ir supratęs, kaip jis rašo, 
“koks didelis dalykas žmonėms 
turėti Dievą ir jo kunigą”.

Autorius pasakoja, kaip, atvy
kęs j Minską ir tenai neradęs nė 
vienos atidaros katalikų bažny
čios, nes visos buvusios bolševi
kų paverstos sandėliais ar dirb
tuvėm, o taip pat nė vieno ku
nigo, gerų žmonių padedamas, 
kiek galėdamas, aptvarkęs ap 
griautą katedrą ir šv. Simono ir 
Elenos bažnyčias, ir pradėjęs 
Minske apaštalavimo darbą. Per 
nepilnus trejus metus jis pirma
jai Komunijai paruošė daugiau 
kaip 4.000 vaikų ir suaugusių, 
nuo 7 iki 40 m. amžiaus. Tūks
tančius porų sutuokė ir dešimtis 
tūkstančių išklausė išpažinčių, 
nuolat lankė ligonius ir suim
tuosius, suteikdamas jiems dvasi
nius patarnavimus ir paguodą. 
Per tą laiką kunigas kartu su 
tikinčiaisiais išgyveno baisius ru 
sų bombardavimus, vokiečių Ge
stapo pastangas jį suimti ir pa
sikėsinimus visai išvaryti iš Min
sko.

Taip, pvz., pasakodamas apie 
paskutinį jo išgyventą Minske 
bombardavimą nakčia, rašo kaip 
su apylinkės tikinčiaisiais susi
spietė bažnyčioje ir prie išstaty
to Švenčiausio laukė pasaulio pa
baigos. Autorius prisipažįsta, kad 
nors tvirtu balsu drąsinęs išsi
gandusius žmones, bet jis pats 
virpėjęs iš baimės. Iš viso kū
no tik balsas buvo likęs tvirtas, 
o kojos linko, tartum žemė bū
tų drebėjusi. Jis galėjęs valdyti 
protą, bet ne kūną. Galėjęs įsa- 

.kinėti galvai, bet negalėjęs su
valdyti kojų. Po bombardavimų, 
išėjęs į gatvę suteikti paskutinę 
pagalbą jos reikalingiems, suti
kęs žmones, kurie džiaugėsi, ma
tydami kunigą gyvą. Pasirodo, 
jie per naktį meldėsi už jį. Jam 
paklausus, kodėl šitaip elgėsi, jie 
atsakė, kad, girdi, jų esą daug, 
jeigu vieni mirs, nemaža dar pa
siliks kitų, o tuo tarpu jis čia 
vienintelis kunigas.

Iš daugelio autoriaus trum
pais škicais aprašomų epizodų, 
kaip pvz., savo vaikystės ir jau 
nystės Lietuvoje, pasitraukimo 
I-jo karo metu į Ukrainą, grį
žimo Lietuvon, mokymosi dvasi
nėje seminarijoje, II-jo karo pra
džios, rusų okupacijos ir ryšium 
su tuo, kaip mokančio lotyniš
kai, darbas vaistinėje (spėju Kai 
šiadoryse), kur taip išsitobulino, 
jog galėjo pavaduoti vaistininką, 
masinių išvežimų, rusų bėgimo,

vokiečių atėjimo, žydų suvarymo 
į getus ir jo išvykimo į Mins
ką metu. Ten tarp įvairiausių iš
gyvenimų pats šiurpiausias ir 
labiausiai sukrečiantis —dviejų 
lietuvių karių sušaudymas. Vo
kiečių karo teismas nuteisė du 
nelaimingus vyrukus mirti, vie
ną už, būnant girtam, neva vo
kiečių kariuomenės įžeidimą, nes 
jis vienam vokiečių kareiviui, be
vairuodamas sunkvežimį, liepė į- 
lipti, paskui išlipti, ir taip daug 
kartų iš jo tyčiojęsis. Tas vokie
tis apskundė tą girtuoklį, ir už 
tai jis buvo nuteistas sušaudyti. 
Kitas — jo draugas, irgi girtuok
lis, degtinei pirkti pardavinėjęs 
iš karo sandėlio pavogtus šau
tuvus. Nepaisant visų pastangų 
tuos nelaiminguosius išgelbėti, 
jiedu buvo sušaudyti, stebint ir 
mūsų autoriui. Šis buvęs viso to 
taip paveiktas ir susijaudinęs, jog 
jiems prašant prieš sušaudymą 
užrišti jų akis, nesugebėjęs to 
padaryti. Autorius betgi gavęs 
vokiečių leidimą ir juos krikščio
niškai palaidojęs.

Dėl pasakojamų epizodų įdo
mumo, jų gyvo ir taupaus apra
šymo knyga užintriguoja skaity
toją ir nepaleidžia jo dėmesio. 
Lietuviui skaitytojui ji yra dar 
domesnė tuo, kad čia labai daž

nai randama progų lygiagrečiai 
parašyti apie Lietuvą, ir lietu
vius. Tos progos atsiranda, auto
riui pasakojant apie rusų įvyk
dytą Lietuvos okupavimą, apie 
masinius išvežimus, o taip pat 
ir apie vokiečių okupaciją ir jų 
žiaurumus. Būdamas Minske ar 
važinėdamas po Gudiją, kuri 
seniau visa įėjo Lietuvos Didž. 
kunigaikštystės sudėtin, parodo, 
kad tie laikai dar iki pat šių 
dienų nebuvo išdilę iš vietos gy
ventojų atminties. Autorius ne
susilaiko nepaminėjęs, kad to ar 
ano dabar jo lankomo miesto 
bažnyčią pastatęs tas ar kitas 
Lietuvos didžiūnas, arba kad pa
vyzdžiui, atsidūręs Vitebske, prie 
katedros, pažymi, kad 1623 m. 
joje buvo nužudytas vyskupas 
Jozapatas Kuncevičius, ir fanati
kų minios buvo sukapotas į ga
balus ir numestas į šalia tekan
čią Dauguvą. Lietuvai numalši
nus maištą, vysk. Kuncevičiaus 
kūnas buvo išstatytas Vitebsko 
katedroje, o vėliau kilnojamas į 
Vilnių, Polocką ir Vieną, o da 
bar jo relikvijos sudėtos Romoje 
Šv. Petro bazilikoje, nes 1867 m. 
jis buvo kanonizuotas ir laiko-1 
mas antruoju Lietuvos patronu.

Taip pat, aprašydamas savo 
kelionę į Mohilevą, autorius pa
žymi, kad šis miestas priklausė 
Lietuvai ir kad 1772 m., tą sri
tį prijungus prie Rusijos, ten at
sidūrė 100.000 katalikų ir 800.- 
000 katalikų unitų. Kotryna II, 
nepaisydama popiežiaus sudarė 
katalikų vyskupiją su centru Mo- 
hileve. Pasisavinusi Popiežiaus 
pareigas, Mohilevo vyskupiją pa
kėlė į arkivyskupijos laipsnį, o 
jos vyskupą paaukštino į arki
vyskupus. Kai vėliau ji prisijun
gė ir likusią Lietuvos dalį, Mo
hilevo arkivyskupijai ji priskyrė 
ir Vilniaus bei Žemaičių vysku
pijas. Tuo būdu Mohilevo arki
vyskupija tapo didžiausia pasau
lio katalikų diecezija, tiek tikin
čiųjų skaičiumi, tiek terit. plotu, 
nes ji apėmė visą europinę ir 
Azijos Rusiją. Vėliau carai jos 
sostą iš Mohilevo perkėlė į Pe
trapilį. II-jo pas. karo metu ten 
nebuvo nė vienos atdaros bažny
čios ir nė vieno kunigo. Lietu
vis kunigas, atvykdamas į Mohi
levą aprūpinti vietos katalikų 
dvasinių reikalų, atnaujino Lie
tuvos Didž. kunigaikštystės se
nas ir dar nevisai užmirštas tra
dicijas.

Gyvendamas Minske, mūsų
(Nukelta j 4 pusi.)

V. K. Jonynas Barljefo detalė iš Šiluvos Marijos bažnyčios Maizevilie, Pa.
Nuotr. V. Maželio

Dr. Konstantino Avižonio netekus
Š. m. balandžio 20 d. Chapel 

Hill, N. C., daugiau kaip ketu
ris mėnesius sirgęs, mirė įžymus 
istorikas dr. Konstantinas Avi
žonis.

Konstantinas Avižonis buvo gi
męs 1909 m. sausio 16 (29) Ža
garėje, kur jo tėvas dr. Petras A- 
vižonis vertėsi gydytojo praktika.

Baigęs “Aušros” gimnaziją, is
toriją studijavo Lietuvos univer
sitete. Nuo 1929 m. studijas tęsė 
Fridricho Vilhelmo universitete 
Berlyne. Čia už disertaciją apie 
lietuvių bajorijos kilmę XIII-XIV 
amžiuje gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Be to, 1935 metais dar 
baigė Lietuvos istorijos studijas 
Vytauto Didžiojo universiteto

vokiečių kalbos profesorius asis 
tentas, 1952-1956 m. ekstraordi 
narinis profesorius, nuo 1956 m. 
istorijos ir politinių mokslų profe 
šorius ir socialinių mokslų sky
riaus vedėjas.

Stambiausi a. a. Konstantino 
Avižonio mokslo darbai; Die 
Entstehung und Entwicklung 
dės litauischen Adels bis zur li- 
tauisch-polnischen Union 1385 
(Berlyno disertacija 1932 m.); 
Lietuvių kilimo iš romėnų teori
ja XV-XVI a. (Praeitis, III, 1939, 
p. 1-30); Stanislovo Albrechto 
Radvilo “Memoriale” (Lietuvos 
Praeitis, I, 1940, p. 211-292); Ba
jorai valstybiniame Lietuvos gy
venime Vazų laikais, 1940; Švie-

Humantarinių mokslų fakultete, j timas Lietuvoje XVII-jos amž. 
1933-1934 m. istorinę medžiagą' pirmoje pusėje (Lietuvos Praei- 
rinko Krokuvos universitete į tis, I, 1941, p. 541-568); Bendro-
ir kitur. Nuo 1934 m. dėstė isto
riją ir ūkio istoriją Prekybos in

Prof. dr. Konstantinas Avižonis

stitute Klaipėdoje. Tuo pačiu 
metu mokytojavo ir “Aušros” 
gimnazijoje. Įsikūrus Lituanisti
kos institutui Kaune, 1939-1940 
m. buvo to instituto reikalų ve
dėjas ir nuolatinis sekretorius. 
1940-1944 m. Vilniaus universi
teto Humanitarinių mokslų fa
kulteto Lietuvos istorijos kated
ros docentas. Mokslinį ir pedago
ginį darbą tęsė ir 1944 m. pasi 
traukęs į Vakarus. 1945-1947 dės 
tė Rusijos istoriją Freiburgo uni 
versitete Vokietijoje. 1946-1948 
m. Lietuvos istoriją Pabaltijo u- 
universitete Hamburge-Pinne- 
berge. Atvykęs į JAV, 1949-1969 
m. profesoriavo Elon kolegijoje,

ji rusinimo politika. Rusinimo 
politikos istorinė raida ligi 1863 
m. (Kovos metai dėl savosios 
spaudos, Chicaga 1957, p. 27- 
65); Pastabos dėl “naujoviško V. 
T. Pašutos Lietuvos valstybinės 
pradžios aiškinimo” (Lituanisti
kos Darbai, I, 1966, p. 89-93) ir 
kt. Bendradarbiavo įvairiuose a- 
merikiniuose istorijos žurnaluo
se. Buvo vienas iš pagrindinių 

| Lietuvos Enciklopedijos bendra
darbių Lietuvos, Lenkijos ir Ru
sijos istorijos klausimais.

Laidotuvėse dalyvavo Avi- 
žonių šeimos nariai ir giminės. 
Pamaldos už velionį buvo laiko
mos Elon College Community 
bažnyčioje. Studentų chorai pa
giedojo lietuviškai giesmės “Die
ve, Tėve danguje, atiduodame 
Tau šlovę” vieną posmą. Magno- 
lia kapinėse Elon College atsi
sveikinimo žodį tarė prof. Jonas 
Puzinas Lituanistikos instituto ir 
Lietuvių Enciklopedijos vardu, 
Elon kolegijos prezidentas dr. J. 
E. Danieley ir gimnazijos drau
gų vardu Povilas Labanauskas. 
Po laidotuvių lietuvišku papro
čiu šeima suruošė visiems daly
viams pietus. J, P.

• Studija apie Lietuvos gy
ventojų prekybinius ir kultūri
nius ryšius su kitais kraštais pa
ruošė O. Kuncienė ir M. Michel- 
bertas. Ji būsianti išleista atei
nančiais metais.

KERTINĖ PARAŠTĖ

(Atkelta iš 1 psi.)

čios katalikiškoje visuomenė
je, nors buvo tvirtos ir geros, 
bet jau nebeapėmė viso gyve
nimo. Gyvenime buvo atsiradę 
daug dalykų, kurie, natūraliai 
žiūrint, galėtų būti pašvęsti 
Kristaus pašventimu, tačiau, 
formaliai žiūrint, į šią sąrangą 
neįėjo. Dėl to II Vatikano su
sirinkimas pakeitė savo pažiū
rą į kitus krikščionis, į tikin
čius nekrikščionis, į natūraliai 
dorą individualaus žmogaus 
apsisprendimą ir tuo būdu ati
darė duris visai eilei naujų iš
ganymo situacijų.

Mes gyvenam didelio teologi
nio polėkio laikus. Protestantų 
teologas Sam Keen, pasinaudo
damas Nietzchės žodžiu, juos 
vadina “pakvietimu šokiui” 
(Cross Currents vol. XIX, 

nr. 1, 1969, 37 psl.). Šis entu
ziazmas kai kuriais atvejais 
artėja prie ekstazės. Reikia ti
kėtis, kad šiuo reiškiniu susi
domės ir mūsų rašytojai, ku
rie sugeba pasiekti žmogaus 
išgyvenimo gelmes. Rašytojų 
įnašas šiam procesui yra la
bai reikalingas. Nėra jokio rei
kalo žmogaus santykių su Die
vu problemas rezervuoti vien 
teisininkams ir moralistams. 
Tie, kurie turi gilią įžvalgą į 
žmogaus buities prošvaistes ir 
atošvaistes, į gyvenamos situ
acijos nepakartojamus momen
tus ir painiavas, čia taip pat 
turi teisės pasakyti savo žodį. 
Ir jų pasisakymas vaidina iš
ganantį vaidmenį.

V. Bagdanavičius, MIC

(Žodis, pasakytas, atidarant 
katalikiškos spaudos parodą 
Jaunimo centre, Chicagoje, ba
landžio 27 d.)

Dievo, arti viltingos ateities. Tai 
tikrai vykusi giesmė ir noriai cho
ro dainuojama.

Kitas Budriūno kūrybos puoš
menas atliko iš eilės sol. Ona 
Deveikienė (“Šauksmą”), pianis
tė Raimonda Apeikytė (dalį so
natos “Nemunas laužia ledus”) 
ir B. Dabšienė (ištrauką iš kan
tatos “Tėviškės namai”). Barito
nas R. Dabšys su choru dainavo 
ištraukas iš kantatos “Šviesos ke
liu” ir iš baladės “Gintaro ša
lis”. Violetai Gedgaudienei pri
klauso didelė choro padėka už 
grakštų ir įdomų atliekamų dai
nų apibūdinimą auditorijai.

Finale, dainuojant “Mano pro 
tėvių žemę”, B. Dabšienė ir cho

ras pasirodė visoje didybėje. Tai 
Budriūno šedevras. Su šita ode 
tiek solistė, tiek visas ansamblis 
yra taip susigyvenę, kad dainavi
mas tampa natūraliu bangavimu 
— rodos, pati Baltijos jūros mū
ša gaudžia ir liejasi krūtinėje. 
Teko klausytis įvairių solisčių, 
anksčiau dainavusių šią giesmę, 
tačiau Dabšienės interpretacija 
yra labiausiai vykusi. Tai yra ir 
jos vokalinis šedevras.

