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Česlovo Sasnausko
Reguiem mišios
Jų atlikimo Chicagoje birželio 14 d. proga

J. ŽILEVIČIUS

noma čia visko smulkiai išvar
dyti. Duosiu Mišių aprašą tik la
bai suglausta forma.

“Reąuiem” mišios parašytos 
ryškioje programinės muzikos 
nuotakoje, teksto turinį vaizduo
jant garsų spalvomis, ritmais, a- 
kordais... aplamai — visomis mu
zikinėmis priemonėmis. Pagrin
das — gedulinga nuotaika. Mi
šios prasideda 12 taktų preliudi
ja, po kurios tylutėliai pasigirs
ta tribalsis vyrų choras be var
gonų palydo “Reąuiem” (Amži
ną atilsį) ir nuo “Et lux” įstoja 
moterų balsai. Tenoras solo gie
da “Te decet” (Tau, Dieve, pri
dera). Kiek ten verksmingumo, 
liūdesio ir maldavimo pačioje 
melodijoje, ypatingai kylant bal
sui aukštyn, kartojama imitacinė 
frazė “Exaudi, exaudi” (Išklau
syk, išklausyk mano maldą), gir
dėti kaip gedulingu balsu iš gi
lumos širdies meldžia nelaimin
gasis pasigailėjimo/ Baigus šiuos 
trumpus psalmės posmus, mote
rų choras karoja “Reąuiem” Tas 
nepaprastai gražus vargonų bal
sais pritarimas lyg liudija, kad po 
šauksmo “Išklausyk, išklausyk” 
aukštybėse atsiliepia “Et lux per-! 
petua” (O šviesybė amžina tegul, 
jiems šviečia).

“Kyrie” vyrai pradeda be pa
lydo, greit viens po kito įsijungia 
altai, sopranai ir visas choras. 
Palaipsniui, stipriau ir greičiau 
giedama “Christe”, o pasiekus 
viršūnę, aprimstama. Ramiai ir 
prakilniai skambančia harmo
nija pradedamas “Kyrie”, perei
damas į tykų vyrų keturbalsį.

“Graduale” savyje nieko ypa
tingo neparodo, išskyrus gražią

Prasmingai šiemet Chicagoje 
didieji birželiniai lietuvių trėmi
mai į Sibirą ir visi žuvusieji už 
laisvę minimi Česlovo Sasnausko 
gedulingų “Reąuiem” mišių kon
certu Marąuette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Mišias su 
šios parapijos bažnytiniu choru ir 
solistais parengė muz. Vladas 
Baltrušaitis; jis bažnytiniame 
koncerte birželio 14 d. jas ir diri
guos.

Aplenkdami kompozitoriaus 
Česlovo Sasnausko biografiją ir 
jo šakotos muzikinės kūrybos na-' 
grinėjimą (šitai galima rasti ir 
Lietuvių Enciklopedijoje) pla
čiau čia apsistosime tik ties ne
trukus išgirsimomis ir plačiai pa
garsėjusiomis jo gedulingomis 
“Reąuiem” mišiomis.

Kaip žinome, 1867 m. gimusio 
ir 1916 m. Petrapilyje mirusio 
šio žymaus mūsų kompozitoriaus 
kūryba yra gana įvairi, palikusi 
apsčiai pirmaeilių pavyzdžių tiek 
bažnytinėje, tiek pasaulietinėje 
muzikoje. Tiesa bažnytinės mu
zikos jis parašė kur kas mažiau 
negu kitokios, tačiau vien tik su 
savo gedulingomis “Reąuiem’' 
mišiomis jis mūsų muzikos isto
rijoje iškyla tikru milžinu.

Č. Sasnausko bažnytinės mu
zikos veikalai buvo išleisti tik 
1915 m., pačiame I pasaulinio 
karo įkarštyje. Tie veikalai dėl 
karo maišaties nepasiekė Vakarų 
Europos, o, suliepsnojus revoliu
cijai, sudegė knygų parduotuvės 
gaisre. Tik labai mažas eg
zempliorių skaičius išliko, iš ku
rių vos keli pateko Lietuvon.

Buvo išleista “O salutaris Hos- 
tia”, “Tantum Ergo”, “Salve 
Regina” ir “Aspirationes S. Ig- 
natii” (šis V. Europos nepasie
kė) ir garsusis jo “Reąuiem”.

Pirmą kartą apsilankęs pas Č. 
Sasnauską 1911 metais, labai ma
loniai buvau sutiktas ir pasikalbė
jimo metu kompozitorius pade
monstravo kai kuriuos savo kū
rinius. Pats jis, skambindamas ir 
dainuodamas kantatą “Broliai”, 
paaiškino visą eilę dalykų, ku
rie gaidomis neužrašyti ir šiaip 
niekur nekomentuoti. Ta pačia 
proga panašiai buvo prieita ir 
prie gedulingų mišių “Reąuiem” 
rankraščio.

Ką man Sasnauskas skambin
damas ir giedodamas tas Mišias 
aiškino, dėl vietos stokos neįma-

Šiame numery

Ieškant meno ir literatūros 
vertinimo bei aplamai kūry
bos kriterijų.
Cesl. Sasnausko “Reguiem” 
mišios.
Iš laisvės kovų prieš 50 metų. 
Sukilimai Sibiro vergų sto
vyklose.
Vinco Mykolaičio - Putino ei
lėraščiai.
Amerikiečių profesorius, pa
milęs lietuvių literatūrą.
Architektūra, jos šiandieni
niai siekiai ir mes.
Baltų ir slavų kalbų ryšiai. 
Nauji leidiniai.
Spygliai ir dygliai.

harmoniją ir be palydo choro 
damų skambesį. Po šios trumpu
tės dalies seka “Tractus”, iki pu
sės be palydo. Nuo pusės įstoja 
vargonai, ir išvystomas palydas 
iki nepaprastai spalvingos ir švel
nių balsų harmonijos, kas suda
ro lyg įžangą į triukšmingą ir 
svarbiausią, muzikiniai labiau
siai išvystytą dalį “Dies irae”. 
Si giesmė parašyta Tomo Cela-

Česlovas Sasnauskas

Jan van Eyck (flamas, 1380 - 1441) Grojantys ir giedantys angelai (detalė)
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mečio, pranciškono, 1260 m. 
Sasnauskas nemažai laiko pa
šventė, bestudijuodamas šios gies
mės atsiradimo aplinkybes. Jis 
priėjęs išvados, kad ši giesmė su
kurta poveikyje tada Europą nu
siaubusio maro. Žmonės, nebeži
nodami kas bedaryti, tada šaukę 
“Dies irae, dies illa”, manydami, 
jog atėjusi pranašų skelbtoji Teis
mo diena. Sasnauskas, susipaži
nęs su anais istoriniais faktais 
ryžosi tą baisų įvykį šioje dalyje 
ir pavaizduoti.

Ir štai, kaip sakyta, “Tractus” 
yra lyg įžanga į šią audringą da
lį. Taip ir yra: po 8 taktų laiko
mo boso (Orgel puncto), trum
pai sustojama vienam taktui, lyg 
ir atsikvėpimui. Staiga vargonai 
stipriai duoda padidinta kvinta 
I-mo laipsnio gana erzlų, diso
nansinį, šiurpą sukeliantį vien- 
taktį akordą. Ūmai vienbalsiai 
choras sušunka “Dies irae” ir lyg 
nusigandęs sustoja. Vieni vargo
nai vėl kartoja tą patį erzlų akor
dą kitokioje atmainoje. Choras, 
vėl sušukęs “Dies illa”, sustoja, 
nedrįsdamas toliau tęsti giesmės. 
Tretį kartą vargonų paragintas, 
choras vienu balsu traukia 
vet saeclum” posmą iki 
(Diena rūsčio ir teisimo 
nais vers sutvėrimą). Toks 
mus ir neaiškus giesmės pradėji
mas sukelia klausytojuose iš kar
to nerimą. Antrą posmą “(puan
tus tremor” pradeda bosai, papa
sakodami “Kokia baimė ims 
kiekvieną, kai Teisėjas teis tą die
ną nusidėjėlius ik vieno”. Ne
ramūs, moduliaciniai akordai 
čia kelia susirūpinimo nuotaiką.

Tik staiga nepaprastai skar-

“Sal- 
galo 

pele- 
nera-

džiai vargonai suskamba trimi
tų, trombonų ir fanfarų balsais, 
o choras vienu balsu ir visa jėga 
didingai šaukia “Tūba mirum” 
(Atsilieps baisus trimitas ir mi
nias nesuskaitytas ves, kur sostas 
pastatytas). Toj vietoj išgauna
mas nepaprastas įspūdis, tarsi bū
tų atėjusi diena rūsčio, diena teis
mo: visas pasaulis šaukia, kly- 
kia, angelai trimitų balsais ke
lia numirėlius. (Nukelta j 2 psl .)

Marąuette Parko lietuvių parapijos Chicagoje bažnytinis choras, diriguojamas Vlado Baltrušaičio, repe
tuoja rengi*"™™ birželio 14 dienos koncertui garsiąsias Česlovo Sasnausko “Reąuiem” mišias.

Nuotr. Z. Degučio

Po to, kiek apsiraminus, mote
rų balsai, pasikeisdami su vyrų 
balsais, palaipsniui stiprėdami ir 
greitėdami, išvysto didžiausią jė
gą, priblokšdami klausytojus 
“Mors stupebit” (Ims mirtis, 
gamta drebėti ir numirėliai kru
tėti, 
Tai 
likti

Teisiančiam atsakinėti...), 
chaotingiausia ir chorui at- 
sudėtingiausia vieta — tri

PaAjcu&s
IEŠKANT MENO IR LITERATŪROS VERTINIMO 
BEI APLAMAI KŪRYBOS KRITERIJŲ

Menai nėra nei tikslieji 
mokslai, nei jų šaka, nežiūrint 
įvairių žmogaus pastangų juos 
tuo padaryti. Ir todėl įvairūs 
merio vertinimo metodai dažnai 
negali būti ne tik jokiais 
moksliškais pagrindais apgina
mi, bet ir moksliškai puolami 
dėl meno efemeriškumo, ne
lengvos klasifikacijos ir verti
nimo terminų reliatyvumo. At
rodo, daug svarbiau yra, kad 
kiekviena, nors ir maža pažan
ga ir kiekvienas senų metodų 
pakeitimas naujais beveik vi
suomet buvo laukiamas iš
skėstomis rankomis, o priim
tas, tapdavo dar viena konven
cija, dar vienu instrumentu 
ir taip jau dideliame kūrybi
niame “ansamblyje”. Taipgi 
vertinimuose nereikėtų užmirš
ti, kad dar daug klausimų me
nuose yra neišspręstų ir neat
rodo, kad į viską greitu laiku 
rasime atsakymus, ūkanose 
tikriausiai teks dar ilgai klai
džioti, nes nei šių dienų psi
chologinės, nei fizinės, nei 
cheminės įžvalgos dar pilnai 
neapšvietė žmogaus, jo žmo
giškos prigimties, nei pasaulio, 
kuriame jis gyvena.

Priešingai, darosi vis sun
kiau ir sunkiau pasiekti žmo
gų ir jo kuriamosios galios 
dugne glūdinčių paslapčių ir 
potencialo. Savaime aišku, ei
name iš nežinojimo į žinoji
mą, bet progresas čia vis dėl
to yra lėtas ir nerangus, kad 
dažnai ne vienas, atsisukęs at
gal, randa ten tiek brandžių 
kūrybinių turtų, jog šių dienų 
kūrėjo tuščias ir pavargęs 
žvilgsnis į priekį atrodo bergž 
džias ir be vilties. Užtenka čia 
prisiminti klasikų, romantikų, 
realizmo, surrealizmo ir psi
chologinių srovių meistrišku
mą ir jų imitaciją dar šian
dien.

Daug (k® ir įvairaus šian

dien matome menuose. Bet vi
sa yra tik mėginimai. Abstrak 
tusis menas, galime sakyti, 
yra dar tik savo pradžioje (ar 
vidury?), disonansai ir kiti 
naujumai muzikoje yra tole
ruojami tik žinovų, net roma
nas ilgoje literatūros istorijo
je yra dar palyginti nauja 
forma, dar nepasiekęs savo 
galutinio pavidalo; gal ir ne
pasieks, gal net pasikeis į ką 
nors kitą.

Čia ir kyla klausimas, ar 
vertinant tai, kas dar vystosi, 
vertinant bei priešpastatant iš 
praeities tai, kas kažkada bu
vo didingo, bet šiandien jau 
Inepakartojamo, nepramatant 
klystkelių, galimybių ir nepri
leidžiant, kad vienaip pavadin
ta meno forma gali turėti sa
vyje revoliucinį transformaci
jos grūdą, ir kyla klausimas, 
argi tokie vertinimai visuomet 
turės susidurti su tuo meno 
formų negriežtumu, nediscipli
nuotumu, nemoksliškai nusta
tytom kategorijom, kriterijais 
ar net iš viso tobulais rūšiavi
mais? Juk “abstraktus”, “mo
dernus”, “romanas”, “eksperi
mentas” yra tik terminai, žmo
gaus užkabinti menams vien 
dėl patogumo.

Jie nėra absoliutai, kurie ne
galėtų keistis ir reikšti kartais 
“kitokius abstraktus’’, “kitokį 
modemiškumą’’, “kitokį roma
ną” ar net “kitokį eksperimen
tą”. Operuojant tokiais netiks
liais terminais ir ieškant verti
nimo metodų ar kriterijų dar 
vis formaliai besikeičiančiam 
abstrakčiam menui, naujai mu
zikai, besiformuojančiam ro
manui, nėra ko stebėtis, kad 
prieinama kartais prie kelių 
priešingų nuomonių, kurios 
(keista) ypač, jei labai giliai 
išgvildentos, atrodo dvi nepa
mainomos tiesos.

*
Ieškant ko nors tikro, gal ko 

nors neklystančio, čia lyg no
rėtųsi užsiminti kelis pagrin
dinius meno bruožus.

Pirmiausia atsimintina tai, 
kad menas visada pasiliks ati
traukta tikrove (ar ištraukta 
tikrove). Tikrove, ar gyva bū
tybe, jis niekad nepasidarys, 
nes tai ne jo užduotis, ir ji 
(tikrovė)) yra perdaugkompli 
kuota. Be to, menininkas vis 
ieškos naujų formų. Tai yra 
tikra. Jis eksperimentuos. Dėl 
to nėra abejonės. Kitaip menas 
neprogresuos. Eksperimentai, 
žinoma, kartais bus vien tuš
tokos eksperimentinės formos. 
Bet kartais eksperimentai taps 
veikalais ar kūriniais (juk vi
si d’dieji kūriniai buvo savotiš
ki eksperimentai).

Antra: Vakarų pasaulis
mėgsta daugiau eksperimen
tuoti. nors ir ne visada pasiek
damas geriausių rezultatų. 
Karta’S Vidurio ar Rytų Euro
pa įsijungia su brandžiais, net 
brandesniais rezultatais (Kaf- 
ka, Rachmaninovas, Dostojevs
kis, Čiurlionis), bet tokie da
lykai dažnai atsitinka, kai mo- 

(Nukelta į 2 psl.)



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 7 d.

Česlovo Sasnausko
Reguiem mišios

(Atkelta iš 1 psl.) i
jų posmų muzikinis tekstų jungi- i 
nys. i

Po šio triukšmo, didžiame be- i 
viltiškume, liūdnu verksmingu ; 
balsu atsiliepia tenoras “Quid 
sum miser” (Ką aš vargšas) Me- i 
lodijai tema paimta iš lietuviškų 
raudų, vargonų registru oboe so
lo melodiją pamėgdžiojant. Įspū 
dis panašus į vienišo piemenėlio 
raliavimą rageliu. Melodija pa
mažu lėtėja ir baigiasi nevilty
je. Po to choras visa jėga, galin
gai vargonų lydimas, traukia 
“Rex tremendae majestatis” 
(Viešpatie didžios galybės). Mu
zikinio įsisiūbavimo sakiniui bai
giantis, atsiliepia lyg aidas ty
liai ištęsta melodija, pakartojanti 
keturių taktų muzikinį periodą 
(Būti tuomet be kaltybės). Šiuo 
posmu užsibaigia skausmingųjų 
pergyvenimų grandinė, posmas 
yra lyg slenkstis maldingojon da- 
lin.

Toliau toje melodingoj nuo
taikoje altas ir gieda solo “Re- 
cordare” (Jėzau, atsimink meil
ingai). Nuo čia programinių ryš
kių muzikinių vaizdų nebėra iki 
giesmės galo. Kiekvienas posmas 
tačiau skirtingai muzikiniai pa
rašytas. Tenka vien klausytis ne
paprastai nuotaikingo chorinio 
skambėjimo pakaitomis su so
listais.

18-tą posmą “Lacrimoso” pra
deda bosai fugetos, grynai kont- 
rapunktiniai, kur melodija, per 
visus balsus perbėgus, įsijungia į 
tylią, ramią, švelnią harmoniją, 

labai maloniai nuteikiančią. 
Seka “Offertorium”, išbaigtas, 

savarankiškos, homofoniniai po
lifoninis kūrinys chorui. Viduri
nę dalį, parašytą solo tenorui ar 
bosui pasirinktinai, Sasnauskas 
labiau atiduodavo bosui. Melodi
ja čia ramios slinkties, nepapras
tai daininga ir solistams dėkinga, 
pabaigoje įsijungianti į chorinę 
užbaiga.

