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doksu, bet Tumas Vaižgantas bus,
mano supratimu, turėjęs didžiau
sią įtaką, jei ne hegemoniją mū
sų beletristikos raidai. Be labai
mažų ir nereikšmingų išimčių,
visa beletristika - nepriklausomy
bėje, svetur ir tarybose - pasilie
ka vaižgantiškuose “karo vaizdų LITERATŪRINIS RUDUO
ir šiaip vaizdų” rėmuose. Tai sa
kydamas nenoriu Vaižganto kū
Dėl šių metų viso literatūri kurio visų paslapčių čia dar
rybos nuvertinti. Ja jis yra sulau nio derliaus šiandien būtų ne nenorime atidengti.
žęs lietuviuose amžinos garbės. tikslu per daug nuliūsti, ar
Galop, ir pačioje rašto raidoje per daug džiaugtis, kol metų pa
Už savaitės — spalio m. 18
mi, ir daugelis juos vengė užkliu-j Aišku, Tumo-Vaižganto publi- jis užima gana svarbią ir reikš baiga dar ne čia pat prie var d. toje pačioje salėje vyks poe
dyti spaudoje, bet ne Tumas | cistika to paties rašytojo-menin- mingą vietą.
tų. Taičau literatūros vakar- to Vytauto Mačernio mirties
Vaižgantas... Vienu atveju štai ko, ne laikraštininko darbas. Tie
Vis dėlto, kokia ironija. Visas rų rudeniniu derliumi jau ga 25 metų sukaktuvinis minėji
kaip jisai aiškinasi:
są sakant, jis publicistika bodė
jėgas jis buvo sukaupęs visuome lima iš anksto pasigėrėti. Ga mas, Minėjimas bus tuo ypa
“Ak, kaip man būtų miela, josi: “trokštu, kad kas paliuosuoninei veiklai, o pasiliks, galima lima pasidžiaugti jau bent mū tingas, kad jame negirdėsime
kad visi in gremio mūsų valdi tų ir mane nuo kasdieninio dar
sakyti, tiktai rašytojas, nors rašė sų organizuotos visuomenės panašiais atvejais įprastinių
ninkai sukiltų už tai prieš mane, bo publicistikoje, nuo to perlei
tiktai nuo visuomeninės veiklos pastangomis vienokios ar ki paskaitų bei kalbų. Žuvęs poe
kuo smarkiausiai išpravardžiuo- dimo per protą ir širdį visų die
atliekamu laiku. Bet ir tie da tos formos literatūrinius vaka tas bus prisimintas komp. Da
tų spaudoje, net sutikę fiziškai nų mažmožių... kiek labiau gai
riaus Lapinsko muzikiniu Ma
lykai,kurie neįeina į literatūros rus surengti.
mane užgautų, parodydami, jog vina visuomenės dvasią dailė ir
černio “Vizijų” pastatymu. Va
istoriją, įeis į bendrąją lietuvių
Štai, sakysime, vien tik Chiaš klystu, šmeižiu, o jie nekaltai mokslas... It griausmo bildesiai,
tautos istoriją. Jis yra prisidėjęs cagoje, tiesiog neperdėdami, šį kare poeto žodis įsikūnys so
kenčia” (Vaižganto raštai, IV t, išnyks kapsai ir kapsukai, zana
prie dviejų politinių partijų or rudenį galime pavadinti litera listų balse, aktorių ir akade
vykai ir zanavykučiai, druskiai ir
8 p.,).
ganizavimo. Jau “Tėvynės Sar tūriniu rudeniu. Spalio ir lap minio jaunimo rečitatyve, mu
Jis niekad nebijojo “kompro- nedruskiai. Bet paliks donelai- go” puslapiuose jis skelbė, galima
zikos garsuos, šviesos ir filmo
mituotis bei susitikti su priešin čiai, poškos, valančiai, daukan- sakyti, Antrojo Vatikano suvažia kričio mėnesių laikotarpiu čia efektuos.
gų pažiūrų žmonėmis. Kas neat tai, jablonškiai, mačiuliai, mairo- vimo idėjas, tai yra, norėjo ras bus net keturi literatūrai skir
simena Vaižganto gyvam Kapsu niai, dambrauskai- jakštai, rim- ti katalikybei kelią į atvėsusias ti vakarai. Spalio mėn. 11 d.
Lapkričio 9 d. Jaunimo cent
Jaunimo centro didžiojoje sa re vėl pirmakartinis įvykis:
žmuidzinai,
naujakui parašyto nekrologo.... Ir ka šos ir
lietuvių inteligentų širdis. Nepa lėje iškilmingai įteikiama mū
(Vaižganto
žin, ar tas lietuviško bolševizmo liai ir sasnauskai”
Anglijos lietuvių klubo at
sakysiu, kad jam būtų šimtu
suose reikšmingiausia Lietuvių kviesti, čia savo kūrybą skai
tėvas turi geresnį portretą už tą, raštai, XVI t., 48 p.).
procentų tai pavykę. Kiekvienas
rašytojų draugijos premija už
kurį minėtam nekrologe nutapė
Nors turėjo didžiulį talentą ir Bažnyčios atsinaujinimas vyko geriausiąją 1968 metų knygą. tys europiečiai, Anglijos lietu
Tumas - Vaižgantas.
aštrų stebėtojo žvilgsnį, bet jo pa bendru dvasiniu pakilimu, ne Kaip žinome, ši premija pa viai, rašytojai: Vladas Šlaitas
“Mažutis, liesutis, stačiais plau ties būdas ir reikalai neleido nuolaidomis. Tumo katalikiška skirta šviesiajam mūsų litera ir Jonas Kuzmiekis. Kai ligi
kais, smulkiu, gražiu, tyru, tikrai daugiau laiko skirti pačios fabu sis liberalizmas vieną kitą pikti tūros veteranui kan. Mykolui šiol mūsų bendruomenių per
lietuvišku veideliu. Būtų rodęsis los apdorojimui, dėl to net jo ir no, o Antrojo Vatikano suvažia Vaitkui už pernai išleistą atsi vandenynus buvo kviečiami ir
pusbernėliu, kad ne didelės, la stambesnieji kūriniai iš jo paties vimo reformos privedė prie ne minimų dvitomį “Nepriklauso siunčiami tik politikai, sporti
ninkai, aktoriai ir solistai, tai
bai gražios ir ryškios akys” (ten pavadinto “vaizdų” tipo neišei itin malonių išsišokimų.
mybės saulėj”. Pats laureatas,
pat, 233 p.).
na. Kaip tai beskambėtų para
Pati stiprioji Tumo-Vaižganto nežiūrint gražaus 85 metų am šiuokartinis rašytojų atvejis
liudija vis dėlto tam tikrą mū
žiaus, iš Naujosios Anglijos sų visuomenės subrendimą ir
viuHuiuiuutuiuuituiHiiiniiniuiHiiiii!HHiiiiiiiiiiiiitJimi:niiii)iniiiiii:uiiiiii!iniiiii]iHiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiHuiiiiiniiiimnniii!iiiiuiiiiiHui]iiiiii!iiiiui .i.buiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiHuiHtiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiimnisiiiiiininircniiiuii
atvyks tada Chicagon. Visiems
šioje srityje.
čikagiečiams tai bus reta ir,
gal būt, vienintelė proga pa
Tad kasgi būtų darytina ir
matyti akistatoj autorių ir iš žinotina šių literatūrinio rude
girsti jį patį, skaitantį savo nio faktų akivaizdoje ? Pir
kūrybą.
miausia, čikagiečiai ir arčiau
jų
gyvenantieji turėtų kiekvie
Tačiau to negana. Prie gar
bingos vyresniųjų mūsų rašy nu minėtu vakaru užpildyti di
tojų kartos tą patį vakarą ir džiąją Jaunimo centro salę,
toje pačioje vietoje bus pras kad tokių vakarų rengėjams ir
mingai prišlieta ir jaunosios, patiems rašytojams netektų
jau čionykštės mūsų rašytojų sava visuomene nusivilti. Ant
kartos plunksna: bus taipgi ra, Chicagos literatūrinio ru
įteikta premija Švietimo tary denio nuotaikomis turėtų užsi
bos jaunimui skirtojo veikalo krėsti ir kitos mūsų lietuviš
konkursą laimėjusiai Danutei kųjų kolonijų bendruomenės.
Brazytei - Bindoldenei už apy Jeigu jau vienas Anglijos lie
tuvių klubas įstengia apmokė
saką “Mieste neramu”.
O kitą dieną — spalio 12-tą ti tarpkontinentinę dviejų ra
Jaunimo centre vėl vaiku lite šytojų kelionę, tai ką jau be
ratūros vakaras. Visu savo po kalbėti apie nuotolius tarp
būdžiu ir visu apipavidalinimo Amerikos ir Kanados lietuvių
spalvingumu mūsuose toks už kolonijų! Ir trečia, jeigu vis ir
mojis bus įkūnytas bene pirmą vis gražiai pakalbame apie lie
kartą. Jame dalyvaus šie mū tuvybės išlaikymą, apie lietu
sų rašvtoiai: Birutė Pūkeievi- viškosios kultūros aruodų pačiūtė, Ni,jolė Jankutė - Užuba- pi’dymą išeivijoje, tai ir suda
lienė, Sesuo Ona Mikaiiaitė rykime čia savam rašytojui
(Pupučio autorė), Aloyzas Ba bent moralines sąlygas jaustis
ronas ir Jonas Minelga. Tai savai tautai reikalingu ir būti
k. brd.
bus tikrai išradingas vakaras, nu.

Kanauninkas Juozas Tumas - Vaižgantas
1869—1969
JONAS AISTIS

Žmonių atmintis trumpa. Visa tai, kas didelėmis pastangomis,
pasiaukojimu ir
pasišventimu
buvo sukurta, dažnam šiandien
atrodo taip natūralu ir paprasta,
lyg tai būtų nuo neatmenamų
laikų iš tėvų ir senolių paveldė
ta. Sakysime, šiandien niekam
net galvon neateina, kad prieš
šimtą metų lietuvių tauta buvo
rimtų ir jai palankiai nusiteiku
sių žmonių laidojama. Iš tiesų,
tauta tada sparčiai nyko ne tik
tai nesipriešindama, bet dargi
net pati savo agonijos nejausda
ma. Ne gana to, bendrai sako
ma, kad tautos nyksta tiktai susi
dūrusios su aukštesne kultūra.
Lietuvių gudėjimas net ir tą mi
tą sugriovė. Lietuva nyko iš vi
sų keturių pusių: gudėjo, lenkėjo,
vokietėjo ir net latvėjo.
Dėl to mus visada turėtų ste
binti Lietuvos nepriklausomybės
žadintojų ir statytojų karta. Tau
tos sąmonėjimas laukia didelės
plunksnos. Jis yra nuostabus ir
tikrai didingas.
Aštuoniolikos
metų būvyje Lietuva pagimdė ke
turias didelio masto figūras: Ba
sanavičių, Kudirką, Maironį ir
Tumą. O to meto antraeilių as
menybių skaičius bene bus buvęs
šimteriopai didesnis. Jų dėka
amžių užguita liaudis tapo sąmo
ningas vienetas.
Iš paminėtosios ketveriukės be
ne pats šilčiausias bus buvęs ka
nauninkas Juozas Tumas - Vaiž
gantas. Nors tuoj po mirties jis
yra sulaukęs stambios Aleksan
dro Merkelio monografijos, kuri,
beje, ir šiame krašte buvo antru
kartu išleista, tačiau patsai Tu
mas-Vaižgantas yra neužtarnau
tai primirštas. Turėjome Done
laičio, turėjome Maironio metus,
Tumas - Vaižgantas tos garbės
nesulaukė, nors negalima būtų
pasakyti, kad jis tos garbės būtų
buvęs mažiau vertas. Lygia da
lia neteko spaudoje užtikti, kad
šiame krašte jo vardu būtų bu
vusi pavadinta lietuviškoji šešta
dieninė mokykla. Už tai jokiu
būdu negalima būtų pagirti lie
tuvių bendruomenės kultūrinių
žinybų.

Dr. Vincas Kudirka savo gyve
nime traukia dramaturgus. Tu
mas - Vaižgantas buvo reikalin
gas kruopščios ir gerai dokumen
tuotos biografijos. Jo gyvenimas
nemažiau dramatiškas negu Ku
dirkos. Nemažiau vientisas ir tienifiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiimiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiinnii

Šiame numery
• Literatūrinis ruduo.
• Kanauninkas Juozą; Tumas
-Vaižgantas (1819 — 1963).
• Lietuvoje “atrado” balades.
• Naujoji vengrę poezija.
• Pirmasis Lietuvos padalini
mas 1569 m.
• Niekšybės garbinimas.
• Poros kūrėjų dovana mažie
siems.
• Nauji leid’niai.
• Kultūrinė kronika.
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• Motery gyvenimus.

sus, tačiau jame buvo ir kažkas
daugiau. Jis, sakyčiau, neveikė, o
grūmėsi vienas prieš visus ir prieš
visa, kas tiktai pasipynė jam po
kojų. Vaižgantas už Kudirką bu
vo kur kas gyvesnis, smarkesnis,
nebijojęs žerti tiesą į akis net sa
vo vyresnybei, dėl to dvasinės
vyresnybės buvo be paliovos mė
tomas iš vietos i vietą. Reikia
pasakyti, kad ne kartą jis tuos
“persekiojimus” pats yra išprovo
kavęs. Buvo staigaus ir ugningo
būdo, be to, ambicingas, ypač
niekam neleidęs užminti jo jau
trios lietuvybės nuospaudos. Lie
tuvybę, beje, dažnai tapatino su
savimi...
Man Tumą-Vaižgantą teko pa
žinti kiek arčiau jau tada, kai jis
buvo pertekęs metais, nuopel
nais ir garbe. Jis buvo nuoširdus,
paprastas .visiems prieinamas, at
viras, kasdieniškas. Buvo pragar
sėjęs savo “deimančiukų” atradi
mu. Ne vienas tų jo deiman
čiukų vėliau pasirodė beesąs pa
prastas žvyro žvirgždas, bet jis
dėl to nesijaudindavo ir sakyda
vo, kad yra daug geriau pagiriant
dešimt kartų apsigauti negu vie
ną tikrą talentą atstumti.
Tumas-Vaiažgantas gebėjo ap
rėpti visą viešąjį tautos gyveni
mą. Kas jis gyvenime nebuvo?.
Karštas tribūnos oratorius, kruop
štus senienų lesiotojas, lėšų or
ganizatorius, dosnus lietuviško
ir humaniško reikalo rėmėjas,
be to, dvasiškis, redaktorius, vi
suomenės veikėjas, rašytojas, pu
blicistas. Visose srityse pirmaujan
tis. Visą gyvenimą skubėjo, bėgo,
stigo laiko, bet tuo pačiu laiku
vakarų vakarais galėjai matyti jo
žilą galvą parterio pirmoje eilė
je per patį vidurį. Premjeros, sa
ko, kol sveikata leido, nė vienos
nepraleisdavo...
Tai buvo retas lietuvis, kuris
nežinojo, kas tai yra pavydas.
Jam visi buvo geri. Kiek profesio
nalų sukčių jis yra sušelpęs. Kiek
iš kalėjimo ištraukęs. O ar nors
vienas jų, šiandien aukštai iški
lęs, savo geradarį bent geru žo
džiu prisimena?.
Nepriklausomu savo tautos gy
venimu Tumas Vaižgantas džiau
gėsi ir didžiavosi taip, kaip gali
džiaugtis ir didžiuotis tik tasai,
kuris prie nepriklausomybės at
gavimo viso savo gyvenimo triū
su buvo prisidėjęs...
Dar gyvam esant, jo raštų pa
sirodė apie dvidešimt tomų. Į tą
skaičių neįėjo brošiūrėlės ir ori
ginalūs leidiniai. Savo knygas
jis matuodavo metrais lentynose.
Ir, mano supratimu, toli gražu
ne visa, ką jis yra parašęs... Ne
vien beletristika, ne vien medžia
ga literatūros istorijai, bet lygia
dalia ir jojo publicistika eiliniais
dienos klausimais yra didelis lai
ko dokumentas. Tumas-Vaižgan
tas yra pirmaeilis polemistas. Jis
reagavo gyvai ir aštriai į dienos
įvykius ne dėl to, kad būtų skonėjęsis kivirčais, o tiktai norėda
mas užaštrinti problemą, o tiktai
stengdamasis sugyvinti visuome
ninio gyvenimo tėkmę bei išga
ninga linkme pakreipti jos kryp
tį. Ne visa buvo tauru ir kilnu
nepriklausomo gyvenimo buityje. Buvo dienos stabų ir visa eilė
balvonėliy, kurie jautėsi neliečia-
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Gausios rugsėjo mėnesio dovanos.