O gėlės, įteiktos mielai poniai 
Eleonorai Budriūnienei, buvo tik 
rai gražus simbolis to pasiaukoji
mo, kuriuo ji puošia kompozito- 

; riaus kūrybinį gyvenimą.
| Pr. Visvydas

reL ofiso HE 4-5849. rez. 888-2233 Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. PETER T. BRAZIS | DR. J MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 lai Str-et I Specialybe vidaus ligos 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 2454 West 71st Street
antr., penktad. 1-5, treč. ir SeSt. tik (71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. 9 V. r. — 2 v. popiet

susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimų
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimu: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960
DR. L DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd Sfc, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7860; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik tingai susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

Tau, mano protėvių žeme.

(Atkelta iš 1 pat*

Po oficialiosios dalies vyko 
koncertas. Choras atliko abi pre
mijuotas giesmes. Pirmoje (“Ma
no Žemė -Lietuva”) lengvai pra
skambėjo keturiuose posmuose 
pasikartojanti melodija. B. Braz
džionio tekstas savo aliteracija ir 
tyra patriotine nuotaika tinka 
bendram dainavimui. “Guos krū
tinę gausmas girių” — argi tai 
ne gražus sąskambis, tiesiog 
dvelkte dvelkiąs mūsų girių gai
vinančia gelme.

Antroji premijuotoji “Lietuvio 
giesmė”, pagal Putino žodžius, 
jau yra koncertinio pobūdžio. Y- 
pač gražiai pradžioje atsiveria 
aukštas, svajingas tenorų moty
vas: “Pamilo jūrą mūsų žemė, 
panoro vėl gyvent tauta”. Balsai 
iškart pasileidžia į didingą skliau 
tą ir ligi pabaigos išlieka vais
kioje žydrynėje — arti teisingo

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5073

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

Tel. 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Ronte 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 West 8Srd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezld.: 8241 Weet fifith Plaee 

Tel.: REpubllo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki S vai.

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

Akušerlla Ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso t«L PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvtrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai, kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

TeL — REllanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: ylrmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vale. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

• Dr. R. Kulikauskienės di- 
zertacinis darbas “Lietuviai IX- 

Elon College, N. C. 1949-1952! XU a.’’ įteiktas Vilniuje spau- 
m. čia buvo Europos istorijos ir! dai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čloa Ir Callfornla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. YVAlbrook 5-3048 
Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitartam;
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8.1222

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvtrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71at Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai,.
antrad Ir penkt. 1—4 vai. 

PrtlmtaSJa tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.l.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. 687-2620 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GllovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cliirurglja 
Ofisas 2750 W. 71st Strca 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. va penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez, 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 D.’fo. Ir 6—8 ▼. vak. 

Trečlad. ir Sežtad, uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albauy Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu lalkti pagal susitarimų.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. 74)7-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Beklausant paukščių čiulbesio
Poetas Miguei Hernandez, ispanų pilietinio karo auka

Kai, kalbant apie ispanų pilie
tinį karų, prisimenami nuo jo nu
kentėję poetai, tuoj suskamba 
Garcia Lorca vardas, išgarsėjęs 
pačioj karo pradžioj ir dalinai 
dėl to net išpopuliarėjęs. Daug 
rečiau teprisimenama kitą, gal 
net tragiškesne asmenybę: Migu- 
el Hernandez, tais metais dar 
tik vos tik pradėjusį rašyti. Gar
cia Lorca buvo sušaudytas “per 
klaidą”, žuvo nuo vietinio kerš
to aistros. Miguei Hernandez, iš
likęs gyvas per visas kovas, karui 
pasibaigus, kaip naivus jaunuo
lis, sugrįžta savo gimtinėn, ten 
suimamas, paskui, įvairių valsty
bių pasiuntiniams užtariant, pa
leidžiamas; tačiau ir tada jis ne
gudresnis; vėl grįžta pas žmoną, 
kurią vedė jau prasidėjus karui, 
pas sūnų, kurio beveik nepažįs
ta, ir vėl pakliūva nelaisvėn. Už
darytas Madrido kalėjiman, su
serga džiova, ir pamažu nyksta, 
kol 1942 m. jį pakerta neužtar
nauta mirtis.

Poetui, pradedančiam rašyti, 
kai visų dėmesį buvo patraukę 
patys pajėgiausi šio amžiaus Is
panijos autoriai — 1927 m. ge
neracija — ateitis negalėjo smar
kiai šypsotis. Tuo laiku vyrauja 
formos garbinimas, kuriamos kas
kart nepaprastesnės ir įmantres
nės metaforos, rodomas gilus vi
sų kitų kraštų literatūros pažini
mas. Beveik visi tos generacijos 
atstovai kartu profesoriauja, at
seit, žiūri į literatūrą bei kūry
bą iš kritiško taško. Ir štai vieną 
dieną pasirodo naujos eilės: nie
kieno nepažįstamo jaunuolio, su
brendusio bepiemenaujant tarpe 
avių bei miškų, beklausant paukš 
čių čiulbesio, bendraujant su 
gamta artimiau, negu su žmonė
mis. Ir prabyla jis tokiu nauju, 
tokiu sodriu balsu, kad iš karto 
patraukia dėmesį. Pirmieji jo ei-, 
lėraščiai — lyg bijotų savo tonu 
prabilti — dar gerokai nuspal
vinti 16-to ir 17 -to amž. poetų; 
vienintelių, kuriuos užtiko savo 
kaimo bibliotekoj. Tačiau greit 
jis nuo tos įtakos išsilaisvina ir

B. CIPLIJAUSKAITB

stebina visus, įrodydamas, kad 
nereikia nei ypatingų metaforų, 
nei sintaksiškų naujovių, kad už
tenka atnešti poezijos realybę ir 
žodžius, atrastus kaime. Visa, ką 
jis sako, skamba su tokia jėga, 
kad yra neįmanoma būti nesu
žavėtam.

Pagrindinė Miguei Hernandez 
tema pirmuosiuose rinkiniuose: 
beviltiška meilė. Iškyla tada nau
ji palyginimai: jis žiūri į save, 
kaip į nuo matadoro stileto mir Vėliau jo kūrybon ateina pro-

Į pavasario vandenis!.. Nuotr. V. Maželioį

ti pasmerktą bulių, ar girdi savo
sielvartą, suokiantį tarp vienišų 
medžių. Jam atrodo, kad' net jo 
kaulai bei kaulų smegenys per
sisunkę skausmu, ir kad visa, ką 
jis besakytų, skamba juodai. Kaip 
kontrastas — sonetai, kuriuose 
poetas išsako savo mylimosios 
grožį, jos naivumą, jos skaistu
mą, viskas čia spindi šviesa, vi
sa prisipildę stipraus aromato. Po
etas yra kilęs nuo Viduržemio 
pakrantės, netoli nuo Alicante, 
kur sodai ypatingai vešlūs, kur 
gėlės itin gausios

letariato tema. Jis myli žmogų, 
jis ieško teisybės. Kilęs iš vargin
gos šeimos, jis pažįsta priespaudą 
bei žmogaus išnaudojimą. Prasi
dėjus pilietiniam karui, ši tema 
paaštrėja. Daug tada posmų jis 
rašo liaudies dainų forma, kad 
jo eilės galėtų plisti tarp kovos

: draugų apkasuose. Bet retai jose 
' pasirodo neapykanta: daugiau jos 
persisunkę vien skausmu. Labai 
dažnu svečiu ten ateina mirteis 
tema.

Uždarytas kalėjiman, Miguei 
Hernandez nenustoja rašyti: tai 
jo vienintelė paguoda. Ypatin
gai jautrūs jo eilėraščiai, skirti 
žmonai ir sūnui, kurie vargsta, 
kai nebėra kam juos išlaikyti, ir 
neretai net badauja. Ir ten su
kaupta tiek švelnumo, tiek liūde
sio, kad pagiežai visai nebelieka 
vietos.

Miguei Hernandez ypatingai 
reikšmingas tolimesniam ispanų 
poezijos vystymuisi: pasibaigus 
karui, jau nebegrįžtama prie gry
nai meniškos poezijos, užmiršta
mos metaforos bei skambūs žo
džiai. Gimsta tada taip vadina
ma “socialinė” poezija, bylojan
ti apie žmogaus būtį ir jo buitį 
pasaulyje, kuris ne visuomet jam 
priimtinas. Tačiau tarp visų jau-1 
nų poetų, taip radikaliai pakeitu
sių kryptį, sunku užtikti kitą to-! 
kį jautrų, tokį pilnai poetišką, 
mažiau protestuojantį, labiau su 
intymiu jausmu išsakantį savo 
skausmą dėl vyraujančios neteisy
bės, rodantį meilę žmogui.

Ilgą laiką Miguei Hernandez 
(taip kaip ir Garcia Lorca) poe
zija buvo uždrausta Ispanijoj. Net 
ir dabar, nuėmus tą “veto”, jis 
kažkaip lieka nuošalyje. 1967 m., 
suėjus 25 metams nuo jo mirties, 
ta sukaktis vos-ne-vos buvo tenai 
paminėta. Ispanų kalbos neži
nančiam pasauliui jis beveik ne
pažįstamas, nes jo kūrybos verti
mas susijęs su didžiuliu sunku
mu: gilaus kaimo vienumoje iš
girsti primityvūs žodžiai, verčiant 
juos į kitą kalbą, nustoja dide
lės dalies savo reikšmingumo ir 
grožio. Ir jo Senovinė eilėdara 
sunkiai beperduodama kita kal
ba.

Piešinys R. Zailsko

MIGUEL HERNANDEZ

SUŽEISTŲJŲ TRAUKINYS

Tyla, kuri skęsta nakties
užčiauptų lūpų ramybėje.
Nepaliauja tylėti, nei prasiskverbti.
Kalba nugrimzdusių numirėlių kalba.

Tyla.

Praveria gilios vatos kelius,
pažaboja ratus, laikrodžius,
sulaiko jūros ir karvelio balsų:
sujaudina sapnuojančių naktį.

Tyla.

Tai traukinys, lyjųs paleistų kraujų, 
gležnas traukinys kraujuojančiųjų, 
tylusis, skausmingasis, blankusis, 
nebyliųjų sopulių traukinys.

Tyla.

Tai traukinys mirtino blyškulio, kurs kyla: 
blyškulys aptraukia veidus, 
aimanos balsas, širdis, žemė, 
sunkiai sužeistųjų širdis.

Tyla.

Eikvoja kojas, rankas, akis,
iš traukinio svaido gabalus.
Praeina palikdamas kartėlio pėdsakus, 
žvaigždėtų sųnarių antrų Paukščių takų. 

Tyla.

Kimus traukinys, apalpęs, paraudęs: 
merdi anglis, dūsauja dūmai, 
ir motiniška mašina aimanuoja, 
bėga kaip didelis nusiminimas.

Tyla.

Didelė mašina norėtų sustoti 
tunelyje, išsitiesusi raudoti.

Nėr stočių, kur galėtų staptelti, 
nes ji ne ligoninė, nes ji ne krūtis.

Kad gyventų, gana gabalo:
kūno kampelyje telpa žmogus.
Tik vienas pirštas, viena sparno nuopiova 
visą kūną iškelia į pilnutinį skrydį.

Tyla.

Sulaikykite šį merdintį traukinį, 
kuris niekad nebaigia pravažiuoti nakties. 
Ir sustoja kaip arklys be pasagų, 
užkasa kanopas ir sulaiko alsavimų.

DAR IR DAR ŠVILPESYS

Duok sparnui malūnų,
ligi pradės kviečiais snigti.

Duok akmeniui vandenį,
ligi jis taps ramiu.

Duok malūnui vėjų
ligi nepabaigiamybės.

Duok vėjui piemenį,
ligi jis pradės švelniai švilpauti.

Duok piemeniui miškų,
ligi jis paliks nejudąs.

Duok miškui žvaigždę,
ligi jis taps dangumi.

Duok, Dieve, mano sielai,
ligi ji taps tobula.

Duok dar, duok dar
malūnų, akmenį, vėjų,

piemenį, miškų, žvaigždę,
duok dar, dar daugiau.

Duok, Dieve, dar ir dar, 
ai:

ligi tobulumo.

Išvertė P. G a u č y s

Domino
kaladėlės
Agne Lukšytė

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Vargšė Glorija, ji negalėjo to mano nusi

vylimo suprasti, o man buvo sunku paaiškin
ti. Vėliau ponia McCorquodale iškamantinėjo 
mane, kodėl man taip nepatiko motinos nuo
trauka, ir supratusi išdėstė Glorijai.

Glorija visiems rodė mano motinos nuo
trauką, ir visi neatsistebėjo mano panašumu į 
j«-

O, kokia daugybė žmonių buvo tame dva
re, jau vien aboridžinų: vyrų ir moterų — ne
suskaitysi 1

Glorija, parodžius nuotrauką, visada paly
dėdavo ją tais pačiais žodžiais: „

— Palaukit, duktė liesa, kaip šakalys, 
našlaičių prieglaudoje badu marinta, kumš
čiais mokyta, rykšte valgydinta, bet kai aš ją
atvalgydinsiu — grožiu ji pralenks motiną.

Na ir valgydino Glorija. Po kiek laiko
pradėjau nuo jos slėptis.

Kartą ji pagrasino grąžinsianti tai velnio
išperai Bricks, jei aš nevalgysianti. Tada 
pajutau savy tokį keistą jausmą, kokio nete
ko dar jaust. Krūtinę kažkas suspaudė, atkelia
vo kaklu iki gerklės ir pratrūko tokiomis siau
bingomis ašaromis, kad ir Glorija susigraudi
no. Kartu su manim nusiverkus, prisiekė bū
sianti man kaip motina, niekada manęs ne- 
apleisianti.

O kad taip Mavis kartą gerai išsiverktų! 
Ji pasikeistų — būtų linksmesnė. Žinau, kad 
šiurkštus jos paviršius slepia savy nepaprastai 
gilią meilę, atsidavimą, švelnumą.

Jau kiek kartų jai sakiau:
— Mavis, nors kartą gerai išsiverk, maty

si', tau taip palengvės. Tapsi kita.
Ji visada klausosi, kietai sučiaupus lūpas, 

ir nereikia jai nieko sakyti, žinau, kad ji at
sakytų, girdi, žiurkės vaikai negali verkti.

Mavis turėtų paverkti taip, kaip aš tada.

Po to išsiverkimo pagrindinai pasikeičiau, pa
sidariau nepaprastai linksma. Kam nors mane 
erzinant, išsidrąsindavau ir atsikirsti.

Jei Glorija pasiuntė kur nors nueiti, tai 
lėkiau pastriksėdama, lyg būčiau maža mergy 
tė. Glorija stovėdavo, parėmus strėnas putnio
mis rankomis ir šypsodavos.

Man viskas buvo įdomu ir tiesiog nesu
gebėjau graužtis dėl kokių nors nepatogumų. 
Kai užeidavo smėlio audra, ir visi, užsidarinė- 
ję duris ir langus, čiaudėjo, kosėjo, o man 
net krūtinę pradėdavo spausti taip, kaip da
bar, aš bandydavau juokauti ir savo linksmu
mu kitus išblaškyti.

Dulkės iš tiesų buvo baisios. Jas pūtė iš 
Vidurio Australijos dykumos, tokias raudo
nas ir kiblias. Pro uždarytas duris ir langus 
jos prasiskverbdavo vidun, triukšėjo tarp dan
tų, lindo į akis, storu apdangalu nuklojo 
baldus, grindis, lovas...

Aboridžinės plepėjo, tarškėjo, lyg niekur 
nieko, bet ir jų akys buvo raudonos.

Glorija nuo jų kentėjo daugiausia. Ji sėdė
davo virutvėje, papūtus lūpas, sunkiai alsuo
davo ir būdavo beveik prie ašarų... .

Lietaus periodai būdavo trumpi, bet ne
pamirštami, nes tiek daug laimės suteikdavo. 
Kokių tai liūčių būta! Tikras tropikinis lietus 
— pildavo, kaip iš kibiro, kelias valandas.

Po lietaus visi išeidavom į lauką ir taš- 
kydavom vienas antrą vandeniu. Po to visi 
puldavom prie medinių, vandeniui rinkti lo
vių ir pradėdavom plauti plaukus. Plaukų 
plovimas buvo tikra pramoga. Aboridžinės 
pešdavos tarp savęs kuri mano plaukus plaus. 
Joms labai patiko mano plaukai: ilgi ir švie
sūs. Jos prisakė įvairiausių palyginimų apie 
juos: kaip baltaliemenis eukaliptas; kaip saus
ros išdžiovinta, nuo saulės pageltus žolė. Vie
na aboridžinė mano plaukus vadino oposu
mo uodega. Man tai nepatiko, bet žinodama, 
kad oposumas, iškeptas žarijose, yra skanumy
nas, per daug galvos nesukau.