“Sanctus” — polifoninis, neil
gas kūrinėlis chorui. “Benedic- 
tus” ilgas ir gerokai išvystytas. 
Pakartotinai polifoniniai gieda 
solistų trio — tenoras, altas ir 
bosas, paeiliui įsijungdami į švel
nią, lyrinę nuotaiką. “Agnus 
Dei” — maldingos nuotaikos, so
listai, besikeisdami su choru, su
daro tikrą muzikinį įdomumą. Y- 
patingai daug pasakantis ir tu
riningas yra “Communio”. Mo
terų choras švelniai gieda “Lux 
aetema” (Amžinoji šviesa). Po to 
pasigirsta “Reųuiem” pradžia ir 
vargonų palyde boso rakte para
šytos aštuonios ramios slinkties 
lygiagrėtės kvintos, kur, anot pa
ties Sasnauko, turėtų skambinti 
varpai. Mat, kompozitorius sva
jojo vargonuose įtaisyti ir varpus. 
Ghimes, kaip dabar vargonuose 
daug kur yra, pas jį nebuvo, nes 
tada mažai kur bažnyčiose chi- 
mes buvo dedama.

Mišių gale eina “Libera” ir 
“Salve Regina”. Abu šie kūriniai ‘ 
įvairūs ir harmonijoj, ir bendro
je muzikinėje slinkytje.

Prasidėjus I pasauliniam ka
rui, 1915 m. ankstybą pavasarį, 
traukdamasis nuo vokiečių, apsi
gyvenau Petrapilyje ir tuoj nu
skubėjau aplankyti Sasnausko. 
Tada jis mane pakvietė paklausy 
ti “Reąuiem”, išgirsti kaip Mišios 
skamba su choru. Proga greit at
sirado, nes tos Mišios buvo taip 
visų dėl jų įspūdingumo pamėg
tos; jog laidotuvių ir mirties su
kakčių progomis Šv. Kotrynos 
bažnyčioje vis būdavo prašomos 
giedoti šios Sasnausko “Reąuiem” 
mišios. Tada tenoro solo partiją 
giedojo Al. Kutkus, alto — Buk- 
šaįtė (Kauno Valst. operos diri
gento sesuo), boso — gražiabal
sis Prozorovas. Kai pats kompozi
torius šias Mišias diriguodavo, 
tikrai šiurpuliai besiklausantį 
krėsdavo. Jas teko po to girdėti 
daugel kartų. Ir dabar beveik 
mintinai girdžiu jų skambėjimą.

Tų Mišių gremjera buvo M,

Čiurlioniui mirus, jo mirties mi
nėjimo iškilmėse Mišios buvo gie 
damos su padidintu choru pir
mą kartą, pačiam autoriui diri
guojant. Sasnauskui mirus, gedu
lingose pamaldose jos buvo gie
damos, diriguojant J. Tallat- 
Kelpšai.

Lietuvoje tų Mišių antrą laidą 
išleido “Dirvos” b-vė. 1950 m. 
JAV trečią laidą išleido kun. L. 
Vaiciekauskas bendrame Sas
nausko veikalų rinkinyje.

• Prof. dr. Zenono Ivinskio, 
žinomo mūsų istoriko, nauja stu
dija “Politinis , nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas”, spausdin
ta Londone leidžiamame “Šalti
nyje”, dabar ten išleista atskiru 
atspaudu.

Česlovo Sasnauko laikinasis antkapis Kauno miesto kapinėse. 1937 'me
tais buvo sudarytas komitetas pastatyti įspūdingesniaim paminklui, ta
čiau užmojį užgriuvusios okupacijos sutrukdė. Pokario metais, Kauno 
miesto kapines panaikinus, kompozitoriaus palaikai buvo perkelti į nau
jąsias kapines, į menininkams skirtą sekciją.

Iš laisvės kovų prieš 50 metų (III)

Kurkliu kautynės
KAZYS ALIŠAUSKAS

I

(Tęsinys iš praeito šeštadienio)

Ukmergės rinktinės viršinin- komanda gusarų eskadronas ir 
kas kar. K. Ladiga, gavęs vyriau- karo gydytojas L. Janulionis — 
šio karo vado įsakymą, tuojau 
susižinojo su saksų savanorių 
pulko vadu majoru Zeschau.

Mjr. Zeschau balandžio mėn. 
savo vadovietę turėjo Žeimiuose. 
Jis gegužės 3 d. dalyvavo Ukmer
gės užėmime, veikdmas drauge 
su Panevėžio batalionu. Ukmer
gę užėmus,’mjr. Zeschau savo va
dovietę perkėlė į Ukmergę. Jo 
pulkas susidėjo iš dviejų batalio
nų, vienas batalionas buvo Uk
mergės fronto bare prie Švento
sios upės ir antrasis batalionas, 
kpt. Spranger’io, stovėjo Bukonių 
apylinkėje.

Ukmergės fronto bare kar. K.! džia. Kar. K. Ladiga drauge su 
Ladigos vadovybėje buvo 1 pėst. I mjr. Zeschau sudarė bendrą 
pulko: 1, 2, 3, 6, 7, 8 šaulių kuo
pos, 1 ir 2 kulkosvaidžių kuopos, 
4 baterijos būrys (2 patrankos) 
kar. M. Pečiulionio vadovauja
mas, ryšių kuopa, raitųjų žvalgų

kaip sanitarijos viršininkas. 3 
kuopą kar. K. Ladiga tuoj pa
siuntė į Širvintas. 5 kuopa (kar. 
Sprangausko) buvo pakelėje į 
Ukmergę. 4 ir 9 kuopos buvo for
muojamos Marijampolėje. Tad 
ne visas pulkas buvo sutelktas 
fronte.

Mjr. Zeschau pažadėjo pagal
bą K. Ladigai. Į Ukmergę atvy
kus vyr. karo vadui gen. S. Žu
kauskui drauge su pulk. Schroe- 
deriu, buvo nustatyta kad: puo
limas turi būti pradėtas gegužės 
18 d. ir turi būti suderintas su 

I Panevėžio rinktinės puolimo pra 
1 džia. Kar. K. Ladiga drauge su

rinktinės puolimo planą.
Pagrindinis dienos į>u°l*m0 

tikslas buvo užimti Kurklius ir 
plotą tarp Šventosios ir Virintos 
upių. Puolimui parengtos trys

Kurklių kautynės

Kurkliai
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voros: dešiniąją vorą sudarė vien 
lietuviai, o vidurinioji ir kairio
ji buvo mišrios. Vadovybė buvo 
taipgi mišri: lietuvių ir saksų. 
Numatyta buvo puolimą pradėti 
gegužės 18 d. anksti rytą. Puoli
mo pradminė išeities riba: Ly
duokiai, Šventupiai, Genetiniai, 
Svirnai, Taujėnai, Traupis; turi 
būti užimta iki gegužės 17 d. va
karo. Kai kurios čia paminėtos 
gyvenvietės buvo jau užimtos.

Lietuvių ir saksų surinktomis 
žiniomis, rusai bolševikai buvo 
užėmę pozicijas pagal Siesarties 
ir Šventosios krantus (rytines pa
krantes) ir įsitvirtinę: Valtūnai- 
Žemaitkiemis - Kopūstėliai - Kni- 
tiškiai - Pravydžiai - Kavarskas. 
Jėgų daugumą turėjo sutelkę abi
pus plento Vidiškiai, Utena,. Šia
me ruože veikė Pskovo šaulių di
vizija, kuri anksčiau buvo Vil
niuje, kol iš t«* buvo priversta 
pasitraukti. Ši divizija buvo pa
vadinta “lietuviškąja”, bet joje 
lietuvių buvo labai mažai. Dau
guma šios divizijos jėgų buvo nu
kreipta prieš lietuvius, mažuma 
prieš lenkus. Divizijoje buvo 7 
šaulių pulkai.

Mūsų puolimas buvo pradėtas 
numatytu laiku, t. y. gegužės 18 
d. auštant.

Dešiniąjai lietuvių vorai vado
vavo kar. K. Ladiga. Vorą suda
rė dvi kuopos ir kelioliką raitų
jų žvalgų: 6 kuopa buvo vado
vaujama kar.V. Šaudzio ir 7 
kuopa kar. M. Rėklaičio. 7 kuo
pa auštant patylomis perėjo Sie
sarties upelį, išvijo bolševikus iš 
Valtūnų kaimo ir užėmė Že
maitkiemį. Užėmus Žemait
kiemį, kar. K. Ladiga V. Šaudzį 
su 6 kuopa pasiuntė užimti Bal
ninkų miestelio; kar. M. Rėklaitį 
nukreipė bolševikų užnugarin, 
Didžiasodžio kaimo kryptimi — 
kuris yra prie plento iš Vidiškių 
į Uteną.

Viduriniąją vorą sudarė dau
giausia saksų savanorių daliniai 
ir 1 pėst. pulko 8 kuopa, kar. B. 
Bilmino vadovaujama,
vadovavo mjr. Zeschau. Puoli
mas čia buvo vykdomas abipus 
plento, bet labiau nuo plento į 
šiaurę. Bolševikai smarkiai pasi
priešino. Plento tiltas per Šven
tąją buvo bolševikų išsprogdintas 
ar sudegintas. Remiant artileri
jai, saksams pavyko vietomis per
eiti Šventąja ' netoli Kavarsko 
miestelio. Tuo metu kar. M. Rėk
laitis išėjo į plentą prie Virintos 
ir perkirto priešui pasitraukimo 
kelią plentu. Bolševikai paskubo
mis pradėjo trauktis nuo Šven
tosios krantų laukais į šiaurę nuo 
plento.

Prieš vidudienį gegužės 18 d. 
Kurkliai buvo užimti, vietomis 
pereita Virinta. Ant plento, neto
li Kurklių, susitiko kar. K. Ladiga 
su saksų vadais ir jiems padėko
jo už talkininkavimą kovoje su 
rusais bolševikais.

Šiose kautynėse buvo paimta 
1 patranka, keli kulkosvaidžiai, 
-apsupu ji huauipnus ‘hAnąnus 
šimt belaisvių. įvyko ginčas su 

. saksais dėl paimtos patrankos. 
Saksai tvirtino; kad Jie patranką

paėmę. Tačiau lietuviai turėjo 
tos patrankos spyną. Mat, suma
nus puskarininkis privertė bolše
vikus bėgti ir palikti patranką. 
Iš patrankos tada jis išėmė spy
ną ir leidosi toliau persekioti bė
gančius bolševikus. Prie paliktos 
patrankos saksai atėjo kur kas vė
liau. Bet kada saksams buvo pa
rodyta patrankos spyna, ginčas 
savaime išsisprendė lietuvių nau 
dai. Lietuviai davė saksams po
rą arklių, taipgi atimtų iš bolše
vikų, kaip dovaną už talkininka
vimą. Vokiečiai gi atimtus iš ru
sų bolševikų ginklus tik už 
pinigus parduodavo mums. Lie
tuviams ginklų trūkdavo. Varto- 
jom rusiškus ir vokiškus ginklus 
(šautuvus, kulkosvaidžius ir pa
trankas), tad saksai ir stengėsi 
kuo daugiau ginklų atimti iš bol
ševikų, kad paskui galėtų pasipel
nyti, parduodant ginklus lietu
viams.

Kairiąją vorą sudarė dvi mū
sų kuopos su sunkiais kulkosvai
džiais ir mažas dalinėlis saksų-. 
Jų uždavinys: pulti ir paimti Ka
varską, paskui Anykščius.

2-oji kuopa, vadovaujama ka
rininko A. Žemaičio, pliolė pro I 
Svirnų dv. ir kaimą Kavarsko 
kryptimi. Kuopai priartėjus prie 
pietinio Kavarsko pakraščio, ji 
buvo sulaikyta priešo ugnimi iš 
pietinių Kavarsko pakraščių ir iš 
anapus Šventosios (rytinio) 
kranto. Kuopa sustojo. Trum
pą laiką vyko dvikova.

I-oji kuopa, vadovaujama ka
rininko P. Genio, dar gegužės 
15 d. atvyko į Traupį. Kuopai 
buvo duotas uždavinys saugoti 
rinktinės kairįjį sparną ir žvalgy
ti Troškūnų, Dabužių kryptimi. 
Puolimui uždavinį kar. P. Ge
nys gavo jau būdamas su kuopa 
Traupyje. Palikęs vieną būrį 
Traupyje, su dviem būriais gegu
žės 18 d. anksti rytą, kaip buvo 
įsakyta, P. Genys puolė Kavars
ko kryptimi. Prie Kavarsko kuo
pa priartėjo per Šovenių kaimą. 
Kavarsko vakarinį pakraštį pasie
kė, kada 2 kuopa jau kovėsi su 
priešu pietiniame pakraštyje. Su
derintu puolimu abi kuopos pra
dėjo veržtis į Kavarską. Priešas 
spaudimo neatlaikė ir paskubo
mis traukėsi. Kavarskas buvo už
imtas gegužės 18 d. dar prieš vi
dudienį.

Po trumpo poilsio buvo pasi
ruošta pulti Anykščius, l-oji kuo
pa kairėje puolė dešiniuoju Šven 
tosios krantu pagal kelią Kavars- 
kas-Anykščiai, 2 kuopa dešinėje 
kairiuoju Šventosios krantu — 
keliu Kavarskas Anykščiai. Pava
karėje kar. A. Žemaičio kuopa, 
priartėjusi prie Anykščių, užėmė 
aukštumą 115 m. ir įsitraukė į 
kautynes su priešu. Anykščius gy 
nė latvių bolševikų batalionas 
(tokios žinios buvo gautos tuo 
laiku). Tuo pat metu l-oji kuo
pa pasiekė Anykščių vakarinį pa
kraštį ir taipgi susikovė su prie
šu. Kar. P. Genys, kad apeitų ir 
pultų priešą iš šiaurės, pasiuntė

Vorai

vieną būrį užimti geležinkelio til
tą per Šventąją. Kai tik būrys už
ėmė tiltą, priešas pajuto apsupi
mą iš pietų ir iš šiaurės ir be di
desnio pasipriešinimo pasitraukė 
iš Anykščių. Miestelis buvo už
imtas pavakarėje, apie 20 vai., 
gegužės 18 d.

1 ir 2 kuopos, išstačiusios ap
saugą, sustojo Anykščiuose. Iš 
Traupio j Anykščius buvo atšauk 
tas 1 kuopos būrys.

Užėmus Kurklius ir Anykš
čius, saksų savanorių daliniai pa 
sitraukė į Kavarsko ir Ukmergės 
apylinkę ir Sustojo poilsiui. Fron 
te pasiliko tik lietuviai, 1 pėst. 
pulko daliniai.

(Kitą kartą apie kovas dėl 
Panevėžio)

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS 
.YDYTOJAS IR CHIRURGĄ'

*481 »***! 7 I
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad 1-5, treč. lr šeši, tik 
■imi tani.*.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 Mest olst Street 
Valandos: antradieniai*, peiuctartie- 

nals 2—9 v., Šeštadieniais 10—1 p. p. 
ligoniai priimami pairai susitarimą 
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. GIARA
2709
TeL

pagal

W. 51st Street 
— GR 6-2400
Busitarimą: Plrmad. irVai. ________ ___________ _______

ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir motfru ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

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

DR. JANINA JANKEVIČIUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

I

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 Ik! 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

8844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6
iki 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Kurklių kautynių schema
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

▼.
BU-

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-801?

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Uberty Street 

Route 25, Elgin. Illinois

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampus 63-čios ir California 

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

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

Resid, tek VVAlbrook 6-3048

Ofiso ir bato tel. OLymplc 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 Mest 59th Street

VaL: ylrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-2 vai. p.p.. trečlad 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SdECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad ketvirt ir penk. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai p p. ir nuo 
t — 8 va! vakare. Trečlad. nu< 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p p

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

KERTINE
(Atkelta iš 1

kinys pralenkia mokytoją. Tik 
šitai mokytojo vertės ne tik 
nenuvertina, bet dar ją iške
lia.

Trečia: eksperimentas, kai
po toks, dažffei yra vienintelis 
ir pats svarbiausias paskatas 
menininkui ką nors pradėti; 
jis jį uždega naujam ieškoii- 
mui, su vis kitokia, nauja, jo 
paties suprasta, laisva forma, 
be etiketės (abstraktus, moder 
nūs, romanas) — forma, kuri 
geriausiai atitinka jo kūrybinio 
akto vizijoj pasirinktą šių die- 

, nų pasaulio situaciją. P. Mik.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-980'

DR J MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidnus ligos 
2454 Weet 71 st Street 

(71 os Ir Campbell Avė. kampas 
Vai kasdien 9-—1) ryto ir 4—8 v. v

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE 0PTOMETKISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina alds. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAI S UGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691

5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. l> 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
leštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street

(Tel. 737-2290 ,ofiso ir rezidenc ) 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 H’. 71 st 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. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarime

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63 r d Street 

Ofiso tol. REliance 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0617

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. rak.: 
antr. lr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 tat 8ttw 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. •?., penktad. 10—13 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRpspect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč h 
penkt. nuo 2 iki, 4 vai. lr nuo 6 ik! 8 
v v šeštad. 2—4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 W«t 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. t> lr 6—8 v vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Tel. 1‘Rospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA (R CHIRURGĖ 
6648 So. Alksny Avenne

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 
2817 Mest 71st Street 

Telef. HEmlock 6-3545 
r Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR, A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 VVest 83rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra ir penkt 1—4 vai. 