Nuotrauka Vytauto Maželio

visuomenės veiklos sritis bus bu
vusi lietuvybė ir kova dėl lietu
viškosios kultūros. Jo gyvenimas
taip klostėsi, kad jis ilgėliau vie
noje vietoje nepabuvo. Kitą, gal
būt, toksai gyvenimo būdas bū
tų palaužęs, o Tumui Vaižgan
tui, galima sakyti, tai išėjo į svei
katą. Tumo - Vaižganto būde ir
temperamente buvo, sakytume,
guvios ir akylos šeimininkės ge
rosios savybės. Kiekvienoje vieto
je jautėsi, kaip pas save namie.
Matė vietos trūkumus ir galimy
bes. Mokėjo veiklą organizuoti ir
lėšas kaupti. Pačiose atsilikusio
se ir nežymiose vietose jis mokė
jo taip išplėsti veiklą, kad baž
nytinei vyriausybei pradėdavo
plaukai, stotis, ir buvo priversti jį
kelti kitur.
Visuomeninė lietuviškoji veik
la nusitiesė nuo seminarijos laikjį iki* galima sakyti, gačios

ties: kova su rusu žandarais dėl
lietuviškos knygos, draudžiamo
sios spaudos organizavimas ir
platinimas, sulenkėjusių kunigų
kartos tradicijų laužymas, so
džiaus švietimas, dorinimas ir
sąrrioninimas, veikla 1905 me
tais revoliucijos sūkuriuose, viltininkų organizavimas ir kova dėl
lietuvybės teisių Vilniaus krašte,
“Rygos Garso” redagavimas, ka
ras, pabėgėlių šelpimas, Švedija,
Kapsuko Vilniuje ir marga vei
kla nepriklausomoje Lietuvoje...

Visur visomis jėgomis kovojo,
rungėsi. Jo nei laimėjimai nea
pakindavo, nei pralaimėjimai ne
nuvesdavo į nusiminimą. 1907
m. atsiradęs Vilniuje, bandė lie
tuvybei kelią skinti per bažnyti
nės vyriausybės viršūnes. Nuėjo
pas vyskupą Eduardą von der
_____ ^Nukelti J 2 fial,X

Kanauninkas
Juozas
Tumas Vaižgantas
(Atkelta iš 1 psl.)
Roppą. Ten nieko nepešęs ir
iškoneveiktas, nenusiminė. Jei ne
galima lietuvybei skinti kelio iš
viršaus, tai reikia pradėt iš apa
čios. Ir Tumas Vaižgantas išvys
tė tokią veiklą, kad bažnytinė vy
riausybė privertė Žemaičių vys
kupą Tumą - Vaižgantą iš Vil
niaus atšaukti, bet per tą laiką
lietuvybė Vilniaus krašte pasie
kė tokio veiklos laipsnio, kad
bažnytinė vyriausybė su tuo fak
tu jau turėjo skaitytis.
Dažnai pagalvoju, kaip gaila,
kad šiandien mes tokio masto as
menybės neturime, o šiandien
mums lygia dalia reikėtų tokio
žmogaus, kurio kalboje žodžio
“negalima” nėra.

• 3!) metę nuo Lietuvių Die
nos 1939 m. Pasaulinėje parodo
je New Yorke suėjo rugsėjo 10 d.
Parodoje, kaip žinome, buvo ta
da ir nepriklausomos Lietuvos
paviljonas. Pati Lietuvių Diena
tada praėjo itin įspūdingai. Jos
viršūnė buvo masinio jungtinio
choro, sudaryto iš JAV ir Kana
dos lietuvių, koncertas, kuriam
dirigavo prof. J. Žilevičius. Šauni
atrakcija buvo ir iš laisvosios tė
vynės atvykusi tautinių šokių
grupė, kuriai vadovavo p. Baro
naitė.
• Lietuvių pasakas gružliui
kalba išleido gruzinų leidykla
“Nakaduli”. Redagavo žymusis
gruzinų rašytojas K. Lordkipanidzė, įžanginį žodį parašė D. Kan. Juozas Tumas - Vaižgantas 1929 metais Kaune. .Šiemet rugsėjo mėn. 8 d. nuo jo gimimo suėjo 100
įmetu. Nuotraukos vir&uje paties Vaižganto įrašas: ” Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingu pats.” ...
Sauka.

Lietuvoje "atrado" balades
DR. ]. BALYS
Serijinio leidinio “Literatūra ir išleistuose tautosakos veikaluose litovskoi narodnoi ballady” (lei
kalba” visas IX tomas yra paskir baladės net ir vardas buvo ven diny Poetics- Poetyka, II, Varšatas tautosakai ir
pavadintas giamas paminėti. Jo nerandame va 1966, p. 77-120). Tai grynai
“Dainuojamosios tautosakos klau “Lietuvių tautosakos apybraižo formalinis nagrinėjimas dainų
simai” (Vilnius, leidykla “Va je” (1963), o “Lietuvių tautosa struktūros pagal fonetinę, mor
kos” rinktiniame leidiny baladės fologinę ir sintaksinę eilėdaros
ga”, 1968. 512 p. 3000 egz.).
Naujas dalykas jame yra P. išmėtytos skyriuose “Dainos apie sandarą, panaudojant matemati
Jokimaitienės studijėlė “Lietuvių tragiškus įvykius” (1,549-572), nį metodą, skaičiuojant kiek ko
liaudies baladės” (p. 297 - 349), “Meilės dainos” (II, 148 - 155) kių formų dainose pasitaiko. Au
kurioje pirmąkart per visą “ta ir “Karinės - istorinės dainos” torius panaudojo tik vieną veika
rybinį laikotarpį” panagrinėjama (II, 265 - 358). Kaip matome, lą, mano sudarytą pouliarų lei
ši mūsų liaudies kūrybos rūšis. tokių baladinių dainų esama ne dinį “Šimtas liaudies baladžių”
(Kaune, 1941). Nors autorius,
Mat, kažin kodėl ten net “bala maža.
atrodo,
supranta lietuviškai, ta
dės” terminas buvo vengiamas
Kadangi rusų folklorininkai
minėti. Gal todėl, kad liaudies nemažai yra rašę ir rašo apie čiau, matyt, stropiau nepaskaitė
žmonės tokio termino nežino, o balades, tad ir mūsiškiams pa mano knygos “Pratarmės”, ku
gal todėl, kad kai kurios baladės galiau reikėjo pasisakyti. Autorė rioje aiškiai yra pasakyta: “Ruo
yra aiškiai sukurtos ne liaudies pamini keletą vakarų Europos šiant leidinį platesnei visuome
kaipo tokios, bet viduramžių pro autorių ir porą mano darbų nei ir mokykliniam jaunimui,
fesionalių dainininkų
(bardų, (paskelbtų 1938 ir 1954 m.), ta tarmiškus tekstus teko priderin
minezingerių, špielmonų) ir jos čiau, kaip yra įprasta reveranso ti prie bendrinės kalbos, be to,
buvo pirmiausia dainuojamos di dėlei, cituoja visą eilę rusų auto skolinius pakeisti savais žodžiais”
duomenei puotų ir iškilmių me rių, kurių veikalai lietuvių bala (P- 9).
tu, ir tik vėliau nuėjo į liaudį. džių visiškai neliečia, išskyrus Pvz., kiek atsimenu, originalia
Tad jos tikrai būtų, tarybiniu tik vieną, kalbininką V.N. Topo me užrašyme buvo “Mudras žauterminu tariant, “feodalizmo e- rovą, kuris parašė straipsnį, “Ne- nierius vainelėn joja”, tuo tarpu
pochos” kūriniai. Toks tvirtini skol’ko soobraženii o strukture knygoje yra atspausdinta: “Pui
mas tik iš dalies teisingas, nes
yra, ypač lietuviškoj tautosakoj,
nemaža tokių baladžių arba pa
sakojamų dainų, kurios kilo ne
pilių menėse, bet žemdirbių pir
kiose ir buvo “dainų bernužėlių
(mergužėlių)” sukurtos, kaip ir
kitos liaudies dainos. Tiesa, yra
ir tokių, kurios aiškiai rodo į
aukštesnį luomą jau pačia pir
ma savo eilute, pvz.: “Išjojo jojo
ponas karalius”, “Išjojo ricierėIis”, “Išėjo karaliūnas...”
Baladė yra pasakojamoji dai
na, kuri dramatizuoja kokį ne
paprastą arba svarbų įvykį ir ku
ris dažnai pasibaigia tragiškai.
Baladė turi epinių pradų, bet
joje netrūksta ir lyriškumo. Lie
tuvių dainose vyraująs lyrinis
pradas dar labiau apsunkina iš Užrašinėjama tautosaką Palangoje 1956 metais. Iš dešinės į kaire: Jur
gis Dovydaitis, žinomas tautnsakos rinkėjas nuo 1930 m., rašytoja Soskirti
iš kitų mūsų liau- I fija Čiurlionienė, tautosakos tiekėja 86 metų senutė K. Vainoraitė, kurią
,.
.balades
.

kus kareivis karelin joja” (nr.
21); arba vietoj “paliavoti” bu
vo pataisyta “pamedžioti”
ir
pan. Tad gaila, jei dėl to kai ku
rios autoriaus statistikos nėra
tikslios, nors ir iš viso matema
tiškas poezijos nagrinėjimo me
todas nėra įtikinantis.
Jokimaitienė, savo straipsnyje
paliečia tik 26 baladžių temas,
randamas mūsų tautosakoje. Tai
tik koks ketvirtadalis mums žino
mų baladžių temų. Tik šešios iš
ten suminėtųjų, atrodo, bus lie
tuviškos kilmės, būtent: “Su
tinka seselę atlydimą” (836 už
rašai), “Tėvas dukrelę skandi
no” (už prarastą vainiką — 300
užrašų), “Ko pavirtai ąžuolė
liu”? (115 užrašų), “Žiemužės
šėkas, vasaros sniegas” (110 už
rašų), “Volungėlę (balandėlę)
nušoviau” (buvo užburta mer
gelė, 89 užrašai), “Kirsiu sesei
galvelę” (iš karo grįžęs brolis
randa seserį supant povainikį).
Visa eilė kitų populiarių bala
džių turi atitikmenis ir kaimy
nų tautosakoje, pvz.: “Pasivertus gegute, skrisiu tėvo sodan”
(1267 užrašai), “Visi bajorai į
Ryg4 joja” (1006 užrašai ir at
spausdintų yra per 60 jos atmai
nų, daina gali siekti kryžuočių
laikus), “Dar gaideliai negiedo
jo” (apie išvežtą sesutę, 800 už
rašų), “Nuo žirgo kritęs berne
lis” (labai išvystyta lietuviška
versija, 600 užrašymų), “Ulijona
linus rovė” (491 užrašai). Popu
liariausios baladės žinomos viso
je Lietuvoje, skolintinės iš sla
vų — rytuose ir pietuose (dzū
kuose).

mes jas gavome tik aplinkiniu
keliu. Jei autorė būtų mažiau ci
tavusi rusų autoriaus, bet pasi
stengusi surasti ir perskaityti E.
Seemanno studiją “Deutsch- litą
uische
. Volksliedbeziehungen”
(1951), tai būtų daug ką sužino
jusi apie mūsų baladžių istoriją.
Autorė neatkreipė
reikiamo
dėmesio į eilę kitų mūsų bala
džių temų, kurios, atrodo, bus
lietuviškos kilmės, pvz.: “Saka
las krisdamas užmušė karaliūną”
(paminėta tik dėl jos dialoginės
formos, p. 344). apie ponaičiųbajoraičių nuskriaustą trijų bro
lių seserį ir brolių kerštą; “Ar dar
neištekėjo mano
mergužėlė”?
(iš karo grįžęs brolis klausia sa
vo seserį); apie mitologiško po
būdžio temas, kuriose veikia dan
gaus kūnai; apie visą ciklą tra
giškų paskendimų
(pavirtimų
žuvimi ir kt, paminėta tik tema
apie paskendimą, gelbstint vai
niką ar žiedą); apie atmainas iš
baladžių ciklo su šeimos nario
vadavimo motyvu (tema yra Va
karų Europos kilmės); apie skan
dinaviškos ir vokiškos kilmės ba
lades (nors jų tėra nedaug, vos
pora ar trejetą temų) ir kt. Žino
ma, sunku norėti, kad tokiame ri
botame straipsnyje viskas būtų
buvę apimta. Tačiau kai viename
tik 322 psl. suminėtos net pen
kios skolintinės iš slavų skirtin
gų siužetų baladės iš žiaurių
jų baladžių ciklo (vyras nužudo
neteisingai apskųstą žmoną, ar
ba žmona vyrą), tai ir kitus cik
lus nors tiek trumpai galima
buvo suminėti. Reikia tikėtis,
kad autorė ir toliau dirba šioje
srityje. Specialistui šis pirmas
jos straipsnis yra tuo vertingas,
kad jame nurodyta, kiek kurios
baladės užrašymų rasta tautosa
kos rankraštyne ir kokiose Lie
tuvos srityse jie buvo užrašyti,
t.y. kur buvo paplitusi. Tačiau
šiaip skaitytojams tas straipsnis
bus įdomus ir galės sukelti susi
domėjimo šia mūsų tautosakos
rūšimi, apie kurią nuo 1941 me
tų Lietuvoje nieko nebuvo rašo
ma.
Pats stambiausias ir rimčiau
sias darbas šiame rinkinyje yra
L. Saukos studija “Lietuvių ves
tuvinės
dainos” (p. 7-296),
parašytas 1958- 60 metais, ku
riame nagrinėjami tų dainų teks
tai ir melodijos, liaudies poezija
ir papročiai. Apie tai reikėtų pa
rašyti atskirą straipsnį, nes stu
dija turi ir gerų, ir silpnų pusių
(ypač silpnas I skyrius, p. 17- 43:
“Vestuvinių dainų genezės ir is
torinės raidos klausimai”, vis
kas užtempta ant grynai mark
sistinio kurpalio).
Kiti straipsniai. A. Aleksynas
rašo apie dainų poetines prie
mones: “Veiksmažodžių samplai
kos lietuvių liaudies dainose”
(p. 354 -388), pvz. tokie dainų
išsireiškimai, kaip “matyt nema
čiau, regėt neregėjau...” V. Ba
rauskienė rašo, kaip buvo suda
rytas ir pritaikintas “sistematinis

liaudies dainų tekstų Katalogas”
(p. 389- 407), o Z. Puteikienė “Sistematinis lietuvių liaudies
dainų melodijų katalogas” (p.
408-429). Dainų tėkštų ir melo
dijų katalogavimas yra didelė pro
blema. Visi katalogai turi trū
kumų, tačiau geriau yra turėti
kad ir netobulą katalogą, negu
jokio. Pagal šiuos katalogus jau
1965 m. gale buvę sukataloguo
ta apie 300.000 dainų tekstų ir
apie 45.000 jų melodijų. Tai tik
rai didelis darbas, kurį per de
šimt metų atliko pustuzinis mo
terų. Dabar tautosakos rankraš
tyne lengva esą surasti visus už
rašytus kurios dainos teksto ir
melodijos variantus. Tai kiekvie
no tautosakos tyrinėtojo svajonė.

DR. ANNA BALIUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'KTU AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

tll-

• w'H< 1 1 '

2709 U 51st Street
TeL — GR 6-2400

3424 W. «3rd St.. GR 6-7044
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
‘'erintact lenses”

Vai

pagal susitarimą:

Plrmad. Ir

2801 West 63rd Street
Kampas (8-čloe Ir Callfornla
VaL: kasdien nuo 8—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai
Trečlad Ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042
Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

Baladės yra visų labiausiai tarp Tel. ofiso HE 4-5849. rez 888-2231
tautinė dainų rūšis. Teisinga, kad
DR. PETER T. BRAZIS
daugelis mūsų baladžių buvo pa
imtos iš kaimyninių slavų tau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
tų. Tačiau autorė nežinojo, kad
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9
dies damų tarpo. Gal todėl per j Čiurlionienė savo raštuose padarė vyriausia veikėja, ir naujosios kartos daugelį tų temų slavų tautoj antr., penktad. 1-5. treč. Ir šešt. tik
paskutinius 25 metus Lietuvoje tautosakininkas (N. Vėlius?),
perėmė iš Vakarų Europos. Tad

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečlad lenta ta

letv 1—4 Ir T—9: antrad Ir penM
tad to 4: šeštad. JO—2 vai
Ofs.

735-4477.

PR

Rez.

DR. A. PUSTELNIKAS

8 6960

DR. E. DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•

8PEC... VIDAUS EIGOS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7697

SPEU1AI Vilt — NERVU IR
EMOCINES LIGOS

1

5159 So. Damen Avenae
Valandos1 tik pagal susitarimą
Tročladlenlals uždaryta

Crawford Medieal Building
6449 8o Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel

Telef. 423 - 266b

OI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

0 R.

E. RINGUS

RENTGENOLOGAS

Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija

9760 So.
Vai., plrmad.,
6132 S. Ketlzie Avė.. WA 5-2670 penktad.
8 v.
Valandos pagal susitarimą Jei ne- seštad 8 v r.
usiltepia skambinti: MI 3-0001.

Kedzie Avenue
antrad., ketvlrtad. lt
r. iki 9 v. v. Treč. Ii
Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS

ottso tei. pr 8-2220
Narni) rez.
PRospect 8-908t

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J

O

R

S

SPEC

OTOHOPEDIJON

I.IG4Š8

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)

A

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir patikt

nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8 vv.

Seštad, nuo 1 iki 4 vai.

Priima ligonius tiktai Husitams —
(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
CHKURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
DR. E. JATULIS
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ketvlrtad. nuo 6—8 vakaro
Bendra praktika
4*
OfisOtėlef. 776-2880
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

Rezld. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

DR. A. JENKINS

15542 So. Cicero, Oak Foreat, III

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susltarlma

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 8
iki 8 vai. Trečlad Ir šeštad. uždaryta

DR. J. X SIMONAITIS

Ofiso Ir buto tel. OLyniplc 2-1381

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Ofiso tel REllanoe 5-4410
Rez. GRoveUiill 6-0617
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai
Iki 8 vai. p.b. ity nuo 7 Iki 8 v. vak.
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad.
Ir šeštad. tik susitarus.