Glorija mokė mane virti ir kepti, o ponia 
McCorąuodale siūti. Jos abi klausėsi manęs, 
skaitančios šventą raštą. Ponia mokė taisyk
lingai tarti žodžius.

Palauk, ką aš čia dabar veikiu? Nagi nie
ko —prisimenu tokį seną laiką, o atsisėdau 
domino lošti. Reikia lošti. Imsiu kitą —o kad 
ją — vėl juoda.

Mavis ir aš — abi esam prieglaudoj už

augusios, bet kokios viena nuo kitos skirtin
gos. Aš labai anksti išlindau iš savo, tarsi 
kiauto, o Mavis ir dabar tebelindi jame.

įdomu, kas ją galėtų išjudinti? Kai ištekė
jo, maniau, vaikai atsiras ir pasikeis, bet ne... 
ta pati ir ta pati. Vyras išvažiavo į Snieguo
tus Kalnus ir ten dirba, retkarčiais parvažiuo
damas. Tarp jų vyksta kažkoks ginčas —jis 
spiria ją kažkam pasiryžti, o ji ne ir ne. Kas 
tai galėtų būti?

Vyrai nemėgsta užsispyrusių moterų. Geor
ge vargu ar būtų buvęs toks geras, jei aš ne
būčiau mokėjus užuolankomis, meilumu vis
ką iš jo išgauti. Nebūčiau prikalbinus ir Ma
vis adoptuoti.

Dabar vėl atversiu kaladėlę... O kad ją, 
per pusę perdalytai Nebelošiu —nebesiseka. 
Kai tik pradedu prisiminti nemalonius daly
kus, tai ir kaladėlės skelbia streiką. Tiesą pa
sakius, streikai dabar labai madoj.

A, tegu jas bala, tas kaladėles su taške
liais...

O tai prisilošėm domino senatvėj su Geor
ge, ištisus vakarus... Mavis, neapsikentus, 
mus abu miegoti nuvarydavo.

Viskas buvo taip gera ir gražu tarp Geor
ge ir manęs, tik vienas dalykas mums nesi
sekė: vos tik pagimdau kūdikį, žiūrėk — ir 
miršta. Kartais gimdant, kartais pagimdžius. 
Daktarai nesuprato kodėl... O gal taip reikė
jo? Gal buvo skirta iš paties Viešpaties Die
vo, kad būtumėm tėvais tai mūsų Mavis.

Vargšas George, taip spyrės dėl Mavis a- 
doptavimo. Kai prieglaudoj apsilankydami

“Aiškiai išdėjau tr is raides MAV..."

rinkomės vaiką, mano širdis vis kažkaip lin
ko prie Mavis, o jis jos kratėsi. Girdi, tokia 
atšiauri, paniurus. Paskui pats pripažino, kad 
neapsirikom. Taip mus prižiūri, taipgi žiūri... 
Tikra duktė senatvėj taip neprižiūrėtų. Tėvais 
mūsų tai niekada nepavadino. O taip būtų 
buvę malonu...

Štai, kaip aš čia išdėliojau kaladėles? Aiš
kiai išdėjau tris raides. Mav... Ogi še, išdė
siu pilną vardą — Mavis — ir, išgirdus ją 
ateinančią, nuduosiu užsnūdusią. Tai bus 
juoko. Mavis prieis, perskaitys savo vardą ir 
šyptels. Tada ji lengvai palies mano petį ir 
aš, neva tik ką atbudus, ginsiuos, sakysiu, 
kad kaladėlės pačios taip išsidėstė. Ji ginčy
sis, įrodinės, kad pačios negali išsidėstyti, nes 
yra negyvi daiktai. Tai bus juoko!,

Dabar pasidarė visai nebejuokinga. Tas 
skausmas tiesiog troškina, rodos ims ir sprogs. 
Dažnai, oi kaip dažnai gyvenime tas troški
nantis jausmas kamavo, bet dabar, senatvėj, 
per sunkiai spaudžia.

Kaip lengva ir gera buvo krūtinėj tais 
paskutiniais metais ponų McCorąuodale dva
re. Aš gi jau buvau per aštuoniolika. Ponia 
McCorąuodale, Gloriją ir aš siuvom daugybę 
suknelių. Ir man prisiuvo daug ir labai gra
žių; vežiojosi mane į puotas, Turėjau net ke
lias skrybėles.

Visos tos suknelės ir skrybėlės niekai, pa
lyginus su faktu, kad George mane vedė. O 
susitikimas su George! Apie tai reikia išsamiai 
pagalvoti.

Tą pavasarį tikrai viskas pasikeitė. Ge

riausios draugės aboridžinės perėjo per savo 
giminės religinių ritualų “įženklinimo” cere
moniją. Jos jau tapo lubromis... pradėjo dau
žytis su visokiais vyrais... vėliau joms buvo 
parinkti vyrai vedyboms. Kokios ten vedy
bos — giminės vyresnysis pasakė kokiam vy
riui, še, aš tau ją parinkau ir —po vedybų.

Ta “įženklinimo” ceremonija taip ir liko 
neaiški. Aboridžinės nesipasakojo, o kai Glori
jos paklausiau, tai ji tik piktai į kampą nusi- 
spiovė ir nieko neaiškino.

Kaip ten bebūtų, aš likau be draugių, kaž
ko pasidariau nerami, lyg nepatenkinta. Glo
rija pradėjo mane saugoti, neleido ilgiau su 
gyvulių varovais šnekėtis.

Ir štai, atėjo didysis ponų McCorąuodale 
balius, rengiamas vieną kartą penkių metų 
laikotarpyje. Kiek pasiruošimų! Iš ponios Mc
Corąuodale balinės baltos suknelės man per
taisė labai gražią: sijoną papuošė mezginiais, 
liemuo buvo surištas plačiu ružavu kaspinu. 
Glorija sušukavo mano plaukus taip, kad jie 
tarsi apvijo galvą skersai.

Glorijos suknelė buvo abrikosų spalvos. 
Jos raudoni, jau žilsterėję plaukai, sušukuoti 
į viršų, pridėjo jai šiek tiek aukščio — ji 
nebeatrodė tokia plati.

Ponios McCorąuodalės balinė suknelė tai 
pati gražiausia: tamsiai mėlyna, iš storo, šla
mančio šilko.

Aboridžinės, talkinančios baliuje prie val
gių, nešiojo visai naujas: melsvas, žalsvas, 
gelsvas sukneles; į juodus jų plaukus Glorija 
įsegė po raudoną, dirbtinę gėlę. Joms nuolat 
šypsantis, balti dantys, kaip perlai, švietė juo
duose veiduose.

Kas čia, man net ašara ištryško... Kaip 
visa buvo gražu, kaip gražu. O susitikimas su 
George, ai, net už širdies stveria...

Gloriją išvedė šokiui ūkvedys Dilį; oi, ko
kia juokinga iš jų pora! Šokant kiekviena 
Glorijos kūno dalis kilnojos kas sau, bet ji to 
neėmė į galvą.

Tom dviem porom šokant, visi žiūrėjo ne
atsigėrėdami.

Glorija pašokus buvo nepaprastai geroj 
nuotaikoj, liepė man paimt ją už parankės ir 
vedė prie jaunų varovų, kurių didžiuliai skry
bėlių bryliai dengė akis ir, rodos, gulėjb pasi
rėmę ant nosių. Jiems kalbant, matei tik ju
dančias lūpas ir smakrus. ;

(Nukelta j 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
— Einam Fay, aš noriu išrinkti tau šo

kėją. Jie visi varvina seilę, į tave žiūrėdami, ir 
kitų net neveda šokti. Kai tu turėsi sau kokį 
šokėjų, jie nuleis nosis žemyn ir ves kitas.

Staiga Glorija suspigo:
— Georgei
Mes priėjom prie aukšto, tiesaus vyro, 

vienplaukio, skrybėlę rankoj laikančio ir ati
džiai mus stebinčio.

— O tu driežo uodega, į kokią skylę bu
vai įlindęs, tuos kelerius metus, nė laiško ne
parašei... Ar jau norėjau per laikraščius tavęs 
ieškoti.

Pavadintasis George, neatitraukdamas a- 
kių nuo manęs, trumpai drūtai atsakė:

— Sydnėjuj.
— Sydnėjujl? Tai bus kokia pora šimtų 

mylių nuo čia... Kada atvykai? Kodėl man 
neprisistatei? — net suplojo rankomis Glori
ja iš nustebimo.

— Norėjau tau padaryti netikėtumą.
— Ką tu veiki tam Sydnėjuj?
— Dirbu.
— Iš tiesų, tavo ir skrybėlė nebe varo

vo. Tai ko čia atsibastei?
— Tavęs pamatyti...
Glorija pabučiavo jį į žandą.
— Už tokį man suteiktą malonumą gau

ni atpildą — šokėją, panelę Fay McLeanl
George žemai nusilenkė, pasakydamas sa

vo vardą ir pavardę, ištiesė man ranką ir 
nusivedė į šokiams skirtą aikštelę.

George toks aukštas, o aš tokia maža, bet 
šokti mums sekėsi gerai, tik su kalba nekaip. 
Aptarėm orą... Siek tiek daugiau buvo kalbos 
apie Sydnėjų, į kurį jis nusikėlė gyventi nuo
latinai.

Pasakė, kad jo motina jau mirus, ji 
buvus Glorijos pusseserė, taigi Glorija jam te
ta.

Mudu su George praleidom visą vakarą 
kartu. Jei kuris varovas įsidrąsinęs atėjo ma
nęs vesti šokiui, George mandagiai, bet griež
tai atsakydavo, kad Glorija panelę McLean 
jam pavedus globoti, taigi tik jis teturįs teisę 
su ja šokti.

O kaip jis mane globojo! Ne tik tą vaka
rą, bet visą amžių, kol gyvas buvo. Taip ma
ne mylėjo, taip mylėjo...

Mudviejų vestuvės praėjo kaip sapne... ne
labai ką ir beprisimenu, bet Glorijos pasako
jimo, kaip George prašė mano rankos, tai ir 
mirsiu — nepamiršiu.

Glorija mokėjo įdomiai pasakoti. Apie 
George pasipiršimą ji pasakojo ir pasakojo 
visiems... Labai rimta veido išraiška pradė
davo šitaip:

— Verdu virtuvėje pietus, maišau kati
lus samčiu, žiūriu, įeina George. Tik žvilg
terėjau į jo veidą, tuoj supratau, kad prašys 
Fay rankos. Nė kiek nenustebau. Jau dvi sa
vaitės, kai už rankų susitvėrę vaikšto — ir 
aklas suprastų kame reikalas. Mano širdis iš 
džiaugsmo pašoko aukštyn, bet nepametu šal
to proto. Maišau sriubos katilą ir sakau sau: 
“Nebūk kvaila. Glorija, pasibrangink. Zinai, 
kokį turtą saugai, taip lengvai neišleisk iš 
nagų.“

— Ką pasakysi, George, taip nelaiku at
ėjęs? Matai, kad aš užimta, — pasakau ne
va piktai.

— Tai gal aš kitą kartą ateisiu? — ne
drąsiai jis manęs paklausia.

— Zinai gi, kad aš nemėgstu pradėtų ir 
nebaigtų darbų.

— Tetule, aš dar nieko nepradėjau.
— Pradėjai, kaip nepradėjai! Atėjai į vir

tuvę— reiškia jau didelę pradžią padarei.
George pralinksmėjo. Vargšas, jam taip 

palengvėjo.
— Kad tu viską ir žinai...
— Akis kaktoj turiu — viską matau. Au

sis kasdien plaunu — gerai girdžiu, —at
kertu jam.

— Tai ką, koks tavo atsakymas?
— Palauk, tu dar nieko nepaklauseil Ar 

tu nenori man to malonumo suteikti?
George sumuša kojomis kareiviškai, že

mai nusilenkia ir tyliau negu visada pasako:
— Tetule, aš prašau tavo globotinės pa

nelės Fay McLean rankos.
— Hm, — atsakau.
Staiga jis išpila, kaip žirnius iš sieto.
— Mes su Fay jau susitarę, bet ji nori, 

kad aš gaučiau tavo leidimą. Tu jai kaip mo
tina. Mes norim tuoj pat vestis ir išvažiuoti 
į Sydnėjų gyventi.

—Net šitaip, tuojau išvažiuojatl — su
šunku, grasydama jam samčiu. — O kaip su 
vestuvėm? Ar pasišokti mes nenorim? Aš 
jums iškelsiu tokias vestuves, kokių visoj a- 
pylinkėj nebuvo!

— Gerai, gerai, tai reiškia tu sutinki?
Gerai pažindama vyrų būdą ir žinodama, 

kad jie vertina tik tai, ką sunkiai įgyja, pa- 
sipučiu ir štai ką jam išdėstau.

— Palauk, pirma papasakok apie save, ar 
tu esi vertas tos skaisčios, meilios mergaitės? 
Sakai, kad gyveni Sydnėjuj, net savo sklypą

įsigijęs, žadi namą statyti... Žinom mes tą 
Sydnėjų, tai nuodėmių lizdas, ten pilna pasi
leidusių mergų... Pasisakyk, ar tu atsispiri 
ten visokioms pagundoms?

George man prisiekė, kad tos mergos jam 
buvusios, nebuvusios... Jis netoks. Jis visada 
svajojęs apie tokią mielą merginą, kokia yra 
Fay. Glorija George dar prisaikdino, kad jis 
niekada manęs neapleistų, papasakojo apie 
mano skurdžią vaikystę prieglaudoj.

Glorija jam net pagrasė — jei jis Fay ka
da nuskriaustų, tai ji, Glorija, jei jau būtų mi
rus — iš karsto atsikeltų ir jį stipriai apkultų.

George ją užtikrino, kad su numirėliais 
jis tikrai nenorėtų prasidėti.

Tai juokinga... O juoktis jau nebegaliu... 
Kakle, lyg koks gumulas spaudžia ir kairės 
rankos nebepajudinu.

Kas čia man daros? Na kur gi ta Mavis 
taip ilgai užtruko? Ji viską daro pagrindinai:

“Bet šokti mums sekėsi gerai..."

jei superka maistą, tai nieko nepamiršta, jei 
valo ir tvarko, tai nė dulkelės nepalieka.

O kas galėjo tikėti, kad ji tokia gera bus? 
Našlaičių prieglaudos direktorė, Mavis per
duodama, sielojos dėl Mavis. Ji visai kitokia, 
negu ponia Briggs.

Ji, prieš mums Mavis vežantis namo, pa
sakė:

— Viena iš prižiūrėtojų, pasirodo, buvo 
visai netinkama prie vaikų. Ji skriaudė dau
gelį vaikų, o ypač Mavis, nuolat jai prikai
šiodama, kad buvo rasta šiukšlių kibire dvie
jų savaičių amžiaus. Kai mano ausis pasiekė 
žinios kokia ji yra vaikams, tučtuojau atlei
dau, bet žala jau buvo padaryta. Ypač Ma
vis dvasiniai buvo nuskriausta. Mavis dau
giausia reikalinga meilės.

Aš surinkau žinias apie jus — gražiai su
gyvenau esat labai geri žmonės ir aš žinau, 
kad Mavis turės pas jus tinkamą atmosferą. 
Ištraukti ją iš to šiurkštaus, tiesiog žvarbaus 
kiauto, kuriame ji tūno, gali tik ypatingas ge
rumas.

Ar mes Mavis tinkamais tėvais buvom, 
tai nežinau. Mes su George vis vienas kitą 
klausinėjom, ar sugebam Mavis atstoti tikrus 
tėvus. Kas žino... o, rodos, taip ją mylėjom, 
taip mylėjom.

Mavis George tikrai mylėjo. Dabar vis kai 
ba apie jį ir sako, kad, mums kalbantis, jis 
čia pat kur nors, netoli mūsų sėdi ir, savo 
pypkę papsėdamas, klausos. Ji tvirtina, kad 
mirusieji, jei mylimi, tai kartu ir lieka su gy
vaisiais, tik gyvieji mirusio negali matyti, nė 
jo girdėti.

Mavis savotiška. Ji pati šitai išsigalvojo, 
mes taip apie mirusius kalbėti jos nemokėm.

Ji gali ir pašnekėti... Aną kartą klausiaus 
joS barnio su vyru. Ji niekada nekelia balso, 
vis ramiai, bet taip moka įtikinti, prikalbėti.