Priiminčja tik susitarus.
'-11: Y~ ’-

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S15O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

3107 M'esl 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad.-, antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. y., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet -



Sukilimai
Sibiro vergų 
stovyklose
Tautoj uank-n.us ir birželio mėn. trėmimus prisimena*-

Ir vėl atžaliavo birželis. Lietu- teistas 15 metų Sibiro vergų sto
vių kalendoriuse jau 28-tą kar
tą jis vadinamas Baisiuoju Bir
želiu. Ir tas vardas neišnyks tol, 
kol gyvi bus tos kartos žmonės, 
kurie matė ir pergyveno 1941 m. 
birželio įvykius okup. Lietuvoje. 
Istorija ir gyvieji liudininkai 
mums neatlaidžiai vis primena 
(paskaitykime paskutinį viekalą 
— S. Rūkienės “Vergijos kryž
kelėse”), kad Baisieji Birželiai 
per Lietuvą po 1941 m. dar daug 
kartų perėjo ir kad masinis lie
tuvių trėmimas į Sibirą pasibai
gė tik apie 1953 m., kai mirė 
Stalinas ir nuo sosto nuvirto Be
rija su savaisiais talkininkais.

Kadangi šiemet Chicagoje Bai
siojo Birželio įvykiai minimi iš
skirtiniu būdu — religiniu kon
certu su J. Sasnausko “Reųuiem” 
Marųuette Parko lietuvių bažny
čioje — šia proga pravartu pa
gvildenti mažai mūsuose dar na
grinėtą temą — sukilimus Sibi
ro vergų stovyklose.

Kuris realiai galvojąs skaityto
jas iš anksto gal pasakys: kam 
reikėjo tų sukilimų ir kraujo pra
liejimo, nes tuo keliu, gyvenant 
komunistinėje santvarkoje, nie
ko nelaimima? O man atrodo, 
kad Sibiro vergai savo kruvinais 
sukilimais 1953 m. daug laimėjo 
ir tų įvykių dėka ne vienas pa
teko į žymiai geresnes gyvenimo 
sąlygas.

Šį straipsnį paremsiu tik ką 
perskaityta Amerikos lenko jėzui
to kun. Walter J. Ciszek knyga 
“With God in Russia”. Knyga 
dabar tapusi “best selleriu” ir y- 
ra susilaukusi didelio pasiseki
mo. Ir aš pats "ją gavau iš vieno 
jauno amerikiečio kaip atsilygi
nimą už jam paskolintą B. Armo 
nienės knygą “Leave Your Tears 
in Moscow.”

vyklon. Dirbo ten Arktikoje, bet 
ilgiausią laiką praleido Norilsko 
apylinkėse. 1955 m. pavasarį, 

j kai baigėsi jo bausmės laikas, 
dirbdamas anglių kasyklose, bu- 
vo jau tiek nusilpęs, jog atrodė 

į nebesulauks bausmės pabaigos.
Bet šiuo lemtingu momentu jė
zuito gyvybę Kajerkano vergų sto
vykloje išgelbėjo jaunas lietuvis 
gydytojas, autoriaus žodžiais, gi
liai tikintis katalikas, kurį savo 
knygoje mini Jono vardu. Šis 
jaunas lietuvis gydytojas ėjo tada 
visur pas rusus gydytojus ir sto
vyklos viršininkus, įrodinėda
mas, kad kalinys jau esąs mirties 
akivaizdoje, todėl reikia jį per
kelti bent į ligoninę. Ačiū lietu
viui gydytojui, jis buvo vėliau 
paskirtas lengvam vežiko darbui 
ir čia sulaukė bausmės pabaigos. 
Kaip dar vėliau šis kunigas No
rilsko ir Krasnojarsko miestuose 
krikštijo lietuvių vaikus, kaip 
kiekvieną sekmadienį lietuviams 
tremtiniams laikė ten mišias, 
jau būtų atskira tema. Bet dabar 
sukim prie didžiojo vergų sukili
mo, kurį pats pergyveno ir apra
šo kun. W. Ciszek, SJ.

I

“Mes geriau krisim laisvės kovoj, 
negu po vergo našta”

Norilsko miestą, gulintį taigo
je, supa visa eilė vergų stovyklų, 
o mieste vergų rankomis buvo 
pastatyta elektros jėgainių ir fab
rikų. Pačios stovyklos paženklin
tos numeriais. Apie 1952 m. tik 
numeriais jau buvo paženklinti 
bei šaukiami ir kaliniai. Tai dar 
labiau įskaudino ir taip jau iš
kankintus ir nužmogintus stovyk 
lų vergus-kalinius. Jau 1952 m. 
vasarą Norilsko vergų stovyklo
se prasidėjęs bruzdėjimas. O 19- 
53 m. sausio mėn. vergai sužino
jo, kad Stalinas sergąs, kad Krem 
liuje areštuojami daktarai. 
Stovyklų sargybiniai pastebėjo į- 
tartiną vergų judėjimą. Nuola
tos ėmė tikrinti kišenes, ieškoda
mi peilių, kirvių, gelžgalių ir ki- 

i tokių tariamų ginklų. 9 vai. vak. 
vergų barakai būdavo užrakina
mi ir prie jų pastatomos sargy
bos pačiame stovyklų viduje, ne
žiūrint to, kad stovyklas supo ke
lios eilės spygliuotų vielų ir sar
gybos bokštai. Sunkvežimių vai
ruotojai, atvažiavę iš kitur, pra
nešdavo apie tai šen, tai ten pra
sidėjusius neramumus. Vieną 
dieną du jauni lietuviai užmušė 
juos terorizavusį brigadininką, ir 
tai buvo jau pirmieji revoliucijos 
ženklai stovykloje Nr. 5. 1953 m. 
pradžioje stovykloje susidarė Re
voliucionierių komitetas, vado
vaujamas buv. raud. armijos ka
rininko Michailo.

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS Nuotr. A. Sutkaus

Vatikano “šnipo” kryžiaus kelias

Kun. W. Ciszek, 23 metus pra
leidęs Rusijos kalėjimuose ir Si
bire, ten daug kur susitikęs ir lie
tuvius, reikale tarp jų apaštala
vęs, į JAV iš Norilsko sugrįžęs 
tik 1963 m., gimė Shenandoah 
miestelyje, Pennsylvanijoje, ku
ris laikomas Amerikoje ir lietu
vių angliakasių centru. Įstojęs į 
jėzuitus, popiežiaus buvo paskir
tas ruoštis apaštalavimui Rusijo
je ir vėliau įšventintas rytų apei
gų kunigu. Po šventimų prieš pat 
karą atsirado Lenkijoje, atrodo, 
Lydos apskrityje, nes priklausė 
Vilniaus vyskupijai Vos prasidė
jus Vokietijos - Lenkijos karui, 
JAV konsulato buvo perspėtas 
grįžti į Ameriką. Bet jis nutarė 
palikti. Kai sunkiai prieš nacius 
kovojančią Lenkiją užpuolė ir 
Sovietų Sąjunga, jo parapiją oku
pavo rusai raudonarmiečiai, ir 
amerikietis kunigas čia pamatė 
pirmuosius grubius kovos ženklus 
prieš Bažnyčią ir kunigus. Gavęs 
Lvovo arkivyskupo sutikimą, jau
nas jėzuitas nutarė vykti, kaip ei-1 jau ženklais susisiekė su netoli 
linis darbininkas, į Uralo sritį 
Rusijoj ir ten apaštalauti. Pakei
tęs pavardę, jis išvyko ten su ki
tais dviem jėzuitais.

Naujoje, nepažįstamoje vietoje 
ir labai sunkiose pareigose kuni
gas tuojau bandė skleisti Kristaus 
mokslą. Širdžių, kur toji sėkla 
kristų, atsirado daug. Bet tarp tų 
naujų parapiečių būta ir šnipų. 
Ilgai netrukus, jis buvo areštuo
tas ir po kurio laiko atvežtas į 
Liubiankos kalėjimą Maskvoje. 
Iššifravus tikrąją jo pavardę ir su
žinojus, kad kalinys yra kunigas- 
jėzuitas, NKVD jį apkaltino kaip 
Hitlerio ir Vatikano šnipą. Kai 
1941 m. rudenį vokiečių armijos 
priartėjo prie Maskvos, su kitais 
kaliniais iš Liubiankos kun. Ci
szek buvo evakuotas į Rusijos gi
lumą. Vėliau kalėjo Butirkvose 
ir vėl Liubiankoje. Jo tardymai 
tęsėsi penkerius metus, galop liko 
vienas kaltinimas — Vatikano 
gugas — ū m. jis buvo nu*

geriau krisim laisvės kovoj, negu j 
po vergo našta.”

Po keturių dienų, vergams 
pristačius karštos sriubos ir košės, 
streikas buvo laikinai atšauktas, 
ir visi išėjo į darbus. Bet balan-1 
džio viduryje aplink stovyklas ir 
fabrikus Norilske ir apylinkėse 
pasirodė tiek kariuomenės, kad 
ginkluoti kariai stovėjo petys prie 
peties. Vergai vėl sustreikavo. 
Stovyklų viduje iškilo dideli pla- Į 
katai: “Padėkite mums išsilais-; 
vinti nuo žmogžudžių”. Kaliniai 
apsiginklavo kirviais, peiliais, ge- Į 
ležimis ir kuolais. Gor Stroj fab-1 
rike tokiais ginklais vergai pasiti
ko juos šturmuojančius karei
vius. I kulkų lietų atsakė gelžga
liai, plytos ir akmenys, atsitren
kę į plieninius kareivių šalmus.
Jėgos ir ginklų persvara sukili

mas Gor Stroj buvo palaužtas, 
vergai surūšiuoti ir išvežioti neži
nomomis kryptimis.

Bet stovykloje Nr. 5 sukilėliai 
dar tebesilaikė. Michailo vado- 
vauja/nas Revoliucinis k-tas skel- 
bė:“Mums belieka vienas kelias 
— laisvė ar mirtis”.

Balandžio pabaigoje per gar
siakalbius pranešta, kad su Revo
liuciniu k-tu tartis atvyko atsto
vai iš Maskvos. Michailo su sa
vo vyrais atėjo į derybas. Atsto
vai iš Maskvos pranešė, kad mi
rė Stalinas, kad vergų stovyklos 
turės būti perorganizuotos, nes e- 
są neramumų ir Karagandoje ir 
Vorkutoje ir kitur. Revoliucinio 
k-to vyrai prašė atstovų iš Mask
vos, kad būtų žmoniškiau su 
vergais elgiamasi, kad jiems būtų 
sugrąžintos žmogaus teisės. At

1953 m. kovo pradžioje (die
nos nemini) per garsiakalbius 
viešai pranešta, kad mirė Stali
nas. Stovyklos Nr. 5 vergai tuo-

esančia moterų stovykla. Revoliu
cinio komiteto pirm. Michailo 
viešai deklaravo, kad vergai dau
giau nebedirbs, kol nebus išklau
syti jų reikalavimai: nuimti kali
nių numerius, kartą per mėnesį 
leisti parašyti laiškus namiškiam, 
aštuonios darbo valandos, užmo
kestis už darbą, užmokestis už 
antvalandžius ir 1.1. (224 psl.).

Vergams sustreikavus, stovyk
loje Nr. 5 sargybiniai atidengė 
ugnį ir nušovė porą žmonių. Į- 
siutusi vergų minia ėmė versti 
sargybinių bokštus, sudarė savo 
policiją ir įvedė savąją tvarką. Su 
stovyklos viršininku atvyko ir 
partijos atstovai iš Norilsko ieško
ti susitarimo. Revoliucinis k-tas 
įteikė tuos pačius reikalavimus. 
Naktį atvyko kariuomenės dali
niai ir apsupo stovyklą, o kali
niai, nepaisydami kariuomenės, 
su deramomis iškilmėmis laidojo 
pirmąsias sukilimo aukas. Revo- 
liucinū k-tas viešai skelbė: “Mes

Vincas Mykolaitis-Putinas
KYRIE, ELEISON ...

Aš be Tavęs ka'p krintanti smiltelė, 
Kaip tirpstantis šešėlis vakarų...
Kaip jūrose paklydusi valtelė, 
Beblaškoma gyvenimo audrų.

O Kyrie, o Kyr'e, eleison!
O Viešpatie, pasigailėk manęs! 
Nuo Tavo kojų niekur niekur neisiu — 
Pažvelk j mano vargo grandines...

Marijos rankos šventos ir nekaltos 
Tau mano maldą neša nuolatos, 
Per ją mūs širdys kenčiančios sugeltos 
Tau, Kyrie, eleison vis kartos...

Kasdien šį ilgesingą šauksmą didį 
Tikėjimas, viltis ir meilė lydi...

CHRISTE, ELEISON ...

Kaip lapai krinta visos mano dienos 
O jų takais tik nuodėmes nešuos... 
Pašauki Tu mane — ir stos u vienas 
Atsiskaityt už žingsnius žemės šios.

Nebausk manęs, Karaliau didis, Kristau, 
Paklydusio gyvenimo keliuos... 
Aš į Tave ak<ų pakelt nedrįstu, 
Tiktai gailiuos, visa širdim gailiuos...

O mano sielos prašymą bežodį 
Prie Tavo sosto Motina atskleis, 
Nes jai — kaip Betsabėjai — vien duodi, 
Per ją ir mano nuodėmes atleisk!

Christe. eleison <— šaukiam nusidėję, 
Marijos širdyje viltis sudėję.

KYRIE, ELEISON ...

O Kyrie, eleison! — šauksmą graudų 
Siunčiu prispaustas nuodėmės vargą... 
Ir už kaltes, ir už klaidas vis raudu, 
Nesuprastas ir paliktas draugą...

Tau per Mariją viską paaukojau, 
Ką iš Tavęs, kaip dovaną, gavau. 
Ir savo skundą Tau dedu po kojų, 
Ir kuo esu, ir kuo lig šiol buvau...

Aš trokštu daug labiau Tave mylėti, 
Negu buvau įžeidęs praeity...
Visi vargą keliai man bus saulėti, 
Kai Tavo meilė užtekės skaisti.

Ir Tavo meilės alkis vis didės, 
Kol nenurims gelmėj Tavos širdies.

(Šiuos tris Vinco Mykolaičio - Putino sonetus skaity
tojui pateikiame, minėdami dvejų metų sukaktį nuo poeto 
mirties. Putinas mirė Lietuvoje 1967 m. biržel o mėn. 7 d. 
Skelbiami čia sonetai niekur nėra spausdinti, o paimti iš tos 
poeto kūrybos, kuri, jam mirus, nuorašų nuorašais sklinda 
tarp nuoširdžių poezijos geibėjų.)

stovai iš Maskvos užtikrino, kad 
visa tai būsią- padaryta, tik pir
ma vergai turį grįžti į darbus. 
Bęt Revoliucinis k-tas Maskvos 
atstovais nepasitikėjo ir pažadėjo 
į darbus grįžti tik tada, kai būsią 
priimti jų reikalavimai.

1953 m. birželio pabaigoje, su
kilimui užsitęsus kelias savaites, 
stovyklą Nr. 5 vėl apsupo dide
li, gerai ginkluotų kareivių dali
niai. Pirmasis prieš karius ir jų 
ginklus, anot kun. W. J. Ciszek, 
šokęs lietuvis Jurgis, buvęs boksi
ninkas, didelėmis plačiomis ran
komis. Jis iššokęs iš vergų minios 
ir ėmęs sviesti akmenis į karei
vius. Jurgis krito vietoje nuo ka
reivių šūvių. J kalinius paleista 
automatinių pistoletų ugnis, ir 
jie buvo kariuomenės jėga pa
laužti. Revoliucinio k-to nariai

Elena KepalaitS Svajotojas (bronza)
la birželio 1& d. Loti Angeles atidaromos' parodom Nuotr, V. Maželio

tada arba patys nusižudė arba bu 
vo suimti ir išvežti. Į mažus būre
lius išskirstė ir išvežiojo beveik 
visus šios stovyklos kalinius. Ku
nigas W. Ciszek,SJ, pateko į ang
lių kasyklas Kajerkane, kur jį, 
kaip minėjome, paskutiniais mė
nesiais išgelbėjo lietuvis gydyto
jas

Kai vėliau šis kunigas aplan
kė Norilsko stovyklą Nr. 5, jis 
rado ten jau visai kitas sąlygas: 
vietoje 5,000 vergų, bebuvo tik 
1,000, barakai perstatyti, sienos 
baltai išdažytos. Jau nebebuvo 
kalinių numerių, vergai gavo al
gas už darbą, stovykloje įrengta 
krautuvė su įvairiais reikmeni
mis bei maistu, žmonės galėjo 
nusipirkti cukraus, duonos, sal
dainių ir tabako ir kartą į mėne
sį pasiųsti laiškus namiškiams.

Kaip matome iš šių autentiš
kų pasakojimų, Sibiro vergai, 
nors ir nemažai aukų sudėję, sa
vo visuotiniu sukilimu užtikrino 
ateičiai sau ir kitiems žymiai ge
resnį gyvenimą ir lengvesnes są
lygas. Taipgi mums įdomu ir tai, 
kad Norilsko vergų stovykloje 
Nr. 5 jauni lietuviai vergai bu
vo pirmūnų tarpe: jie pirmieji 
sutvarkė žiaurų brigadininką, 
prieš pat prasidedant sukilimui;

lietuvis boksininkas pirmasis su 
akmenimis šoko prieš atvykusių 
sukilimą malšinti karių gretas; 
jaunas lietuvis gydytojas išgelbė
jo ir šių žiaurių įvykių liudinin
ko — amerikiečio jėzuito — gy
vybę. Jei gilintumės toliau į to 
kunigo darbus, vėliau jau lais
vai gyvenusio Norilsko mieste, 
rastumėm ten ir lietuvių kunigų 
ir dvi lietuvaites, taip kruopščiai 
priežiūrėjusias amerikiečio ku
nigo koplyčią augančiam Norils
ko pramonės mieste, tolimajame 
Sibire.