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 VV. 71st Street

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Įdėtu via gydytojas)

3925 West

DR. « STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — REllanoe 5-1811

Telefonas — 925-8296
>

59th Street

4938 W. 15th Street. Cicero

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Uetuvišku, kalbu

0R. FRANK PLEGKAS, Opi.

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet
6449 So. Pulaski Road (Cratvford

DR. VL BLAŽYS

vssociaTe OPTOMKTRISTN

CR. EOMUND E. CIARA

DR. K. G. BALUKAS

Tek 695-0533 — Elgln
425 No. Liberty Street
Ronte 25, Elgin, Illinois

t71 os Ir Ciųnpbell Avė
kampa
vai kasdien'9 11 ryto Ir 4—8 v v
Seštad » vi, r
2 v popiet

1 >♦ Rudokt kabinete per^njptomet ristas

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

DR. C. K. BOBELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

2751 West 51st Street
Valandos aurrodl eolais. penktad h*
»air
”
Wtadl«»nlMb« ’•*
v i
Ligoniai priimami nagai <mRitariw<

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. M. BUDRYS

Rezld. Telef. SSB-4683

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

(Nukelta i 4 pusi.)
Ofiso HE 4-1818

1-5758

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. tr
PRITAIKO AKINIUS
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6- 8
JHS8 tVest <lSrd Street
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p.,
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. trečlad. uždaryta.
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta i.lgonlal priimami su
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4159
■Įtarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. \VAlbrook 8-5076
DR. P. KISIELIUS

Medieal Building) Tei. LU 5-6446

K. Viščinis gana objektyviai
aprašo, kaip buvo sudarytas “Lie
tuvių tautosakos rankraštynas”
(p. 430- 443), kaip vyko tauto
sakos rinkimas, pradedant Rėza
ir Stanevičium, ir organizuotai
nuo 1907 m., įsikūrus Lietuvių
mokslo draugijai. K. Grigas ra
šo, kaip vyksta “Tautosakos rin
kimas ekspedicijose” (p. 444-460)
ir A. Seselskytė duoda žinių
(kažkodėl nepilnų) “Iš Lietuvių
kalbos ir literatūros instituto
folkloristų mokslinės veiklos” (p.
461-477). Pasirodo, kad taip la
bai reklamuojamos “kompleksi
nės ekspedicijos” nebuvo tokios
vaisingos. Per visas ekspedicijas

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ir chirurge
KŪDIKIŲ IR VAIKI LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUTLDING
7156 South VVestern Avenue
Plrmad ontr&d
ketvlrt tr peną.
nuo Ii vai Iki < vai p p. ir nue
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nui
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p , šeštad
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS
2817 We«t 71st Street
Telef. HEtnlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
H I R U RG A S

Wmt 6Srd Street

Valandos: 2—5 v. v., penktad. 10—12
V. r.. 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Bekmad. Ir trečlad. uždaryta
Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOT13U
LIGO8
Ofisas Ir rez 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet ir kitu
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Prllininčja

ligonius

tik

Vai. 8—4 p. e Ir 6—8 vai vak
Trečlad. tr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAAKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm:, antrd., ketv. 6—8 vai.
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 West

71st Street

Vai.: 2 Iki, 4 v, p. Ir 7 Iki 8 v. v.
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą
Oriso tel. 707-2141

Namu 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA

Valandos: plrmad., ketv., 5—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road

Remkite “Draugę”.

Vai.: plrmad1.!3 antrad., penktad. 1-4
Ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro.
Šeštadieniais 11-1 vai. poolet.

tik cntni birn«

f

Husitams
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PAL TABORI

NAUJOJI VENGRŲ
POEZIJA
MIHALY BABITS
KRIKŠČIONIŠKOJI PSICHOANALIZE
Savo nišose šitie garbūs ir gražūs šventieji
atrodo pilni darnos tiem, kurie žiūri j jų veidus;
bet mūs apvilia, jeigu jie mum atsuka nugarą;
ten tėra tik neapdirbtas akmuo, plyšiai ir įskilimai.
Štai kokie mes esame šventieji!

Iš kokio šiurkštaus akmens išskaptuotos mūsų sielos?
Tiek apmatų čia pageidauja jų amatininkas!
Tiek žinių ir klaidų išvengia žmonių akių
ir dangaus skvarbaus žvilgsnio ugnies.
Viešpatie, padėk mums!
Kadaise, sakoma, esą buvę senų skulptorių;
jų pamaldumas buvęs didelis o jų kantrybė
išmintinga:
jie rūpinosi kiekviena smulkmena uoliam darbe,
nes Dievas labiau už kitus stebėjo jų kūrinį.
Ak, kad mes būtume kaip jie!
Taip. Viešpats viską mato stebuklingu žvilgsniu,
ir gėdų ir blogį, kuriuos tu slepi savyje;
siela, nuogąstauk, nes per tavo akis
Dievas į ją žiūri, ir Dievas ją mato.
Viešpatie, padėk mum!

O savęs pačio pabaisa, aiman!, kur tu gali pabėgti,
būdamas tavo aukščiausio teisėjo sekėju?
įtaiko smiltyse tavo veidas gali pasislėpti,
bet Mirtis, kurią tu užmiršti, suras tavo slėpynę.
Kas tada mum nutiks?

TREMTIES GIESME

Tremtis yra tuštuma, nes kad ir kažin kiek tu
atsinešei
su savim, vis vien daugiau tu palikai.
Tremtis yra aš, kuris sumažėja, nes kaip tu gali
įrodyti
kas tu buvai ir ką tu atlikai?
Tremtis yra pasididžiavimo ištrynimas.

Žvėris prasiskina taką girioje.
Bet pažiūrėk j medį: ten lapija ir šaknys,
Keturios pasaulio šalys drauge suderintos.
Tai kėlias į visas puses!

Tremtis yra pabėgimas, kuris dažnai esti sunkesnis
už kalėjimą.
Tremtis yra svetimųjų nekentimas, nes kiekvienam,
tave vertinančiam,
tu rasi dešimtį, kuriuose tėra tik neapykanta.
Tremtis yra Ksantipė, kuri burba ant tavęs už
negalvotas
mintis ir nepasakytus žodžius.
Tremtis yra beribė', nes tu negali jos suskaldyti —
norai niekad neprilygsta įvykdymui —

Praėjus dvi paskutines prabangias kolonas,
Tavo p aukai prisiliečia kupojo. begalybės,
Ir jeigu tave svaigina rožių vainiklapių sūkurys,
Po savim tu turi, kaip vestuvinį guolį, visą pasaulį
Ten tu gali šaukti:
“Mano Dieve, aš netikiu į Tave!”
Tada nusišypso rožių audra:
"Bet aš tikiu tave: ar tau to gana?’’

LAJOS KASSAK

Tremtis yra įsibrovimas, kuris niekad nepavyksta,
nes tu
negali nugalė-ti savo paties pažabojimo —
ji yra nieko nereikalaujanti meilė.

Vengrijos sostinės Budapešto ir per jį tekančif Dunojaus bendras vaizdas.

BESIKLAUSANT ARTHURO HONECGER1O
MUZIKOS
Aš buvau kuklus prancūzas ūkininkas,
kurio žmona pagimdė mažą mergytę
tūkstantis keturi šimtai dvyliktais Viešpaties metais.

Tuo laiku mano audra pradėjo
skėsti sparnus virš mūsų horizonto.
Aš puikiai atsimenu
beribę dangaus uždangą,
kuri liepsnojo raudona ir švysčiojanti.

Be atleidimo, permirkusius metų niekšybėse,,
su sukultais puodais mes išmetami j šiukšlyną;
neskambios nuolaužos, kurios dabar krenta
į dulkes su puvėsių skoniu!
Viešpatie, padėk mum!

ir tautai grąžino derlingą žemę,
tą pralietą taurų kraują!
Tautai, gimusiai krašto garbei,
tautai, puoselėjančiai nesuskaitomas ir margas gėles,
tautai, spaudžiančiai stiprų vyną,
pagimdžiusiai Joaną,
kad galiausiai Joana,
kvapios rasos kūnas,
nekalta mergelė, pasiaukotų;
Ji atstūmė įsiveržėlį,
ji sulaužė geležinius pančius,
kankinusius Prancūziją,
bet ji ją sudegino ant laužo,
kaip vagilką, kaip nusikaltėlę.

O žėrinti žvaigžde!
Nepalyginamoji gėlė, baltoji lelija!
Ant švento laužo tu tebuvai tik
nekalta Burginjono Kainų auka,
tu buvai tūkstantį kartų įžeista
ir tūkstantį kartų pagarbinta.

Koks skulptorius iškals mus be plyšių ir be trūkumų?
Mes neturime nei žirklių, kad suderintum mūsų
širdis,
nei kūjo, nei įspaudo, persmeigiančio slėpynes,
kuriose tvyro mūsų kančios juodose gelmėse.
Mes esame gimę kentėti.

Joana Arkiete!
Joana Arkiete!
Tu esi toli ir taip neįtikimai šiandieną
ir vis dėlto, niekindamas dalgį, su plunksna rankoje,
aš į tave kalbu iš Budapešto tūkstantis devyni šimtai
šešiasdešimtais,

Bet kentėti reiškia galiausiai laimėti.
Mus mėgins daug aštrių ašmenų
pirma nei Viešpats suteiks garbę
stovėti dangiškų statulų tarpe.
Viešpatie, mum padėki

tu, gyva tikrovė, trykšti iš pelenų saujos,
išaukštintoji didvyre,''b
,«•*
būk gailestinga visų moterų silpnybėm!
Parodyk jom ženklą.
suteik žavų atsiminimą,
kad ugnis nušviestų jų žingsnius,
žiauri ugnis, kuri tave sunaikino.

GYULA ILLYES
GYVENIMO POSŪKYJE

MILAN FUEST

Jau naktis! Sustingo debesys ir tamsuma užstojo!
Lauke šakos stovi nuogos ir nuo jų drėgmė žėri.
Jei pūsteli vėjas, joms krenta ašaras —
Bėga ir tolsta mano jaunystė —

SENATVĖ
Kur esate jūs, mano akys, tikėjusios, kad veidas
yra palaima?
Taip pat ir jūs, puikiosios ausys, dabar tokios
smailios,
kaip kad asilo, kai’ ‘ji’S rūgščiai nusijuokia,
kur jūs?
Ir manieji dantys, kur mano kraugeringi dantys,
kurie
traiškė žemuoges ir netgi dar raudonesnes lūpas?
Ir tu, galinga mano krūtinės daina, kur tu?
Kur kančia, kur palaima? Aš veltui jų ieškau dabar,
mano beprotiškose kelionėse, besiramstydamas
sulenkta lazda.
Beprotiškai cipenti? Persekioti stirną, ožką, o paskui
išsitiesti, jai šnabždėti, ar tikriau mėnuliui...
Kalbėti apie šias paslaptis, kurių niekas nesupras
ir kurios visad vadinamos sutrypta laime...
Judrumas, juodi keiksmai, kur jūs? Amžinas
skubėjimas?
Kur godi burna? Kur mano juokas?
Didis Dieve! Kur mano juokas? Ir bereikalingos
raudos,
kur esate jūs?
Tuo tarpu, kai priešais jus, blankūs, virpančių aušrų
.horizontai,

Priešais mano langą nardo dvi kregždės,
ir tartum žuvys krenta j jūros gelmes.
Viena jų — tai meilė, o kita — slapta viltis.
Tai, kas mane lydėjo, pasprunka ir puola į tikrą
'‘
tėvynę.
Ir štai išsipučia biaurus liūdesys
savo erdviam rūbe jo nenatūralūs sąnariai
mane traukia prie jo apipelėjusios krūtinės: liek
ašarą,
jei tu drįsti, liek ašaras, mano mielas vaikine...
Raudok, jei tam turi pagrindą! Na, peržvelk savo
gyvenimą!
Aplinkui šėlsta lietus ir plūduriuoja rūkas.
Vanduo putoja ir nešvarus bėga prie tavęs pašlaitės
taku,
kur tu veidmainiškai priviliojai savo mylimąją.
Kaip rožinio poterėliai, lašeliai srovena stiklu.
O jūs minutės, metų laikai, budrūs amžiail
Rudens prietema dengia popierių,
ant kurio aš palinkęs... O veidrodi, tavyje amžinai
išblunka mano jaunystė,
Besilankstydami, siūbuoja tamsūs medžiai
tirštoje lapkričio migloje.

Sviedė aischilinį prakeikimą prieš tą, kuris padarė,
kad žmogus galėtų taip pasenti.
Pusiau aktas, jis stovėjo ant kalno, visas skendėdamas
šviesoje, — vėjas plakė jo baltus plaukus.
Ir iš mirkčiojančių akių krito ašaros prie didingų
Dievybės kojų.
Jo balsui griaudžiant, sustojo malūnas ir kalvos
sudrebėjo,
Ir netgi penkiametis avinas pakėlė galvą. Tačiau
Dievybė
Vengė pažvelgti į senį ir jam neatsakė.
Dievybė verkė. Nes jai atrodė, kad būgnai buvo
mušami
prie jos ausų, kurti būgnai,
Kuriems atsakė griūtis, griūčiai atsakė jūra...
Tada jai galiausiai ji pasirodė beribė ir šventa,
senoji senatvės menkybė.
Nes kitas, kuris jau stovėjo prie savo kapo krašto,
nepaliaujamai kovojo su vėju.
Ir dar kartą skelbė savo teisę, prieš sugriūdamas.
Paskui, aišku, jis nuėjo, — ir tyla sugrįžo į šalį.
Bet, neužmirškime, kad tada užstojo visiška tyla,
taip pat ir jos sieloje, ir visiškai kitokios
mintys, dar gilesnės...
Ir tada aplink jos galvą sušvito šviesa.

■HiuiBiiu

SANDOR WEOERES
DANTŲ PERISTILIS
Tavo burna — raudono marmuro salė.
Tavo dantys — balto marmuro kolonos.
Tavo liežuvis — purpuro kilimas, kurį tu trypi.
Tai dantų peristilis, į kurį tu įžengi.

Nepaisant iš kokio laiko lango tu pasilenksi,
Žiūrėk: Dievas visad keičia veidą,
Strazdo ir nendrės laikais
Dievas tampa glostantis,
Mozės ir Elijo laikais
Dievas stengiasi kuo daugiau išsiderėti;
Pažiūrėk į Kryžiaus laikus:
Dievo veidas kraujuoja, Veronikos drobė.
Pasidairyk po savo paties laiką:
Pražilęs Dievas palenkęs kaktą ant didelės Knygos.
Kaip Petras, nukryžiuotas galva žemyn,
Žmogus kabo pavėjuje, paleidęs plaukus žydrioje
padangėje,
Žemė pliaukši j jo puspadžius,
Tas, kas jį pastebi,
Negali atitraukti nuo jo savo bemiegių akių.

Nelyginant vaikas, negavęs cukraus,
Ožkos išmata skonėjasi kaip saldainiu.
Kiekvienas žemės kupstas jam tamsi žvaigždė,
Kiekvienas vabzdys — besparnis kerubinas.
Jeigu tu nusileisi į pragarą: pačiose gelmėse
Tu prieisi dangų, nes visa sukasi ir apsisuka aplink.

Žmogus stato patogius kelius,

Žmona, sudėjusi rankas, meldėsi į Šv. Kotryną,
kad ji jos įsčių gelmėje perkirstų
baisų skausmo mazgą.

O jaunyste, išklausyk mane. Kartą gyveno senas
graikas.
Kuris iškėlė rankas, kaip statula, reikalaudamas
jaunystės,

Ligi šiol mūsuose veik nežinoma naujoji (ir senoji)
vengrų poezija„nors ji labai turtinga gerais poetais.
Norėdami duoti trumpą vengrų poezijos apžvalgą,
turime pažymėti, kad jau šio šimtmečio pradžioje
pasirodė žymiausias ir įtakingiausias vengrų litera
tūros žurnalas “Nyugat” (Vakarai), kuriame bendra
darbiavo didelis būrys jų žymių poetų, kaip pvz.
Gyula Juhasz, Lajos Kassak, Milan Fuest ir visa
eilė kitų. Tuo metu vengrų kalbon jau buvo iš
versti Baudelaire ir Villono kūriniai, pakartotinai
verčiami Dantė ir Šekspyras, buvo “įpilietintos” bal
tosios eilės ir visuomenei pristatytas Walt Whitman,
o taip pat išleisti vokiečių, austrų, belgų ir rusų
simbolistų raštai. Garsiam poetui Ady vadovaujant,
išsivystė “Nyugato” literatūrinė revoliucija, tačiau
tik jaunieji poeto Babits draugai dviejų karų laikotar
pyje sugebėjo sukurti naujus ir nepriklausomus po
etinius pasaulius.

Norėdami keliais bruožais apibūdinti šio laiko
tarpio žymesnius vengrų poetus, pirmoje eilėje tu
rime suminėti Mihaly Babits (1883-1941), kuris lai
komas išradingiausiu vengrų eilėraščio alchemiku.
Dar labiau nei formos tobulumu jis pasireiškė sa
vo filosofiniu įžvalgumu, savo pranašiškose eilėse
skatindamas humaniškumą ir ragindamas nepasiduo
ti besiartinančiai barbarybei.
Kitas žymus poetas — Milan Fuest, sukūrė sa
vo atskirą poetinį pasaulį ir labai asmeniniu būdu
išsakė savo idėjas begalybės ir amžinybės fone, įta
kodamas ir savo amžininkus.