Dėl ko jie taip barėsi? Sunku buvo supras
ti, o nelabai ir beprigirdžiu. Paskui klausiau 
Mavis, kas ten tarp jų buvo — ji tik numojo 
ranka, aiškiai nenori pasakyti.

Tas barnis man neduoda ramybės. Many 
toks jausmas, kad aš buvau viso to kaltinin
kė. Palauk, reikia pergalvoti tą jų pašnekesį: 
vyras jai pasakojo, kad kiekvienas žmogus tu
rįs savo gyvenimą, savo šeimą ir būti taip 
prilipus prie kito žmogaus esą nenormalu. 
Mavis atrėžė, kad norint kritikuoti, reikia iš
matuoti kito žmogaus jausmo gilumą. Tada 
jos vyras atsistojo ir, išeidamas pro duris, pa
klausė:

— O jei aš tau pastatyčiau reikalavimą— 
arba su manim, arba...

Mavis neleido jam pabaigti ir tiesiog į- 
nirtusiai jį nukirto:

— Kodėl klausi — atsakymą iš anksto 
žinai!

Mane jau kelios dienos tas pasakymas 
kankina:

— ... arba su manim, arba...
Arba su kuo? Dievulėliau šventas, kokia 

aš kvailė! Nagi jis liepė pasirinkt jį, ar mane!

Kodėl gi aš anksčiau to nesupratau?
Mavis, Mavis, kodėl tu taip darai? Vyras 

jau seniai nori su visa šeima persikelti į Snie
guotus Kalnus gyventi, ten daug pigesnis pra
gyvenimas. Štai kodėl Mavis atsisako — ji ne
nori manęs palikti. Palauk, kai grįš, aš griež
tai su ja apie tai pasikalbėsiu. Argi aš viena 
negalėčiau gyventi? Keik daug senučių vie
nos gyvena. Dar šiek tiek pajudu.

Kodėl aš tokia akla buvau? Mes abu su 
George jai liepėm važiuot su vaikais pas vy
rą — jis vis taip kviečia.

Žinoma, mums su George buvo maloniau 
vaikus kasdien matyti — o tokie meilūs visi. 
Ypatingai May man stigtų — tokia švleni. 
Visus mano norus iš akių išskaito. O taip gra
žiai senele vadina. Šiandien, grįžus iš gimna
zijos, ji, tur būt, ras lovoj gulinčią — Mavis 
tikriausiai mane paguldys.

Ne, taip toliau tęstis negali. Reikės su Ma
vis iš pagrindų išsiaiškinti.

Ai, kaip man negerai taip susikrimsti. Kak 
le kažkas pulsuoja, taip tankiai... o, stinga o- 
ro... Mav...

Durys atsidaro ir įeina pusamžė moteris, 
apsikrovus pirkiniais. Ji, žvilgterėjus į senutę,

Lietuvio knyga heroizmo 
leidiniu serijoje

(Atkelta iš 2 pal.) 
autorius turėjo progos susitikti 
ne tik su lietuviais kariais, bet 
taip pat su gudais, lenkais, ru
sais ir netgi Volgos vokiečiais, 
kurių ten būta 1.500. Juos visus 
aptarnaudamas jų gimtom kal
bom, kunigas laimėjo visų sim
patijas ir prielankumą. Vienas 
kitas, išlikęs gyvas gudas kuni
gas, atsiradęs Minske kaip vokie
čių valdininkas, prie progos pri
kaišiojo autoriui, kad mokėda
mas daug kalbų, jis parodąs, jog 
lietuviai esą simpatingi žmonės 
ir tolerantai. Girdi, lietuviai jį 
tikriausiai atsiuntę į Minską, no
rėdami savo pusėn palenkti vie
tinių simpatijas. Girdi, po karo’ 
būsiąs plebiscitas, ir tada lietu
viai gausią daugumos balsus, ir 
Minską prisijungsią prie Lietu- 

. vos. Autorius tačiau sakosi suge
bėdavęs anuos įtikinti, kad lietu- 

i viai tokių norų neturi, o Šv. Dva- 
! šia apaštalus paverčianti dau
giakalbiais. Šiaip gudai labai daž
nai katalikybę sieja su lenkybe 
ir lenkų kunigų neapykanta. Ta
čiau ir tą priekaištą mūsų auto
rius sėkmingai atremdavo. Jo 
gražų sugyvenimą su visų tauty
bių katalikais rodo ir tas faktas, 
kad, minint Vasario 16-tą, Mins
ko katedroje susrinkdavo keli 
tūkstančiai dalyvių, nors tuo me
tu Minske tebuvo tik vos keli 
šimtai lietuvių karių. Tuo pa
čiu autorius atsilygindavo ir gu
dams, jų tautinės šventės dieną 
atlaikydamas iškilmingas pa
maldas ir pasakydamas pamoks
lą.

Taip pat būdingas ir kitas au
toriaus atskleidžiataas faktas, kad 
komunistai per 30 metų beveik | 
sugebėjo sunaikinti katalikų Baž-| 
nyčią Gudijoje. 1941 m. visos; 
Gudijos plote jau nebuvo nė vie
nos atidaros bažnyčios ir nė vie
no oficialiai veikiančio kunigo.

Visa mūsų kunigo veikla buvo 
susieta su pavojais, nes Gestapo 
jau ir šiaip nemėgo katalikų, o 
patyrus apie jo tokią čia veik
lą, kunigas būtų ištremtas iš 
Minsko, kas ne vieną kartą ir 
mėginta daryti, tačiau mūsų* au
toriui vis nuostabiai pavykdavo 
atsilaikyti.

Savo veikloje jam tekdavo susi
durti su įvairiausiasis kurjozais. 
Autorius pasakoja apie vieną vie
tovę, kur tikintieji pasilikę be 
kunigo, vis ilgėdamies pamaldų, 
priprašė zakristijoną iš pradžių 
atgiedoti egzekvijas ir pasakyti 
pamokslą, o vėliau ir klausyti 
išpažinčių ir netgi laikyti mi
šias. Jeigu jis kurioje vietoje su
klupdavęs, tikintieji jam primin
davę reikalingus žodžius. Auto
rius su dideliu pavojum (dėl par
tizanų ir Gestapo veiklos) turė
jęs ten vykti ir savo dvasiniais 
patarnavimais pasotinti tų žmo
nių Dievo alkį.

Knygoje nerandame jokio pla
tesnio užsiminimo apie Gudijos 
stačiatikių Bažnyčios būklę, ta

“Atsargiai pajudina petį ir staigiai atitraukia ranką..."
(Piešiniai R. Zailsko)

sėdinčią pintinėj kėdėj, galvą padėjusią ant 
stalelio, šypteli ir norėtų eiti toliau, bet stai
ga sustoja ir atsisuka. Išplėstomis akimis žiūri 
į senutę. Stebi jos kadarojančias rankas ir vei
dą, kažkaip nepatogiai priplotą prie stalelio, 
šalia išdėliotų domino kaladėlių.

čiau iš įvairiuose epizoduose ap-

žinti prelatą Zenoną Ignatavi
čių) knygos apžvalgą, tenka pa
sakyti, kad savo knyga italų ir 
ispanų kalbom autorius labai 
gražiai pasitarnauja, bent dali
nai užpildydamas tą trūkumą, 
kuris tolydžio jaučiamas svetim
šalių informavimo apie Lietuvą 
reikale. Nors knyga ir nėra ko-

rašomų scenų matom, kad auto- kia Lietuvos jstorija ar kokia gry. 
nūs nevenge kontaktų ir palaike 
draugiškus santykius ir su išli
kusiais stačiatikių dvasiškiais, ir 
netgi turime progą išgirsti jo dis
kusijas su stačiatikių vyskupu dėl

nai informacinė knyga, tačiau 
autoriaus pasakojami išgyveni
mai, labai dažnai supinti su is
torinėm reminiscencijom, gra- 

.. . žiaį skaitytoją supažindina su
y.? K.U.SUUn,go™l i!' Lietuva- kaip ^ais laikais buvu

sia didele valstybe, katalikybės
Rytuose skleidėja, supažindina ir 
su gera bęi tolerantiška šios 
valstybės administracija, supa
žindina su tauta, kuri ir dabar 
duoda buvusioms savo valdoms
misionierių, dirbančių su di
džiausiu pasišventimu, nepai
sant net pavojų gyvybei (Įsidė
mėtina, kad ši knyga išleista
“Heroizmo” kolekcijoje).

sidėmėkite, tai buvo 1943m.l). 
Visa tai leidžia jausti, kad ne vi
si stačiatikių dvasiškiai bolševi
kų buvo išnaikinti gal ir todėl, 
kad jie mažiau turėjo įtakos į ti
kinčiuosius ir tuo režimui buvo 
mažiau pavojingi. Tuo atžvilgiu 
jie ypatingai buvo pažeidžiami 
ta prasme, kad buvo vedę ir tu
rėjo šeimas, o šeima, kaip pa
sirodo, pavojaus sąlygose dvasiš
kiui yra nelyginant girnos ant 
kaklo. Pavyzdžiui, jeigu reikėda
vo kunigui vykti į kurią pavo
jingą vietą, kunigas nebijodavo 
rizikuoti, o popas, jeigu ir ryž
davosi, jam neleisdavo jo žmo
na, rodydama į būrį vaikų.

Baigiant šią Zeno Ignonio 
(iš knygoje pridėtų nuotraukų 
skaitytojas autoriuje gali atpa-
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Pirkiniai iškrenta jai iš rankų. Pamažu pri
siartina prie senutės, žiūrėdama į ją akimis, 
kuriose ryškus išgąstis.

Atsargiai pajudina petį ir staigiai atitrau
kia ranką. Apžiūri stalelyje išdėliotas kaladė
les ir, lūpas judindama, sudeda skiemenis: 
Ma-vi-s... Griebia abiem rankom kaladėles, 
išdėliojusias jos vardą ir spaudžia taip, kad 
krumpliai pabala. Iškėlus abi rankas sviedžia 
kaladėles į sieną ir pro lūpas prasiveržia ai
mana:

— Aa-aa...
Suklupus prie senutės, pradeda bučiuoti 

jos veidą, glosto plaukus, keistai unkšdama, 
lyg sužeistas šuo.

Šiek tiek susivaldžius, pataiso senutės vei
dą patogiau, užkelia jos rankas ant stalelio ir 
apglėbus ją per pečius, prilenkus savo veidą 
prie jos veido, visu kūnu dreba. Po kiek lai
ko pradeda lyg kosėti, iš akių išsiveržia aša
ros.

Bučiuodama senutės rankas, drėkindama 
jas ašaromis, pro kūkčiojimus, lyg maža mer
gaitė, besimokanti skaityti, taria atskirus skie
menis.

— Ma-ma, ma-ma...

(Pabaiga)

vo veikalą, gal kiek papildęs a- 
pie Gudijos būklę karo metu ir 
pastabom apie lietuvių-gudų sa
ntykius, išleistų ir lietuviškai. 
Tai būtų, svarus įnašas į mūsų 
memuarinę literatūrą.

• Jotvingių kalbos rekonstruk
cijos klausimą kelia žinomas len
kų kalbininkas dr. J. Otrembskis 
“Baltistikos” IV tome (122 psl.). 
Ten jis nurodo, kad jotvingiai 
savo kaimynų nebuvę išžudyti, 
o tiktai nutauto ir neteko savo 
kalbos: vieni pasidarę lietuviais, 
kiti lenkais ar gudais. Pasak jo, 
pietinė dzūkų tarmė galinti bū
ti labai artima jotvingių kalbai. 
Ištyrus buv. jotvingių teritorijos 
gyventojų kalbą, būtų galima su
sidaryti vaizdą ir apie buv. jot
vingių kalbą. Kaip žinoma, jot
vingių palikimų domisi lenkų, 
vokiečių, lietuvių, švedų ir kt. 
tautų mokslininkai.

• Lietuvos meno istorijos 
problemoms nušviesti okup. Lie-

. tuvoje išleistas “Iš liet. kultūros
Būtų gera, kad autorius tą sa- istorijos” V tomas.
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DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai, nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 1 d.

M. Šikšniui 05 metai amžiaus
Ilgametis pedagogas, matematikas, rašytojas gyvena 
Vilniuje, auklėtiniai visame pasauly

VYT. ALSEIKA

Gegužės. 2 dieną, vakar, Vilniu
je gyvenąs pedagogas, visuome
nininkas, publicistas ir rašyto
jas Marcelinas Šikšnys paminė
jo tikrai retą amžiaus sukaktį — 
jam suėjo lygiai 95 metai. Jis 
ne vienai mūsų kartai gerai pri
simintinas, kaip matematikos va 
dovėlių autorius, ilgametis Vil
niaus Vytauto D. gimnazijos di
rektorius ir mokytojas, jis išvaręs 
našią vagą visuomeninėje srity 
praėjusio šimtmečio pradžioje ir 
per pirmuosius šio šimtmečio de
šimtmečius. Kaip rašytojas, dra
maturgas — Šikšnys — Šiaulė
niškis, nors, palyginti, nedaug kū 
ręs, tačiau literatūroje ir jos is
torijoje turi taipgi savo vietą.

Netenka stebėtis, kad sukaktu
vininką prisimena ypač jo buvę 
auklėtiniai Vilniuje.

Gimė išauliuose, mokytojavo 
Rygoje

Marcelinas Šikšnys yra gimęs 
1874 m. gegužės m. 2 d. Notiniš- 
kių km., Šiaulėnų valsč., Šiau
lių apskr. 1893 m. baigęs Šiau
lių gimnaziją ir 1897 m. Mask
vos universiteto matematikos-fi- 
zikos fakultetą, Šikšnys net 17 m. 
mokytojavo Rygoje, gi 1915-18 
m. M. Yčo gimnazijoje Vorone-

' že.

Ilgametis pedagogas Vilniuje

1918 m. iš Rusijos persikėlęs į 
Vilnių, sukaktuvininkas čia pra
dėjo ilgametę pedagoginę veiklą 
lietuvių gimnazijoje. Jis Vilniaus 
jau nebeapleido ir jame, pergy
venęs bolševikų, lenkų, sovietų, 
vokiečių ir vėl sovietų okupaci
jas, gyvena jau 51-ji metai. Var
giai rasime kitą mūsų veikėjų, 
visuomenininkų, 'kurie' būtų ne 
tik pusšimtį metų išgyvenę Lietu
vos sostinėje, bet ir ten išvarę 
tiek gilią pedagoginę vagą.

Šikšnys, 1918 m. į Vilnių at
vykęs, pradėjo mokytojo darbą I- 
je Vilniaus vyrų lietuvių gimna
zijoje (vėliau ji buvo pavadinta 
Vytauto D. gimnazija, šiuo me
tu—A. Vienuolio vardo) ir nuo 
1922 m. buvo jos direktorium, 
drauge dėstydamas ir matemati
kos dalykus. Gimnazijai jis vado
vavo ligi 1939 m., taigi 17 metų.

Gynė lietuvių teises Ženevoje
Lenkų okupacinei valdžiai 

siaurinant lietuvių teises, ne kar
tą nukenčiant ir pačiai gimnazi
jai, jos direktorius yra kovojęs su 
lenkų administracija. Reikalau
damas lietuviams priklausomų 
teisių, Šikšnys lankėsi ne tik vie
tos lenkų įstaigose, bet yra vykęs 
teisybės reikalauti į Varšuvą, bu
vo pasiekęs ir tuometinę Tautų 
Sąjungą Ženevoje.

Jo vadovaujama gimnazija sa
vo mokytojų tarpe turėjo visą ei
lę įžymių lietuvių (A. Smetona, 
A. Stulginskis, vysk. M. Rei
nys, M. ir V. Biržiškos, kun. K. 
Čibiras, kun. P. Kraujalis, kal
bininkas J. Šlapelis, M. Untu
lis, dr. D. Alseika ir kt.).

Kelių šimtų abiturientų tarpe 
buvo daugelis sąmoningų lietu
vių, dirbusių lietuvybės skatini
mo darbe Vilniuje ir jo krašte. 
Kita dalis jų atsidūrė nepriklau
somoje Lietuvoje. Čia matome 
gausų būrį mokslininkų, teisiiiin 
kų, dvasininkų, politikų, diplo
matų, laikraštininkų, rašytojų, 
dailininkų, kovotojų už Lietu
vos laisvę.