Kai Baisiojo Birželio minėji
muose ir J. Sasnausko “Reųui
em” skambant ir kitoms susi
kaupimo valandoms primenant 
aną baisią epochą, susikaupsime 
savo mintyse, nepamirškime ir 
tų nežinomų pilkųjų kovotojų, 
kurie, Stalino erai baigiantis, pra
dėjo sukilimus Sibiro vergų sto
vyklose, juos laimėdami ta pras
me, kad daugeliui lėmė sugrąži
nimą tėvynėn, kur jie ir šiandien 
tyliai ir kantriai dirba savo tau
tos išlikimo labui.

VI. Rmjs.

Elenos Kepalaitės skulptūrų paroda
— Skulptorės Elenos Kepalai

tės kūrinių paroda rengiama Los 
Angeles, Calif. birželio 15 — per 
Lietuvių diena, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bus išstatyta įvai
rūs skulptūros darbai, piešiniai, 
tapybos kūriniai, kurių didesnė 
dalis sukurta šiais metais.

E. Kepalaitė, kaip žinia, yra 
drauge ir išraiškos šokio meni
ninkė, šokusi Europoje, Australi
joje, Kanadoje, Amerikoje. Gy
vendama Australijoje, pradė
jo domėtis tapyba, dalyvavo dai
lininkų organizacijose ir jų ren
giamose parodose. Intensyviau

meną studijavo Toronte ir New 
Yorke, kur atsidėjo beveik vien 
skulptūrai. Jos skulptūros paro
dą surengė Brooklyno meno mu
ziejus, vieną parodą buvo suren
gę ir lietuviai. Šios parodos ka
talogui įžangą parašė žymusis 
skulptorius Jokūbas Lipšicas, ki
lęs iš Druskininkų. Su savo sklup 
tūros kūriniais dalyvavo Phila- 
delphijos muziejaus parodoje, 
šiemet dalyvavo dviejose gero
se parodose New Jersey valstybė
je ir Conn. valstybėje. Skulptorė 
pastoviai gyvena New Yorke.
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Amerikiečiu profesorius, 
pamilęs lietuviu 
literatūra
Pokalbis su beletristu ir poetu Charles Angoffu
JUOZAS PRUNSKIS

40-ties 
Angoff, 
prava-

Prof. Charles Angoff su Ponia lankosi “Draugo” redakcijoje.

Praktinis seminaras profesionalams ir suinteresuotai 
publikai. Dail Bronės Jameikienės vitražiniai darbai bus 
išstatyti ypatinga proga birželio 13, 14 ir 15 dienomis 
Lourdes Iligh Sihool, 4034 West 56th Street, Chicagoje.

Amerikietis rašytojas, 
knygų autorius Charles 
didelis lietuvių bičiulis, 
žiuodamas pro Chicagą gegž. 31 
d. buvo pusdieniui sustojęs pasi i 
svečiuoti su lietuviais, susipažin
ti su eile mūsų kultūrininkų, pa
sigrožėti eile lietuvių pastatų ir 
pasigėrėti mūsų kultūriniais lai
mėjimais- Jis jau 17 metų kai dės
to literatūrą 
universitete, 
Profesoriaus 
jo kūrybinių 
eis nauja jo beletristikos knyga 
ir naujas poezijos rinkinys.

Kaip rašytojas ir literatūros 
specialistas, jis vasarai pakvies
tas į Californiją, kur apsigyvenęs 
Los Angeles mieste dėstys roma
nų ir novelių kūrybos teoriją bei 
skaitys savo poeziją įvairiuose 
Californijos miestuose.

Teko su profesoriumi praleis
ti pora valandų ir išsikalbėti.

— Kaip Jūs, Profesoriau, su
sipažinote ir taip susigyvenote su 
lietuviais? — paklausiau.

— Prieš 20 metų Stepas Zo- 
barskas buvo mano studentas 
New Yorko universitete. Malo
nus žmogus. Pradėjęs leisti kny-1 puikus įvykis, kurio negalima už

miršti. Pirmą kartą JAV poezijos 
draugija pripažino lietuvių poezi 
ją. Tėv. Andriekus mane ir žmo
ną pakvietė pas save į vienuoly
ną Maine valstijoje. Mano žmų- 
nos motina kilusi iš Lietuvos, iš 
Vilkaviškio.

— Kaip plačiai siekia ameri
kiečių poetų draugija, kuriai Jūs 
vadovaujate?

— Plačiai. Turime narių ne 
tik visuose JAV centruose, bet 
net ir Indijoje, Europoje, Hava
juose ir kitur.

— Ką Jūs manote apie ameri
kiečių poetinę kūrybą?

— Reikia pripažinti, kad da
bar jaučiamas šioje srityje šioks mijas. Vieną iš žydų knygų tary- 
toks apsnūdimas. Mes esame to 
Ii nuo didžiųjų dienų, kada, pa
vyzdžiui, reiškėsi Emily Dickin
son, bet ir dabar daug geriau 
reiškiamės, negu kiti galvoja. Per 
paskutinius 20-30 metų turėjome

Fairleigh Dickinson 
Rutherford, N. J. 

pareigos nesutrukdo 
polėkių. Rudenį iš-

galėtų būti panaudotas filmui 
susukti?

— J. Gliaudos romanas “Na
mai ant smėlio”, manau kad ga
li patekti ir į filmus.

— Kokius lietuvius jums teko 
arčiau pažinti?

— Visų pirma Stepą Zobarską. 
Jis turi sugebėjimų ir gerai dir
ba. Per jį susipažinau su prel. V. 
Mincevičiumi, kai teko lankytis 
Romoje. Mes su žmona tada ir 
apsigyvenome lietuvių 
Vieną kartą ten išbuvome dvi 
savaites, kitą arti keturių. Malo
ni vieta. Su prel. Mincevičiumi 
susirašinėjame. Tai gabus ir 
darbštus žmogus. Nusiunčiu jam 
žurnalų, knygų. Kai tekėjo mū
sų duktė, pasiuntėme jam kvie,' Cumming?, Snodgrass’ 
timą atvykti į vestuves. Dėl dide-' 
lio nuotolio atvykti negalėjo, bet 
net dovaną prisiuntė.

Turėjau progos susipažinti su 
tėvu Leonardu Andriekumi. E- 
su JAV poetų draugijos pirmi
ninkas, ir pereitais metais mes 
turėjome vakarą, skirtą lietuvių 
poezijai. Tėv. Andriekus atvyko 

; su paskaita, su savo poetinės 
kūrybos ištraukomis. Tai buvo

i 
viloje.

tokius poetus, kaip Frost, Robin-| už veikalą “In the Moming 
son, 'Williams, Jefferš, Millay. Light”. Antrą premiją gavau š. 
Neturime ko gėdytis. Nesame m. gegužės 28 d. iš Žydų filant- 
ant kalno, kaip buvome, bet ne- ropų federacijos. Premijos pasky

rimo rašte sakoma: “Jis pavaiz
davo geriau negu kas kitas žydų 
šeimos ir bendruomenės gyveni
mo pozityvius aspektus”. Esu pir
masis, gavęs šią premiją. Galiu 
dar suminėti, jog esu vienu iš pa
tarėjų “Who is Who” redakcijo
je-

— Ką dabar spaudai ruošiate?
— Rudenį išeis devintas to

mas, pavadintas “Winter Twi- 
light”, romanų serijoje, kur va-

šame ir dauboje. Tarp naujes-
■ niųjų’ kūrėjų suminėtini Aiken,

— O kokius garsiuosius ame
rikiečius prozininkus norėtumė-

i re suminėti?
— Faulkner, Hemmingutay, 

O’Connor; iš gyvųjų — Kali- 
sher.

— Chicagoje neseniai mirė po
etas Rago. Ką apie jį pasakytu
mėte?

— Tai buvo labai geras žur- Į dovaujantis charakteris yra Po- 
nalo “Poetry” redaktorius. Pui- lonsky. Prieš tai bus novelių rin-

gas anglų kalba, jis su manimi 
palaikė dar glaudesnį ryšį. Esu 
parašęs apie 40 įžangų jo leidžia
moms knygoms. Per jį pamilau 
ir lietuvių literatūrą. Atrodo, kad 
Dievas myli mažas tautas. Jos 
duoda nuostabių dalykų. Prisi
minkime tik Graikiją, Palesti
ną, Daniją, o taip pat ir Lietu
vą. Net ir didžioji Italijos, Vo
kietijos literatūra gimė tada, kai 
jos buvo išsiskaidžiusios į mažas 
valstybes.

— Kokie lietuvių kūriniai y- 
pač atkreipė jūsų dėmesį?

— Mane labai žavi jūsų liau
dies pasakos. Jūs taip dideli šio
je srityje, kaip rusai su Krylovu 
ir prancūzai su La Fontainu. Lie 
tuviai taip pat davę gerų sa
tyros kūrinių. Man giliai atmin
tin yra įstrigę Kudirkos “Tilto at
siminimai”. Įspūdingas, pavyz
džiui, yra ir Gliaudos romanas 
“Namai ant smėlio”. Baronas y- 
ra irgi gerų dalykų parašęs. Mėgs 
tu jo paskutinę knygą “Trečioji 
moteris”. i

— Kokį Jums įspūdį daro lie
tuvių poeziją?
— Šiek tiek jos skaičiau, bet ge

rai nepažįstu ir nenoriu kalbėti 
apie tai, ko nežinau. Esu skaitęs 
Landsbergio poezijos ir dramos 
kūrinių, ir pasakysiu, kad juos 
mėgstu.

— Kokias norėtumėt duoti 
sugestijas lietuviams rašytojams?

— Rašyti! Manau, kad jie ga
lės ir turės padaryti stambų įna
šą ne tik lietuvių kūryboje, bet 
ir praturtindami Amerikos litera
tūrą. Juk armėnai, skandinavai, 
žydai ir eilė kitų mažumų yra da
vę ryški; įnašą į Amerikos litera
tūrą. Esu tikras, kad lietuviai ga
lės duoti net didesnį įnašą.

— Kokį Jums daro įspūdį ang
liškieji lietuvių kūrinių vertimai?

— Nemoku lietuvių kalbos ir 
negaliu palyginti, kaip jie tikslūs. 
Tačiau angliškas vertimo tekstas 
yra sklandus, tinkamas skaity
bai. Ir tą galiu pasakyti beveik 
apie visus per paskutinius 15 
metų j anglų kalbą išverstus lie
tuvių kūrinius.

— Ką Jūs siūlytumėt parink
ti vertimams ateičiai?

— Duokite pavyzdžių iš visų 
savo kūrybos sričių, o ypač liau
dies pasakų, beletristikos. Turėsi
te pasisekimo. Sunkiau yra vers 
ti poeziją. Beje, ypač turiu pa
girti lietuvių enciklopediją. Tuo 
jūs galite didžiuotis.

— Ar Jūs nemanote, kad kar
tais kuris nors lietuvio kūrinys

I

kiai redagavo. Jau jis turėjo būti kinys. Po to seks trečia mano 
bet poezijos knyga ir tomas ištrau

kų iš mano dienoraščio.
— Koks dabar iš amerikiečių 

galėtų būti sekantis Nobelio lite
ratūros premijos laimėtojas?

— To negalima pasakyt. Bi
jau spėliot.

— Kaip vertinate hipių poe
ziją?

— Jų pirmaujantis rašytojas 
yra Ginsburgaš. Tai tragiška fi
gūra. Jis turi sugebėjimų, bet tiek 
veržiasi atrodyti “išsilaisvinęs” iš 
praeities tradicijų, kad jis sako ir 
daro daug paikų dalykų. Saky
čiau, kad visas hipių sąjūdis ne
davė nei vieno gero poeto.

— Kokius linkėjimus norėtu
mėte pareikšti lietuviams ir Lie
tuvai?

— Tikiu, kad netolimoje atei 
tvje lietuvių literatūra pasidarys 
taip plačiai gerbiama už savo 
vertybes, kad pirmą kartą lietu
vis rašytojas gaus Nobelio premi-

universiteto profesoriumi, 
mirtis pakirto. Jis savo paties po
etine kūryba nebuvo tarp pir
maujančių. L ..
— Kuriuos iš Amerikos katali

kų rašytojų, pirmiausia suminė
tumėte?

O’Connor; Kitas — konver
titas Tennessee Williams. Taip 
pat konvertitas . Rpbert Lojvell. 
Šių ir kitų vardai yra žinomi li
teratūros sluoksniuose.

:—Jūs pats, berods, neseniai e- 
sate laimėjęs premiją už savo kū
rybą?

—■ Laimėjau neseniai dvi pre-

bos už geriausią 1968 metų kny
gą apie žydų gyvenimą — “Me- 
mory of Autumn”. Esu vieninte
lis, kuriam ši premija jau buvo 
paskirta antrą kartą. Pirmą kar
tą ji man buvo paskirta 1954 m.

Šią, antraštėje pažymėtą pro- j 
gą organizuoja Chicagos Pietva
karių meno taryba, bendradar- j 
biaudama su Amerikos Architek-! 
tų institutu (AIA), Illinois Tech
nologijos institutu (UT), Per- 
kins and Will, Talman Savings 
ir kitomis architektų, inžinierių, 
statybininkų ir finansininkų įstai 
gomis bei firmomis. Šios progos | 
tikslas ir uždavinys: trijų dienų i 
seminaras — programa birželio i 
13, 14 ir 15 dienomis, kurios me- Į 
tu bus paskaitos, diskusijos ir ga-1 
limybė pamatyti Vidurio Ameri
kos architektūros naujausius pa
vyzdžius modeliuose, fotografijo
se ir skaidrėse.

Birželio 13 dieną, 7 vai. vak. 
bus uždara sesija (tik su pakvie
timu) architektams, statybinin-j 
kams, inžinieriams, nekilnoja-1 
mojo turto agentams, bendruo
menės vadovams ir spaudos at
stovams. Šioj sesijoj bus proga 
dalyviams susipažinti, pamatyti 
dail. Jameikienės skaldyto stiklo 
vitražus ir kitus eksponatus, ypa
tingai fotografinę 100 Chicagos 
pastatų parodą, ir išgirsti dvi A- 
merikos Architektų instituto na
rių paskaitas šiomis temomis: 
“Namai ir jų problemos mieste” 
ir “Architektūra ir dolerio klau
simas”.

Birželio 14 dieną, 7 vai. vak. 
bus vieša sesija bendrai publikai, 
kuri prasidės diskusija: “Gyve
namos apylinkės pastovumas”. 
7:30 vai. vak. bus antra diskusi
ja: “Gyvenamos apylinkės page
rinimas”. 8 vai. vak. visos paro
dos ir eksponatai bus atviri bend
ram apžiūrėjimui.

Birželio 15 dieną bus dviejų 
dalių programa. Nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro visos paro
dos ir eksponatai bus atviri bend
ram publikos lankymui. 7 vai. 
vak. Amerikos Industrinių archi
tektų sąjungos nariai diskutuos 
įvairius apartamentinių namų 
statybos bruožus. 7:30 vai. vak. 
Peter Pointer iš Illinois Techno
logijos instituto kalbės apie 
“Svarbesnių pasikeitimų galimy
bes senose miesto apylinkėse”. 
Po šios paskaitos ir diskusijos vi
sos parodos bei eksponatai vėl 
bus atviri publikos apžiūrėjimui. 
Be dail. Br. Jameikienės šiame 
seminare iš lietuvių dar dalyvaus 
architektai Albertas Kerelis ir 
Jonas Mulokas.

Architektūra ir šiandieni
niai jos siekiai gali būti įdomūs

dėl įvairių priežasčių. Pirmiau
sia, šis seminaras sudarys progą 
profesionalams, kurie yra tiesio
giniai surišti su praktinėmis sta
tybos, interjero ir dekoracijos

Dail. Bronė Jameikienė, kurios 
darbų parodą rengia Chicagos Piet
vakarių įmeno taryba, bendradar
biaudama su Amerikos Architektų 
institutu ir Illinois Technologijos 
institutu.

problemomis, susitikti, susipažin
ti ir pasidalinti šios svarbios ir 
plačios srities vėliausia informa
cija.

O bendroji publika turės pa
rankią progą užgirsti specialistus, 
pasisakančius konkrečiais staty
bos, perstatymo, interjero, senų 
pastatų pagerinimo klausimais, 
ir pamatyti įvairias parodas bei 
architektūrinius eksponatus.

kr.

• Algirdo Grigaičio nuotrau
kų paroda šiandien (birželio 7 
d.) atidaroma Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, .4012 Archer 
Avė., Chicagoje. Paroda mu
ziejuje tęsis iki liepos 11 d. Lan
kymo valandos kasdien nuo 1 
vai. popiet iki 4 vai. 30 min.

Algirdas Grigaitis, kurio me
niškomis nuotraukomis puošiasi 
ir mūsų laikraščio puslapiai, y- 
ra vienas iš pirmaeilių ir kūry
bingai besireiškiančių foto me
nininkų. Fotografuojamas ob
jektas jam visada tarnauja iš
raiškingam savęs išsakymui. Y- 
pač įspūdingus efektus A. Gri
gaitis išgauna, fotografuodamas 
tamsoje. Ne vienam savo darbe 

'jis, fotografuodamas realius ob
jektus, pasiekia tiesiog surrealis- 

, tinio abstrakto efektų. Vienoje 
vietoje ir vienu kartu dabar pa
matyti didesnį kiekį Algirdo Gri- 

I gaičio darbų yra reta ir maloni 
proga.