Babits’ui mirus, Gyula Illyes (1902) į savo ran
kas paėmė “Nyugat" redagavimą. Ilgus metus išbu
vęs Paryžiuje, jis pradžioje net nežinojo kaip jam
rašyti: prancūzų ar vengrų kalba. Jis buvo nuže
mintųjų ir nuskriaustųjų poetas. Jo kelias, palikus
Paryžių, vedė per Vengrijos kaimus, miestelius ir rū
sius į kalną, kur visos patirtys susiliejo į vieną.
Nepaprasto stiprumo lyrikas buvo ir Sandor Weoeres (1913), kuris puoselėjo primityvią poeziją, no
rėdamas rasti joje baisios ateities pranašystę. Daug
anksčiau dar prieš pirmąsias raketas, jo poemos įsis
kverbė į tarpplanetinę erdvę, į tą nežinomybę, ku

Tremtis yra giesmė, kurią tik ją giedąs tegali

girdėti.
Tremtis yra liga, kurios netgi mirtis, negali užbaigti
— nes kaip
tu gali ilsėtis žemėje, kuri tavęs nemaitino?
Tremtis yra įspėjąs pavyzdys tiems, kurie dar
tebeturi savo namus,
kuriems priklauso... Bet, ar tu paklausysi
įspėjimo?

Išvertė P. Gaučys

rioje žmogus, kaip mūsų Čiurlionis, gali rasti išga
nymą ar mirtį.
Visai priešingos nuotaikos buvo Lajos Kassak
(1887), kuris savo asmenybės švytėjimu ir savo,
kaip kovotojo, temperamentu, įsigijo vieną svarbiau
sių vardų visoje pastarųjų 50 metų vengrų litera
tūroje. Būdinga, kad jis savo poeziją rašė beveik
išimtinai laisva eiliavimo forma.
Jau minėtas Sandor Weoeres ir Attila Jozsel
(1905-37) ypatingu būdu įtakojo poetų kartą, išau
gusią II-jo pasauk karo išvakarėse. Jie praturtino
savo žodyną terminais, išrastais erdvių, atomų ir
psichologinių tyrimų eigoje, tačiau jų kalbos pag
rindas paliko vis dėlto tautosakinis, kuris jau buvo
nuspalvinęs Babitso katalikišką terminologiją ir Attilos Jozsefo priemiesčių paveikslus. Tuo tarpu kai Va
karuose poetinė kalba vis labiau ir labiau darėsi
precizinė, vis daugiau ir daugiau tyra bei uždara,
bet kartu su tuo ir vis labiau sausa, vengrų poeti
nė kalba plėtėsi kaip labai turtinga, prabangi ir
veržli.

Jaunųjų vengrų poetų humanizmas, jų pačių
kančiomis įgytas, praradus Dievą, nukrypsta į Kūrini
jos stebuklą. Tos kartos poetams vadovauja Ferenc
Juhasz (1928). Jo poezija sukasi aplink jį patį. Jis
mėgina sukurti mitologiją be dievų, pasigelbėdamas
burtais ir savotiškai sumagnetintų paveikslų gausy
be. Jis karštai tiki į gyvenimo religiją, kuri įsitvir
tina gimdymo skausmuose.

Svetimi vengrų poezijos tyrinėtojai stebisi, klaus
dami savęs, iš kur kyla šis būdingas polinkis. Ir
štai ką jie randa. Šiandien, anot jų, Bartokas, kaip
ir Bachas, priklauso visai žmonijai. Tačiau kai Va
karuose Bartoko įtaka įsitvirtino vien tik muzikos
srityje, Vengrijoje ji pasiekia netgi poeziją, kuriai
ji suvaidino išlaisvinantį vaidmenį. Ferenc Juhasz,
o ir daugelio kitų jo draugų poezija, pasireiškė
Bartoko muzikos įsiveržimo įtakoje, susijungus azijatinei barbariškai praeičiai su rafinuotos Europos
dabartimi. Panaši raida, tik grynai iš savų lietu
viškųjų ištakų, prieš 20 metų atėjo ir mūsų poezijon su žemininkų karta.

Šalia šitos srovės yra dar kita, kuri, kaip ki
lusi iš miestiečių ir turinti išieškotą skonį, vadina
ma miestiečių, arba vakariečių srove. Jai priklau
so tokie poetai, kaip pvz. Istvan Vas, Agnės Nemes
Nagy, Janos Pilinszky, Erszebet Gyarmaty, Sandor
Scoori ir kiti. Jie yra didžiųjų “Nyugato” tradicijų
sekėjai, tvirtai laikosi Vakarų kultūros ir stengiasi
sekti visus jos virpėjimus. Iš kitos pusės, jie kaip
ir didieji jų pradininkai, Babitz ir Kosztoloanyi,
duoda daug vertimų, dažnai didelių pastangų ir sa
vęs išsižadėjimo kaina.

Toji naktis atvaizdavo paskutinio teismo vietą:
medžiai nusirengė savo žaliuosius lapus,
gurkšniai syvų
ir varpos apsidengė smulkutėm aukso dulkelėm,
vynuogės po truputį apsitraukė rūdimis
ir ties Orleanu Luaros vandenys netvarkingai
traukėsi atgal

Joana tada gimė kartu su aušra,
ji atrodė trapi nendrė,
jos kakta žėrėjo
kaip rožė, šviesiai išskleidžianti vainiklapius.

Kartu su jaunąja karta tėvynėje daugiau kaip
prieš penkiolika metų iškilo visai kita poezija, rūš
kana, bet ne sentimentali. Šalia poezijos, besivys
tančios Vengrijos žemėje, dabar yra ir kita vengrų
poezija, turinti atramos taškus Paryžiuje, Londone,
Miunchene, Vienoje, Oslo, Stockholme, New Yorke,
Toionte. Tačiau skirtingi likimai nekliudo abiejų
pusių poetams bendrauti. Jie pažįsta vieni kitų kū
rybą ir netgi tarpusavy rungtyniauja, nes tremty
je gyvenančių vengrų poetų darbai daug lengviau
pasiekia savo tėvynę, negu laisvųjų poetų lietuvių
kūryba šiandieninę pavergtą Lietuvą.
P. Gaučys

Tuo metu aš labai mylėjau savo žmoną —
paskui, mūsų mažoji Joana pabėgo iš jos širdies,
kad gyventų savo gyvenimu ir laisva skrajotų —
o aš, ūkininkas, su visad į saulę palenkta nugara,
su skaudžiom, išraižytom rankom.
aš verkiau,
aš juokiaus
besidžiaugdamas.
Aš nepramačiau ateities:
angeliško grožio mūsų dukra
griebėsi kalavijo
ir iš Prancūzijos karalijos išvarė
godų ir rajų anglą,
kuris vėmė plienu!

Orleanas narsiai liejo savo brangų kraują,
jis nuskaidrino padangę

Tremtis yra pabaiga ir niekad nesti pradžia.
Tremtis yra vulkano įsiveržimas, kurio lavos srovė
tave neša toli,
ji yra amžinybė minutėm išmatuota; ji yra
akys,
kurios niekad nesidžiaugs įprastu reginiu,
ji yra ausys,
kurios klausos svetimos muzikos.

... .

Labai dažnai, aš esu sukniubęs juodumoje.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Tremtis yra vienatvė minioje.
Tremtis trokšta būti nepabaigiama,
ji yra nieko nereikalaunati meilė,
niekad neatgaunamas praradimas,
abejingas, nemylimas, ilgas laukimas
traukinio,
kuris niekad neateis, lėktuvo, kuris niekad
nepakils.

Nuotrauka Vytauto Maželio

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 13 d.

Liublino unijos 400 metų sukaktį minint (III)

Pirmasis Lietuvos padalinimas
1569 metais
J. DAINAUSKAS
Volinijos, Kijevo, Podolės ir rėjusi likti Lenkijai, gi visa VoPalenkės žemių atplėšimas nuo linija turėjo priklausyti Žygi
Lietuvos D. K, valstybės, Žygi mantui. 1435.9.1 d. kautynės prie
mantui Augustui
pritariant, Šventosios atnešė laimėjimą Žy
lenkų 1569.3.5-6-4 d. įvykdytas, gimantui, tačiau Švitrigaila Kije
buvo daugiau kaip dviejų šimtų ve,Volinijoje bei rytinėje Podo
metų atkaklios lenkų agresijos už lėje dar laikėsi iki 1438 m. Kai
baiga. Siekdami tas žemes užim Švitrigaila pagaliau pasidavė Jo
ti, lenkai veikė ginklu, klasta gailai, tai 1437.9.23 d. Lucką už
šantažu, intrigomis, papirkinėji ėmė lenkai, nors toji pilis, su vi
mu, gąsdinimu, karts nuo karto sa Voliniją, turėjo priklausyti Žy
šaukdami, kad tai, esą, senos len gimantui. Vis dėlto Luckas 1438
kų žemės, nors tai ir neatitiko m. pabaigoje pats išvijo lenkų okupantų įgulą ir pasidavė Žygi
tikrovės.
Byrant Haličo-Volinijos kuni mantui Kęstutaičiui.
gaikštystėms ir didžią dalį jų že
1440.3.20 d. Žygimantas buvo
mių užėmus totoriams, Gedimi
nužudytas.
Mozūrų valdovas Bo
no laikais lenkai bandė tų žemių
leslovas,
Žygimanto
švogeris, tuo
dalį pasigrobti. 1340 m. Voliniją
jau
pat
užėmė
Palenkę
su Drovaldyti buvo pakviestas Gedimi
hičinu.
Tik
1444
m.
susitarimu
no sūnus Liubertas. Nuo tada ji
tapo tiesiogiai pavaldi Lietuvai, ir lietuviams sumokėjus Bolesla
nors lenkai nesiliaudavo vis ją vui 6000 kapų plačiųjų Prahos
puldinėję. 1352 m. susitarimu len grašių, toji žemė vėl grįžo Lietukai gavo Galiciją, gi Voliniją Ii- va1’
Nepriklausonnos Lietuvos operos solistas Aleksandras Kutkus, miręs
Po Žygimanto mirties Lietuvos Chicagoj š. m. rugsėjo mėn. 6 d. Šiemet balandžio mėn. 6 d. jis buvo su
ko lietuviams, bet 1366 m. len
kai, pasigrobę Liubartą, išgavo valdovu, Lietuvos didikai, pakvie laukęs 80 m. amžiaus. Apie velionį mūsų Lietuvių Enciklopedija, be kita
sau iš jo dalį Volinijos žemių. tė Kazimierą Jogailaitį. Jo lenkiš ko, atsiliepia šitaip: “1922—1944 m. buvo gražiausi Kutkaus kūrybinio
Tačiau, po lenkų karaliaus Kazi koji palyda, bandė pagal Zbig- darbo metai. Liet. valst. operos teatre jis buvo sau žmogus ir kūrėjas,
su niekuo kitu nelygintinas ir negretintinas. Dainininkas ir aktorius ja
miero Didžiojo mirties 1370 m., nievo Olesnickio planą suskaidy me glūdėjo, kaip du neatskiriami dalykai, kaip vienas antrą papildą.
Liubartas, brolių padedamas, tas ti Lietuvos valstybę: 1) Volini- Dainavęs ir vaidinęs beveik visus pirmaeilius tenoro vaidmenis, Kut
Volinijos žemes pėl atgapo iš len ją, bei Liet. Podolę prijungti prie kus juos kūrė savaimingai, originaliai, meistriškai”. Apie velionį pla
kų. 1362 m. Algirdas sumušė to Lenkijos, 2) Trakų kunigaikštys čiau Draugo kultūriniame priede rašysime vėliau.
torius ties Mėlynaisiais Vandeni tę atiduoti Žygimanto sūnui My
mis ir atėmė iš jų Kijevą, pri kolui, kuris tiesiogiai priklausytų
jungdamas jį prie Lietuvos ir jo Jogailos, bet 3) Palenkės žemę at
valdovu pasodindamas sūnų Vla skirti nuo Trakų kunigaikštystės tuva ir Lenkija per bendrąjį val Lietuva, pateikdami savo įvai
dimirą. Po to, Algirdas, taip pat ir pripažinti Mozūrų Boleslopui dovą suėjo į sąjungą kaip dvi ne riausius projektus, kuriuose nuo
iš totorių atėmė ir Podolę (va ir 4) tik likusias Lietuvos DK priklausomos valstybės. Tačiau lat vis buvo kalbama apie Lietu
karų vidurio Ukrainos sritį, tarp žemes pavesti Kazimierui valdy tai nereiškė, kad lenkai būtų nus vos sujungimą su Lenkija. Vieną
Bugo ir Dniestro upių), kurią a- ti, kaip lenkų karalaius vietinin toję siekti savo užmačių. Jie nuo tokį projektą 1501 m. net du Lie
tidavė savo brolio Karijoto sū kui- Lietuvos didikai, žinoma, ne lat iš Kazimiero reikalavo pripa tuvos atstovai jau buvo pasirašę,
nums Aleksandrui, Jurgiui bei leido lenkams to plano realizuo žinti Lietuvos sujungimą su Len bet 1505 m. vasario mėn. lietu
Konstantinui. Šie tose žemėse pa ti.
kija. 1541 m., pablogėjus Švitri vių seimas Brastoje tą “susitari
1444 m. žuvus Vladislovui prie gailos sveikatai, lenkai vėl reika mą” atmetė. Mirus Jonui-Albstatė nemaža pilių ir miestų. Pa
galiau Palenkė su Drohičino mie- Varnos, Lenkijos didikai pradžio lavo sau Podolės bei Volinijos, rechtui, lenkai savo valdovu pa
' stu buvo sena sūduvių-jotvingių je bandė Kazimierą “atšaukti” iš bet nieko nepešė. Lenkų preten kvietė Aleksandrą, kuris jau se
žemė, kurią Gediminas prijun Lietuvos, kaip tariamą Vladislo zijos į Lietuvos žemes ypatingai kančiais metais mirė. Tada Lie
gė prie Trakų kunigaikštijos ir vo vietininką. Lietuviams nenu pabloginusios Lietuvos- Lenkijos tuvos didikų taryba 1506.9.13 d.
kuri tuo pačiu buvo ir Vytauto sileidus, lenkai buvo priversti Ka santykius, jog, Bychovco kronikos Lietuvos valdovu pakvietė Žy
zimierą savo valdovu kviesti kaip duomenimis, lenkų ponai buvo gimantą (Senį), kuris 1506.12.7
valda.
Centralizuodamas (nuo 1393 suverenų Lietuvos valdobą. Dery sugalvoję Parčovo suvažiavime d. paskelbė Lietuvos žemių privi
m.) Lietuvos sričių valdymą, Vy bos buvo ilgos ir sunkios. Prieš lietuvių didikus, kurie ypatingai legiją, kuriąja pakartojo Kazimie
tautas Kijevą atėmė iš savo pus išleidžiant Kazimierą į Lenkiją, priešinosi lenkų užmačioms, iš ro bei Aleksandro pažadus gin
brolio Vladimiro, Voliniją paėmė Lietuvos didikai apsigynimui nuo plauti ir Lietuvą tiesiog prijung ti Lietuvos suverenumą. Lenkai
iš Teodoro Liubartaičio, gi Po lenkų gavo iš jo 1447.5.2 privi ti prie Lenkijos. 1453 m. rudenį gi, nematydami kitos išeities, 15
dolę iš Karijoto Liubartaičio. Tad legiją, kuriąja Kazimieras savo ir lenkai bandė Volinijoje surengti 06.12.8 d. Žygimantą išrinko sa
visos tos žemės, dėl kurių kovos savo įpėdinių vardu pasižadėjo sukilimą, bet tai jiems irgi nepa vo karaliumi ir... Lietuvos D.Kusu lenkais vyko dar pusšimtį me saugoti Lietuvos suverenumą ir sisekė.
nigaikščiu, tuo norėdami parody
tų prieš Vytautą, priklausė lietu jos žemių neliečiamumą. Iš len
ti, kad jie ignoruoja lietuvių tei
Mirus Kazimierui, lietuviai 14
kų lietuviai reikalavo formalaus
viams.
sę rinkti savo valdovą. Jokie lie
Tiesa, Podolę lenkai 1395-14- atsisakymo jų pretenzijų į Lietu 92.7.26 d. savo valdovu pakvietė tuvių atstovai tame lenkų rinki
Aleksandrą, gi lenkai karaliumi
11 m. buvo okupavę, bet, Vytau vos žemes.
miniame seime nedalyvavo ir len
išsirinko jo brolį Joną—Albrech
Nežiūrint
lenkų
pastangų
Lie