Matematikas, vadovėliui autorius

M. Šikšnys visuomet pasilieka 
jo auklėtinių atminty kaip kvali
fikuotas, griežtas, bet ir pakantus 
matematikos mokytojas — peda
gogas. Kas iš vilniečių, Vytauto 
D. gimnazijos buv. mokinių, ne
prisimena matematikos mokyto
jo priežodžio “Aškuta?”

Lietuvoje pradžioje trūkstant

matematikos vadovėlių, šią spra
gą sukaktuvininkas užpildė, 
kruopščiai parengęs, 1919-39 m. 
Vilniuje ir Kaune išleistus, mate
matikos vadovėlius. Jų keli laiky
tini pirmaeiliais šioje mokslo sri
ty, kaip 3 dalių “Geometrija” 
(1923 m.), 4 dalių “Elementari
nė algebra” (1922 - 1926), “Arit 
metiką ir algebra” (1939 m.). 
Matematikas, domėdamasis kal
bos dalykais, 1933 m. buvo pa
skelbęs “Pastabas dėl mūsų var
dų, pavardžių ir rašybos refor
mos.’’
Maskva, Ryga, Voronežas — 
visuomeninio darbo tarpsniai

M. Šikšnys, dar Maskvos uni
versitete-studijuodamas, dalyva
vo slaptoje liet. studentų veiklo
je, nuo 1904 m. buvo gyvai pa
sireiškęs Rygos lietuvių teatrinė
je veikloje. Jis čia vaidino ir 
režisavo.

Drauge su P. Mašiotu ir K. 
Venslauskiu 1906 m. buvo vie
nas liet. švietimo dr-jos “Žvaigž
dė” steigėjų ir ligi 1915 m. buvo
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Marcelinas Šikšnys

jos valdybos nariu. Gyvendamas 
Voroneže, Šikšnys nemažai dir
bo, remdamas lietuvius pabėgė
lius.

Pradėjęs ilgą veiklos barą Vil
niuje, sukatuvininkas plačiai vei
kė kultūros, mokslo, švietimo 
draugijose. Buvo ilgamečiu Lie
tuvių mokslo d-jos valdybos na
riu, gi 1930-32 m. jai vadovavo. 
1919 m. buvo vienu lietuvių mo
kytojų s-gos steigėjų, vėliau ilgus 
metus dirbo Vilniaus “Ryto” dr- 
joje.

M. Šikšnys, nesiveldamas į po
litinius ginčius ir šios rūšies veik
lą, visą laiką sugebėjo parodyti 
kitų atžvilgiu nepaprastą pakan
tą, pagarbą kitų nuomonėms. 
Dėl to jį gerbė ir lig šiol tebe
gerbia įvairių pažiūrų visuome
nė. Už nuopelnus Lietuvai jis bu
vo apdovanotas Gedimino ordi
no III laipsniu.

Apie 45 metus — spaudoje

M. Šikšnys įsijungė į spaudos 
darbą dar 1895 m., būdamas mo 
kiniu Šiauliuose. Vėliau bendra
darbiavo “Ūkininke”, “Varpe”, 
“Rygos Garse”, ir visoje eilėje ki
tų laikraščių. Vilniuje rašydavo 
“Lietuvių Tautai”, “Vilniaus Ry 
tojui” ir kt. laikraščiams.

“Šiaulėniškis” — literatūroje, 
poetas, dramaturgas

Pirmieji Šikšnio — Šiaulėniš
kio slapyvardžiu eilėraščiai nuo 
1895 m. buvo spausdinami dau
giausia “Varpe” ir “Ūkininke”, 
Vėliau savo eilėraščius skaitė lie-

Marcelinas Šikšnys tarp savo buvusių mokinių ir bičiulių prie savo namų 1961 metais. Nuotraukoje matome: B. Cicė
nų, M. Kubiliūtę, Budrevičiūtę-Zilėnlenę, J. Dasienę, Skre JUtčnaitę, Juknevičiūtę, K. Juknevčienę, P. Cicėnatę, Sa
kavičių, M. Budrevičiūtj-Burokienę, A. Žukauskų i r kt.

tuvių studentų tarpe. Iki šio am
žiaus pradžios jis parašė apie 20 
romantinio-patriotinio pobūdžio 
eilėraščių. Kaip jis pats teigė, jį 
slėgęs sunkus Rusijos, ypač lie
tuvių tautos gyvenimas.
. Sukaktuvininkas buvo pasi
ryžęs parašyti platesnio masto 
poemą “Žalgirio mūšis”, bet iš 
šešių giesmių teparašė vieną 
(išsp. 1910 m.).
Svarbesnės reikšmės Šikšnio kū

ryba dramos srity. Gyvenęs Rygo 
je ir pastebėjęs teatro veikalų 
stoką, jis dar 1899 m. buvo ten 
pastatęs vieną, neatspausdin
tą dramą. Pagrindinį veikalą - 
dramą, Kraševskiu sekdamas, jis 
parašė 1901 m. Tai 5 veiksmų 
tragedija “Pilėnų kunigaikštis” 
(atspausdinta Rygoje 1905 ir 
1911 m., 1957 m. Vilniuje). Dra
ma pirmą kartą suvąidinta Ry
goje 1905 m.

Nors nedidelio meninio lygio, 
tačiau savo patriotiniu turiniu 
“Pilėnų kunigaikštis” buvo nepa
prastai mėgiamas to meto liet. 
mėgėjų teatruose ir daugelį kar
tų statytas Vilniuje, Kaune, Ry-

Valanda su Landsbergiu
AL. GIMANTAS

Mūsų kultūriniame gyvenime 
įsipilietina visiškai gera tradicija 
— kiek galint daugiau ir daž
niau ruošti susitikimus su mūsų 
tarpe gyvenančiais kūrėjais. Toks 
susitikimas ar su romano, ar dra
mos, ar poezijos autoriumi, ar 
su kuriuo kitu dailiųjų menų at
stovu visada yra abipusiai nau
dingas. Rašytojo atveju, jis be
tarpiai susipažįsta su savo skaity
tojais, o tie, savo ruožtu, gauna 
puikią progą bent kiek arčiau 
pažinti savo mėgiamą autorių; iš
vysti jį, išgirsti jo balsą, jo sa
vųjų kūrinių autentišką interpre 
taciją.

Balandžio mėn. pabaigoje, 
Detroite buvo patirta, kad čia 
lankysis Algirdas Landsbergis 
kviečiamas vienos amerikinės a- 
kademinės institucijos skaityti 
paskaitos, taipgi tą patį savaitga
lį, jis prižadėjęs kalbėti mūsų te
atro tema ir torontiečių intelek
tualų tarpe. Nedelsiant, ASS fi
listerių iniciatyva buvo užmegz
tas ryšys, ir A. Landsbergis suti
ko iš Toronto vėl grįžti į Detroi
tą ir, išnaudojant laiką susi
dariusį tarp lėktuvo nutūpimo 
Windsore ir pakilimo Detroite, 
pabendrauti greitomis sukviestų
jų tarpe.

Tokiu būdu, sekmadienio po
pietį svečias atvyko tolimame už
miesty esančion Danguolės ir 
Jurgio Jurgaičių sodybon, kur jau 
jis buvo laukiamas keletos dešim 
čių, įvairių kartų tautiečių. Sie
na, už kalbėtojo, buvo papuošta 
nepretenzingais, bet pakanka
mai ryškiais plakatais, su be
veik visų A. Landsbergio parašy
tų dramų (ir vieno romano) var
dais. Nedelsiant, svečias ir pradė

jo literatūrinę popietę, skirtą jo 
draminei kūrybai. Įžangoje, jis 
paminėjo, kad meilę ir dėmesį 
dramai jis gavęs, besimokyda
mas Kaune, tėvų jėzuitų gimna
zijoje, kurioje, vaidyba, scenos 
pastatymai, buvę lyg ir dalimi 
visos mokomos disciplinos. Jie pa-

Algirdas Landsbergis

tys statę veikalus, vaidinę. Tie
sa, berniukų gimnazijoje kildavo 
problema, ruošiant moteriškas 
roles, bet talkon buvo pasikvie- 
čiamos- šv. Zitos tarnaičių drau
gijos narės. Tiesa, jos būdavo 
bent dešimt metų vyresnės už 
tuolaikinius gimnazistus, bet to

goje, Voroneže, be to, pp I pas. 
karo ir Kauno teatre (1919 ir 
1924 m.). ‘

Kitas, stipresnis Šiaulėniškio 
veikalas — 3 v. drama “Spar
nai” (išsp. Rygoje 1907 m.), ke
lis kartus statytas Rygoje ir Vil
niuje (1910 m.).

1910 m. jis dar parašė buitinį 
dramos, vieno veiksmo vaizdelį 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
“Likimo bausmė” (išsp. Rygoje 
1911 m., vaidinta Rygoje, Kaune 
ir kitur). Tai buvę paskutinės jo 
pastangos dramos kūryboje.

Atsiminimai ir vaikų 
literatūros vertimai

Vėliau, antros ąovietų okupaci 
jos metu, Šikšnys buvo paskel
bęs savo autobiografiją (1957 m. 
knygoje “Tar. Lietuvos rašyto
jai’1), pluoštą vaikystės dienų at
siminimų (1959 rp,, rinkiny “Ke
lionė į vaiko dienas”) ir išvertė 
šį bei tą iš lenkų jir rusų kalbų. 
Lietuvoje 1957 m. išleista M. 
Šikšnio-Šiaulėniškio raštų “Rink

tinė”, kurioje paskelbta didžioji 
jo kūrybos dalis.

Protas vis dar šviesus...

Iš Lietuvos gautomis žiniomis, 
jo mokiniai sukaktuvininką nu
matę pagerbti Vilniuje. Jo auklė
tiniai Vilniuje mums praneša, 
kad reto amžiaus sulaukęs Šikš
nys “vaikščioja smulkiais žings
neliais, bet protas — dar švie
sus.”

Jo buvusių mokinių vardu gar
bingajam sukaktuvininkui tenka 
nors tuo keliu siųsti kuo nuošir
džiausius sveikinimus. Neabejoja 
me, kad prie sveikinimų pri
sijungs šimtai jo auklėtinių, jų 
gi yra ne tik Vilniuje, Lietuvoje, 
tolimajame Sibire (ne vienas ten 
miręs), bet ir beveik visuose Va
karų pasaulio kontinentuose: ne 
tik Vak. Europoje, JAV-se, Ka
nadoje, bet ir Pietų Amerikos 
kraštuose, Australijoje.

Jie visi taria: mes tave, mūsų 
direktoriau, sveikiname, mes ta
vęs niekuomet nepamiršime.

kiu būdu moteriškoji problema 
būdavusi nesunkiai išspręsta. Al
girdas prisimena ir pakankamai 
dėkingą bei vaidinimus mokėju
sią įvertinti publiką, kurios eilė
se nemažai matydavosi senamies 
čio davatkų. Va, jam kartą sce
noje vaidinant šv. Sebastioną ir 
paskutiniame veiksme įžengus su 
vilyčiomis persmeigtu kūnu, prie
ky sėdinčios tos gerosios moterė
lės tiesiog balsu pravirkdavusios.

A. Landsbergis susirinkusiems 
paskaitė visą eilę ištraukų iš sa
vo dramų — “Meilės mokyklos”,

1 “Barzdos”, “5 stulpų turgaus aik 
štėje”, “Vėjas gluosniuose.” 
Daug kam Landsbergis, kaip 
skaitytojas, buvo girdimas pirmą 
kartą. Neabejotina jo dorybė, tai 
gebėjimas tuoj pat, po pačių pir
maujamų žodių, užmegzti neatsie 
jamą kontaktą tarp savęs ir klau
sytojų. Aiški dikcija, simpatin
gas balso tembras, lengvi ar tai 
rankų ar akių mostai, labai prisi
deda prie geresnio teksto supra
timo, jo iliustravimo. Klausyto
ją tas pagauna, verčia susikaup
ti ir kartu su autoriumi vaizduo
tis scenoje turimą vykti dramos 
eigą.

Prieš kiekvieną ištrauką auto
rius vis pateikė vieną kitą būdin
gą pastabą. Tačiau klausimams ir 
ilgesnėms diskusijoms laiko 
kaip ir nebuvo likę. Į vieną pas
tabą, kad Algirdas bandąs rašy
ti bent 100 metų priekin, prele
gentas kukliai pastebėjo, kad tai 
neteisybė, geriausiu atveju tik 3 
ar 4 metus. Trumpai buvo pri
siminta ir dr. J. Griniaus vis 
ginami grožinės literatūros ver
tinimo kriterijai. Laikui visai be
sibaigiant, dar paaiškėjo kad A. 
Landsbergis šiuo metu dirbąs 
prie naujo draminio veikalo. Jis, 
kol darbas nebaigtas, nenorėjęs 
leistis į bet kurias kalbos detales, 
nebent pastebėjo, kad ruošiąs 

j dvi to veikalo versijas, vieną lie- j

tuviškai ir kitą angliškai, nors 
tai jokiu būdu nebūsiąs pažodi
nis vertimas. Šiaip, jis tikįs į lie
tuviškąjį teatrą, todėl ir bandąs 
jam kurti. Visi juk dramaturgai 
turi viltį, kad jų veikalai bus sta
tomi, kitu atveju ar būtų akstino 
rašyt?

Svečias tegalėjo kartu pabūti 
tik valandą ir dvidešimt minu
čių, tai buvo labai trumpas laiko 
tarpas, bet, jam išvykus, lietuviš
kom kultūrinėm temom dar bu
vo diskutuojama dvigubai ilgiau. 
Tikrai būta prasmingos literatū
rinės popietės.

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužes 11

Pas mus rasite didžiausį pa
sirinkimą įvairiausių dovanų 
MOTINAI. Kaip: Asmeniška 
kartoteka, raštinės reikmenys. 
Adresų suradimas ir kt.

Atsiminkite ją pasiųsdami sveikini
mo kortelę. Turime pasirinkimą: Moti-, 
nai, Senelei ir kt. Dirmavonės ir Ko
munijos kortelės.

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED” ‘'THE SHOP U-N.EEK”

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699

KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER)
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,895.00

PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL 

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

***■ - Z v . .<

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

800 vartotu ir gerame stovyje automobilių — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena benu.abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE. 

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

• Studija apie Lietuvos pilis
paruošta okup. Lietuvoje ir bus 
atspausdinta spaudai jau įteikta
me “Iš Liet. kultūros istorijos” 
VI tome. VII šio leidinio tomas 
skiriamas lietuvių gyvenvietėms 
bei sodyboms.

• Lietuvos etnografinis atla
sas jau eilė metų ruošiamas ok. 
Lietuvoje. I sąsiuvinys būsiąs skir 
tas žemės ūkio įrankiams, pas
tatams ir drabužiams. Jį ruošia 
Lietuvos mokslininkai drauge su 
latvių ir rusų mokslininkais. Są
siuvinis išeisiąs 1971 metais.

• Apie panemunės dzūkus
stambi monografija baigiama 
ruošti Lietuvoje. Būsianti įteikta 
spaudai dar šiais metais.
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Beatodairinis tautiniu drabužiu 
stilizavimas okupuotoj Lietuvoj

Nepriklausomos Lietuvos me-, 
tu Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejuje ir kraštotyros muzie
juose provincijoje buvo surinkta 
nemaža XVIII-XIX a. tautinių 
drabužių: liemenių, sijonų, pri
juosčių, juostų ir kt. Moterys tau
tinius drabužius ypačiai pradėjo 
dėvėti nuo 1905 m. choruose 
(pvz. Kauno Dainos d-jos choris
tės). Jau nemaža būta daininin
kių, dėvinčių tautinius drabužius 
nepriklausomoje Lietuvoje su
rengtose Dainų šventėse (1924, 
1928, 1930 m.). Taip pat ir di
desniuose choruose buvo išplitę 
moterų tautiniai drabužiai. Že
mės Ūkio Rūmų pavestas, dail. 
Antanas Tamošaitis 1931-1938 
m. specialiai tyrinėjo tautinius 
drabužius ir ištirtą medžiagą pa
skelbė 1939 m. “Sodžiaus me
no” Vn-Vin -knygose, Atstatyti 
sritiniai tautiniai drabužiai (mo
terų ir vyrų): aukštaičių, žemai
čių, zanavykų, kapsų, dzūkų, vil
niečių, Mažosios Lietuvos. Netru 
kus tautiniai drabužiai išplito 
masiškai.