• Apie vokiečių nacionalso
cialistinį genocidą Lietuvoje vei
kalą ruošia dr. Domas Jasaitis. 
Knygoje bus plačiau nušviestas 
žydų naikinimas Lietuvoje ir lie
tuvių pastangos nelaimingiesiem 

Į padėti. Turį tuo reikalu medžia
gos ar galį suteikti kitų informa
cijų, prašomi rašyti adresu: Dr. 
D. Jasaitis, 220 No. Seventh 
Avė., Mount Vernon, N. Y. 
10550.

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
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Bronė Jameikienė Paukštė
(Vienas vėliausių dailininkės skaldyto stiklo darbų, kuris bus išstatytas 
jos parodoje Lourdes aukštesniojoj mokykloj birželio 13, 14 ir 15 d.)
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— Kas verčia taip manyti?
Nesakyčiau, kad manau, 

bet viliuos. Lietuvių literatūra, 
kurią skaičiau, yra pirmos klasės. 
Kai kurie lietuvių romanai yra 
taip geri, kaip Nobelio premija 
apdovanotųjų Šėmos Lagerloef 
ir Knuto Hamsuno.

— Ar rasite laiko ir noro su 
lietuviais bendradarbiauti ir a- 
teityje?

— Turiu viltį ateityje su lie
tuviais bendradarbiauti daugiau, 
negu iki šiol, nes gi aš mėgstu 
lietuvių literatūrą. Jei nemėg
čiau, nebūčiau tiek sugaišęs prie 
jos Lietuvių kūryboje yra daly
kų, turinčių aukštą literatūrinę 
vertę.

— Ką turėtume daryti, kad lie
tuvių literatūra būtų daugiau ži
noma ]AV-se ir pasaulyje?

— Rašyti vertingus kūrinius ir 
versti į 
lietuvių 
verš ir 
kaip ji 
dų literatūrą šiame krašte ilgai 
mažai kas kreipė dėmesio, o da
bar vargu ar rasi laikraštį, ku
ris jų veikalų nediskutuotų.

Platinkite “Draugę”.

PLYMOUTH, VALIANT, CIIRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515
800 vartotu ii* gerame stovyje automobilių — 

plrksite labai pigiai — urmo kaina

anglų kalbą. Tikiu, kad 
literatūra netrukus prasi 
žmonės ją vertins taip, 
to nusipelno. Pvz į žy-

• Lituanistikos institutas pla
nuoja naujus savo prezidiumo 
rinkimus. Labai galimas daly
kas, kad naujasis prezidiumas 
bus išrinktas iš Philadelphijoje ir 
Washingtone gyvenančių litua
nistų. Šiuo metu institutui vado
vauja dr. Aleksandras Plateris.

sąskaitos
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J. VENCKUS S.J.

10, 1968 
Maceinos 
Teilhard

/. DA/NAUSKAS

“Aiduose” (Nr. 8,9 ir 
m.) pasirodė dr. Ant.
straipsniai apie Pierre
de Chardin. Jis savo straipsnius 
pavadino Religija ir evoliucija. 
Dar pridėjo pastabą ar prierašą: 
Kritinės pastabos Teilhard de 
Chardin pasaulėžiūrai. Be abejo, 
dr. Maceina, būdamas didelis ir 
žymus filosofas, yra labai tikęs 
turėti savo mintis apie Teilhard 
de Chardin, todėl šito straipsnio 
autorius, tebūdamas tik šioks 
toks gamtininkas, nė kiek nema
no su juo eiti į diskusijas ir svars
tyti, ką Chardin, kaip katalikas 

į ir gamtininkas, neturėjo sakyti ir 
ką privalėjo geriau pasakyti ir 
parašyti. Kiekvienu atveju, de 
Chardin pasidarė labai žinomas 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų sluoks
niuose, pasauliečių ir dvasiškuos 
tarpe. Yra kunigų, kurie naudo
ja de Chardino veikalus savo pa
mokslams, paskaitoms ir dvasiš
koms konferencijoms, kartais per 
studentų pamaldas net bažnyčio
se skaitomus.

Dr. Maceina Chardinui priki
ša: 1) kadangi žmogus visas 
(kūnu ir siela) yra kilęs iš gam
tos, tai jis nėra tiesioginis Dievo 
kūrinys. 2) nebūdamas tiesiogi
nis Dievo kūrinys, žmogus netu
ri Dievo kaip savo Tu. 3) netu
rėdamas Dievo kaip savo Tu, 
žmogus negali turėti nė religijos 
kaip asmeninio santykio su Die
vu. 4) evoliucijos Dievas tad nė
ra ir negali būti religijos Dievas.

Šitos mintys, kaip pats autorius 
rašo, patiko dviem pasauliškiam: 
dr. J. Griniui (Muenchen’e) ir 

Mačerniui (Buenos Ai
rėse). Dr. Grinius rašęs: “Man 
visai netikėtas ir labai taiklus, 
gal nuostabiai gilus ir kritiškas, 
buvo pasisakymas dėl Teilhard 
de Chardin. Po Tavo žodžių 
man dabar aišku, kodėl Bažny
čia nebuvo davusi savo impri- 
matur, kol Teilhard de Chardin 
buvo gyvas”. Tos pačibs mintys 
patikusios ir dr. Mačerniui, ku
ris žadąs panaudoti jas savo is
paniškai parašytoje knygoje. Bet 
dr. Maceina nenutyli, kad yra ir 
kitaip mąstančių apie Teilhardą, 
kaip tėvas pranciškonas Ambro- 
zijus Prakapas, kuris teisėtai, 
kaip kunigas ir teologas, gali pa
sisakyti, kas yra katalikiška, 
ne. (1968, Nr. 8, psl. 337)

40 metų sieke to, ką vėliau Va
tikano II susirinkimas pripažino 
leistinu ir teisėtu.

DRAUGAS, SeStadlenis, 1969 m. birželio mėn. 7 8. B

“University of California 
Press” leidykla (1966 m.) išlei
do veikalą “Ancient lndo-Euro- 
pean Dialects” su tekstais raši
nių, kurie buvo pateikti Indo- 
Europinės lingvistikos konferen 
cijoje, įvykusioje 1963.IV.25-27 
d. Califomijos universitete, Los 
Angeles mieste. 247 psl. knygo
je patiekta 14 studijų - paskaitų. 
Leidinį spaudai paruošė Califor- 

■ nijos universiteto profesoriai-kal- 
bininkai Henrik Birnbaum ir Ja- 
an Puhvel.

Tarp tų studijų yra ir (139- 
151 psl-) prof- A. Senno rašinys: 
“Relationships of Baltic and Sla- 
vic”, kuriame jis, polemizuoda
mas su profesoriais - kalbinin
kais: vengru Oswald Szemeren
yi, rumunu Manu Leumann, 
prancūzu Andre Vaillant (Vaka
rų Europos autoritetas slavistiko
je), lenku Kurylovvicz, užgin
čija jų teigimus, kad baltų bei 
slavų kalbos ilgiausiai iš visų in
doeuropiečių kalbų išlaikiusios 
tarpusavio bendrumą. Vaillant 
teigiąs, kad baltų-slavų bendru
mą suardė tik gotų kraustymasis 
nuo Baltijos pakraščių į Rytus, 
Juodosios jūros link, prasidėjęs 
antrajame šimtmetyje po Kris
taus. Vaillant taip pat manąs, 
jog Plinijaus bei Tacito minimi 
“Venedai” buvo balto-slavų pro- 
tautė (Urvolk), bet jis, t__
Sennas, pamiršo Tacito aisčius 
(Aesti), kurie neabejotinai bu
vo baltai-prūsai. Tiesa, Tacitas 
aiškaus vaizdo neduoda, nes vie
name savo veikalo “Germania” 
skyriuje mini aisčius (Aesti), gi 
kitame — venetus, kaip gentis, 
gyvenusias tame pačiame Balti
jos pakraštyje. Keistoka tik, kad 
graikas Claudius Ptolomėjus (gy 
venęs Aleksandrijoje apie 140 m. 
po Kr.) gana smulkiai išvardin
damas Baltijos pajūryje gyvenan
čias tautas, aisčių nemini- Vis 
dėlto, sprendžiant iš tų tautų į- 
pročių aprašymo, mano Sennas, 
galima padaryti tik vieną spren
dimą: Tacito aprašytieji, gintarą 
žvejojantieji aisčiai Ptolomė
jaus yra vadinami “Ouenedai”. 
Ptolomėjus juos ’aiko pagrindi
ne tauta, gyvenusia tame (tarp 
dabartinės Dancigo įlankos ir 
Kuršių marių) plote. Gotai pas 
Ptolomėjų yra lokalizuojami že
miau venetų, išilgai Vyslos upės. 
Šešto šimtmečio Istoriografas Jor
danas užrašė, kad gotų karalius 
Hermanarichas IV šimtmetyje 
po Kr. užkariavo venetus (kurie 
buvo žinomi Venetų, Antų, Scla- 
venų vardais) ir aisčius.

Neabejotina, kad Vaillant’o

nurodytu laiku nebuvo jokio 
baltų ir slavų esminio, pradinio 
bendrumo- Dar labiau, sako Šen 
nas, reikia paneigti Vaillant’o 
teigimą, jog tarp šiandieninių sla
vų ir baltų kalbų skirtumas esąs 
nedidesnis kaip tarp švedų ir vo
kiečių kalbų- Anot Senno, vokie
tis inteligentas, ir nemokėdamas 
švediškai, galįs šiek tiek nusivok
ti švediško teksto prasmėje, gi 
joks slavas inteligentas nieko ne
supras, skaitydamas lietuvišką 
ar latvišką tekstą. Yra skandalin
ga (shocking), tvirtina Sennas, 
kad toks mokslininkas galėjęs pa
skelbti tokį niekuo nepamatuotą 
teigimą. Neabejotina tačiau, kad 
Tacito “Aesti” ir Jordano “Aes
ti” yra tie patys Baltijos pakraš
čio gyventojai, apie kuriuos vė
liau liudija ir Wulfstanas. Tai 
indoeuropiečių savita tauta, ku
rios tik dalis gyvenusi pajūryje, 
gi kitos baltų gentys gyveno šim
tus mylių žemyno gilumoje, į 
šiaurę nuo Pripetės pelkynų.

Sennas primena, kad jau 1911 
m. Sobolevskij (rašiny “Kur gy
veno lietuviai?”, K. Būga, Max 
Vasmer, o pastaruoju metu V. 
N. Toporov ir O. N. Trubačev 
(Aukštutinio Dniepro baseino | Reikia atvirai pasakyti> kad ev0. 
hidronimų lingvistine analize) . liucija> kaip j; tada buv0 dėst0.

dr. J.

kas

Kodėl tokios skirtingos pažiūros?

Darbingiausias Teilhardo lai
kotarpis buvo tie metai, kada po
piežiais buvo Pijus XI ir Pijus 
XII. Ypatingai savo griežtumu 
pasižymėjo Pijus XI. Paimk tik 
jo encikliką apie gimimų tvar
kymą Casti Connubii. Tada ne 
tik gamtininkams, bet ir Šv. Raš
to tyrinėtojams nebuvo lengva.

ir kiti pakankamai pateikė įro
dymų apie baltų, kaip savitų 

sHa‘ko ' genčių, gyventas vietas. To pa- 
| ties Tacito žiniomis, slavai pir
majame mūsų eros amžiuje gy
veno apie Vyslos upės vidurį, į 
pietus nuo Pripetės upės, į vaka
rus nuo Dniepro upės ir j šiau
rę nuo Karpatų kalnų. Jokio te
ritorinio bendrumo tarp 
bei slavų, ypač jau tuo 
nebuvo-

Sennas taipgi primena, 
prof. A. Salys rašinyje “1 
Languages”, tilpusiame Encyclo 
paedia Britannica 3 t., labai pa
grįstai įrodo, jog tų dviejų (bal
tų ir slavų) lingvistinių grupių 
kalbinis panašumas paaiškina
mas tuo, kad jos išsivystė iš dvie
jų indoeuropiečių kaimyninių 

•dialektų- Vis dėlto senųjų baltų 
kraustymasis, įvykęs apie 2000 
metus prieš Kr., visai nutraukė 
jų ryšius su senaisiais slavais. Gi 
tai privedė prie visiškai nepri
klausomos lingvistinės abiejų 
grupių raidos. Tik apie 600 me- tuvių. Gi toponiminės studijos 
tus po Kr. baltai vėl susidūrė su , rodo, kad apie šeštąjį šimtmetį 

po Kr., t. y. iki to laiko kai lat
viai pasiekė Latgalę, rytinę da
bartinės Latvijos dalį, nebuvo jo
kio ryškaus skirtumo tarp lietu
vių bei latvių kalbų. Iš viso, sako 
Sennas, negali būti jokios kalbos 
apie kokią nors ano laiko bend
rą baltų-slavų prokalbę.

baltų 
metu,

kad 
Baltic

slavais. Bet tai buvo dviejų ne
priklausomų kalbinių grupių 
kontaktai, kurie savo ruožtu ga
lėjo turėti tik tarpusavės įtakos.

Sennas prileidžia, kad lietuvių 
kalba, ilgus šimtmečius būdama 
slavų kaimynystėje, buvo jų įta
kojama. Bet apie tai reikia kai

bėti, anot Senno, ne kokios bend
ros prokalbės prasme, o tik di
desnio ar mažesnio dviejų skir
tingų ir savarankiškų kalbų vie
na kitos poveikio prasme-

Toliau prof- A. Sennas užgin
čija Szemerenyi (kuris daugiau
sia remiasi lenkų kalbininku Ku- 
rylowicz’iu) balto-slavų “inno- 
vacijas”, tariamai liudijančias a- 
pie tų kalbinių grupių bendru
mą. Tokių “bendrumų” Szeme
renyi randa net keturiolika. Pro
fesorius A. Sennas prikiša Sze
merenyi, kad jo pateikti duome
nys apie balto-slavų palataliza- 
ciją (priebalsių miništinimas, pa
keliant liežuvio vidurinę dalį 
prie gomurio) gali būti pagrįsti, 
tik slavų kalbomis. Bet ypač lie
tuvių kalbai šitai visai netinka. 
Latvių kalba, ilgus šimtmečius į- 
taigota rusų bei slavų kalbų, gal 
ir turi daugiau tokios rūšies a- 
tatikmenų, bet jokiu būdu ne lie-

mą pasauliečių universtitetuose 
žodžiu ir raštu, Vatikane, popie
žiaus kongregacijose, nebuvo ma
loni ir todėl nepriimtina. Ir šio 
straipsnio autoriui nebuvo leista 
dėstyti evoliuciją viename Filo
sofijos fakultete Madride. Niekas 
tada nemanė Vatikane, kad de 
Chardino dėstoma evoliucija yra 
kas nors geresnio, tuo labiau, 
kad tą įtartina mokslo šaką dės
tė toks temperamentingas ir iš
kalbus profesorius, kaip Teilhard 
de Chardin, kuris iš motinos pu
sės giminiavosi su tokiu ugnin
gu Voltaire, o iš tėvo pusės su 
genialiu mokslininku, religiniu 
mistiku Pascal’iu.

Ilgai netrukus, Teilhardui bu
vo atimta katedra, jis buvo pa
šalintas iš profesūros, nežiūrint 
tokio didelio pasiruošimo Sorbo- 
nos universitete ir tokio aukšto 
titulo Ph. D. (filosofijos dakta
ro). Visa tai tada jam pačiam ir 
jo Jėzuitų ordinui turėjo atrody
ti kaip didelė nelaimė ir didelis 
pažeminimas. Bet šitai moksli
ninko studijoms išėjo tik į gerą. 
Chardinas buvo išsiųstas į Kini
ją, kur jis dalyvavo antropologi- 
niuos kasinėjimuos. Ten ir buvo 
atrastas tas garsusis Sinanthro- 
pus (kinų žmogus) 1930 m. 
Chardihas taipgi buvo pasiųstas 
ir į Pietų Afriką, kur matė ir 
Australopithecus 1936 m., ku
ris jau yra labiausiai panašus į 
šių laikų žmogų ir kuris jau var
tojęs įrankius. Australopithecus 
yra iš Pleistoceno, kvartero tarp
snio, besitęsiančio dabar jau dau
giau kaip vieną milijoną metų.