tui reikalaujant, Jogaila ją grą
kų pastangos pabrėžti tariamąją
žino Lietuvai. Vis dėlto Vytautui tuvą laikyti “prišlieta” prie Len- tą. Tuo pačiu personalinė unija Lietuvos priklausomybę Lenkijai
mirus ir Švitrigailai pasiskelbus kijos, 1447.6.25 d., Kazimierui vėl nutrūko, bet lenkai nuolat liko be jokių pasekmių.
Lietuvos valdovu, lenkai pasiun tapus ir Lenkijos karaliumi, Lie- bandė užmegzti naują sutartį su
Žygimanto Senio ir Žygiman
tė kariuomenę vėl užimti Podo
to Augusto laikais, susilpnėjus ga
lę, gi lenkų kilmės kolonistai,
limybėms politiškai balansuoti
klasta suėmę Kamienieco vieti
tarp kaimyninių kraštų, Jietuviai
ninką Daugirdą, paskelbė Podo
pirmučiausia rūpinosi savo vals
lę prijungią prie Lenkijos. Lietu
tybės vidaus santvarkos, įstaty
<<
'
■
v
viai tuojau pat pastatė sargybą
mų ir valstybės prestižo stiprini
prie Jogailos (atvykusio į Vytau
mu. Lenkams nuolat keliant su
to laidotuves). Jogaila 1430.11.7
siliejimo į vieną valstybę klausi
d. Trakuose sudarė su Švitrigai
' ■
mą, lietuviai nesikratė artimes
la paliaubas, iki 1431.8.15 d. ir
nių valstybinių ryšių su Lenki
pasižadėjo įsakyti lenkams pasi
ja, tačiau tokius ryšius stelbė len
traukti iš Podolės. Lenkai Jogai
kų nesiliaujančios pastangos pielos įsakymo nevykdė, ir tik Švit
tų-rytų Lietuvos žemes atplėšti
rigailos pasiųsti lietuvių daliniai
nuo Lietuvos. Lietuviai delsė, gi
kai kurias Podolės pilis atgavo iš
lenkai veik kiekviename lietuvių
lenkų. 1431 m. liepos mėnesį,
-lenkų susitikime vis reikalavo,
dar paliaubom nepasibaigus, len
kad valdovas pagaliau privestų
kai įsibropę į Voliniją bandė už
“kietasprandžius” lietuvius sutik
imti Lucką, bet nesėkmingai. Kry
ti su unijos mintim. Savo ruožu
žiuočiams bei Moldavams užpuo
Žygimantas Augustas, nesulauk
lus Lenkiją, lenkai buvo privers
damas sau sosto įpėdinio, pradė
ti sudaryti su lietuviais naujas
jo vis labiau linkti lenkų pusėn
paliaubas, galiojančias iki 1433.
ir nuo kokių 1563 m. (nuo Var
6 24 d. Tačiau savo agresijos prieš
šuvos seimo, kuriame lenkų bu
Lietuvą lenkai vis dėlto nenut
vo daug kalbėta apie uniją) vi
raukė. Seradzės kaštelionas Za
sai pasidavė lenkų įtakai. Todėl
remba, atvykęs į Lietuvą, suor
1569.2.28 d. lietuvių išvykimas iš
ganizavo sąmokslą prieš Švitrigai
Liublino seimo, manant, kad jie
lą. Užtat, 1432.8.31 d., Lietuvos
tuo nutraukia derybas su lenkais,
valdovu pasiskelbė Žygimantas
buvo lietuvių politinė klaida. Žy
Kęstutaitis. Jis 1432.10.15 d. Gar
gimantas Augustas, likęs vienas
dine sudarė su lenkais sutartį, ku
su lenkais, toliau jau vien vykdė
rią net 4 kartus (1433,1434, 1437
jų reikalavimusir 1439 m.) turėjo pakartoti, nes
Jau kovo 1 d. įtūžę lenkai,
lenkai ir juo nepasitikėjo. Tąja su
tartimi Podolė, kaip neva nuo se
tarp kitų punktų, pareikalavo,
no priklausiusi Lenkijai žemė, tu
Senosios Lietuvos simbolis — Gedimino pilies bokštas Vilniuje
kad valdovas savo dekretu pas

kelbtu, jog Palenkė priklauso
Lenkijai. Kovo 5 d. lenkų buvo
nutartas ir karaliaus priimtas de
kretas apie Palenkės, senos sūdu
vių-jotvingių žemės prijungimą
prie Lenkijos. Nuo Palenkės len
kai pradėjo todėl, kad jos atsto
vų buvo nedaug ir jų dar keli tu
rėjo kažkokių sąskaitų su Lietu
vos didikais. Suradę dar neišvykusius iš Liublino kelis Palenkės
žemių pareigūnus, valdovo dvarų
valdytojus, ir grasindami valdo
vo parėdymu atimti jiem urėdus,
šantažu privertė juos prisiekti
Lenkijai. Privilegijoje apie Palen
kės prijungimą rašoma, jog ta
riamoji toji žemė dar prieš Jogai
los laikus priklausiusi Lenkijai.
Dabar gi, seimo ir tos žemės attovų “valia” karalius ją grąžinąs
Lenkijai, kaip atplėštąjį sąnarį
jos tikrajam kūnui — Lenkijai.
Lygiagrečiai su Lietuvos žemių
dalinimu bei atplėšimu lenkai
per visą kovo-balandžio mėnesį
kalbėjo apie būtinumą rengtis ka
rui prieš Lietuvą. Po Palenkės
“privilegijos” sekė
universalai
Podolei bei Volinijai, kur lenkiš
koji “argumentacija” buvo visai
identiška. Birželio 4 d. buvo pri
imtas tekstas dekreto apie Kijevo
prijungimą prie Lenkijos, net ne
sirūpinant tą prijungimą istori
niai ar teisiniai pamatuoti. Pa
čių lenkų teigimu, pamatavimas
neturėjęs jokios reikšmės, nes bu
vo siekta tik vieno: priversti lie
tuvius sudalyti “uniją”.
Aišku, atplėšus tas derlingas
žemes, Lietuvos DK iždas neteko,
didelio pajamų šaltinio, gi Lie
tuvos iždas (kaip tai matyti iš
Lietuvos paiždininko P. Naruše
vičiaus 1569.3-10 d. rašto valdo
vui) buvo visai tuščias. Apytik
riai lenkai tada nuo Lietuvos at
plėšė apie 180.000 kv. kilometrų
plotą (Palenkė — 14.000, Volinija — 72.000, Kijevo žemė —
52.000 ir Podolė — 43.000 kv.
km.). Vertinant-ginkluotomis pa
jėgomis, lenkai tose žemėse pasi
grobė sau nemažiau 10.000 kar
dų. Tai sudarė daugiau kaip treč
dalį visų Lietuvos karinių pajė
gų. Lietuva tuo josios turtingų
valdų atplėšimu — pirmuoju jo
sios padalinimu tapo ir ekonimiškai ir kariškai nuginkluota. Visa
Lietuvos strateginė padėtis irgi
pablogėjusi. Gi Lietuvos bajorai,
išvarginti karo su Maskva, neno
rėjo nė klausyti apie bet kokį pa
sipriešinimą ginklu Lenkijai,
bandant tas atplėštas žemes su-

Lietuvoje “atrado” balades
(Atkelta iš 2 pusi.)

tada, kai “Tautosakos sekto
rius” priklausė ne Lietuvių kal
bos ir literatūros, bet Lietuvos
istorijos institutui (formaliai iki
1952 m.), arba buvo kitų leidė
jų išleisti. Tada užėjo ilgas “re
organizacinis
laikotarpis” (iki
1958) ir tik nuo 1959 m. prasi
dėjo intensyvus darbas. Žinoma,
labai daug dėmesio kreipiama
“socialinio protesto”, “revoliuci
nių dainų” ir “antiklerikalinių
motyvų” tautosakos ieškojimui.
Tai neišvengiama duoklė mark
sizmo stabui. Tačiau šalia to yra daromas ir vertingas tauto
sakinis darbas.

1948 -1967 m. buvo užrašyta tik
26.627 tautosakos vienetai. Iš vi
so “tarybiniais laikais” (iki 1967
m.) buvo gauta apie 160,000
naujų tautosakos užrašymų. Ka
dangi tuo metu rankraštyne bu
vo 755.000 tautosakos užrašų,
tad matome, kad “prieštarybiniais laikais” per dešimt metų
(1930-1940) tautosakos buvo
užrašyta apie keturis kartus dau
giau, negu per dvidešimt “tary
binių” metų (1948-1967).
Atrodo keista, kodėl Seselskytės apžvalgoje nepaminėtos se
nųjų liaudies dainų rinkinių nau
jos laidos: L. Rėzos (2 t., 195864), S. Stanevičiaus (1954),
brolių Juškevičių (5 t., 1954-56)
dainynu pakartoiimai su komen
tarais, bibliografija ir kt. Paga
liau nesuminėti J. Čiurlionytės ir
Z. Slaviūno stambūs darbai (pir
mosios “Lietuvių liaudies dainos”
1955 ir rusiškai 1966, antrojo
“Sutartinės”, 3 t., 1958-59), nors
kitose šios knygos vietose jie ci
tuojami. Gal todėl, kad tie dar
bai buvo suplanuoti ir atlikti

Dar šiame tome pora recen
zijų, paskelbti keli dokumentai:
apie S. Daukanto dainų melodi
jas ir keli laiškai, rašyti tauto
sakos reikalais Krėvės -Mickevi
čiaus, A. Sabaliausko ir kt. Yra
knygoje 29 įklijos: iliustracijos,
žemėlapiai ir faksimilės.

sigrąžinti. O vieni didikai, be ba
jorų, nieko negalėjo daryti. Atplė
štųjų žemių atstovai, daugumo
je valdovo dvarų valdytojai, urėdininkai; pakluso lenkams. Len
kai tikėjosi, jog, gavę tas žemęs,
sukurs galingą Lenkiją, nors ne
abejotina, kad tame lietuvių že
mių užgrobime jau glūdėjo ir bu
simojo Lenkijos žlugimo pradai.

• Gintajiškėse šia vasarą ar
cheologai ištyrė 10-13 amžių ka
pinyną. Buvo surinkta apie 2000
įvairių radinių: durklų, ietigalių,
skiltuvų, peilių, žeberklų; rastas
midaus geriamasis ragas, puoš
nių diržų, apirankių, žiedų, se
gių, žalvario dirbinių, Vakarų
Europos kraštų monetų. Visi šie
radiniai rodo, palyginti, seną ir
aukštą Lietuvos pajūrio gyven
tojų kultūrą.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.
Marąuette Pk.,

6211 So. Western

PR 8-5875
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ACROSS AFRICA SAFARIS, Ltd.
k v i e čia

Atvažiuoti j Ryty Afriką ir prižada Jums įdomiausias ir niekuomet
neužmirštamas atostogas,
Dėl daugiau informacijų rašykite — kad ir lietuviškai

T. Gugis, ACROSS AFRICA SAFARIS, ltd.

P.0. Box 9420, Nairobi, Kenya
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Certifikatų sąskaitos
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Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausia turi
būti $5000. Pelnas mokamas
kas trys mėnesiai.
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Ant visų knygelių
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI
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* Home Mortgage Loans
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farnily bills with our spec’l
* Insured Family Savings
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* Save-b.v-Mail Kits
* Travelers Checks
* Sale Deposit Boxes
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Niekšybės garbinimas
Antano Venclovos "Vidurdienio vėtros” atgarsis

GEDIMINAS GALVA
Atsimenu dienas, lyg
vaka
rykštes, kai Klaipėdoje,
prie
Dangės, vokiškoje
kavinėlėje
Mockastubėje protarpiais
ka
daise sutikdavau Antaną Venclo
vą. Anuo metu pašaipiais
ir
šmaikščiais sakiniais jis pasako
davo visiems žinomus
įvykius
neturinčius kokio nors yaptingo
ryšio. Jis negailėdavo
spalvų
vaizdams paryškinti ir neretai
jiems perdėti.
Jis buvo pastabus, bet pavirštutiniškas. Kai Venclova kan
džiais sakiniais įsiūbuodavo, lyg
vėtroje, smilgos viršūnėlę, pa
miršdavo, kad ir ji turi savo šak
nis. Jam sunkiai davėsi įvykiams
rasti vietą visumoje.
Kartą aš jo klausiu: “Ar skai
tėte berlyniškio Klabundo origi
naliai ir žinovo plunksna para
šytą literatūros istoriją?” Atsa
kė: “Teigiamus vertinimus girdė
jau, bet neturėjau progos ją per
skaityt”. Tada perskaitęs Klabun
do knygelę, A. Venclova man
siūlo: “Pačiam,
ekonomistui,
reikalingas K. Marxo ‘Kapitalas’.
Aš siūlau Klabundą keisti
į
Marxą.”
Gavau iš jo “Kapitalo”
2
tomus, nesupi austytus, buvusio
savininko net nepavartytus...
Vėliau, kai jisai iškilo į švie
timo komisarus, pripuolamai jį
vis sutikdavau. Jis atrodė nuo
širdus, bet jau susirūpinęs ir pats
vėtros įsiūbuotas. Anuo metu jis
jau buvo palenktas. Pokario me
tais išleistuose autobiografiniuo
se leidiniuose “Pavasario upės”,
“Jaunystės atradimas” pats Venc
lova liudija savo palūžimą,
o
paskutinėje knygoje “Vidurdie
nio vėtra” ryžtasi net garbinti
niekšybę.

Vikruolė niekšybė
A. Venclova bando pigiai iš
sipirkti jau pačioje “Vidurdienio
vėtros” pratarmėje: “Tie paveiks
lai, be abejo, bus subjektyvūs,
kaip ir visas šitos ir kitų knygų
pasakojimas”. Žinome, kad šia
me pasaulyje viskas subjektyvu,
bet ir subjektyvumui yra ribos.
Pačioje knygos pabaigoje jis ieš
ko sau, naujos vėtros apspręstai
smilgai, trąšesnės dirvos bujoti.
Venclova, kaip ir daugelis sovie
tinių rašytojų, dėl geresnės duo
nos kąsnio eina garbinti sveti
mų stabų ir kalbėti apie ruso pa
jungtos lietuvių tautos pažangą,
kūrimą naujo pasaulio Lenino
pavėsyje.
Ne kartą paniekinęs ir pažei
dęs lietuvių tautą p. 623 jis rašo:
“Nemažėja meilė savo žemei,
žmonėms, netemsta svajonės sa
vo tautą kitų tarybinių tautų tar
pe matyti dar šviesesnę, turtinges
nę ir kultūringesnę, negu sulau
kiau dabar, kada ji išėjo į platų
kelią... Mūsų gyvenimas —vie
nas akimirksnis. Tautų ir žmoni
jos gyvenimas amžinas.”
Skanesnė duona verčia plūdu
riuoti prieštaravimuose. Venclo
vai svetimi pasmerkto mirti So
krato Žodžiai: “Aš nei pavojaus
valandą nerasdavau reikalo elg
tis kaip koks vergas. Ne nuo mir
ties ištrūkti sunku, daug sunkiau
pabėgti nuo niekšybės, kadangi
Ši užpuola staigiau už mirtį.”
(Platono dialogai, Vilnius, 1968
p. 119-20).
Pagyros
“Vidurdienio vėtroje”
plau
kia dailia kalba aptarti padriki
įvykiai, aptarimai, charakteristi
kos ir nuotykiai be jokios tvar
kos. Knygai padidinti skelbiami
trečiųjų asmenų nuotykiai, laiš
kai ir pasakojimai, kurie prašėsi
vietos tik autoriaus honorarui
pastambinti. Daug vietos įkyriai
skiria savo svainiui Petrui Cvir
kai, lyg norėdamas priminti nau
ją svainių sambūvį, bet nutyli
svainio mirties priežastį.
Jis negaili pagyrų komunis
tams, neradęs ko kito pasakyti,
nurodo, kad anie bent švariai

rengėsi, gražias eilutes vilkėjo.
Giria savo pirmąjį pavaduotoją
Juozą Žiugždą,
užsitarnavusį,
maskvinį Lietuvos istorijos klas
totoją, bet šaiposi iš antrojo ko
misaro pavaduotojo Liudo Gi
ros, kuris buvęs ton vieton pa
skirtas be Venclovos žinios. Gel
tonosios spaudos dvokimo
ne
gaili buvusiam bendradarbiui,
tardamas “net kryžius kabąs bu
vusio bedievio Jono Kardelio bu
te”.
Praeidamas kitus buvusius ko
misarus, ypač jeigu jie dar šian
dieną turi įtakos, jiems įteikia po
didesnę ar mažesnę laurų šaką.
Povilą Pakarklį, į save žvelgda
mas, aptaria šitaip: “Gyvenime
gan nepraktiškas, gyvenąs ne kas
dieniniais reikalais, o daugiausia
savo mokslinėmis teorijomis.”
Pagyros “saviesiems”, o ypač
rusams, kurie Venclovos likimą
apsprendė, primena šliaužiojimą
kirmino, kuris tampa smaku
spjaudyti į tuos, kurių ranka ra
šančiojo jau nepasiekia.
Melo liūne

Prabėgomis Venclova užkliu
do ir Ernestą Galvanauską, su
kuriuo bendradarbiavo eilę metų
ir kartą abu rengė Klaipėdoje
minėjimą laisvės poetui Puški
nui.
A. Venclova, laikydamasis ko
munistų partijos nustatytų taisyk
lių, čia rašo (p. 77-78): “Kurį lai
ką Liaudies vyriausybėje dirbo
finansų ministras Ernestas Gal
vanauskas. Jį man teko truputį
pažinti Klaipėdoje, kai jis buvo
naujai organizuoto Prekybos In
stituto rektorius, o aš — to in
stituto dėstytojas. Visi laikė šį
seną buržuazinį diplomatą pro
tingu žmogumi ir geru organiza
torium. Manau, ir viena ir kita
buvo teisybė. Kai jis įėjo į nau
josios respublikos vyriausybę, tai
daug kam atrodė labai keista, o
kai kas priėmė tai kaip geresnio
sios buržuazinės inteligentijos
dalies norą nepakartoti rusų in
teligentijos klaidos Spalio revoliu
cijos metu, kada ji boikotavo ta
rybinę vyriausybę ir žuvo ar atsi
dūrė emigracijoje. Tačiau Galva
nauskas, matyt, nemanė rimtai
dirbti naujojoje vyriausybėje, li
jo kalbos, kad šis apsukrus poli
tikas turi didelius kapitalus už
sienyje ir plantacijas Madagaska
ro saloje. Greitai jis išnyko iš vy
riausybės — ir iš Lietuvos. (Ne
seniai emigrantų spauda rašė,
kad Galvanauksas, pasenęs ir pa
liegęs, iš Madagaskaro, išsivada
vusio iš prancūzų valdžios, grįžo
į Prancūziją be turtų, be pasto
gės ir mirė... Manau, jo likimas
būtų susidėjęs kitaip, jeigu jis bū
tų likęs Lietuvoj ir čia savo ži
nias ir finansisto patyrimą nuo
širdžiai atidavęs savajai liau
džiai)”.
A. Venclova, vieną kartą su
tikęs arba bent pamatęs komu
nistą ar rusą, ištisuose vandenin
guose puslapiuose su juo plau
kioja, bet asmenį, su kuriuo jis
eilę metų bendradarbiavo, jis
tik “truputį pažino”.
Gerai, kad A. Venclova bent
atšaukia komunistų partijos agitpropo melą, kad neva E. Galva
nauskas turėjęs užsienyje dide
lius kapitalus ir plantacijas Ma
dagaskaro saloje. E. Galvanaus
kas nepaliko turtų, bet garbingai
gyveno ir mirė po stogu ir dar
didesnėje kvadratūroje, negu lei
džiama pažemintos ir net vidu
riniosios klasės Sovietų
pilie
čiams. Bet visi šie dalykai ne tiek
jau svarbūs.