Sovietams antrą kartą okupa
vus Lietuvą, pradžioje dainų ir 
šokių ansambliai naudojo nepri
klausomoje Lietuvoje atgaivin
tus tautinius drabužius, bet artė
jant 1955 m. dainų šventei, dail. 
Juozas Balčikonis (g. 1924 m.) 
parengė naujus projektus tauti
niams kostiumams. Tas pat pa
daryta ir artėjant 1960 m. dai
nų šventei. Pradžioje tautinių 
drabužių stilizavimas dar buvęs 
pakenčiamas, palikti pagrindi-1 
niai raštų elementai (plg. V. Pa
laima, J. Balčikonis, Lietuvių tau 
tiniai drabužiai. Vilnius 1960), 
bet tuojau imta dar labiau štili-1 
zuoti (plg. Vilniaus universiteto 
Akademinio choro moterų dra
bužius 1960 m. — Vilniaus Val
stybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto Akademinis ansamblis. 
Vilnius, 1960). Tas stilizavimas 
ir ištisų ansamblių suuniformi- 
nimas dar labiau pasireiškė 1965 
m. dainų šventėje. 1966 m. “Lie
tuvos” ansamblio šokėjos jau dėvė 
jo trumpus sijonukus, papuoštus 
paprastais geometriniais raštais, 
jau nieko bendra neturinčiais su 
senųjų lietuvių tautinių drabu-l 
žiu ornamentika (plg. “Lietu
vos” ansamblio dalyvius Ulja- 
novske. — Literatūros ir Meno1 
Metraštis 1967, p. 229, 231). O 
1968 m. jau visiškai “nustilizuo- 
ti” tariami “tautiniai drabužiai” 
— moterų varpo pavidalo sijo
nai išpuošti didelių trikampių 
motyvais, jau nieko bendra ne
turinčiais su lietuvių liaudies me
nu (Kultūros Barai, 1968, nr. 5, 
p. 62; Gimtasis Kraštas, 1968, 
nr. 29, p. 1).

Prieš tokį beatodairišką tauti
nių drabužių išniekinimą pasisa
ko ir okupuotos Lietuvos etno
grafai bei meno istorikai. Pvz. 
Klemensas Čerbulėnas ir K. Kai
riūkštytė straipsnyje “Liaudies 
meno keliai” (Pergalė, 1968, nr. 
1, p. 147-148) tuo klausimu šiaip 
rašo:

“Kalbant apie šių dienų liau
dies meną, negalima nepaliesti 
dar vieno labai jautraus klausi-

lę nuo savo prototipų — liaudies 
šventinių drabužių, — kuriuos 
suformavo ne tik praeities vals
tiečių ekonominės -buitinės sąly
gos, bet ir ilgų šimtmečių kūry
binės tradicijos, vietinis meninis 
skonis... Suprantama, scena ir 
mūsų gyvenamasis laikotarpis tu
ri savus reikalavimus. Tačiau 
vardan jų negalima beatodairiš
kai, neatsižvelgiant j istorinius 
davinius, vadovaujantis savo as
menine nuožiūra ar skoniu, keis
ti jų nacionalinės specifikos es
mę, pagrindines struktūrines for
mos ar konstrukcijos savybes, 
maišyti teritoriniu ir laiko atžvil 
giu skirtingas drabužių dalis, jų 
ornamentiką, spalvinę gamą ir t. 
t. Kada dainuojamos mūsų liau
dies senosios dainos, šokami to 
meto šokiai ar vaizduojami pa
pročiai, jie turėtų būti įvilkti ir į 
savo metui būdingus drabužius 
su jų sritine specifika ir įvairove. 
Žinoma, nereikėtų aklai kopijuo
ti. Sceninio efekto reikalavimai 
čia gali įnešti savas korektūras— 
paryškinti ornamentą, spalvas, 
pabrėžti formas, panaudoti tam 
tikrą stilizaciją ir t. t., tačiau vis 
tik turėtų likti istorinė tiesą, na
cionalinio liaudies meno tiesa, o 
ne atskiro dailininko individuali 
kūryba, mažai arba visai nepa
grįsta lietuviško meno nacionali
ne specifika. Kartais atsitinka 
dar blogiau! Lietuvių nacionali
nius drabužius kuriant, neretai 
kompiliuojama ir nekritiškai, ne 
kūrybiškai naudojami atskiri mo 
tyvai, drabužių struktūrinės ir 
meninės ypatybės, paimtos iš 
Vakarų Europos viduramžių ar 
pro-renesanso kostiumų istorijos 
ikonografinių pavyzdžių. Stebint 
tokius lietuviškus nacionalinius 
drabužius, matyti juose XIII a. 
vokiečių knechtų, XIV a, italų 
miestiečių, IX a. pietų slavų 
ukrainiečių ar net Kaukazo tau
tų liaudies drabužių fragmentų 
sudėtinė jungtis ar jų pasiuvimo 
formos siluetai... Dėl to ypač di
delę atsakomybę turėtų jausti an
samblių ir saviveiklos kolektyvų 
meno vadovai, dailininkai ir ki
ti asmenys, kuriems tenka atsto
vauti Tarybų Lietuvai už jos ri-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

mo — tai paskutinių metų savi
veiklos kolektyvų ir ansamblių 
pasirodymuose dėvimų naciona
linių drabužių. Tie drabužiai, 
kuriais rengiasi įvairūs mūsų 
liaudies dainų ir šokių ansamb
liai bei saviveikliniai kolektyvai, 
dažnai yra neatpažįstamai nuto-

Perkrausto baldus iš arti ii toli
M O V I N G

A. BENIULIS
Chicago, OI. 60629. Tel. RE 7-7083

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 281-4111

Ansamblo “Lietuva” šokėjos Vilniuje, pasipuošusios tariamai “tautiniais drabužias”, šoka sadutę
Nuotr. A. A. Kunčiaus

! daugiau sustoja prie Vatikano TI 
; susirinkimo, išryškindamas jo 
priežastis, tikslus, jo eigą ir su
glaustai duodamas apibūdinimą 
II Vatikano susirinkimo priimtų 

j konstitucijų, dekretų ir pareiški-
I mų, viską sutrauktai atpasakoda- 
! mas ir gausiai pailiustruodamas 
i minimų dokumentų citatomis, 
į Darbas atliktas rūpestingai

• LIETUVIŲ DIENOS, 1969
m. kovo mėn. Nr. 3. Vyr. redak.

| — Bernardas Brazdžionis, leidė
jas — A. F. Skirius, administra
torius — Juozas Andrius. Meti- 

, nė prenumerata - 8.00 dol. Adre- 
1 sas: Lietuvių Dienos, 4364 Sun- 
set Blv., Hollywood, Calif. 9929.

Naujasis žurnalo numeris skir
tas Australijos lietuvių kultūri
niam ir visuomeniniam gyveni
mui pavaizduoti. Straipsniai, apy
braižos, poezija, dailės darbų 
nuotraukos ir gausybė įvykių 
vaizduose supažindina skaitytoją

su šia tolima, bet gyvastinga lais
vojo pasaulio lietuvių kolonija.

• AKIRAČIAI, 1969 m. kovo
mėn. Nr. 3. Atviro žodžio mėn
raštis. Šio numerio redakcija: D. 
Bielskus, K. Drunga, R. Mieže
lis, L. Mockūnas, dr. T. Remei- 
kis, dr. Z. Rekašius, dr. R. Šlia- 
žas. Administratorius — K. Avi
žienis. Metinė 10 numerių pre
numerata JAV - $5.00, kituose 
kraštuose — $6.00. Adresas. 
6821 S. Mapleivood Avė., Chica
go, III. 60629.

Siame mėnraščio sąsiuvinyje: 
Varnas kirto varnui, Briežnevo 
doktrina, Smukimo akivaizdoje, 
Valstybinis savarankiškumas, 
Brolis juodvarniu skraidąs, Lietu
vių bendruomenės pastangos, dr. 
Pranas Skardžius, Rezenzijos, 
Kolumnos, Laiškai ir atgarsiai. 
Jaučiamos pastangos skelbiamos 
medžiagos paskirstymp išlaikyti 
pusiausvyrą tarp kultūrinių ir po
litinių bei visuomeninių temų.

bų... Socializmo epochoje inter
nacionaliniai kultūros pradai ple 
čia kūryboje idėjinį-meninį aki
ratį, ugdo internacionalinių ir 
nacionalinių motyvų kompozici
nę jungtį. Todėl turime aktyviau 
siekti, kad liaudies menas neiš
tirptų pramoninės produkcijos, 
profesinės dailės sraute, kad jo 
neužgožtų dažni kosmopolitiniai 
atributai”.

(apž.) ....

• R. Gibavičiaus grafika. Ta
line. Šio jauno, bet kūrybingo 
lietuvio grafiko darbų paroda 
šiuo metu atidaryta Estijos sosti
nėje Taline. Dailininkas ypač y- 
ra pamėgęs vaizduoti senojo Vil
niaus temas, jo urbanistinių 
kampelių romantiką.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturera

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginia 7-7258 - 59

Nauji leidiniai
• Kun. Vytautas Zakaras, 

BAŽNYČIA SUSIRINKIMUO
SE. Visuotiniai Bažnyčios susi
rinkimai ir svarbesnės II Vatika
no mintys. Atspaudas iš “Krikš
čionis gyvenime” II Vatikano su
sirinkimo dokumentų III dalies 
pp. 203-281. 1969 m. 79 psl.

Mokslines, studijas pamėgęs, 
kun. Zakaras čia duoda informa
cinį leidinį apie visus 20 anks- 
tybesnių Bažnyčios susirinkimų, 
pradedant nuo I Nikėjos susirin
kimo 325 m. ir baigiant I Vati
kano susirinkimu, sušauktu 1869 
m. Aptaręs juos konspektyviai,

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 i
PLENTY OF FREE PARKING ŠPICE

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD........... # v. r. Al » v. v. ’
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD................ 9 v r. Iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. 2 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta ,
.--------- -

F1RESTONE PADANGOS (TIRES]
NATIONWIDE

GUARANTEE
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIPETIME GUARAN. 
TEE agalnst defeots ln work- 
manshlp and materlals and 
all normai road hazard in- 
Jurles enoountered ln every- 
lifeday passsnger car uee for 
the ilfe of the orlglnal tread 
dėsign ln accordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certlficate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and based on Plrestone ad- 
justment prlce for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Plreatone adjuatment 
prlcea are tatended to, būt 
majy not, repreaent approx- 
imate current average ael- 
llng prlcea and are subject 
to ohange wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

4 v- Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7-4677
422 MENAMAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

RICHMOND AUTO 
SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai. po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehilI 6 • 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.- 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS CESAS

• BERNINA
• NECCHI
• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

“H 9j.•

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(#5,000.00 ar daugiau, įdedant po 
*500.00)

5 V

ELECTROLUN
HOOVER
EUREKA
KIRBY
BOYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ii* sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sewing machines and Vaeuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago. III. Tel. 927-4702 
Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

...MIDLAND B-vė patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojamo už pasitikėjimų, 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar dauginu, Įdedant po 
$1,000.00)

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, President

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION



Kultūrinė kronika
DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 3 d. 7

• Lilijos Šukytės koncertas 
Washingtone. Balandžio 17 d., 
Washingtone, Pam American Li
nijos koncertų serijoje, dainavo 
New Yorko Metropolitan operos 
solistė Lilija Šukytė. Programą ji

, pradėjo arija iš Glucko operos 
“Ifgenija Tauridėje”, o paskui 
ėjo Schuberto, Wolfo, Gounod, 
Fallos ir Puccinio kūriniai.

Rytojaus dieną apie koncertą 
recenzijas įsidėjo sostinės dien
raščiai “The Washington Post” 
ir “The Evening Star”. Pirma
jam rašė žymus muzikos kritikas 
Paul Hume, iškeldamas Glucko 

^arijos sudainavimą. “Stiliaus, to
no ir klasikinio įsijautimo atžvil
giu šis įspūdingas rečitatyvas ir 
scena buvo gražiai atlikta, — ra
šė Paul Hume. — Galima tarti, 
kad tai buvo pats šauniausias va
karo momentas”. Kritiko nuomo 
ne, gerai pavyko Schuberto ir 
Wolfo dainos. Paul Hume rezer
vuotai atsiliepė apie Puccinio a- 
rijų atlikimą, nors jis pažymi, 

A kad tai publiką sukėlė ant kojų.
“The Evening Star” kritikui 

William Bennet susidarė priešin 
gas įspūdis. Pažymėjęs, kad Lili
ja Šukytė turi patrauklų balsą, ji
sai rašė: “...Schuberto dainos ir 
Puccinio arijos labai gerai tiko 
jos balsui ir buvo puikiai sudai
nuotos, ypač su dideliu teksto 
prasmės pagavimu. Arija iš 
“Rondine” ir paskui “O Mia Bab 
bino Caro” iš “Gianni Schicehi” 
buvo gal patys geriausi dalykai 
šiame vakare. Ir vienas ir kitas 
įuvo sudainuoti maloniu, skar
denančiu balsu, kruopščiu fraza- 
vimu ir švaria tartimi”.

Vakaro programoje buvo pažy 
mėta, kad Lilija Šukytė gimė Lie
tuvoje ir kad savo muzikinę kar
jerą ji pradėjo Kanadoje. Gausiai 
susirinkusi publika kiekvieną so
listės dainą lydėjo ilgais ploji-^ 
mais. .Šį sezoną buvo tai jau ant- 

. ras Lilijos Šukytės koncertas Wa- 
shingtone.

K.
• Baltų mitologija buvo į-

traukta į Californijos universite
to (Irvine, Calif.) “Man and 
Myth” kurso programą. Pagrindi 
niai koncentruojantis į klasiki
nę mitologiją, po tris valandas 
buvo skirta baltų, keltų, persų, 
indų ir orientalų mitologijai.

Baltų mitologijos kursą skaity- 
.tt*ti buvo pakviesta prof. dr. Elena 

Tumienė. Šio kurso klausyti įsira
šė per 300 studentų, o taip pat 
dalyvavo keli prof. Tumienės sve
čiai lietuviai.

Geresniam baltų mitologijos 
' supratimui, profesorė pradžioje 
charakterizavo baltus trumpa, 
bet ryškia istorine ir kultūrine 
apybraiža. Priešingai Califomi- 
jos u-te prieš kelerius metus kal
bėjusiam A. Rannitui, atsiriboda
ma nuo giminystės su slavais, dr. 
E. Tumienė stipriai išryškino bal 
tų ir slavų kalbinius ir kultūri-
nius skirtumus.

Pateikusi tiesioginę baltų mito 
logijos medžiagą, profesorė įdo
miai pavaizdavo mitologinių mo 
tyvų panaudojimą individualioje 
kūryboje, ypač literatūroje. Ta 
proga ji studentus supažindino 
su lietuviais rašytojais ir jų kūry
ba. Kaip žymiausius lietuvių filo
sofus taip pat pristatė prof. St. 
Šalkauskį ir prof. A. Maceiną.

Pertraukų metu studentai ap
žiūrėjo profesorės suorganizuotą 
lietuviškų knygų ir tautodailės 
parodėlę ir klausėsi lietuviškų 
dainų plokštelių muzikos.

Iš šio kurso studentai laikys 
egzaminus ir gaus užskaitas.

• Dali. Romas Viesulas, dės 
tantis Temple universitete, Tyler 
School of Art, yra pakeltas pil
nu profesorium ir nuo š. m. ru
dens yra siunčiamas į Romą dės 
tyti meną to paties universiteto 
Tyler School of Art in Rome dve
jiems metams. Dailininkas su 
žmona išvyksta į Romą š. m. bir
želio pradžioj.

I.G.A.S. — International Gra- 
phic Art Society, New Yorke, už
sakė dailininkui grafikos darbą, 
kurio 100 atspaudų tiražas bus 
platinamas meno kolektoriams 
šiame krašte, Europoj ir kitur. 
Tam tikslui organizacija jau pri

ėmė dailininko spalvuotą reljefą 
“Up-On”. I.G.A.S. atrankos jury 
komisiją sudaro 10 JAV ir Euro
pos muziejų kuratorių.