Teilhard, kaip katalikas

Šitas klausimas yra itin svar
bus Teilhardo raštų vertinime. 
Jeigu kas įrodytų, kad jis buvo 
prastas katalikas, tada ir jo raš
tai pasidarytų kur kas labiau įtar
tini. Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad Teilhard, kaip paleontolo
gas parašė apie 170 grynai moks
liškų savo specialybės straipsnių. 
Tai yra originalios moksliškos 
studijos, mokslininkų labai ver-

tinamos. Vatikanas prieš tuos jo 
raštus niekados nieko nesakė, bet 
įtarinėdavo tik tuos raštus, kurie 
buvo susiję su evoliucija. Anų lai
kų Sanctum Officium (dabar Ti
kėjimo ir mokslo kongregacija) 
išleido 1962 m. birželio 30 d. Mo- 
nitum, perspėjimą (Actą Aposto- 
licae Sedis 54, (1962) psl. 526), 
kuriame Kongregacija perspėja I

J

Teilhardo santykiai su
Bažnyčia

■•c
Jo didžiausias nuopelnas 

kad jis buvo ir pasiliko savo or
dino ir Vatikano viršininkams 
ištikimas. Jo kasinėjimų darbo 
draugai, sužinoję, kad jis, de 
Chardin, negali spausdinti savo 
veikalų todėl, jįpg negauna im- 
primatur, jam tikrai patarė ap
leisti Jėzuitų ordiną ir net mes
ti kunigystę. Jis tačiau to nepa
darė. Tokio masto mokslininkas, 
jis bet kur būtų galėjęs gauti pro
fesoriaus vietą. Toks Teilhardo 
pasielgimas, religiniai, dvasiniai 
ir asketiškai imant, yra labai 
aukštai vertinamas, tai jo religi
nės ortodoksijos bene geriausias 
įrodymas. Gal čia ir glūdi pas
laptis, kodėl kunigai jį taip ger
bia. Yra be galo įdomu, kad Teil
hard de Chardin jau prieš 30-

yra,
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Sacred Heart strives to bring out the best in every boy by help- 
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self-respect and generosity.

RESIDENT GRAMMAR SCHOOL FOR
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A 20-acre campus offers ample facilities for a well-balanced 
athletic program. T\yo large rereation areas and a spaious gym 
provide facilities for indoor activities including pool, ping pong. 
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN
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žmones, kad nesivaikytų naujo
viškų de Chardin mokslų, bet 
savaime tų raštų nepasmerkė.

Paryžiaus arkivyskupas, kar
dinolas Feltin, dar 1961 m. la
bai išgyrė Teilhardą, pavadin
damas jo pasaulio viziją nuos
tabia ir žavinga, minėdamas “vi
suotiną viziją, kur medžiaga ir 

(Nukelta j 7 psl.)
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n DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 7 d.

Nauji leidiniai
kad savęs iš savo tautos neišsky-1 
riau. Ir dabar rašau, kad tikiu. 
Jei mano tauta nežuvo 18 - 19 
amžiais, jei jos nesunaikino as
menybės kultas, tai ji gyvens, tai 
ji klestės per amžius... Ten links
ta ir šios elegijos...”

• PENKTOJI PRADALGE
Literatūros metraštis Redagavo

• Jonas Aistis, MILF0RP0 
GATVĖS ELEGIJOS. Nidos 
knygų klubo leidinys Nr. 70’, 19- 
69 m. Knyga 200 psl. Kaina: 
klubo nariams — minkštais vir
šeliais 10 šil., arba 2 dol, arba 
DM 6; kietais — 14 šil. arba 3 
dol., arba DM 8.40. Nenariamsi 
— 25 proc. daugiau. Leidinys! 
gaunamas ir “Drauge”.

Kas nežino Jono Aisčio, kaip K. Barėnas. Nidos knygų klubo 
vieno ryškiausių tarpkario ir po- leidinys Nr. 71, 1968. Metraštis 
kario metų mūsų poetų. Tačiau 412 psl. Kaina: klubo nariams- 
ne kiekvienam greitai Sauja gal- — minkštais viršeliais 12 šil., ar- 
von mintis, kad jis yra mūsuose ba 2.50 dol., arba DM 7; kie- j 

tais — 16 šil., arba 3.00 dol., ar-j 
ba DM 9. Nenariams — 25 proc. 
daugiau. Metraštis gaunamas ir 
“Drauge”, tačiau tik 
viršeliais.

Reikia vien stebėtis 
riaus K. Barėno kietu 

imu ir Kantrybe. Ir pačia geriau- 
I šia prasme. Juk vargu ar daug 
buvo mūsuose optimistų, kurie

taipgi vienas iš retųjų kultūri
nės temos publicistų, vienas 
šmaikščiausių ir patraukliausiai 
skaitomų mūsų eseistų, užgrie
biančių kultūrinius bei visuome
ninius, šiandieninius ir istori
nius, tačiau didžia dalimi liki- 
minius ir gana ryškius visų prob
lemų aspektus. Daug, o ne vienu 
atveju ir gana kontroversinių 
minčių sukelia skaitytojui šie Jo- kadaise, pirmam “Pradalgės” to-1 

mui pasirodžius, būtų tikėję, kad 
ji gyvuos ir po penkerių metų, 
kad penktoji išeis net stipresnė 
už ankstesniąsias. Tačiau “ste
buklas” įvykęs. Redaktorius me
tai po metų kirto šias “Pradal
ges”, per daug nesisielodamas dėl 
vieno ar kito nepasisekimo, “ne
imdamas galvon” net gana kri-> 
tiškų leidinio vertinimų, o at
kakliai darė, kas mūsuose dar ga
lima padaryti.

Žinoma, ir “Penktojoje Pra
dalgėje”, kuri išvaryta net per 
keturis šimtus puslapių, yra ir ge
riau ir blogiau pavykusių užkir
timų, ir visi jie yra portretiniai 
mūsil literatūrinio gyvenimo ir 
šiokie ir anokie bruožai. Net ir 
tie autoriai, kurie lig šiol “Pra
dalgėse” nesiteikė pasirodyti, sa
kytume, jau pačiu savo tylėjimu 
kalba, liudydami “Pradalgės” ė- 
jimo atveju tam tikrą šiandieni
nio mūsų literatūrinio gyveni
mo kasdienybę.

“Penktoji Pradalgė” šį kartą 
skaitytoją tikrai daug kuo pa
trauks ir pririš. Kiekvienas ten 
galės šio to pasirankioti pagal sa
vo skonį, nors reveransų prieš 
aiškią neliteratūrą šį kartą pada
roma kur kas mažiau negu anks
čiau. Priešingai, šį kartą metraš
čio puslapiuos atspausdinta to
kių poezijos, prozos bei literatū
rinių essay pavyzdžių, kurie ne
bus vien tik su perskaitymu pa
mirštami. Štai, sakysim, čia tik 
vienut vienintelis Aisčio eilėraš
tis “Išėjusiai”, bet jis yra toks 
mūsų Šiandieninės poezijos per
las, kad “Pradalgės” savo ėjimą, 
vaizdžiai sakant, galėtų pateisin
ti vein tik šio eilėraščio paskelbi
mu. Arba vėl kokie šviežiai stip
rūs naujos mūsų beletristikos pa
jėgos Eduardo Cinzo “Moriso

no Aisčio raštai. Po šio žanro jo 
knygų pasirodymo visada mū
suose būdavo aptingusioji visuo
menė išjudinama, suneramina
ma, perpučiama nauju vėju.

Tai tardami, čia turime gal
voj dar nepriklausomoje Lietu
voje 1935 m. išleistą straipsnių 
knygą “Dievai ir smūtkeliai” ir 
jaut’ Amerikoje prieš gerą dešimt
metį Terros dovanotus portreti
nius prisiminimus “Apie laiką ir 
žmones”.

Dabartinės “Milfordo gatvės 
elegijos” yra išaugusios iš akivaiz
džios ir šiandieninės mūsų tau
tos ir mūsų bendruomenės tikro
vės. Rašytojas ne vienoje vietoje 
skaudžiai atidengia mūsų tautos 
ir mūsų pačių didybę ir menkys
tę, praeitį susieja su dabartim, 
žmogiškąjį Aš suriša su tautos li
kimu taip, kad skaitytojas negali 
likti pats abejingas knygoje ke- 
liapių problemų atžvilgiu.

Dėl tokio nuogo atvirumo ir 
problemų karštumo Jono Aisčio 
šio pobūdžio raštai visada susi
laukia gyvo atgarsio, žmonėms 
pasisakant už ir prieš. Reikia tad 
tikėtis, kad vandens sujudins ir 
ši knyga. O kokioj situacijoj ir 
kokiam tikėjime pasilieka po to 
pats poetas ir eseistas, tepasako 
ir šitokia “Milfordo gatvės elegi
jų” pabaiga:

“Man ne pirmiena pranašo i- 
roniškas titulas. 1935 m. esu pa
rašęs: “jei mūsų šviesuomenė, ku
rios pareiga eiti tautos priešaky
je ir vesti ją, nesusipras, tai, kar
toju, mūsų kaulai vaitos nelais
vėje”. Kiek tada mano adresu bu
vo pasiųsta kandžios ironijos ir 
piktų užgauliojimų. Deja, tai jau 
beveik įvyko man pačiam... Ar
ba, kai parašiau: “vienas kraujo 
lašas būt tave nuplovęs”. Daugis 
manė mane kitus kaltinant. Nie- Bredo užrašai”. Tai tikrai reto li-

redakto- 
užsispyri-

minkštais

Antanas Petrikonis Tapyba (arkrilis)
(Iš parodos Clevelande birželio 13—15 d.)

teratūrinio brandumo novelė ir li būti kalba apie šiandieninę 
plunksnos braižo, ir psichologi
nio gilumo, ir gyvenimiškos tik
rovės prasme. Neeilinis straips
nis yra ir Rimvydo Šilbajorio 
studijinė apybraiža apie Algi
mantą Mackų ir tobulą tremtį, 
gyvai liudijanti, kokia įdomi ga-

mūsų tremties literatūrą. Šilbajo
rį perskaičius, džiugesys vis dėlto 
maišosi su tam tikru liūdesiu, 
kad turime čia tiek mažai žmo
nių, kurie apie čionykštę mūsų 
literatūrą galėtų lygiu įdomumu 
kalbėti.

Užsiminėm čia tik tris naujų 
“Pradalgių” turinio dalykus. Ta
čiau geru žodžių galėtume jų su
minėti visą virtinę. Neabejoja
me, kad skaitytojas juos pats su- 

I siras, o paieškoti bus iš ko, kai 
metraščio viršelyje matome šiuos 
“Penktojoje Pradalgėje” rašan- 
. _—-'Ąfe1 ■■ ■ ; ' ■
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Pagerbė rašytoją A. Mapu

Neseniai Izraelio valstybė pa
gerbė rašytoją Abraomą Mapų, 
išleisdama jam specialiai skirtą 
pašto ženklą A. Mapu gyveni
mas ir darbai glaudžiai rišasi su 
Lietuva. Jis buvo gimęs 1808.1.3 

1 Kauno priemiestyje Vilijampolė
je. Jo tėvas buvo hebrajų kalbos 
mokytojas. Jau jaunystės dieno
mis įtraukė Abraomą į mistines 
studijas, išmokė keletą kalbų. Pa
augęs A. Mapu vertėsi namų mo
kytojo praktika, mokydamas sa- 

Ivo tautiečius Kaune, pakaunėje, 
Jurbarke, Raseiniuose, Vilniuje. 
Nuo 1848 m. dirbo kaip mokyto
jas Kauno žydų berniukų mo
kykloje. Mirė Karaliaučiuje 18- 
67.X.9, po nepavykusios operaci-

A. Mapu rašė hebraiškai ir y- 
ra laikomas naujosios hebrajų li
teratūros romano pradininku. Jo 
raštuose dažniausiai vyrauja bib
liniai motyvai. Pažymėtinas jo 

11852 m. parašytas pirmasis ro- 
i manas “Siono meilė”, kuriame 
jis gražiai pavaizdavo žydų gyve
nimą pranašo Izaijo laikais. 18- 
57 - 1869 m. išspausdintas jo 5 
dalių realistinis romanas “Veid
mainis”, kuriame aprašė savo: 
kartos gyvenimą mažame Lietu-I 
vos miestelyje. Romane “Vizijų! 
regėtojas” rašytojas pavaizdavo 
netikro mesijo Sabatai Cevi lai
kus. Jo rankraštis dingo rusų cen
zūros stalčiuose, liko tik keli sky
riai. Parašė ir daugiau raštų žy
dams, vadovėlių.

Tačiau lietuvių gyvenimas jo 
raštuose atgarsio nerado. Nepri
klausomybės metais viena Kauno 
Senamiesčio gatvelė buvo pava
dinta Mapu vardu. (bk)

čius autorius: Aistį, Tulauskaitę, 
Kralikauską, Katiliškį, Alantą, 
Alb. Baranauską, Šlaitą, Obcars- 
ką, Lukšytę, Cinzą, Bradūną, 
Visvydą, Rutkūną, Pažėraitę, 
Tūlį, Vaitkų, Dovydėną, Slavė
nienę, Joerg ir Šilbajorį.

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, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

SAVINGS CERTIFICATE
We Offer To Savers

per annum

Paasbook Saving*
Accounts

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

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

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

F
6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

Scvingt ctrtificatvt itiued 
♦or six month* or on« 
y««r-in minimum 
amount* of $10,000,00, 
and thtraaftar in 
multipk* of $1,000.00. 
Earning* are paid at 
maturity.

Paid Quarferly
Computed and I’aid 

aa of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Saving* corttficataa issuad 
for mx month* or one 
year-ln minimum 
amount* of $8,000.00, 
and tharaaftar in 
muttiplc* of $500.00. 
Earning* are paid at 
maturity.

PETER KAZĄNAUSKAS. PRESIDENT

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

i

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

CONSTRUCTION CO.

4457 U'eM 69tb Street
BF. 4 7482

ŠV ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISRM

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat. kiek any 
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 j 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

J

MOVING
Perkrausto baldus iš arti ii toli 

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

i

LIETUVIŲ STAIGA

PINIGAI JNEšTI
Dividendai

. t v. r. ai » v. v. 
. » v. r. lkl 5 v. v.

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

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

PIRMAD Ir KETVIRTAD. .
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD........................................ ..................

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta

------------

IVAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines — 

Checlfwriters.
Nuomoja — Parduoda —• Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
Š610 S Pulaski’Rd.. Tel 281-4111

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
N A T I O N IV I D E 

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

FULL LIFETIME GUARAN
TEE against defects in work- 
manahlp and materials and 
all normai road hazard ln- 
juries encountered in every- 
lifeday ppssenger car ūse for 
the ilfe of the original tread 
deslgn ir> accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and based on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prlces are lntended to, būt 
may not. represent approx- 
Imate eurrent average sei
lins prlces and are subject 
to cbange without notice.

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, lllinois

Telef. — GRovehill 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

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

nuomojame Ir taisome siuvimo mašinas.

ELECTROLUX 
HOOVER 
EUREKA 
KIRBY 
RIOYAL
IR KT.

BERNINA 
NECCHI 
ELNA 
VIKING 
PFAFF 
SINGER

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

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

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

Vedėjas Arvydas M. DIKINIS



Dail. Antanas Petrikonis savo studijoje, Chicagoj

Dar apie Teilhard de Chardin
(Atkelta iš 5 psl.) 

dvasia, kūnas ir siela, gamta ir 
antgamtė, mokslas ir tikėjimas 

1 atranda vienybę Kristuje”. Do- 
eumentation Catholiųue 58, 19- 
61, (psl. 1523).

suvedima į taip vadinamą grm.- 
centimetrų - sekundžių sistemą. 
Kita šaka yra matematika. Čia 
viską nulemia skaičiai. Nuomo
nių skirtumo nėra. Kitos mokslo 
šakos yra deskriptyvinės: biolo
gija, palentologija, antropologi
ja, evoliucija. Čia pirmiau yra 
hipotezė, apie kurią pradeda rin-

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 7 d. 7

Kultūrinė kronika
• Dail. Antano Petrikonio vo įkurtas Dotnuvoje jau 1922 

finalinė šio sezono meno paroda m. prof. V. Ruokio rūpesčiu. Vė- 
atidaroma Clevelande, Čiurlio-1 liau jam vadovavo N. Martino- 
nio ansamblio namuose, birželio | nis, A. ir B. Budriūnai, P. Ta- 

muliūnas. Nnuo 1960 m. cho
rui vaodvauja V. Pučinskas.

13-15 dienomis. Dailininkas pa
rodoje išstatys keliasdešimt nau
jausių savo tapybos darbų.

Dail. Antanas Petrikonis yra 
mūsuose jau pokario metais sve
timuose pasviečiuose susiforma
vęs dailininkas, profesinį pasi
ruošimą įgijęs Anglijoje ir Ame
rikos mokyklose. Meno mėgė
jams jis gerai pažįstamas iš vi
sos eilės individualių savo paro
dų didesnėse šio žemyno koloni
jose. Ne kartą jo drobės buvo 
randamos ir grupiniuose mūsų 
dailininkų pasirodymuose. Aps
čiai jo darbų puošia ir privačius 
dailės gerbėjų butus. Mūsoji pub
lika ypač mėgo ir mėgsta A. Pet
rikonio paveikslus, ypač jo eks- j 
presyvius peizažus, parodų proga j 
įsigyti.

Antanas Petrikonis yra ug
ningai temperamentingo mos
to dailininkas, savo įkvėpimo 
šaltinių ir išraiškos ieškąs kiek fi- Į 
losofinėje ekspresionizmo ir ab-1 
straktizmo potekstėje. Jo tiesiog 
iš rėmų tykštančios ir šalta ug
nim liepsnojančios kompozicijos 
sudaro gana savitą šio mūsų dai
lininko veidą. Vasaros pradžioje 
atsivėsinti šių šaltų spalvų nera
mia ugnimi klivlandiečiams bus 
dabar nepraleistinai gera proga.

• Poetas Vladas Šlaitas, gyv. 
venantis Londone, Anglijoj, yra 
parengęs spaudai napją savo ei
lėraščių rinkinį. Poetas šį rude
nį Anglijos Lietuvių klubo Chi
cagoje yra kviečiamas atvykti į 
šią didžiąją lietuvių koloniją ir 
čia dalyvauti klubo ruošiamame 
literatūros vakare lapkričio 9 d. 
Jaunimo centre. Poetas atvykti 
ta proga Chicagon jau yra suti
kęs.