Tačiau A. Venclovai vis dėl
to pritiktų žinoti, kad E Galva
nauskas ėjo į, taip vadinamą,
liaudies vyriausybę ne garbės ieš
koti, bet lietuvių tautai tarnauti,
kol dar buvo galima savo nuo
monę šiaip taip ginti. Dėl rub
lio įvedimo Lietuvoje, spiriant
Maskvos tarpininkui J. Paleckiui,
ir kitais klausimais greitai atsira
do praraja tarp E. Galvanausko

• Dali. Viktoro Petravičiaus
mokinių paroda Chicagoje. Šio
miesto Parkų distrikto suorgani
zuotoms meno pamokoms vado
vaująs žinomasis mūsų grafikas
ir tapytojas Viktoras Petravičius
pastarųjų metų bėgyje jau ne
kartą parodė, kokių puikių rezul
tatų galima pasiekti net su vos
pradedančiais mokiniais, kai dir
bama rimtai ir žinančiai, jau ne
kalbant apie vyresniųjų klases,
kurių darbai dažnai primena tik
rai profesinį lygį.
Visa tai buvo įdomu pamaty
ti praėjusią ir šią savaitę West
Lawn parko patalpose vykusioje
Petravičiaus mokinių parodoje.
Temų ir technikų įvairumas tie
siog užtvindė žiūrovų akis. Ypač
dideliu nuoširdumu, bet ir spal
vos bei kompozicijos jutimu, ste
bino pasteliniai jaunesniųjų dar
bai. Eksponuota erdvesnėse pa
talpose, labiau atsijota ir įrėmin
ta, ši paroda galėtų būti tikrai
unikuminė.
Naujiems mokslo metams mo
kinių registracija Parkų distrik
to meno kursui, vadovaujamam
Svečiai Chicagos Parkų distrikto Viktoro Petravičiau s. mokinių meno parodoje West Lawn patalpose. Iš Petravičiaus, bus rugsėjo 19 d. 3
kairės j dešinę: inž. Balys Slonsks, III. kongrs. Fr. Savickas, Aldona Petravičienė, Viktoras Petravičius, vai. popiet. Mokslas prasidės spa
Illinois Konstitucijos konvencijos delegatas Mike Medigan, Sofija Butkienė, Illinois Konstitucijos konven
cijos delegatas John Foy, Aldona Slonskienė ir West. Lawn parko direktorius sol. Alg. Grigas..................... lio 3 d.

ir Maskvos. Jam liko du keliai:
būti maskviniu kvislingu savo
tautai engti ar pasitraukti iš kraš
to, jei nenorėjo būti sunaikin
tas. Iš finansų ministerio
pa
reigų išguitas, jis buvo saugumo
sekamas. Tai buvo įspėjimo ženk
las, kad netrukus bus suimtas. Ki
tą dieną, kai Ernestas Galva
nauskas jau buvo apleidęs Lietu
vą ir prasiveržęs per rusų saugo
mą sieną, aš važiavau iš Kauno
į Vilnių. Traukinyje sutikau anuometinį liaudies vyriausybės
ministerį pirmininką Vincą Krė
vę.
— Kur Ernestas?, — klausia
Krėvė.
'— Jau svetur.
— Kaip gerai, nes šiandieną
rytą įsakyta jį suimti, — džiūga
vo Krėvė.
A Venclova, kaip ir anuomet
prie Dangės, dailia mezga sakinį,
bet kas žingsnis jis klimpsta, neskirdamas menkaverčių dalykų
nuo esminių, smilgos nuo ąžuo
lo. Ir visų blogiausia, kada jis,
klimpdamas melo liūne, šaukia:
štai tikra mano teisybė, žinoma,
žiūrint pro maskvinius akinius.
Visa tai galima pavadinti dar tik
brolyste su įžuliu begėdiškumu,
stovinčiu kiek atokiau nuo niek
šybės garbinimo.

nu, kurį vykdė saugumo komisa
ro pavaduotojas Serovas, panau
dodamas ir vietos komunistus.
Panašūs tautų planai jau buvo
anksčiau žinomi, o ypač aršiai
vykdomi, karui prasidėjus, sie
kiant eilę tautų visai išnaikinti.
Ir šiandien pasaulyje dar tebeai
di ne vien tik totorių byla.

Niekšybės garbinimas

Pasimetimo ženkle

Tačiau A. Venclova, nudavęs
nekaltą veidą, slenka vis dėlto
garbinti pačios niekšybės (p. 9293): “Būtų buvę keista, jei tary
binis saugumas būtų nieko ne
veikęs. Matyti, jis žinojo tikrąją
dalykų padėtį ir birželio vidury
Lietuvoje įvykdė areštus. Deja,
nemaža hitlerinių agentų liko
laisvėje arba pasislėpė, o buvo
suimta atsitiktinių žmonių, ra
mių buvusio režimo valdininkų,
kurie dabar nuoširdžiai ar nenuo
širdžiai, bet linko bendradarbiau
ti su tarybine valdžia, eilinių
šaulių organizacijos narių, kurie
anaiptol ne visi buvo nusiteikę
profašistiškai. Buvo areštuota
tardytojų, teisėjų,
mokytojų,
aukštųjų valdininkų ir kitų. Ka-

A. Venclova bando atsisėsti
ant slenksčio ir suvaidinti niekuo
dėtą, vogrojant, jog, girdi, atro
dė, kad į saugumo organus įsivė
lę priešų, kurių tikslas kuo dau
giau Lietuvos gyventojų nuteikti
prieš tarybų valdžią. Ilgą tarpsnį
komunistų partija tvirtino, kad
buvo tada išvežamos tik tautos
atmatos. A. Venclovos nuomone,
bent jau dalis išvežtųjų buvo at
sitiktiniai. Tad’ reikia laukti dar
ir naujo tarpsnio, kai komunistų
partija išpažins visą savo nusikal
timą. Juk tik komunistų partija
sudarinėjo išvežamųjų sąrašus,
komunistų partija
didžiausioje
niekšybėje ėmė tremti liėtuvius į
vergų darbo stovyklas ir žiau
riausiose žmogaus išniekinimo są
lygose badu ir šalčiu, taupant
šaudmenis, žudyti tremtinius. Jei
kas vyresniųjų ''vėliau ir grįžo,
deja, atsivežė iš “auksinės tai
gos” tik paliegėlio sveikatą.
A. Venclova bando rankas nu
siplauti sakydamas: “Deja, ma
no galia buvo per maža, kad nukentėjusiems būčiau galėjęs pa
dėti”. Tai kas gi iš lietuvių ko
munistų tada buvo bent kiek ga
lingas? Gal komunistų partijos
sekretorius A. Sniečkus, kurio tik
rieji pusbroliai Sibiran buvo iš
vežti su pirmaisiais transportais.
Lietuvos komunistų partija bu
vo pajėgi tik Maskvai talkinin
kauti, lietuvių
tautą žudant,
skriaudžiant, susinant, bet tik re
tais atvejais ją ginant. Tegu kom.
partija gali
ir
žavius mies
tus pastatyti ir kolektyviniuose
ūkiuose gerbūvį, gyvenimo ir kul
tūros lygį pakelti, bet Lietuvos is
torijoje bus visada neištrinamai
parašyta: komunistų rankos kru
vinos.
Lietuvos komunistų partijos,
Maskvos talkininkės, nusikalti
mo šešėlis siekia ir toliau. Vietos
komunistai ir rusai kariai pasi
traukdami įvykdė skerdynes ne
vienoje vietovėje. Jų padarytos
skriaudos sukėlė smerktiną kerš
tavimą vokietmetyje. Bolševikai
“partizanai”, besivertę žudymu
ir apiplėšimais, dar labiau įtem
pė ramių gyventojų nuotaikas.
Tūkstančiai į nežinią bėgo, bijo
dami bolševikiško teroro, kuriam
nereikia nei teismo nei kaltės įrodymo. Žmonės bijojo tarybinės
santvarkos, nužmoginimo, bet ypač tardymo kančių ir lėtos, siau
bingos mirties. Svetimo jungo
pabaisa, laisvos minties užgniau
žimas ir bolševikiško Prokrusto
lova juos pastūmėjo spraustis į
Vakarus.
A. Venclova nurodo, kad Lie
tuva neteko pusės milijono žmo

T,kriaušiai čia yra kokio nors caristinio ar komunistinio kazokų
atamano portretas, su ta kazokiš
ką nagaiką primenančia kepure.
Ne! Tai yra Antano Venclovos gal
va, kuria jis papuošė čia aptaria
mos knygos viršeli. Pasakytume,
kad tuklesnės ir prasmingesnės v i
zitinės vargu ar begalima ir norėti.

dangi areštų tikslas visuomenei
nebuvo plačiau paaiškintas, areš
tai ir trėmimai joje sukėlė nepa
sitenkinimą, o kartais paniką.
Sklido įvairiausių gandų, vienas
už kitą fantastiškesnių. Šiaip ar
taip, netgi Tarybų valdžios šali
ninkams tie areštai ir trėmimai
darė blogą įspūdį. Kartais net at
rodė, kad į saugumo organus yra
įsivėlę priešų, kurių tikslas —
kuo daugiau Lietuvos gyventojų
nuteikti prieš Tarybų valdžią.”

Čia jau A. Venclova atsistoja
ant slenksčio niekšybei garbin
ti. Jis nuduoda neišmanėlį ir po
litinį plevėsą, tardamas:
būtų
keista jei tarybinis t. y. rusų sau
gumas būtų nieko neveikęs. Jis
veikė ir vykdė Stalino sumany
mą ištuštinti Pabaltijo respubli
kas, išblaškyti, sunaikinti Pabal
tijo tris tautas. Jo sumanymas,
talkininkaujant Jurij Malenkovui ir Michail Suslovui, tapo pla-

Nuctr. Maletos

nių. Deja, šis, skaičius žymiai di
desnis. Didesnė jų dalis
žuvo
nuo Lenino garbintojų rankos.
Nuožmūs lietuvių tautos naikin
tojai buvo ir vokiečiai, karo me
tu svajoję apie grėsmingus pla
nus Lietuvai sunaikinti, karą lai
mėjus.
Keistas valdančiųjų komunis
tų nesusigaudymas, tiesiog ne
įtikėtinas Venclovų šeimos irstymasis Trakų ežere pirmąją karo
dieną, keistas Venclovienės pa
siuntimas į kaimą, o Venclovos
ieškojimas benzino ligi pat Mask
vos, stulbinantis nežinojimas ką
buvusiems vadovams daryti ir
gaudymasis pasakojimų, kad pir
mose karo dienose sovietinė ka
riuomenė neva įsibrovusi į Ryt
prūsius ir jau kovojanti prie Ka
raliaučiaus, kai vokiečių bom
bos jau krito virš panikiškų gal
vų.

tau. Ir atleisk man, jei gali...
— Aš negaliu neatleisti. Ne
tik dėl tavęs...
A. Venclova tęsia: “Tačiau bū
čiau neteisingas, jei tvirtinčiau,
kad šis pokalbis, iš abiejų pusių
visiškai nuoširdus ir, atrodo, le
miamas, būtų išsprendęs trijų
žmonių (jo, žmonos ir sūnaus)
tragediją. Ji truko dar bent me
tus laiko, kartais
kamuodama
žiauriai ir neatleidžiai” (p. 46566).
Tai pati atviriausia ir jautriau
šia vieta A. Venclovos knygoje.
Tėvynei, jo bendrų bolševikų
sukruvintai tėvynei, jis nesijau
čia nusikaltęs. Apie ją šnekėda
mas, jis užsideda kaukę tarti:
“Aš buvau visur, kur mane tė
vynė šaukė.”

— Kūno išgelbėjimui reikia
dvasinės atsparos.
__Douglas MacArthur

Kuri tėvynė? Didžioji, kurioje
amžius žmonės priespaudą ken
tė, aidinti skelbimu tarptautinio
komunizmo, besiprašančio rusų
užgniaužti pajungtų tautų lais
vės balsą, ar mažoji — tėvynė
Lietuva, tebelaukianti teisingu
mo ir laisvės?
Vidinis balsas verčia jį “maty
ti didžiausias kliūtis ir sunkumus
kelyje į ateitį”, o menkavertis,
bet praktiškas prisitaikymas —
glaustis prie Lenino ir, jį begarbbinant, gauti kasdienių gėrybių,
jau nugręžus nugarą savo tikrąjai tėvynei, kurioje tebevyksta
kur kas didesnė tragedija už bu
vusią jo šeimoje.

Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

Keistenybės
Keista, kad 1941 m. tik liepos
3 d. Stalino kalba, kurioje jau
buvo paminėtas vokiečių įsigalė
jimas Lietuvoje, anot Venclovos,
padariusi pabėgėliams į Rusiją
lietuviams milžiniška įspūdį. Kas
per vienas tas įspūdis-autorius
nutyli.
A. Venclova atsargiai taiksto
si knygoje Stalinui, nes jo įpėdi
niai bando dabar panaudoti kai
kuriuos ano valdymo būdus so
vietinei priespaudai sustiprinti.
Ne kas kitas, bet rašytojai ir
šviesuomenės atstovai jau prieš
kelerius metus tapo kaip tik šio
naujo siautėjimo aukomis.
Keista užuomina
Venclovos
čia minimoje knygoje ir apie
Augustiną Gricių, kad jis buvęs
geras vyras, bet tik trejus metus
praleidęs tremties viešnagėje. Bet
A. Venclova nutyli kelių dešim
čių tūkstančių lietuvių tremties
nelemti, skurdą, kančią ir mirtį.
Jis užtiko tik vieną tremtinį, taip
lengvai sugebėjusį išsprukti iš ko
munistinio pragaro.

5J

5r

6 or 12
MONTH

6orl2
MONTH

$10,000

$5/000
or MORE

or MORE

Paasbook Savings
Accounts

Savings certificates issued
for six months or one
y•ar— in
m inimum
arnounts of $10,000,00,
and
thereafter in
multiples of $1.000.00.
Earnings are paid at
maturity.

Computed and Paid
as oft
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

ederal

avings

Pinigo viena pusė

Kai A. Venclova čia terodo jo
padirbto pinigo tik vieną pusę,
skaitytojas turi pagrindo netikėti
jo “subjektyviems paveikslams”,
išskyrus nuotraukas, kurių apstu,
lyg jis būtų karštas savo asmens
kulto šalininkas.
Autorius pagarbiai rašo apie
buvusią Lietuvos atstovybę, Vorovskio gatvėje Maskvoje, nes ne
kartą ten prisiglaudė ir gurkšno
jo su rusais dar buvusio Lietu
vos atstovo Jurgio Baltrušaičio
pirktą vyną. Nepaprastų susižavė
jimų reiškia karo meto odisėjoje
sutiktiems rusų rašytojams, lyg
norėdamas prie jų prisigretinęs,
ir save išaukštinti.
Venclova klaidžiojo po rusų
žemę, įvairias pareigas ten ėjo,
dažnai prisimindamas žmoną Eli
zą ir tėvynę. Lietuvoje, jiems su
sitikus, užsimezgė pokalbis:
— O aš galiu prisiekti, kad prieš
tave niekuo nesu kalta... —ty
liai tarė Eliza.
—Tikiu, atsakiau, — Dėkui

Savings certificates issued
for slx months or one
year— in minimum
arnounts of $5,000.00,
and thereafter in
multiples of $500.00.
Eamings are paid at
maturity.

Paid Quarierly

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608

Vlrginia 7-7747

f

nauju - a demonstruotu!

1968 CHRYSLER
Paskutinė

proga!

SUTAUPYKITE IKI ^3,000.00

nuo fabriko kainos.
BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515
Vartotą

•

automobilį galite
pradedant $50.00.

---

pirkti

-....