• 75 metai nuo Zigmo Gėlės 
-Gaidamavičiaus gimtadienio su
eina gegužės 8 d. Šis jaunas ir ta
lentingas lietuvis poetas mirė vos 
18 metų amžiaus 1912 metais. 
Jeigu būtų gyvenęs, tai būtų bu
vęs K. Binkio ir V. Putino ben- 
diaamžininkas. Jei ne ankstyva 
poeto mirtis, neabejotinai būtų 
sulaukta rašytojo, kuris būtų pa
didinęs jau ir taip svarų vėlesnį 
šios poetų kartos įnašą mūsų gro 
žinėn literatūron. Jau pirmaisiais 
savo eilėraščiais Zigmas Gėlė 
užsirekomendavo kaip nemeluo
to jausmo ir skhrfidaus eiliavimo 
poetas. Sakysim, kad ir jo nuo
taikingoji “Tėviškė”:

Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus.
Aš matau kelelį,
Pievas ir laukus,
Upės žalią krantą,
Už jo kalveles,
Bažnytėlę šventą,
Vargšų trobeles.
Girdžiu dainą graudžią,
Ji liūdna, karti;
Girdžiu — varpas gaudžia:
Vakaras arti...

Zigmas Gėlė, 1912 metais pačioje jau
nystėje miręs poetas, nuo kurio gmta- 
dienio š. m. gegužės 8 d. sueina 75 
metai.

• Šimtąjį muziko Juozo 
Naujalio gimtadienio (balandžio 
10d.) minėjimą Vilniaus konser
vatorija surengė beveik 2 savai
tes iš anksto. Buvo surengta J. 
Naujelio kūrinių, rankraščių bei 
nuotraukų paroda ir mažiau ži
nomų jo kūrinių koncertas, per
pintas buvusiu Naujelio bendra
darbių bei mokinių atsiminimų 
papasakojimais. Kalbėjo Juozas 
Karosas, Petras Oleka, Jonas Na- 
bažas, Konradas Kaveckas. Vil
niaus konservatorija laiko J. Nau 
jelį savo įsteigėju, kadangi ji y- 
ra buvusi Kauno konservatorija, 
kuri savo keliu išaugo iš J. Nau
jelio prieš 50 metų įsteigtos Kau
no muzikos mokyklos.

• Knyga apie rašytoją A. 
Strazdą. V. Vanagas, žinomas li
tuanistas, paruošė studiją apie 
poetą kun. Antaną Strazdą, 400 
psl. apimties. Išleido “Vaga” Vil
niuje. Kalbėdamas apie naudo
tus šaltinius autorius rašo, kad 
knygoje paskelbti visi Strazdą lie- 
čiantieji dokumentai, jų tarpe ir 
tie, kuriuos JAV-bėse paskelbė 
dr. V. Maciūnas ir kurių origina
lų jam nepavykę surasti.

Knygoj esama ir naujų, lig 
šiol neskelbtų ar kitaip skelbtų 
duomenų apie poetą. Tarp kitų 
dalykų, tvirtinama, kad poeto gi
mimo data yra ne 1763 m. bir
želio 13, o 1760 m. kovo 9. Jo 
tėvo vardas buvęs ne Jonas, o 
Andrius. Įrodinėjama, kad prieš 
stodamas į kunigų seminariją, A. 
Strazdas jau buvo baigęs aukštą
jį mokslą Vilniuje.

• “Maskvoje, TSRS Kompo
zitorių sąjungos rūmuose, įvyko 
Tarybų Lietuvos kompozitorių 
organizacijos kūrybinė ataskai
ta”...

Žodis žodin tokiu pareiškimu 
prasideda specialaus korespon
dento J. Finkelšteino praneši
mas iš Maskvos Vilniaus TIE
SOJ kovo 29 d.

Laisvų tautų laisvi meninin
kai neprivalo nė į savo sostinę 
rinktis “atsiskaityti”, kaip moks
leiviai egzaminų komisijoj, ar 
pavaldiniai pas viršininkus įrodi 
nėti, kad nedykinėjo ir iš doro 
kelio neišklydo.

Lietuvos kompozitorių vardu 
“atsiskaityti” turėjo pats kompo
zitorių pirmininkas Ed. Balsys, 
kurs, anot Finkelšteino, aiškino

Akimirka iš jūros dugno šokio baleto “Jūratė ir Kastytis” repeticijoje. (Lietuvių foto archyvas)

“didiesiems broliams”, kaip Lie
tuvos kompozitoriai ruošiasi Le
nino jubiliejui... Muzikologas A. 
Tauragis kalbėjęs apie Lietuvos 
muzikologų darbus ir rūpesčius. 
Iš juostelių buvę duoti paklausy
ti keli nauji lietuvių kompozi
torių kūriniai. Pasirodymo bei 
pasipasakojimo klausė: Nestevas, 
Ešpajus, Soloducha, Jarustovs- 
kis, Spadavekija, Chrenikovas ir 
neseniai tuos pačius dalykus Vil
niuje tikrinęs Kucharskis... (E.)

* Koks likimas ištiko Lietu
vių mokslo draugijos turtą: kny
gyną, kuriame buvo 20,000 to
mų, archyvą ir muziejų, kuriame 
buvo 2,000 monetų ir kt. rinki
nius? — klausė “Mokslo ir gy
venimo” redakciją (Vilniuje) 
skaitytojas iš Joniškio.

Redakcijos bendradarbis, trum 
pai papasakojęs Lietuvių mokslo 
draugijos istoriją, nurodęs, kad 
1938 metais jos bibliotekoj buvo 
nebe 20, o 33 tūkstančiai tomų 
knygų, apie draugijos turto liki
mą praneša, kad:

“Bibliotekas ir rankraštyno 
turtus paveldėjo 1941 metais įsi
kūrusi Lietuvos TSR Mokslų a- 
kademija ir jos institutai. Buv. 
Vileišių rūmuose Antakalnio g., 
kur nuo 1932 m. bazavosi Lietu
vių mokslo draugija, dabar įsikū
ręs Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas. 1937 m. LMD buvo

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard, ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų įmetu patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Ižai. 
mokėjimo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

tiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCE US 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIHIIIIil!lllllllt

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.įg
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-59801 g 
---- ——-------------------- --------

atidariusi muziejų ir jį leido lan
kyti visiems. 1940 m. muziejuje 
buvo apie 2,000 eksponatų etno
grafijos skyriuje, 2,000 archeolo
gijos, o numizmatikos kolekcijo- 
jė — 5,000 monetų. Visi šie eks
ponatai saugomi Istorijos-etno
grafijos ir Dailės muziejuose.”

Šis paaiškinimas paskelbtas 
“M. ir G.” 1969 m. 2 nr.

• New Yorke neseniai išleista į 
nauja knyga apie Vilniaus getą. 
Autorius, Issac Kowalski, gimęs 
ir augęs Vilniuje, spaustuvinin-

e l g s
banketams, laidotuvėms

G
Vestuvėms,
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVERLY HUjLS GĖUNYČIa 

2443 W. 63rd Sfc, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

1

Cosmos Parcels Express Corporation
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų 
tarpe — šaldytuvai, motociklai, televizijos aparatai, radijo tran- 
sistoriai, magnetofonai (tapė recorders) ir gift-certificatus gali
ma užsakyti giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 451h St., New York, N. Y. 10036 

Tek — 212 - 245-7905
SKYRIAI:

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456
BROOKLYN, N. Y. 1/207, 2947 Fulton St. 647-6576
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue EV 4-4952
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue LI 2-1767
BOSTON, Mass. 02127, 331 West Broadvvay 268-0068
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Flllmore Avenue TL 6-2674
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street WA 5-2737
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue ES 2-4685
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue 374-6446
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge SL N. W. GL 8-2256 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 246-9738
LAKEWOOD, N. J. 08701, 288 Main Street FO 3-8569
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue LO 2-1446
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 373-8783
PASSAIC, N. J., 176 Market Street GR 2-6387
PATERSON, N. J. 99 Main Street 274-6400
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street PO 3-4818
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street FI 6-1571
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street PL 6-6766
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street SW 8-2868
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street RI 3-0440

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7*3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320 ’

kas, 1941-44 metų vokiečių oku-' 
pacijos metu buvęs apgyvendin- j 
daug ir lietuvių, padėjusių geto! 
gyventojams. Nors knygoj rašo-J 
ma tik apie Vilniaus getą ir apie 
su juo susijusią slaptą spaudą,

IO% — 20% — 30% piginu moljėsh 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

F B A N Ii Z A P O L I S 
3208)4 West 95th Street 

Clilrago, Illinois 
Tel. GA 4.8954 Ir GR 6-4339
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllimill
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os, Turekliai _ _ _ _ _ _ _
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiit

knygos vardas, — A SECRET 
PRESS IN NAZI EUROPE by 
Isaac Kotvalski, Central Guide 
Publisher, Ine. 507 Fith Avė., 
New York, N. Y. 10017, 516 psl., 
7.95 dol.

Knygoje aprašytas šiurpus ge
to gyvenimas ir partizanų kovos 
ligi Vilniaus išvadavimo iš vokie 
čių. Bet taip išvaduotasis Vilnius 
jau nebe tas, kas buvo: “We li- 
berated Vilna, būt it is no longer 
our Vilna, the Jerusalem of Li- 
thuania”... Knygoje minima 
tas žydų gete, o prieš geto likvi
davimą pabėgęs į miškus ir įsi
jungęs į sovietinius partizanus.

• Vienas iš seniausių daili
ninkų paveikslų okup. Lietuvoje 
laikomas Švč. Mergelės Marijos 
paveikslas, nežinomo dailininko 
pieštas XIV a. Jis laikomas Pa
veikslų galerijoje Vilniuje. Ten

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

► 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

*

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wost 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

’HįįU, ’ 
1*'
I-A

1 e .
1 T i
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8 >
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L $ 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 <

Vienas blokas nno kapinių.

pat yra Lietuvos kunigaikščių 
i Žygimanto Augusto, Kazimiero 
Į ir kt. portretai, daugybė senų Va- 
į karų kraštų ir istorinės Lietuvos 
I dailininkų paveikslų. Kaip žinia, 
ši galerija įkurdinta iš katalikų 
atimtoje Vilniaus katedroje. Ta
čiau žinovai sako, kad šis pasta
tas neatitinkąs paveikslų galeri
jos reikalavimų.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

marquette gift parcel serv. 
2608 «9th St. Tel. VPA 5-2787
2501 OOtli St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi- 
cagos tiestai i Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai

E. ir V. Žukauskai

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3*2108-09
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Kilmingieji mainai
Mūsų gyvenime mainai visa

da buvo labai svarbūs. Juk, dar 
istorijos mokantis, buvo teigia
ma, kad lietuviai mainydavo me
dų ir kailius į kažkokias geležis 
ir kitus dalykus su savo kaimy
nais tada, kai nesimušdavo. Be 
abejo, tokių muštynių buvo 
dažnai, bet dar likdavo ir mai
nams laiko. Po kiek metų, ka
da lietuviai pamatė, kad mūsų 
kaimynų atneštas rublis ar mar
kelė nelabai jau galios prilaiko, 
atėjo vėl mainam gadynė. Taip 
sakant, už lašinėlių šmotelį ko
kias kojnes ar švarkelį galėdavo 
įsigyti. Mainai dar labiau sukles
tėjo, kai atsidūrėme po karo Va
karų Vokietijoje, kur už kokį 
rūkalų pokelį galėjai įsigyti svies

Mainininkas
to šmotelį, kur už kokį stipriosios 
lašelį, galėjai nutverti kokį siūle
lį. Taigi buvo mainai, kaip a- 
nais geraisiais istorijos amžiais.

Bet ir šiais laikais nuo mai
nų negalime pabėgti. Kiek jie 
ten mums viskokių nervų suga
dino. Mainai su savaisiais, tik 
kaimyno prižiūrimais, nelabai 
kaip eina. Mes iš mūsų sostinėlės 
Vilniaus visokių laikraštėlių ir 
žurnalėlių gaunam, gražiom Le
nino barzdelėm papuoštų, o į 
ten, taip sakant, nelabai ką gali 
nusiųsti, nebent jau kokią “Vil
nelę”, kuri vis dar Stalino, se
niai visų prakeikto, kulto tebesi
laiko. Bet ką jau čia padarysi. 
Nes su mainais ne visada lengva 
buvo ir anais geraisiais amžiais.

Mainai lieka mainais, va, a- 
nais metais Amerikos valdžia bū
tinai norėjo į mainus įsiūlyti Vii 
niaus ponams V. Andriulį. Sis 
šoko rankas bučiuoti kunigam, ra 
binam ir teisėjam, kad jis ne
norįs išmainyti šios kruvinojo ka 
pitalizmo šalies į gražiąją rojaus 
šalį. Esą jis, kol gyvas, kovos ir 
nepasiduos, kaip ir Rojus Mizara, 
kuris tik negyvas buvo nugaben
tas į tarybinį rojų. Na, juk nega
li žmogus norėti, kad visi mai
nai taip gerai vyktų, juk tokia 
žmogaus paskirtis, gyvas gyvena 
kapitalistiniame pragare, o mi
ręs vyksta jau į rojų.

Bet yra ir kitokių mainų, ideo
loginių ar minties sutarimo mai
nų. Va, “Naujienos” paskelbė 
savo balandžio 18 d. vedamaja
me: “Bronius Nainys JAV Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas, 
visuomeniniame darbe mažai nu 
simanančių patarėjų ar tylėto- 
jų padedamas, Amerikos Lietu
vių Bendruomenę jau privedė 
prie liepto galo. Tolaiu josios 
vesti nėra nei kur, nei kaip. Pir
myn Nainys galėtų ją tiktai į 
drumstą balą įstumti, nes ant 
savų kojų ji jau nepajėgia stovė
ti.”

Na ir ką pasakysi, kai komu
nistinė “Vilnis” ir “Laisvė” jau 
seniai buvo teigusios daug kartų, 
kad tikrai lietuviams jau galas. 
Štai balandžio 4 d. numeryje 
“Vilnis” tiesiog lyg siūlyte siūlė 
persispausdinti mintis apie galą 
teigdama: “Absoliuti dauguma

naujųjų ateivių atėjo į protą. Nai 
vių žmonių vis darosi mažiau. 
“Laisvinimo” bizniu atėjo ga
las”. Na ir ką gi tu žmogus be
gali pasakyti, visi laikraščiai tik 
mainosi žiniom apie galą, bet kol 
tas galas bus, juk reikia gyventi. 
Na, o ano sakinio “Naujienose” 
apie Nainį pagauta “Vilnis” ba
landžio 24 d. jį persispausdino 
ir dar pridėjo: “Kad tokio liki
mo JAV Lietuvių Bendruomenė 
susilauks, mes jau seniai žino
jom. Tokio likimo susilaukė A- 
LTas, tokio likimo susilauks ir vi 
si laisvintojų veiksnių likučiai.”

Na, ir ką tu žmogus bepasaky
si, koks abiejų laikraščių vieno
domis mintimis pasimainymas.

Neseniai vienos organizacijos 
suvažiavimas rezoliucijom Lietu
vių bendruomenę pasmerkė. Tos 
pačios nuomonės, kad LB nela
bai jau tikusi, yra ir Sniečkus ir 
jis “Komuniste” išdrožia: “Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir kito 
se kapitalistinėse šalyse veikia 
daugybė lietuviškosios reakcinės 
emigracijos centrų. Jie išleidžia 
nemaža knygų, laikraščių, žurna
lų. Buržuazinė propaganda įžū
liai šmeižia tarybinį gyvenimą 
Lietuvoje”. Na, ir ką tu pasaky
si, juk visi šie šaunūs žodeliai 
skirti tai daliai, kuri kultūriniais 
reikalais rūpinasi, o jais rūpintis 
LB paskirtis.

Žodžiu, mainikavimas vyksta 
daiktais ir idėjoms. Malonu, kad 
atsiranda tokių idėjinių maini-

Turistė

ninku, nors ir svieto galus pra
našaujančių ir čia, ne tik kokioj 
ten Californijoj, kur jau viskas 
tikrai ant nugriuvusio liepto ga
lo stovi.

Kadangi vyksta mainai, tad ir 
mes nenorime būti apšaukti ne
norį mainų, todėl gegužės pirmos 
proga siūlome mainais sutarybin 
tos Lietuvos laikraščiams persi
spausdinti šį labai kuklų posme
lį:

Nebedainuosim, oi varge, var
ge,

Šiandien gegužės diena pirmo
ji,

Kada Brežnevas tave apžergia
Ir į komunos aukštumas joja.