• Lenkų poetų grupė gegu
žės mėn. paskutinėmis dienomis 
vėl viešėjo Lietuvoje, lankėsi Vil
niuje ir kitose vietose, kur gyve
na daugiau lenkų. Ta proga bu
vo iš Lenkijos atgabenta daug 
lenkiškų knygų, kurios buvo pla
tinamos Lietuvoje, dalijant au
torių autografus ir kitu būdu. 
Kaune lenkų rašytojai lankė vie
tas, susijusias su Adomo Mickevi
čiaus gyvenimu. Atrodo, kad jų 
kelionė buvo ne tiek literatūri
nio, kiek propagandinio pobū
džio. Jos tikslas: sustiprinti Lie
tuvos lenkus.

• Vladui Kvikliui, gydytojui 
higienistui ir Vilniaus universite
to docentui, pripažintas medici
nos mokslų daktaro laipsnis už 
jo darbą “Vaikų ir paauglių hi
gienos raida ir pasiekimai Lie
tuvos mokyklose”.

• Okup. Lietuvos architektų 
sąjungos VII suvažiavimas įvyko 
Vilniuje gegužės mėn. pabaigoje 
— birželio mėn. pradžioje. Svars
tyta įvairūs kaimo ir miesto sta
tybos reikalai.

• Kauno žemės ūkio akade
mijos choras “Daina”, gastrolia
vo Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje, 
kur pasirodė kaip darnus meni
nis kolektyvas. “Literatūra ir me
nas” neslepia, kad šis choras bu-

• Liet, studentų etnografinis 
ansamblis, įkurtas prieš vienerius 
metus Vilniaus universitete, savo 
veiklą plečia. Savo veiklos pa
grindu ansamblis pasirinko įvai
rių kalendorių švenčių, liet pa
pročių, dainų, žaidimų, prišlybų, 
vestuvių ir kt. papročių perteiki
mą, panaudojant tautosakos mo
tyvus, Gana įdomiu būdu suku
riami pasakorių, liaudies artistų 
tipai. Jaunam bet daug žadan
čiam ansambliui vadovauja A. 
Ragevičienė.

• Jono Pošakovskio rankraš
tyje “De Viris Illustribus Prov. 
Lithuaniae S.J.” (Apie žymiuo
sius Lietuvos, jėzuitų provincijos 
vyrus), kuris saugomas Jėzuitų 
ordino archyve Krokuvoj, yra ži
nių apie senuosius Lietuvos mu
zikus, jėzuitus. Tai XVII amžiaus 
muzikai: Žygimantas Liauksmi
nas, Simonas Berentas ir Marty
nas Krečmeris. Paskutiniai du ki
lę iš Mažosios Lietuvos. Archyve 
užtikta šiek tiek jų biografinių 
duomenų, tačiau mažai tėra išli
kę jų muzikinių veikalų. Iš Kreč- 
merio kūrybos išlikęs vienas opu
sas - dvibalsis motetas “Sacerdo- 
tes Dei benediete Dominum”, 
parašytas dviem sopranams, al
tui, tenorui, bosui, smuikams, 
kornetams, trombonams, pagal 
XVI-XVII a. muzikos technikos 
sistemą. Kūrinio yra du nuora
šai. Minėtas kūrinys esąs aukšto 
kompozicinės technikos lygio, ku 
pinas kūrybinio polėkio. Iš viso, 
tai įdomus mūsų senosios muzi
kos paminklas.

• Naugardo Kremliuje, galin
gos pilies kieme, stovi bronzinis 
paminklas, pastatytas rusų vals
tybės 1000 metų sukakčiai pa
minėti. Jo skulptorius M. Mike- 
šinas. Paminklas sveria daugiau 
kaip 10 tonų, aukštis siekia 15 
metrų. Jame iškaltos 129 figūros.

Greta Rusijos carų, poetų, šven
tųjų, karo vadų, iškaltos ir pen
kios lietuvių figūros: Vytautas, 
Kęstutis, Algirdas, Daumantas ir 
Gediminas. Mūsų kunigaikščių 
veidai rūstūs, didvyriai pasirėmę 
kardais.

• Vytautas Kaikaris, chemi
kas ir pedagogas, Vilniaus uni
versiteto fizinės chemijos kated
ros vedėjas, okup. Lietuvoje vis 
labiau garsėja kaip iškilus moksli 
ninkas. Jis yra paskelbęs daug 
gerų studijų iš chemijos kineti
kos, fotodichroizmo ir elektro
chemijos. Paskutinis darbas — 
“Sidabro elektronusodinimo pre- 
cesų tyrimas”, už kurį jam su
teiktas chemijos mokslų daktaro 
laipsnis.

• Mirė žymus latvių balet
meisteris. Liubeke, Vak. Vokieti
joje, balandžio 29 d. mirė pla
čiai žinomas Rygos operos ba
letmeisteris Eužens Leščevskis. 
Gimęs 1902 m. Rygoje, jau 1917 
m. Voroneže pradėjo domėtis 
baletu. Po I pas. karo baletą stu
dijavo Prahoje, Vienoje, Stokhol
me. Vėliau savo choreografijos 
pastatymais yra gastroliavęs vi
sose didesnėse Vakarų Europos 
scenose. 1953 m. ėjo Liubeko o- 
peros baletmeisterio pareigas. 
Palaidotas Liubeko Forverko ka
pinėse šalia Latvijos konservato
rijos prof. J. Vitolio kapo.

• Latviai pritaikomojo meno 
ir grafikos paroda Briuselyje, 
Belgijoj. Latvių politiniams pa
bėgėliams gerai žinomas L. Rim- 
jans “CINAS” laikr. gegužės 2 
d. praneša apie latvių meninin
kų ir grafikų dalyvavimą šioje 
parodoje, kurią ruošia Briuselyje 
Belgijos ir Sov Sąjungos kultūri
nio susiartinimo draugija. Pritai
komojo meno paviljone būsią iš
statyta 250 eksponatų: keramika, 
dekoratyvinės vazos ir gintaro iš
dirbiniai. Grafikai išstatysią 50 
savo darbų. Laike parodos bus 
demonstruojama Rygos kino stu
dijos paruošta filmą — “LATVI
JA mano respublika”. Dalyvaus 
ir tautinių šokių ansamblis Lies
ina. Atrodo, kad ši paroda bus 
meno ir propoganods mišinys.

kandidatų į žmones, bet štai kai 
kuriuose įvyko kritiškas momen
tas, arba mutacija didesnio įsisą
moninimo atžvilgiu, atsirado 
mintis, “self-conscience”. Tai y- 
ra tikra. Anot paleontologijos, 
buvo policentrizmas, t.y. žmo
gus kilo ne vienoje vietoje, bet 
keliose. Policentrizmą Chardi- 
nas laiko hipoteze. Šituo klausi- 
tnu de Chardin pataria paleon
tologams daugiau kasti, o teolo
gams daugiau galvoti. Evoliu
cijos mechanizmas, anot Char- 
dino, ėjo cerebralizacijos krypti
mi. Tai yra geniališka, kaip 
mums atrodo, Teilhardo mintis. 
— Bet tai jau atskiras dalykas. 
Apie jį vėliau.

dysi . Dievas yra visiškai kita di
mensija.

Filosofijos srityje de Chardin 
laikėsi poliariškumo, arba dua
lizmo vietoje Hegelio-Markso tri
logijos: tezė, antitezė ir sintezė. 
Jis statė prieš viens kitą dveju- 
tę: medžiaga — dvasia, neg. e- 
lektra — pozityvi elektra, šiau
rės magnetizmas — pietų mag
netizmas, vyras — moteris ir pan. 
Evoliucijoje jis laiko transformiz-

Teilhardo evoliucija
Visi žinome, kad gamtos ir me- ktis visokie faktai. Kuo daugiau 

dicinos mokslai buvo labai nuto-lir vieningiau ta hipotezė (pri- 
leidimas) faktus išaiškina, tuo 
geriau — tada tas prileidimas; mą visiškai tikru dalyku. Žmo- 
virsta teorija. Deskriptyviniuose gus kilo ne iš molio kokiu at- 
moksluos labai daug reiškia pats 3kiru dievišku aktu, bet iš gyvos, 
faktas, reiškinys ir, antra, to fak-' organizuotos medžiagos evoliu- 
to ar reiškinio aiškinimas. Mes cijos keliu, ne iš beždžionės. E- 
laikome reiškinį faktu, kuris yra vojįucjja ėjo dideliu frontu, jau

- ; - - ■ daug buvo gyvių, kurie vaikščio-
ris jokiu atveju negali būti klai- į todais patvirtintas, pakartotiniais J° ant dviejų kojų, buvo daug 
dingas, tik vienintelė galimybė eksperimentais su vienodais re-l 
yra, kad mes, žmonės, tą dieviš-' zultatais įrodytas. Dabar jau a-1 
ką mokslą nesugebame pakan-, teina fakto aiškinimas, interpre-. 
karnai suprasti. Istorijos pamoky-1 tacija, kuri jau pareina nuo žmo-; 
ti, mes turėjome atsargiau aiš- gaus inteligencijos, net nuo jo; 
kinti Šv. Raštą ir net pačios Baž- filosofinės ir religinės pasaulė- 

v' v ’ ” ” v žiūros. Evoliucijoje visiems pri- j
einami tie kaulai, tos pačios iš
kasenos, tie patys faktai, bet kiek- i 
vienas gali savaip aiškinti tuos' 
radinius, jeigu tik nori.

Kitas labai svarbus dalykas:} 
gamtininkų yra priimta gamtos; 
reiškinius aiškinti pačios gamtos 
dėsniais, niekados neprileisti čia 
jokių pašalinių jėgų, nei Dievo, ( 
nei demonų. Gamtininkai tai va
dina “mistiškomis jėgomis”. A- 
ristoteliui physika buvo gamtos 
mokslai, o kas seka po fizikos bu
vo metafizika. Dabar metalizi- 
ka, arba ontologija yra filosofinė 
spekuliacija arba filosofinis gal
vojimas, pvz. apie priežastingu
mo (principium causalitatis) pa
grindus. Mes gamtininkai (dide
li ir maži), sekdami savo gamtos 
metodus, Dievo nei įrodome, nei 
atmetame. Nei su mėgintuvėliu, 
nei su mikroskopu Dievo neįro-

1 lę nuo religijos, ne tik nutolę, 
bet daugelis jų net labai piktai

1 nusistatę prieš religiją, ypatingai 
prieš Kat. Bažnyčią. De Char
din nuo pat savo jaunystės no
rėjo suartinti tas dvi žmogiškos 
egzistencijos vertybes ir galybes. 
Bažnyčia atstovauja ir gina pa-j daugelio mosklininkų ir įvairio- 
ties Dievo apreikštą mokslą, ku- se laboratorijose ir įvairiais me-

nyčios žmonių sprendimus. Baž
nyčia visados iš mūsų gamtinin
kų laukė, kad, bestudijuodami 
gamtos paslaptis, atrastume kuo 
daugiau tiesų, kurios patvirtintų 
Kristaus reveliaciją, kad nėra 
prieštaravimų tarp Apreiškimo ir 
gamtos mokslų, nes abiejų auto
rius yra pats Dievas. Gamtos 
mokslų tyrinėtojai turi visiškai 
vadinamus, precizinius mokslus, 
kaip antai fiziką, kur viskas yra

GERIAUSIA DOVANA
I Vertingiausia Dovana 
| siųsti giminėms

I Į LIETUVĄ 
k DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Pilnai garantuota
) Jūsų giminės galės pirkti KĄ 
. jie nori, KADA jie nori ir 
I GAUS DAUG DAUGIAU už 
I juos. PER VNESHPOSYL- 
' TORG SPECIALIAS DOLE- 
) RIŲ KRAUTUVES, jūsų gi

minės gali pirkti ką jie nori — 
I maistą, rūbus, batus, medžia- 
. gas, namų apyvokos reikme- 
‘ nis, televizjos aparatus, šaldy- 
| tuvus, radijus, baldus, moto

ciklus ir beveik visa ka gali 
Į sugalvot — už LABAI NUMA

ŽINTAS KAINAS, už kainas, 
I kurios yra daug, daug žemes- 
I nės už esančias kainas. Dova- 
' nų pažymėjimai (certifikatai) 
i yra daug geriau negu gryni 

pinigai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Ir už šį patarnavi
mą NIEKO NEREIKIA MO
KĖTI ir nėra jokio paslėpto 
mokėjimo. Jūsų giminės gaus 
pilną vertę. Jei norite savo gi
mines padaryti laimingais, už
sakykite DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS per mus.
Užsisakyki t dabar. Užsisa

kykite tik per
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CORP.
125 E. 28rd Street 

New York, N.Y. 10010
Prašykite neapmokamo 
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

: P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.

Chicago, Hl. 60632. Tel. YA 7-5980

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
Sž. apdraudę nuo ugnies ir automo 

11 io pas
FRANK Z A P O L I S

3208 h West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-433S

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

IV A 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrą, “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778

Heating Contractor 
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr oondltlonlng ) 
naujus lr senus namus. Stogu 
rtnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są 
žlningal Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
1444 S. \Vestern, dlifcago 9, Hl.

Telefonas VI 7-3447.
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
Savininkas Aloyraa A. Kūniškas

PETKUS
I TĖVAS IR SŪNUS

| MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

( 2533 West 71 st Street Tel, 476-2345
C 1410 So. 50th Avė,, Cicero Tel. TO 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

y-

I < 

f—“ 
b KRPTEtniS 
b i
C . . . . . ,

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

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 J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN. ILL

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArd« 7-8401

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ- CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-IOOS

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. l'Ards 7-191)

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. UTUANICA AVĖ.___________Tel. YArds 7-1138-1139

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Virginia 7-6672
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KUGELIS GARSINALIETUVA

“Laikraštyje “Steel Labor” per 
pusę puslapio eina didelėmis rai
dėmis užrašas: “Lithuanian Ku
gelis, hot or cold” ir t.t. Ten pat 
paduotas ir receptas (Ann By- 
czynski), kaip tą nepaprastą ku
gelį paruošti. Pasirodo, kad kuge
liais Lietuvos vardą pagarsinti ga 
Įima neblogiau, negu ordinais. 
O kur dar įvairūs lietuviški bly
nai ir kiti nesulyginami gardu
mynai?

Skautės ir šventieji
Chicagos skautės nežino, ko

dėl Šv. Tėvas išbraukė iš šventų
jų sąrašo Kristoforą, bet kodėl 
išbraukė Zuzaną, tai visos pui
kiai žino.

Tavo nuo-

taip greit 
Nemačiau,

KĄ REIŠKIA ĮVAIRŪS IŠSIREIŠKIMAI
Spyglių ir Dyglių skaitytojams kęs kur einąs ar kada sugrįš, 

čia pateikiame gerą žiupsnelį į- 
vairių kasdieninių išsireiškimų, 
paaiškindami ir jų tikrą reikšmę, 
kad kiekvienu atveju aiškiai su
prastų, ką kalbėtojas turi galvo
je.

— Atsiprašau —reiškia: Ša
lin iš po kojų.

— Ar galiu tamstai padėti?— 
reiškia: Kągi čia darai?
— Pilnai įvertindamas tamstos 

nuomonę — reiškia: 
monė nieko nereiškia.

— Nežinojau, kad 
vairuoju — reiškia:
kad policininkas mane seka.

— Ji tikrai gražios povyzos mo 
teris — reiškia: Kodėl ji nenume
ta apie 50 svarų?

— Tamstos sūnelis tikras gyv
sidabris — reiškia: Reiktų jį su
pančioti ir antsnukį uždėti.

— Nepasikeitei per paskutinį 
dvidešimtmetį — reiškia: Ar ši 
riaukšlėta senukė tikrai su ma
nim užbaigė gimnaziją?

— Turiu atsisveikint; rytoj 
reiks anskti kelti — reiškia: Jei
gu ęlar reiktų pusvalandį pabu
voti, mirčiau iš nuobodulio.

— Žinau, kad tai ne mano 
reikalas — reiškia: Ar tau patiks 
ar ne, vis tiek bus mano reika
las.

— Aš ne ekspertas — reiškia: 
Tikėk manim, aš turiu daug ge
resnį išmanymą negu daugelis, 
taip vadinamų, žinovų.

— Jis svarbiame susirinkime
— reiškia: Jis išėjo, nieko nesa-

— Ieškau konstruktyvios kri
tikos — reiškia: Remki mano pa
siūlymą.

— Tiktai niekam nė žodžio a- 
pie tai—reiškia: Man irgi pana
šiai pasakė, bet kągi čia neprasi
tarus.

— Nekeičiant temos — reiš
kia (kaip jau žinot): Būtinai 
kalbėkime apie kitką.

— Tai reiks sueiti kada nors— 
reiškia: Iš tolo tave pamatęs, 
vengsiu susitikti.

— Būkime praktiški — reiš
kia: Žiūrėkime į tai tiktai iš pel
no pusės.

— Mažai ją pažįstu — reiškia: 
Broliuk, jeigu tau paporinčiau.

And.

Didysis įkvėpimo šaltinis

Vilniaus “Literatūroj ir Mene” 
įdėtas pasikalbėjimas su daili
ninku grafiku Valerijonu Galdi
ku, kur jis paklaustas ar grįš prie 
Leniną vaizduojančių 
atsakė: “Žinoma, grįšiu, 
nino paveikslas — tarsi 
kanti įkvėpimo versmė 
nam kūrėjui. Norisi kuo dau
giau, kuo giliau pasisemti iš to 
šaltinio”.