*

Nauji leidiniai
© THE LITHUANIAN W0MAN. Editor — Birutė Novic
kis Sįtaff Editor-Irena Banaitis,
Maria Noreika. Iliustrations by
Paulius Jurkus. Published by the
Federation of Lithuanian Women’s' Clubs. Printed by Franciscan Press, Brooklyn, N.Y. 1968.
Knyga yra 200 psl. leidinys,’
supažindinąs angliškai kalbantį
pasaulį su lietuvių moterų veik
la ir jų vaidmeniu savo tautos
istorijoj. Knygoj tema suskirstyta j
į skyrius: The Lithuanian Wo- j
man in Legend and Early Hi- j
story; The Lithuanian Woman
in the Land of Kings and Prin-,
ces; Once Again in Independent
Lithuania (1918-1940); The Li-i
thuanian Woman under Soviet
Occupation; The
Lithuanian
Woman as an Exile and an Emigrant; The Federation of Lithu
anian Women’s Clubs; Appendix I: Lithuanian Women at In
ternational Conferences; Appendix II: Lithuanian Representatives at the General Federation
of Women’s Clubs Conventions;
Appendix III: Lithuanian Folk
Songs — Dainos.
Leidinys gausiai iliustruotas
nuotraukomis ir P. Jurkaus pieš

tomis vinjetėmis. Vien nuotrau
kos užima 70 psl. Kaina nepa
žymėta.

* MUZIKOS ŽINIOS 1969
m. liepos mėn. Nr. 3 (186).
Leidžia ALRK Vargonininkų bei
kitų lietuvių muzikų sąjunga. Re
daktorius — V. Mamaitis. Ang
lų kalbos redaktorė — L. Stukienė. Žurnalas išeina 4 kartus me
tuose. Prenumerata 3 00 dol. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 209 Clark Place, Elizabeth,
N.J. 07206.
Naują žurnalo numerį puošia
kompoz. Juozo Naujalio portre
tas, o pirmasis straipsnis yra J.
Žilevičiaus “Šimtas metų nuo
Juozo Naujalio gimimo”. Tik no
rėtume atkreipti dėmesį į tai, kad
be čia suminėto straipsnio šį kar
tą “Muzikos Žiniose” matome
dar šiuos J. Žilevičiaus raštus:
“Mikas Petrauskas” (iš veikalo
“Amerikos lietuviai muzikos gar
suose”’),Jonas Būtėnas”, “Stasys
Sližys — trejopas sukaktuvinin
kas” ir visą informacinį skyrių
“Lietuvių muzikologijos archy
vas”. Tad raštingumo prasme
veteranas kompozitorius J. Žile
vičius yra pavyzdys visiems mū
sų, už Žilevičių kur kas jaunes-

Poros kūrėjo dovana
mažiesiems

• AKIRAČIAI 1969 m. birže
lio mėn. Nr. 6 (10). Atviro žo
džio . mėnraštis. Adresas: 6821
South Maplewood Avė., Chicago, III. 60629. Metinė' prenume
rata JAV ir Kanadoj 5.00 dol., o
visur kitur — 6.00 dol.
Tarp kitų šio numerio įdomy
bių akis užkliūva už reikalo “Akiračiams” aiškintis, kuo jie ski
riasi nuo “Vienybės”. Be kita ko,
visų išvedžiojimų gale tariama:
“Akiračiai giria, kas girtina, ir
peikia bei kritikuoja, kas yra
kritikuotina tiek išeivijoj, tiek ir
Lietuvoj. Kritika anaiptol nėra
joks iš aukšto žiūrėjimas. Šitaip
elgdamiesi, Akiračiai su malonu
mu vertina šaunius lietuvių dar
bus Lietuvoje ir čia išeivijoj, bet
negali lygiomis vertinti Lietuvos
režimo vadovus ir mūsų išeivi
jos kovos dėl Lietuvos laisvės or
ganizacijų vadovybes.
Negali
todėl, kad Lietuvos režimo
pareigūnai atstovauja Lietuvos
pavergėjui, tuo tarpu mūsų or
ganizacijos gina, kaip jos išmano
ir kiek pajėgia, lietuvių tautos
apsisprendimo teisę, kurią pripa
žįsta visi padorūs pasaulio žmo
nės”.
Tačiau pasisakant už mūsų iš
eivijos organizacijų ir jų vadovy
bių laisvės kovą, kitame pusla
py, tegu ir pokalbinįnko Ž. Mik
šio lūpomis, vėl žeriama: “Vei
ksniai, be abejo, grindžia savąją
veiklą autoritetiniais principais.
Tai institucija, kuri jau yra, o-

Mūsų mažiesiems labai nedaug ra nupiešta puslapis gražiausių
teišeina knygų. Ir £ia, sakytume, spalvotų gėlių. Vaikas, skaityda
atsiduriame užburtame rate. Tė mas atskirą sakinį, gali greičiau
vai skundžiasi, kad vaikams nė išmokti ir visą pasakėlę paskai
ra knygų, gi leidėjai skundžiasi, tyti. Jis, skaitydamas toliau, ran
kad niekas tų -.knygų neperka. da kitą iliustruotą sakinį. Ilius
Ne<\I^ gana pusėtinai ir įdomiai tracijos didelės ir spalvotos vai
parašytos vaikams knygutės ne kui tikrai bus labai patrauklios.
susilaukia didesnio pareikalavi Tačiau jei tekste nėra netikslu
mo.-Pagaliau tegu ir kitos kny mų, tai prie iliustracijų pasitaiko
gos nėra jau perdaug geros, kaip ! nelabai sklandžių išsireiškimų.
mes ^reikalautume šiame krašte Pvz. rašoma: “Bitės ieško gėlių
gyvendami ir matydami tūkstan- žiedų”. Čia nereikalingas dvigu
čihs puikių amerikietiškų knyge bas kilmininkas “gėlių žiedų”,
lių, 'Tačiau jej jau vaikams per užteko, kad bitės ieško arba gė
kame žaislus, tai nepagailėkime lių arba bitės ieško žiedų. Tačiau
ir knygos. Galimas daiktas, kad šiaip jau sakinėliai be klaidų,
vaikas nelabai skaitys, kad jis po paprasti ir suprantami.
kiek laiko knygutę numes, bet
Svarbiausia, kad knyga nei iYVAGNER & SONS
vistiek tai jau bus buvus jo kny liustracijomis, nei išleidimu nie
Typewriters — Adding Machines —
gutę. Pagaliau kas lieka iš Kalė- ko nesiskiria nuo panašių ame
Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
dorris ar kitomis progomis suneš rikietiškų knygų, ir todėl vaikui
NAUJOS
NAUDOTOS
tų žaislų, kurie daug brangesni patiks, nes dažnai vaikui atro VlriS B0 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE
už knygą ir kurių amžius dar do, kad kas yra lietuviška, tai ir
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
daug trumpesnis.
sunkiau ir išviršiniai skurdžiau.
Malonu, kad nors retkarčiais
Knygutę išleido Amerikos Lie
išeina viena kita mažiesiems
kriygutė ir dar maloniau, kad jos tuvių Montessori d-ja, padedant
gražiai išleistos. Viena tokių yra Irenai ir dr. Leonui Kriaučeliūšiomis dienomis pasirodžius Liu nams. Spaudė M. Morkūno spau
dos Germanienės knygutė “Bi stuvė, tiražas 1000 egz. Kaina
tės”. Paties teksto knygoje labai 3.50 dol. Gaunama “Drauge”.
nedaug, tik viena pasakaitė, ta
Įdomu per kiek laiko ši kny
čiau tekstas yra iliustruojamas gutė vaikams bus išpirkta. Prieš
atskirais lapais, paimant iš ben mokyklinio ir pirmojo skyriaus
MARQUETTE PHOTO
dro teksto po vieną sakinį. Pui vaikų yra daugiau negu tiražinis
SUPPLY
kios Zitos Sodeikienės iliustraci tūkstantis. Būtų gera, kad mū
jos gerame popieriuje daro kny sų dviejų moterų kūrėjų dovana REIKMENYS FOTOGRAFAMS
gutę tikrai patrauklia.
patektų į visų vaikučių rankas,
IR MĖGĖJAMS
Pats pasakojimas yra apie bi kurie daugiau ar mažiau ją skai
tes. Tikriau — bičių gyvenimo tys, bent pratinsis prie lietuviš Daug sutaupysite pirkdami čia
ir darbo aprašymas. Toliau ki ko žodžio, pagaliau nors žinos, įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
ti puslapiai skiriami iliustraci kad ši lietuviška knygutė yra jau togiu planu atidedant pasirink
joms, Pvz. pirmajam sakiniui išspausdinta ir jam skirta.
tus reikmenis ypatingai proga.
“Mūsų kieme yra daug gėlių” yL. Galinis Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Bitė nulupta ant žiedo

Jam šimtaprocentinių parsidavė duomenis”; rašoma “grąso” —
lių lietuvių tautos pražūčiai, nes turėtų būti “graso”; rašoma
net ir mūsuose jau pradėjo atsi “reikia matyti gerąsias ir blogarasti žmonių, kurie ano skirtu s'as puses” — turėtų būti “reikia
mo ėmė neįžiūrėti. O ir tų kaž matyti gerąsias ir blogąsias pu
kokių rezoliucijų vis dar metų ses; rašoma “prenumeruoju viemetais spaudoje kedenimas ir nuoliką lietuviškų leidinių” —
linksniavimas, ne kartą prime turėtų būti “prenumeruoju vie
na tik bežaidžiančius vaikus, ka nuolika lietuviškų leidinių”.
da jie iki begalybės ima kartoti
Bent jau mėnesiniams leidi
kokį nors pasimėgdžiojantį žo niams nuo panašių klaidų apva
dį. Argi jau neturime ko geres lyti dar vis dėlto turėtume ras
nio veikti ir ko nors geresnio ra ti laiko.
šyti?
Be kita ko, Akiračiai, kaip
mėnraštis, atrodo, turėtų pakan
• Kaz’ s Gutauskas, Lietuvos
kamai laiko labiau išlyginti ra operos solistas, atšventė savo 60
šybą ir nepalikti vis dėlto akį; metų amžiaus sukaktį. Operoje
rėžiančių klaidų. Štai keletas, tik jis dirbo 27 metus ir per tą lai
greitomis pastebėtų:
rašoma ką sukūrė daugiau kaip 40 žy
“siekia kelius šimtmečius” — tu mesnių vaidmenų. Prieš ketve
rėtų būti “siekia kelis šimtme rius metus jis buvo priverstas očius”; rašoma “statistinius davi perą apleisti ir dirba mokytoju
nius” — turėtų būti “statistinius Vilniaus muzikos mokykloje.

niems kompozitoriams. Jeigu ir
jie savo muzikinėmis plunksno
mis taip nepavargstančiai vis lies
tų muzikines temas mūsų žurna
luose bei laikraščiuose, tai ir vi-|
sos mūsų visuomenės muzikinės I
kultūros lygis būtų kur kas aukš
tesnis, o ir tas lietuviškasis mu
zikinis gyvenimas taptų daug
spalvingesnių.
Be J. Žilevičiaus, naujose “Mu
zikos Žiniose” dar rašo: Juozas!
Stankūnas apie vargonus, J. Tauterys apie Chicagos L.B. apygar
dos lituanistinių mokyklų kon
certą, Antanas Skridulis recen
zuoja kun VI. Budrecko parašy
tas Mišias Aušros Vartų Marijos
garbei. Priedu šį kartą duoda
ma mišriam chorui Juozo Stan
kūno “Jaunystės maršas”, ku
riam paimti J. Aisčio eilėraš
čio žodžiai: “Laisva, ugninga,
nežabota — Kliūčių, jaunyste,
nežinai...”

Chicago, Illinois 60629

Viktoro Petravičiaus mokinių parodoje West Lawn parko patalpose. Iš
kairės į dešinę: Mike Medigan, John Foy ir Fr. Savickas.

Nuotr. Maletos

kupuotos Lietuvos terminu, at
gyvena”. Bet ir pati redakcija'
savo pirmojo puslapio birželinės i
temos vedamąjį baigia: “Birželio'
rūpestis verčia mus dar kartą!
griauti svetimas ir savas užtva-1
ras (ir rezoliucijas), kurios mus
skiria nuo savos žemės ir josios
žmonių”.

jos tik norėjo atkreipti dėmesį į
skirtumą tarp to, kas daroma pa
čių lietuvių savo tautos labui, ir
tarp to, kas daroma okupanto ir

Na ir supraski, žmogau, visas
Akiračių linijas ir intencijas. Šią
naujų leidinių .apžvalgą rašan
tysis niekada nejautė, kad kokios
nors rezoliucijos jam būtų buvę
užtvaromis tarp jo paties bei pa
liktos žemės ir jos žmonių. Re
zoliucijos nieko ir neatskyrė. Bet

Manofacturera

ROOSEVELT PICTURE
FRAME G0MPANY

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

M 0*1 N G
Perkrausto baldus iš arti h toli

A. BENIULIS

Zita Sodeikienė
“Bitės” iliustracija.

Liudos Germanienės vaikams skirtos knygos

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agatnst defects in workmanahlp and materlals and
all normai road hazard inJurlea enoountered In everyllfeday psssenger car ūse for
the Ilfe ot the orlglnal tread
deslgn ln accordance wlth
terma of our printed guarantee certifioate. Prlce of
replacement
pro-rated on
orlglnal tread depth
wear
and baaed on Flrestone adJustment prlce for replac
ement tire at tlme of adjustment. Flrestone adjustment
pricea are lntended to, būt
may not, repreaent approiImate eurrent average selltng pricea anį are aubjeot
to change without nottee.

CHICAGO, ILLINOIS M6»
PHONEi 254-4471

Rrank Zogas, Fresldeot

4%Z

PASSBOOR SAVINGS
— o —
AU Accounts Paltį and w
Compounded Ouarterly

5% Z
«į a

"

fl-MONTH SAVINGS
OliRTIPICATES
Minlmum $1,000)

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD. N. Y. 1J287

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

Chicago, UI. 60629. Tel. RE 7-7083

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 Aloyzas A. Kūniškas

SAVINGS

CRANE
1H0

l 0 A H

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

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

Tel. LAfayette 3-1083

2555 West 47th Street

PLENTY of free PARKING SPACE

LIETUVIŲ
Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui
nnestavimo sąskaitas.

Mokamus už Vieną Me.
tu CertJficatą sąskaitas
Minlmum $5,000.00

a i orn sniorasofiN omaa -a ei rai usaNrt ivoinm
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VALANDOS

PIRMAD Ir KETVIRTAD.
ANTRAI). Ir PENKTAS.
ŠEŠTA R

Iv

r

iki

1? v

d

S t. r Jei 9 v »
9 v r Iki B y, v
Tredled uždarytu

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONVVIDE
GUARANTEE
No-Limit on MILĖS..
No-Limit on MONTHS

AND LOAN ASSOCtATlON
4MI ARCHER AVINUI

v*, .urme

Telef. PRospect 6-8998

MIDLAND
SAVINGS

■ ■ MIDLAND B-v® patar
nauja taupant Ir duoda
namams įsigyti paskolas.
Dėkojame už pasitikėjimą
Ir esame pasiruošę Jums
patarnauti ateityje

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago. Illinois
Telef. — GRovehilI 6 ■ 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.--7 v v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MEKAS CESAS

STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-47II

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
• BERNINA
• NECCHI
• ELNA
• VIKING

• PFAFF
• SINGER

S
s

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
BOYAL
IR KT.

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

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sewing machines and Vacuum cleaners
4081 ARCHER AVĖ. (Prie CaUfornia Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702