D.J.G.

KOMUNISTINE VIENYBE
Visų kom-partijų konferencija 
sprendė ar tęst koegzistenciją 
ar dabar jau,
tuojau
Dėdei Šamui per galvą duot 
ir palaidot

Gauja Mao triukšmavo, 
tuč tuojau karo reikalavo, 
koegzistenciją peikė,
Maskvinę gaują keikė, 
ardė komunistų vienybę, 
šiaušės prieš Maskvos viršenybę, 
nėr jau dar ir be karo 
Vyresnį Brolį iš Sibiro varo...

— Juokas dažnai labai gerai 
padeda pamatyti, kur tiesa, o kur 
melas. V. Belinskis

Arba nesubrendę, 
arba perbrendę

Mūsų sveikatos patarėjų nusi
skundimas, kad nesame visapusišl 
kai subrendę, krypsta į teigiamą 
pusę. Jei anksčiau per pobūvius nis 
ištuštindavom po kelias bonkas, 
tai dabar pasitaiko, kad nebeį
stengiant įveikti ir vienos. Šeimos 
gydytojai teigia, kad subrendi
mas neteikia džiaugsmo, nes dau 
gelis iš mūsų ne tik subrendo, 
bet ir perbrendo, kaip pernoku
siame obuolyje atsiranda visokių 
gedimų.

Uknolis

Reikalo uodega
“Betgi rašinyje yra iškelti tam 

tikri klausimai, kurie niekieno 
neatsakyti palieka diskutuojamą 
reikalą be uodegos.”

Muz. J. Zdanius

Brangus sportas
“Velniškai brangus sportas y- 

ra tos operos, bet matyt, kad jau 
taip reikia...”

Dail. A. Kurauskas 

IŠGELBĖJO

Profesorius, ieškodamas skrybė 
lės, į studento pasakymą, kad jis 
savo skrybėlę turįs ant galvos at
sakė:

— Dėkoju jums nuoširdžiai, 
nes jei ne jūs, tai į namus bū
čiau grįžęs be skrybėlės.

— Keistas dalykas, kad mote
rys vis daugiau moka už mažiau 
drabužių.

Draugijų ir veiksnių pirmininkai
Pirmininkavimas nėra leng

vas darbas. Kaip matome iš spau 
dos daug įvairių pirmininkų gau
na vienokios ar kitokios pylos, 
todėl tiems, kurie nebežino kuo 
kaltinti pirmininkus, mes parin
kome pavyzdžių, kad kovoje su 
pirmininkais nepritrūktų pa
rako.

Jeigu rasi pirmininką raštinė
je, reiškia, kad jis turėtų dažniau 
išvykti.

Jeigu pas jį apsilankęs, jo ne
rasi, tai jis nesiskaito ir nevykdo 
savo pareigų.

Jeigu vakarus praleidžia na
mie, jis nepalaiko reikalingų už 
namų kontaktų.

Jeigu naktis praleidžia už na
mų, jis kur nors vėjavaikiškai gai 
šina laiką.

Jeigu kalboje pabrėžia kokį y- 
patingą reikalą, jis bando sava
rankiškai viską tvarkyti.

Jeigu tyli, tai jau praradęs vi
są interesą.

Jeigu su tavim sutinka, jam 
trūksta originalumo ir savų įsiti
kinimų.

Jeigu su tavim nesutinka, jis 
nežinėlis.

Jeigu neturi laiko lengvesnėm

TĖVUČIAI IR VAIKUČIAI
Artėjančios motinos dienos 

proga spausdiname šiuos svar
bius momentus iš mūsų tėvučių 
ir vaikučių bendradarbiavimo.

Be pagrindo
Mokytoja šiandien vėl tavimi 

skundėsi, — sako mama.
— Negali būti, aš iš viso mo

kykloje nebuvau, — atsako sū
nus.

Įtikinąs atsakymas
— Tėte, kodėl medžiai neau

ga ant kelio?
— O tu kaip manai? — Bijo, 

kad nesuvažinėtų, — atsako tė
vas.

— Mamyte, - šaukia berniukas 
- aš jau puse kelio nuėjau į mokyk
lą, bet dar tu mane padrąsink,

PRAKTIKOS PAGALBA
Jūsų kosėjimas daug lengves

nis šį rytmetį, — sako daktaras.
— Turėtų būti, nes praktika

vau visą naktį, — pritaria ligo-

NUOSTABUS
KOMPOZITORIUS

— Kaip aš skambinu Beetho- 
veną?

— Nuostabus kompozitorius, 
jo net sugadinti negalima.

VIS TIEK NEBLOGAI
Vieno danų plaukymo trene

rio pranešime sakoma:
“Nors mūsų komanda niekur 

nelaimėjo, bet užtat niekas ir ne
prigėrė”.

KOMPROMISAS

Po šeimyninio ginčo:
— Gerai, — sako žmona, — 

aš pripažįstu, kad mes abu vie
nodai kalti, ypač — Tu.

Atitiko charakteriui
Sol. Algirdas Brazis apie savo 

vaidmenį (Pakalnio) “Danos” 
operoje “Drauge” taip sako: “Ma 
no rolė nėra sunki ir, manau, a- 
titinka mano charakteriui. Pakai 
nis yra drąsus, vyriškas, laisvas, 
nerūpestingas, moterų mėgiam- 
mas, sakyčiau daugiau “bold ty- 
pe”.

— Kai draugai beria kompli
mentus, kad jaunai atrodai, ga
li būti tikras, kad jie mano, jog 
jau esi senstelėjęs.

—Washington Irving

Pirmininkas

temom su tavim pasikalbėti, jo 
darbas jau jam išpūtė galvą.

Jeigu pasikalba kasdienybėm, 
iš kur jam tas laikas, ir ar jis ne
turi svarbesnių darbų?

Jeigu tuojau neatsako į paklau 
simą, jis nekompetentingas.

Jeigu tuojau atsako, jis nerim
tai apsigalvojęs.

Jeigu perdaug lipšnus, jau vai
dina politiką.

Jeigu atrodo šaltokas ir išdidus, 
riekia jį apkarpyti.

Jeigu užsispyrusiai laikosi savo 
nuomonės, jis kietasprandis.

Jeigu apžvelgia klausimą iš a- 
biejų pusių, jis tupi ant tvoros.

And.

Bailė

— Žinai, mamyte, mūsų bo
butė baisi baile.

— Kodėl?
— Kada mums reikia pereiti 

gatvę — ji griebia mant už ran
kos ir dairosi į visas puses.

Išėjo trumpam

— Kur tavo mama?
— Pireš pusvalandį išėjo pas 

kaimynę penkioms minutėms.

Lengva išeitis

Daivutė ir močiutė renkasi 
suknelę parduotuvėje.

— Nupirk man kitą, — mer
gaitė piršteliu parodė į oranžinės 
spalvos suknelę.

— Ši suknelė daugiau tiktų 
tamsiaplaukei mergaitei, — pa
stebėjo pardavėja. — Išsirink ki
tą.

— O kam gi kitą? Aš nusida
žysiu plaukus.

Rojaus ilgesys
Mokytojas paprašė moksleivius 

papasakoti apie gyvenimą Ame
rikoje. Mokinys atsakė — “Tai 
skurdo, eksploatacijos ir bedar
bių šalis”. “Teisingai”, atsakė
mokytojas ir tuojau paprašė pa-suknelę, — atsakė berniukas.

Sovietinis darbininkas, linksmai nešąs -garbingą komunizmą j nuostabų 
rytojų, besidžiaugiąs, kad šeštadieniais reikia dirbti Lenino garbei be 
atlyginimo.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Jeigu galėtume. “Ateityje” 

nr. 1 rašo Aleksas Pakalniškis: 
“Aš manau, kad būtų sunku vie
ną kurią priimti, bet jei galėtume 
visas sujungti į vieną, tai būtų 
idealu.” Taigi, anot to žydo, su-
dėjus visus akmenis ir įmetus į Morkaus, nes kitaip nebus tos
visus sudėtus vandenis, būtų di
delis pliumpt.

— Nereikia skriausti. “Naujie
nos” kovo 15 d. rašo: “J. Bajer- 
čiui buvo pavesta organizuoti pa 
čią gausingiausią Amerikos lietu
vių koloniją į bendruomenę. Jis 
čia buvo vyriausias bendruome
nės organizatorius ir finansinių 
reikalų tvarkytojas. Jis rinko so
lidarumo mokesčius, organizavo 
“rinkimus”, sakė kalbas ir sten
gėsi visus įtraukti į vieną galingą 
lietuvių organizaciją. Visų lietu
vių ir pačių bendruomenininkų 
nelaimei, tas “daktaras” dingo. 
Dingo su pinigais ir atskaitomy
be. Dingus pagrindiniam organi 
žatoriui, naujai atsiųstiesiems 
jau buvo gana sunku įtraukti 
platesnes lietuvių minias į bend
ruomenę.”

Tenka pastebėti, kad dr. Ba- 
jerčiui nepavyko nunešti LB pi
nigų, jis nunešė Susivienijimo, 
bet už juos užmokėjo draudimo 
bendrovė, kuri kiek girdėti dar 
ligi šiol nebankrotavo, bet jei ir 
būtų bankrotavusi tiek to. Bet, 
kad nebūtų Altui skriaudos, pri
mename, kad “Naujienų” redak
torius ir Alto tarnautojas Albinas 
Morkus nedingo kur Chicagos 
“bumyne”, bet su Alto dokumen 
tais, žiniom ir “Naujienų” redak 
cijos paslaptimis išvyko į Lietuvą 
ir ten viską garbingai burliokam 
perdavė ir net knygą parašė “Va-

Pirmą ką nors rašant, reikia pasis
kaityti ir apie praeitį.

pasakoti apie Sov. Sąjungą. — 
“Sovietų Sąjunga, — atsakė vie
nas iš geriausių klasėje mokinių,
— turi pavyti ir pralenkti Ame
riką”. Mokytojas klausė klasę — 
“Kur geriausios pasaulyje moti
nos?” Atsakymas — “Sovietų Są
jungoje.” “Kur geriausi pastatai”
— Sovietų Sąjungoje. “Kur ge
riausias maitinimas?” — Sovietų 
Sąjungoje. Mokytojas pastebėjo, 
kad mažas berniukas sėdintis už
pakaliniame suole verkia. “Ko
dėl tu verki, Joneli?” — paklau
sė. Pro ašaras mokinys atsakė: 
“Aš noriu važiuoti į Sov. Sąjun
gą.”

Bloga dovana
Berniukas ateina pas kirpėją, 

prašydamas nukirpti jo per ilgus 
plaukus.

— Kodėl? — nustebo kirpėjas, 
—pirma labai ilgų norėjai.

—Bet dabar ne, nes gimtadie
nio proga man tėvai nupirko

jduotojai iš arti”, kurioj Alto po
sėdžius vadina operete. Taigi, 
pagerbiant apsivogusį bend- 
ruomenininką Bajerčių, nereikia 
užmiršti ir “Naujienų” redakto
riaus, Alto tarnautojo herojaus

“Naujienų” vedamuosiuose reika 
laujamos lygybės.

—Vinių didžioji vertė. “Vals
tiečių laikraštis” balandžio 19 d. 
laidoje rašo: “Paimkime papras
čiausią puspadžiui prikalti vine
lę. Jeigu jų turėtum, primuš- 
tum atšokusį padą, ir baigtas kriu 

i kis. Jokio įdomumo. O dabar, 
beieškodamas vinelės, turi gali
mybę visą respubliką apvažiuoti. 
Na, ir galų gale su buitiniu ap
tarnavimu malonius reikaliukus 
turėti.

Gal ir nerašyčiau apie tai, jei
gu aną dieną, vykdamas iš Pan
dėlio į Rokiškį, nebūčiau sutikęs 
senuko su dviem porom batų, 
kuriuos jis vežė į buitinio aptar
navimo kombinatą.

—Visada batus pats taisyda
vau, — kalbėjo mano pašneko
vas. — O dabar važiuoju. Vis per 
tas vineles, kurių niekur negau
name.

Matot, kiek žmogui malonu- 
mo.

Spygliai prie to laiško nieko 
nebesugalvojo bepridėti.

Punktualumas yra mokėjimas at
spėti, kaip laiku kiti svečiai ateis.

NUKLIMPIMO ROMANTIKA
Tikrai labai nuostabus gyveni

mas komunistinėje sistemoje, to
dėl gegužės 1 d. proga mes per
sispausdiname iš Valstiečių laik
raščio šį straipsnelį apie nuklim- 
pimus. Laikraštis rašo:

“Iš pradžių įklimpo ožka. Pas
kui nusiplūkė arklys. Galiausiai 
ėmė skęsti traktorius.

— Viena gražią dieną patys 
nebeišplauksim, — išsigando Kė
dainių rajono “Auksinės varpos” 
kolūkio pirmininkė G. Valkiūnai 
tė.

— Aš jau palikau kaliošus, — 
pridėjo agronome M. Minelgaitė.

— Gėda. Paprasčiausio šunke
lio nebesugebam suremontuoti, 
— išmušė raudonis pirmininkę.

— Kad žvyro nėra... — pasi
skundė kolūkio vyrai.

— Atidžiau apsidairykit, rasit 
išeitį.

Rado. Suklojo į duobes... mėš
lą.

Rajono liaudies kontrolieriai 
už galvų susiėmė.

»— Nesijaudinkit. Pas mus ši
to gero ligi stogų. Tvartų nebe

Šis “Tiesoj” pernai rugpiūčio mėnesi išspausdintas paveikslas rodo, kaip 
entuziastingai Vilniaus darbininkai pasmerkia čekus.

KAR AS
Centras žodžiais švaistos, 
Centras griaudžia, 
Vargšą čikagietį 
Baisiai spaudžia.
Nutarimą žiaurų 
Pasirašo:
— Lai tas latras centrą 
Atsiprašo.
Čikagietis karčiamoje 
Būriui sako:
— Ginkit vadą, kilkit 
Į ataką...

Plunksnos kavalieriai 
Mūru stoja,
Nutarimą kontra 
Redaguoja...

t

P. Koja

PER VĖLAI SUŽINOJO

Patekęs teisman, vagišius, dė
ka savo advokato, buvo išteisin
tas. Advokatui paklausus, ar jis 
patenkintas jo gynyba, pastara
sis atsakė: “Aplamai esu paten
kintas. Tačiau jeigu būčiau žino
jęs, kad aš nekaltas, nebūčiau 
samdęs advokato”.

TARYBINE EPIGRAMA 
APIE VIRĖJA

Jums apie tą neįprastą virėją
Sakau teisybę tikrą, nepagrą

žinęs:
Jis į sąžinę katilą įdėjo,
O mėsą išėmė, iškeisdamas į 

sąžinę.

REIKALINGA
REIKŠMINGESNĖ PAGALBA

Girtas trinasi prie durų, nie
kaip negalėdamas jų atrakinti. Į 
jį kreipiasi praeivis:

— Duokite raktą, aš atidary
siu.

— Ačiū. Jūs geriau palaikyki
te namą, kad jis nesvyruotų.

Dar geriau
;— Na, tai kąs. Mano tėvelis 

visada vaikšto be plaukų.
— Mano tėvelis visada vaikšto 

be kepurės.

simato, — nuramino pirminin
kė.

— Gal dar kalio druskos pa
pilti? Kelinti metai šešios tonos 
be naudos guli, — priminė agro
nome.

— Ant viršaus dar durpių pa-< 
žersim. Vis tiek kraikui nebetin
ka. Šlapios. Bus ne kelias, o pa
talėlis, — džiaugiasi kolūkyje.”

Gaila, kad laikraštis partijos 
garbei nepridėjo, kad visa siste
ma ir yra ne kas kitas, kaip nu- 
klimpyminė sistema.

Nekenksminga kronika
— Vakarų Vokietijoj policija 

suėmė Ulrichą' Schinitą už tai, 
kad jis ilgai darė biznį, pardavi
nėdamas tabletes nuo kvailumo." 
Keli pacientai nusprendė, kad jie 
apgauti ir biznis pateko polici
jom

— Brazilas Darvales buvo 20 
kartų sužeistas futbolo rungtynė 
se, bežiūrėdamas buvo kitų nu
muštas, kartą griuvo tribūna, o 
kartą galvą praskėlė lietsargiu 
įsikarščiavusi žiūrovė.
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