Taigi, ir kas gali sakyti, kad 
nėra vargšai Vakarų pasaulio 
menininkai, neturėdami tokioj 
gaivaus šaltinio.

kūrinių 
nes Le- 
neišsen- 
kiekvie-

ŽMOGAUS LAIMĖ

Pašto ženklų albumas yra vienin
telė vieta kur visos tautos gyvena 
taikiai.

Justas Paleckis apie kruviną 
Leniną

“Leninas tai ryškiausias ir pir
mas laiko atžvilgiu dabarties dik
tatorius. Leninas pasinaudojo ir 
Rusiją nuniokusiais karo smū
giais ir vokiečių generalinio šta
bo parama ir Rusijos vidaus ne
tvarka komunistinės idėjos var
dan paskelbdamas proletariato 
diktatūrą, kurios priešaky stojo ir 
visą laiką išbuvo jis pats. Valdžią 
gavęs Leninas ją sutvirtino dikta
toriams paprastu būdu — kruvi
nu teroru, kurio aukomis žuvo 
begalė rusų žmonių, daugiausia 
inteligentų. Leninas pats mirė, 
bet jo įsteigtoji komunistų dikta
tūra Rusijoj tebeina jo pramin
tais ir nužymėtais takas”.

(Iš J. Paleckio redaguoto 
“Naujojo Žodžio” Nr. 1 (41), 
1927. I. 15, 12 psl.).

įdomu ar sveikindami J. Pa
leckį jo sukaktuvių proga Bim
ba ar Venclova buvo su šiuo raš
tu susipažinę?

Jaunimas prieš 1600 metų

išvykdamas atostogų j užsienį, apsidairyk ar pažįsti savo kiemą.

Studentas, rašydamas diserta
ciją apie žmogaus laimę, žemė
je, pridūrė tokį sakinį:

“Didžiausia laimė žmogui, jei
gu jis nėra gimęs, bet tai retai 
kam pasitaiko.”

VIETOJ NEKROLOGO
Neseniai mirė pavergtoje Lie- Na, bet tai dar negana, Tilvy- 

tuvoje T. Tilvytis. Vieni laisva- tis šitaip toliau gražiai rašo: 
me pasaulyje pasakė, kad jis bu-į Susitelkę vilkai už Atlanto, 
vęs geras vyras, o kiti kad nela- surūdijusiais iltis galanda 
bai koks, gi Spygliai, kaip buvu- i jie norėtų ir vėl viešpatauti 
sį humoristą, taigi tam tikra pras-1 ant lavonų ir kaulų puotauti 
me giminę, skaitytojams prime- kraują tėvo ir motinos lakti 
na jo eilėraščiais, skirtiems trečią gaisrą pasauly padegti, 
mums, esantiem laisvame pašau- j 
lyje. Taigi Teofilis šitaip rašė, 
savo knygoje “Deja, dar pasitai
ko”:
Nenurimsta įtūžęs Atlantas, 
Pasišiaušęs Brazdžionis, Alantas, 
prisiderinęs Santvaras, Aistis, 
prisigerinęs Raila ir Švaistas, — 
rinkinys praeities trubadūrų — 
laukdami vakarienės už durų, 
atštampavę bendrai sutartinę 
ir, daužydami kumščiais krūtinę, 
nusibaigę,

apžlibę, 
nuplikę, 

į efyrą litaniją klykia.

ŠACHMATŲ ŽAIDIMO STRATEGIJA
— Mm a-aa, droo, — taip šal

tai ir aiškiai pareiškė misteris, 
kad nebeliko kaip ir klausti dau- 

| giau. Tuo labiau, kad Mr. F. U- 
šeris ir keli jo draugai dar kie
tai patvirtino:

— O jes, šiūr, mes neliuzi- 
nom.

Galvoje netilpo įvairiausi pri- 
jantį įvykį sužinojau tik vėliau ir leidimai, kaip galėjo tie fušeriai 
kartą paklausiau Mr. Ickaitį:

— Tai sausai pralošėt?

Žinomas mūsų rinktinių šach
matininkų organizatorius ir pats 
ne eilinis šachmatininkas ponas 
K. Puška ryžosi kartą su saviš
kiais šturmavikais aplankyti pik
čiausią konkurentą misterį Bab Ic 
kaitį ir sužaisti draugiškas rungty ■ 
nes.

Apie tą nepaprastą ir intriguo-Į

Tilvytis buvo gavęs Stalino 
premiją, bet kadangi Stalinas 
bandidas, nors jam Salomėja ir 
parašė poemą, tai Tilvytis ir 
Venclova tos premijos vardo at
sisakė ir Stalino vardo nekrologe 
neminėjo, o premiją gavo už dau 
gelį posmų, kurių vienas skamba 
šitaip:
Tavo (Amerikos) seifuose karo 

kasa, 
mano pusėje Žemė visa. 
Atsitrauk, 
pabaisa
USA.

Na, kai jau pats Tilvytis pasi-|

Tikriausias žaibiško žaidimo spe
cialistas.

a >

ŽVEJOTOJV NUOTYKIAI

Medžiotojai ir žvejai, kaip ži
nome, pasižymi savo teisingu
mu. Štai ką vienas žvejys papasa
kojo draugui:

— Kartą pagavau metrinę ly
deką ir vėl ją paleidau.

— Kodėl taip padarei?
— Vis tiek niekas nebūtų pa

tikėjęs, kad tai aš pagavau.

Trečio daktaro nepamatė

S. R. Kutra “J Laisvę” žurna
le džiaugiasi, kad dr. Antanui 
Klimui ir dr. Kęstučiui Skrupske- 
liui perėmus “Lituanus” reda
guoti iš T. Remeikio, žurnalas 
būsiąs įstatytas į tinkamas vėžes. 
Tikriausiai taip ir bus, kai dak
tarai stos į darbą vietoj nedakta- 
ro.

Nedakt.
Tyrinėjimai ir miegas

Tyrinėjimai parodė, kad a- 
merikiečiai blogiau miega negu 
europiečiai. Gerai, bet kas nors 
turi nemiegoti, kad pravestų ty
rinėjimus.

Atsargūs ir neatsargūs
Už automašinų draudimą jau

niems nevedusiems vyrams yra 
daug aukštesnis draudimo mokes
tis. Jei jie yra tokie neatsargūs, 
kaip jie iki tol neapsivedė?

TARYBINIAI LINKSMUMAI

— Nieko nepešė, kaip kišeni
niam žibintuvėliui lemputės ieš
kodamas Skuodo rajono parduo
tuvėse.

— Ne kiaulių išknistas, ne 
jaučių išvartytas. Kas?

— Kapsuko rajono S. Nėries 
kolūkio mechanizacijos kiemas.

— Kas dega — nesudega, ge
ria — neprigeria?

— Klaipėdos rajkoopsąjungos 
sandėlininkas Antanas Pilišauks- 
kas.

“Valstiečių laikraštis”.

— Ateitį visada geriau sutikti 
su nepasitikėjimu, geriau laukti 
čerpės nuo stogo, negu kepto 
balandžio iš aukšto dangaus.

Dr. J. Aistis

Kultūrinis darbas

“Naujienose A. Gintneris rašo 
apie Chicagos Lietuvių prekybos 
Rūmus: “Vaišino kugeliu ir deš
romis. Žinoma, kad buvo ir nu- 
gėrimo, nes Lietuvių Prekybos 
Rūmai moka savo narius tinka
mai nuteikti, kaip lietuviai mėgs 
ta susirinkimuose. LPR varo 
gražų kultūrinį darbą pirmyn”.

Vedybinėm ir viengunginėm 
temom

— Statistika rodo, kad 80 pro
centų visų nusikaltėlių yra ne
vedę. Ką tai sako?

— Kad jie sutinka verčiau eiti 
į kalėjimą, negu tuoktis.

— Vyras, kuris mane ves, tu
ri būti didvyris.

— Bet tu taip baisiai neatro
dai, — atsakė draugė.

— Prašom, prašom, čia tikrai 
yra sveikatos ir švaros reikalų 
’sta'ga.

i atsispirti prieš tokius blico pro
fesionalus, kaip Kramas, Puška, 
Zuikius ir kitus?

— Kaip gi jūs ten pralošėt? — 
be jokių ceremonijų užsipuoliau 
kartą, susitikęs, blico karalių Zui 
kių.

— Mes nepralošėm, — tas ne
mirksėdamas sako. O yra aišku, 
kad žmogus nemirksėdamas me
luoti negali.

— Bet ir neišlošėt. Jums tai 
lygu pralaimėjimui.

— O kaip išloši, — tas susi
raukęs sako, — jeigu ėjimo ne
daro.

Pasirodo, senas šachmatų vil
kas Ickaitis šį kartą buvo kietai 
pasiryžęs su savaisiais pigiai ne
pasiduoti tiems atvykėliams 
liūtukams . ir ėmėsi tokios 
kovinės strategijos apie ku
rią šachmatų vadovėliuose ma
žai arba ir nieko nerasi.

Štai kertiniai stulpai tos nepa
prastos ir nesugriaunamos strate
gijos:

1. Žaisti tik pagal savo taisyk
les.

2. Neįsileisti jokio žaidimų 
tvarkytojo-teisėjo.

3. Laikrodžio nereikia.
4. Nesiskubinti, gerai pagalvo

ti. Išgerti kavos, nueiti prausyk- 
lon ir vėl galvoti. Tai yra šach
matų žaidimo pagrindas.

5. Čiupinėti savo ir priešo fi
gūras, tuo pat laiku apspardant 
jam kojas pastalėje. Protestuo
jant, naiviai paaiškinti, kad tai y- 
ra tik figūrų pataisymas. Po to 
pradėti pirštais skaičiuoti kvadra
tus ir vėl galvoti. Šachmatuose 
geras apskaičiavimas yra laimėji
mo garantija.

6. Norint geriau užmaskuoti 
kovos lauką, užsigulti visu lieme
niu ant lentos, o alkūnėmis at
siremti priešo pusėje. Smarkiai 
protestuojant, parodyti labai nu
stebusią miną.

Sūnelis klausia tėvą:
— Ar iš tikrųjų būna raganų?
— Užaugsi, vaikeli, — pama

tysi...

La’ko nerimtais 
kas jų nepasmerkė

“Naujienų” gegužės 13 d. nu
meryje rašoma: “Dr. Kisielius 
demonstratyviai atsisakė siūlomo 
je rezoliucijoje įvardintai pa
smerkti Naujienas. Jis net ir sa
vo pasekėjams patarė balsuoti 
už tą rezoliuciją, kuri nesmerkia 
Naujienų. Kaip sakiau, tai la
bai nerimtas elgesys”.

Žmona šaukia vyrui:
— Kodėl nepaklausiau mamos 

ir ištekėjau už tavęs?
— Gal nori pasakyti, kad ta

vo mama neleido tau už manęs 
tekėti?

— Taip.Žodis pedagogams
“Sandara”, 20 nr., išspausdino 

K. Baltrukonio eilėraštį pedago
gams, kurio kai kurias eilutes dėl 
jų visuotinumo ir mes 
spausdiname: 
Siela jaunuolio ne puodynė, 
Ne automobilio sėdynė: 
Grietinės jon tu nepripilsi, 
Pedalų mašinos neminsi.

Diegai talentų ir ugnies 
Gilumoje jaunų širdies. 
Auklėtoją reikėtų klausti, 
Ar širdimi jis moaka austi, 

Ar akys jo iš elektronų, 
| Ar vien tik šaltojo betono.

i

per-

Ir toje litanijoje išvardina vi- į traukė, tai Amerikai reikia vis 
sus, kreipdamasis šiais švelniais ! dar vietoj pasilikti. Taigi tiek iš 
žodeliais: ‘kruvinieji kapų kur- kuntaplininko Tilvyčio laisvojo 
miai, tipai dipai iš zonderko- pasaulio lietuviams draugiško pa- 
mandų ir visų sužvėrėjusių ban- likimo, 
dų”. I P-lis

Svarbu pasiryžimas laimėti, o ne ginklų rūšys.

Kur didesnis garsas

Sovietai nutarė,' kad' į mėnulį 
jie neskris, nes ten nėra, kur pri
kalti Lenino kortelės su pavar
de, nes ji tuoj nukris į prarają, 
kaip ir visa komunistinė sistema. 
Todėl Sovietai esą numetė Leni
no abrozdėlį Veneron. Specialis
tai galvoja, kad Leninui buvo 
daugiau garbės, kai jo vardas bu
vo prisegtas “Tarybinio didvy
rio” kolchoze Lietuvoje kiaulei 
motininei, atvedusiai dvidešimt 
paršiukų. Ant kiaulės motinos ka 
bantį ordiną visi matė, o ant Ve
neros — niekas.

— Ak, kaip aš blogai galvo
jau apie tą gerą moterį.

Viengungis yra toks asmuo, kuris 
nemokėjo apkabinti progos.

Jaunavedė žmona, nuėjus į 
cukrainę, klausia:

— Ar neturite torto, kuris tru
putį padegintas iš vieno šono? 
Aš noriu, kad mano vyras pama 
nytų, kad tą tortą aš pati iške- v 
piau.,

VARGŠE AMERIKA
JAV visą laiką buvo laikoma, 

vienu turtingiausiu, aukščiausio 
gyvenimo lygio kraštu. Visam pa 
šauly gyvenimo lygis kyla, tuo 
tarpu šiuo metu pasiklausius ra
dijo, televizijos bei pasiskaičius 
spaudos, matai, kad vargšė Ame
rika pasidarė vienu žemiausio ly
gio kraštu, kur dešimtimis milijo
nų gula neprivalgę arba kanda 
kąsnį ir palieka kitai dienai.

Pagal dietinių tablečių gamin
tojų duomenis, -alkanų ir nepa
valgiusių turėtų būti žymiai dau
giau. Didmiesčių skurdas nusta
tomas pagal išplatintų airių lote
rijos bilietų ir atsilankiusių į ar
kliukų lenktynes skaičių. Nema
žai yra ir tikrųjų vargšų, bet jais 
mažai kas tesidomi, nes jie yra 
mažojoj mažumoje, o balsą turi 
didžioji mažuma.

Prieš 1600 metų šv. Augusti
nas, būdamas mokytoju, taip ra
šė apie studentiją: “Studentai yra 
gėdingai nesuvaldomi. Jie įsiver
žia į klasę nemandagiu būdu ir, 
elgdamiesi kaip bepročiai, ardo 
tvarką, kurią mokytojas yra įve
dęs. mokinių gerovei. Už savo 
kenksmingus veiksmus, kurie ro
do jų nepaprastą kvailumą, jie 
turėtų būti pagal įstatymą nu- , kirpo, paaiškėjo," kad 
bausti.” I no, bet kaimyno vaikas.

I

savo vaiką 
c kai mi

tai ne ma-

—Žinote, apžėlusį 
nuvedžiau į kirpyklą, 

j kirpo, paaiškėjo, kad

Uknolis

Meskite lauk diplomus
“Pirmiausia, pagal tradicijas 

buvę humanitariniai mokslai, 
kaip literatūra ir istorija, nėra 
mokslai, bet tai tik sritys, tam 
tikros tuščios vietos, kuriose galė
tų susidaryti mokslinės discipli
nos.”

Prof. A. J. Greimas

Dabartinės Lietuvos 
Liaudies dainos

Kai tykus vakaras ateina 
Ir ima šviesti žiburiai, 
Laukuosna, gatvėsna išeina 
Jaunų, karštų širdžių būriai.

Tad uždainuokim 
oi uli-uli...
Vienas jau guli, 
Gavęs į liūlį, 
O kitas krausto 
Dar ridikiulį...

Ir traukiasi visi iš kelio, 
Keiksmų triaukščių genami.
Ir niekas nebara vaikelių, 
Nes jie — mūs ateitis šviesi.
Kai tykus vakaras prabėga 
Jaunų, karštų širdžių karta 
Daboklėj miega ant sermėgų, 
Nes to jinai yra verta!

Tad uždainuokim 
oi ulūuli...

“Šluota’

7. Pasišaukti porą draugų prie 
stalo, paaiškinti jiems, koks 
naivus priešas ir paprašyti jų pa
tarimo, ar verta bežaisti su to
kiu.

8. Neleisti priešui galvoti ir at 
sistatinėti. Vis raginti.

9. Beviltiškiausioje padėtyje 
neprarasti šalto galvojimo, visiš
kai nedaryti ėjimo ir ramiai lauk 
ti, kol sargas visus išmes iš pa
talpos. Nebaigtas žaidimas — ly
giosios. Taisyklės aiškios.

10. O jeigu priešas, netekęs pu 
siausvyros ir nesulaukęs išmeti
mo, pats pabėgtų ar nors prau- 
syklon išeitų — jūsų laimėjimas.

Kadangi tos istorijos savu lai
ku buvęs K. Puškos metraštinin
kas Zuikius neparašė, tai dabar 
man teko tai padaryti iš padavi
mų.

K. Toliūnas

— Pučiant į vieną dūdą, gar
sas galingesnis.

Dr. K. Keblys

— Laisvas eiliavimas lygus te
niso lošimui be tinklo.

— Robert Frost

— Kas patį supažindino su 
paties žmona?

— Mudu patys susipažinome, 
ir todėl aš nieko nekaltinu.

Kartą vyras žadėjo žmonai:
— Daugiau negersiu.
Bet žmona pridėjo:
— Bet ir mažiau ne.
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