Vedėjas Arvydas M. BIKINIS

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

veikiantiems
vaikams
reiškia DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 13 d.
“nuostabias dienas, maudymąsi
ir plaukiojimą laivais, piknikus
Tačiau filmo ašis, iš tikrųjų, siausią dalyką” jos gyvenime.
smėlyje, deginimąsi saulėje, juo
kus ir nerūpestingus žaidimus”, nesisuka apie juos. Centrinė fi Nenoriai ji vaizdžiai išsako savo
STASĖ SEMĖNIENĖ
sako Eleanor Perry ekrano teks gūra yra storulė, tiesiog skaus pergyvenimą apie motinos mirtį,
te, jos parašytame pagal Evan mingai ideali mergaitė Rhoda iš jai nuskendus.
Ohio, taipgi vasarojanti saloje.
Perry parinko visą ketvertuką
jį yra pats patyręs. Yra filmų, ir Ilunter romaną. Tai ta pati E. Įsibrovus jai į tą grupę, jos vie
Pas turintys jaunuoliai
Perry, kuri kartu su savo vyru
iš nežinomų aktorių, bet turė
neblogų,
apie
kitų
žmonių
gy

bado. e
sukūrė
nepamirštamą nišumas nugali dar didesnį ne jusių šiek tiek patyrimo scenoje
venimą. Faciau retai kada pasi i Frank
drąsumą. Ir ji yra vienintelė, tu
ir te'eviziios pasirodymuose. Ta
taiko filmas, kuris užfiksuotų “David and Lisa”.
rinti savo nuosavą nuomonę.
Šiais laikais dažnai pralekia
čiau m vaidyba be priekaišto.
nors viena — kita scena prasmę
Tačiau po tuo saulėtu pavir
mintis, ar bus kada nors pasta
Filmo paskutinioji scena yra Cathy Burns, Rhodos rolėje, aiš
ir skonį, jei taip įmanoma išsi šiumi yra ir kita gyvenimo isto
tytas flirtas, kuris suprastų gy
sensacinga,
nors ir,sumažinta, ir kiai nusipelniusi Akademijos pre
reikšti, tokio gyvenimo,
kokį rija. Nekaltybei suduodamas
venimą lygiai taip, kaip žmogus
mijos nominacijos. Barbara Heržmogus atsimena.
mirtinas smūgis, kai trejetas vai ne taip stipri, kaip knygoje.
Filmas pasižymi svariu dialo shey (Sandy), atrodo, turi leng
Vienas geriausiai atmintinų kų, “sujauktame ir lyriškame pe
žmogaus gyvenimo etapų yra riode prieš subrendimą”, užmeta gu ir rinktiniai išbaigtais eharak vesnę rolę, tačiau jos vaidyba
teriais. Yra puikių gyvenimiškų persunkta subtilumu.
Richard
ra saugomas Lietuvos mokslų a- jaunystė. Ir tai yra patys idea šaltą akį ant veidmainiško su
scenų.
Tbomas (Peter) ir Bruce Davikademijos rankraštyne Vilniuje. liškiausi metai, vėliau beveik augusių pasaulio, supančio juos.
Viena puikiausių scenų filme son (Dan) puikiai pagauna jau
Du berniukai ir mergaitė va
Veikalo kalba pakankamai gry niekad nepasikartojantieji.
Režisieriaus Frank Perry spal saroja su savo tėvais New Yorkoi yra Rhodos meistriškai perduo nystės dvilypiškumą ir savim ne
na žemaitiška — lietuviška. Ma
noma, kad šis rankraštis yra votasis filmas “Lašt Summer” Fire saloje, kur ir filmas buvo tas monologas, trejetukui išpro pasitikėjimą. Tiktai suaugusiem
pats pirmasis lietuviškai parašy yra kaip tik apie tokius metus susuktas. Mergaitė — Sandy nu vokavus papasakoti apie “bai ir tai su rezervais.
tas geografijos vadovėlis. Jis rei bei dienas, apie tą pereinamąjį duoda esanti daugiau patyrusi
kšmingas geografams ir lietuvių I jaunatvės laikotarpį keturių 15- už berniukus, kurie patys yra aH I G H R A
E
kalbos istorikams bei leksikogra kos ar 16-kos m. amž. jaunuolių. bejonių pasauly. Jie nėra dar vy
I Tai yra vienas dabar rečiau pa rai, o jau smarkiai domisi vyriš
fams.
• Doc. V. Galinis parašė Lie sitaikančių puikių, tikrų ir giliai kumu. Ilgos idiliškos vasaros kar
tuvos floros tyrinėjimo istoriją, išgyventų filmų.
štoje kaitroje šis draugų trejetu
PER ANNUM
kuri buvo Vilniaus pedagoginio “Pasakojimas sukasi apie šių kas dalinasi gyvenimiškais pa
PER ANNUM
ON INVESTMENT
ON REGULAR
instituto botanikos katedros iš dienų pertekliuje gyvenančius vi tyrimais, kaip išleisti į lankas
BONUS ,
SAVINGS
leista. Atspausdinta tik 500 egz. dutinės klasės jaunuolius. Vasara jauni kumeliukai, vaižgantiškai
$1,000 MIN.
01d Town, Chicago 1967 (spalvotos nuotraukos juoda - baltą reprodukCURRENT RATE
cija).
Nuotr. Alg. Kezio, S.J. Skundžiamasi, kad jos neišleidu- tokiems turtingiems, nieko ne tariant.
si “Minties” leidykla didesniu ti
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
ražu.
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
LA 3-8248
© Baublius buvusioje D. Poš 1. AR TURĖJOTE NEMALONIŲ PATYRIMŲ, SIUNČIANT do
vaną
siuntinisus
savo
giminėms?
kos sodyboje ruošiamasi impreg
nuoti ir kitu būdu apsaugoti. Nu 2. AR JŪSŲ GIMINES TURĖJO PRIMOKĖTI MUITO?
matoma artimiausiu laiku pas3. AR JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO SUGRAŽINTI J J. A. V.?
' ta tyli jiems specialius didesnius
TRŪKO DAIKTŲ JCSŲ SIŲSTUOSE SIUNTINIUOSE jūsij
• Dr. šilbajorio veikalas an bus skiriamas jau pirmąjį moks gaubtus iš stiklo ir plastinės me 4. AR
giminėms?
džiagos.
Reikiamus
projektus
jau
glų kalba apie laisvojo pasaulio lo laipsnį įsigijusiems (graduate)
paruošę architektai. Tuo tarpu 5. AR LAUKĖTE SU RŪPESČIU pakvitavimo už siuntinį dėl užtęs
lietuvių literatūrą jau atiduotas studentams. Kursą sėkmingai iš
išleistas aplankėlis su 13-os atvi
SŪNUS
to pristatymo,
leidyklai. Jį leidžia Oklahomos klausiusieji kredito gaus 5 valan
rukų
apie
baublius
rinkiniu,
ats

MARQUETTE FUNERAi HOME
universitetas. Autorius jau pasi dų užskaitas.
KAD VISO TO IŠVENGTI, pasinaudokite patarnavimu vienos iš se
pausdintas 7000 egz. tiražu.
niausių ir patikimiausių firmų
rašė su leidėjais sutartį ir įteikė
® Algimanto Kezio, SJ, foto
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
• Lauryno Ivinskio (1811—
' rankraščius. Knygoje bus kelioli
nuotraukų paroda vyksta First 1881) šviesus atminimas tebėra
GLOBĖ
PARCEL
SERVICE,
INC.
2533 West 71 st Street
Tel. 476 2345
ka studijų apie atskirus čionykš
Federal Savings of Chicago gale
čius mūsų rašytojus ir jų kūry rijoje, One South Dearborn Avė., gyvas okup. Lietuvoje. 1960 m. 39 metų geras rekordas ir patikima reputacija įsigijo daugybę patenkintų
1410 So. 50th Avė., Cicero
Tel. TO 3-2108-09
lietuvių sutelktinėmis jėgomis ir klientų J. A. V. bei jų giminių U. S. S. R. Visi skyriai turi prityrusj per
bą. Tai bus pirmą kartą tokia
Chicagoje. Šioje parodoje tarp ki rūpesčiu buvo gautas okupacinės sonalą — Turi didelį pasirinkimą įvairių prekių. Įgalioti Podarogifts, Ine.
AIKŠTE ACTOMUSILLAMS STATYTI
plačios apimties knyga, parašyta
tų nuotraukų išstatyta ir 10 di valdžios leidimas pastatyti šiam priimti užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ — Certificates MAIS
svetima kalba, nagrinėjant lais delio formato spalvotų fotogra
TUI ir KITIEMS GAMINIAMS iš Sovietų.
vojo pasaulio lietuvių grožinę li fijų. Tai pats pirmasis kartas, ka mūsų šviesuoliui — mokytojui
Pasiteiravimui ir dėl katalogų kreipkitės į centrinį ofisą arba jo skyrius.
ir pirmųjų kalendorių autoriui
teratūrą. Šios knygos išleidimą
da Kezys pasirodo su savo spal paminklą (skulptoriaus P. Alek
parėmė ir Lietuvių fondas, tam
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
votos nuotraukos darbais. Paroda sandravičiaus sukurtą biustą),ku
CENTRINIS OFISAS
reikalui paskirdamas 3000 dole- tęsis visą rugsėjo mėnesį.
MR. NELSON
ris buvo iškeltas ant aukštoko
-?ių. Kitus du trečdalius reikia
Liepos 11 iki rugpiūčio 11 d. keturkampio postamento. Šis pa
SAVININKO
mos sumos veikalui išleisti duo A. Kezio nuotraukų parodą su
da Oklahomos universiteto lei ruošė Stone-Brandel centras Chi minklas gražiai papuošė senąjį
SA4NT
Kuršėnų buv. dvaro parką ir ydykla.
cagoje. RugplūČio 21-25 d. apie ra ne tik vietinių gyventojų, bet
Pats dr. Rimvydas Šilbajoris, 50 Kezio fotografijų išstatė Lie ir atvykstančių ekskursantų, y39 ?4 West lllth Street
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
nors yra rusų literatūros specia tuvos Vyčiai savo suvažiavimo pač jaunimo, mielai lankomas.
Didžiausias Paminklams Planų
listas ir ją dėsto Ohio valstybi metu Newarke, N.J. Spalio mėn.
Pasirinkimas Visame Mieste.
Phone
(215)
925-3455
A.
Kezį
su
paroda
pakvietė
Ca^ŠlŪilNIAi’TuETUVĄ
niame universitete, nuolat rodo
Telet — CEdarcr&st 3 - 6335
COSMOS EXPRESS
didelį dėmesį ir savai lietuvių Ii-' nisius kolegija Buffalo, N.Y., ku
2608 W. 69 StS
Tel, WA 5-2787
IR JO SKYRIAI;
vienas blokas nuo kapinių.
teratūrai, skelbdamas 1 įvairioje ri išstatys apie 40 nuotraukų 2501 W. 00 St.
Tel. AVA 5-2737
3333
W.
Halsted
Tel..
254-S32O
Philadelphia. Pa. 19123
1013 No. Marshall St.
WA 5-8878
lietuviškoje spaudoje atitinka- rengiamojoje kolegijos meno Didelis įvairių prekių pasirinkimas
Baltimore MA 21224
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374
v mus straipsnius bei išėjusių kny šventėje, minint šimto metų ko Priimam užsakymus automobiliams
B. ir V. Žukauskai. .
So Boston, Mass. 02127
390 West Broaduray
AN 8-8764
gų recenzijas. O kitų metų va legijos gyvavimo sukaktį.
Chicago, III. 60632
4102
Archer
Avė.
FR
6-6399
sarą dr. R. Šilbajoris lietuvių li
• Jurgio Ambraziejaus Pab
MMEBMVANS
Chicago, III. 60622
2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788
teratūros kursą dėstys tame pa
rėžos (1771-1849), žinomo mok
Cleveland, Ohio 44119
787 E. 185th Street
486-1836
PARDUODAMI
čiame Ohio universitete. Profe
Detrolt, Mich. 48210
TA 5-7560
slininko — botaniko, kunigo IŠ MODELINŲ NAMU BALDAI
6460 Michlgan Avė.
sorius planuoja kreipti dėmesį
30% iki 50% nuolaida. Galima
Eilzabeth, N. J. 07206
956 Eilzabeth Avė.
201-354-7608
pranciškono paruošto geografi
FUNERAL HOME
daugiau į naująją mūsų literatū
Hamtramck, Mich. 48212
11415 Jos Campau Avė.
3656350
jos vadovėlio — Geograpyje pirkti dalimis ir išmokėtinai.
rą. Kursas tęsis nuo birželio vi (Žemiuraszts) 166 puslapių ran SOUTHWEST FURNITURE CO.
Hartford, Conn. 06106
11 Charter Oak Avė.
tel 249-6255
durio iki rugpjūčio pabaigos. Jis
Kansas City, Kansas 66102 18 S. Bethany
T H RE E
AT 1-1757
kraštis, rašytas lietuvių kalba, y- 6200 S. Western Tel. GR 6-4421
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$1000
INTEREST COMPOUNDED DAILY
Standard Federal pays 51/4% Internet per annum on
savings certificates qf $1,000.00 or more. Issued for
6 months.
A 90 day gold eagte passbookaccount which pays
5% per annum ($50.00 minimum) is also available.
Regular passbook savings earn 4%% per annum.
Interest is compounded daily, paid ųuarterly.
Savings in by the lOth earn irom the 1sL

STANDARD
FEDERA
Savings and Loan Associalion o( Chicago

Assets over $141,500,000.00 • Reserves and Surphis over $12,000,000.00 Cmora than twlc» the Jėgai reęulrements)
Federal Charter ■ Federal Superviaion

Latham, N. Y. 12110
Los Angeles, Calif. 90026
Miami, Fla. 33138
Minneapolis, Minn. 55414
New Britain, Conn. 06052
New York, N. Y. 10003
Omaha, Neb. 68107
Parma, Ohio 44134
Pittsburgh, Pa. 15222
Rochester, N. Y. 14621

465 Troy-Schenectady Rd.
2841 Sunset Blvd.
6405 Biscayne Blvd.
217 E. Hennepin Avė,
97 Shuttle MeadOw Avė.
101 First Avė.
5524 So. 32nd Street
5432 State Road
346 Third Avė.
683 Hudson Avė.
I
San Francisco, Calif. 94122 1236 — 9th Avė.
Seattle, Wash. 98103
1512 No. 39th Street
South River, N. J, 08882
168 Whitehead Avė.
Springfield, Mass. 01103
1840 Main Street

NEW

YORK

Partinę Facilitiea

k 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

HEpublic 7-8600

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 Hermifage Avenue
felelouAs — YArds /-l741-2

OFISAS

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

Tel. 212-982-8410
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANOKUB

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tnne-up Ir Motorų Remontas

5759 So. VVestern Avė.
Kampas 58th Street
Telefonas — l’Kospect 8-9533
illlillliliilllllllllllillillilllllllllllllllllllll

GSLES

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
ir kttokioms progoms

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GFLINYČIA
2443 W. (13ril Street, Chicago, Illinois
Tel. PR 8-0833 — 1*R 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street
2314 W. 23rd Place

SKESLBKTMS “DRAUGE’ .

Tek REpublic 7-1213
TeL Virgin.a 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė.

POVILAS J. RIDIKAS
4354 8. Halsteą Street

Tel. Y Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
$319 S. Lituanica, tve.

Tel. YArds 7-1138-1139

Tel. LAiayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė.

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURS; Moių Thurt B A.M.-8 P.M. ■ Tuo. Fii. S A.M.-4 P.M. • Sat S AM.-12 Noon ■ Wed.-No ausines* Transactod

AIR-CONDITIONED CHAPELS

tel. 785-4495
213-382-1568
FR 9-8712
FE 2-4908
224-0829
OR 4-3930
731-8577
749-3033
GR 1-3712
BA 5-5923
LO 4-7981
ME 3-1853
201-257-2113
736-9636
RE 4-8354
730 Liberty Street
LY 9-9163
Parish Hali, West Landis Avė. 609-691-8423
82 Harrison Street
617-798-3347

Trenton, N. J. 08611
Vineland, N. J. 08360
Worcester, Mass. 01604

CASIMIR
MONUMENT CO

Tel. k Arda 7-3401

V ASAI ris - BUTKUS
1446 S. 50th Are., Cicero, III. Tel. OL 2-1003
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Mirga marga pasaulyje
Parinko N. BUTKIENĖ,

Kiekvienas žmogus skaito, gir
di ir žino daug įvairių atsitiki
mų: rimtų, liūdnų ir juokingų.
Tačiau daug kas juos greit už
miršta. Štai keletas tokių atsitiki
mų:

džios leidimą. Policija reguliariai
apeina miestą ir tikrina leidi
mus. Miesto tėvai skatina jaunus
vyrus dainuoti nakties serenadas,
nes tas sudaro miesto pajamas.

— Dar ir šiandien primityvių
— Ne visada ir gerai artistei žmonių kraštuose veikia papro
pavyksta tinkamai atvaizduoti tys, kad jaunas vyras pagrobia
vaidinama asmenį. Tačiau retai pasirinktą merginą už žmoną,
kuri jų atsisako nuo rolės, nors j Ypač pasižymi eskimų jungtuvių
ir nelengva būti panašia į hero ceremonija rytinėje Grenlandijojų. Vis dėlto Ingrid Bergman at ' je. Ten vyrukas, nutaręs vesti,
sisakė vaidinti Sarah Bernhardt. paprastai griebia parinktą mergi
Ji pareiškė, kad Bernhardt buvo na už plaukų ir traukia ją iš jos
lotynų kilmės, mažo ūgio ir tam i tėvų namų. Visas kaimas stebi šį
siaplaukė. O Bergman yra šve įvykį. Jei mergina priešinasi, la
dė, aukšta ir blondinė. “Aš ne bai spardosi, tai šeima ir drau
sugebėsiu įsigyventi, kad esu Sa gai džiaugiasi, laikydami, kad
rah Bernhardt, todėl mano vai jungtuvės žada būti laimingos.
dyba nebus įtikinanti” — prisi
Kur draudė vartoti kosmetiką?
pažino ji.
— Dainuojančios Lennon sese — Paprotys, kai po jungtuvių
rys negavo jokio muzikinio auk apeigų jaunoji meta savo vestu
lėjimo, Jos pradėjo kartu dainuo vių puokštę susirinkusioms mer
ti nuo vaikystės. Peggy, kuri vi ginoms, ir ta, kuriai pavyksta ją
sada kalba kvarteto vardu, pasa pagauti, laikoma sekančia kan
kė: “Nė viena mūsų nemoka skai didate tapti nuotaka, atsirado atyti gaidų, mes dainuojame vien pie 1300 m. Prieš tai jaunoji
dažnai nukentėdavo nuo savo
iš klausos”.
svečių. Tie. manydami, kad jau
— Pasitaiko, kad mergaitės iš nosios puokštė atneša laimę,
auga daug aukštesnės už vien kiekvienas mėgindavo ją iš jos
mečius berniukus, būtent, tarp rankų ištraukti. Dėl to kildavo
vienuolikos ir trylikos metų am nesusipratimai ir muštynės.
žiaus. Nustatyta, kad daugumas
berniukų staiga pradeda augti, — Vestuvių metu beriami konsulaukę apie 13 ir puse metų, o fetti atsirado pakaitalu įvairių
mergaitės žymiai anksčiau — a- grūdelių: ryžių, kviečių ar mie-'
žiu, kuriais senoje Romoje buvo
pie 11 ir puse metų amžiaus.
apibarstomi nuotaka ir jaunikis.
— Senais laikais romėnai tikė Šitie grūdeliai simbolizavo vaisin
jo, kad gegužės mėnuo yra ne gumą Dabar barsto konfetti vie
laimingas mėnuo. Todėl visos ton anų grūdelių, linkėdami jau
jungtuvės, numatytos tame mė niesiems susilaukti vaikų.
nesyje, buvo dažniausiai perke
liamos į birželio mėnesį. Tad ir — Kas nežino kiek pinigų iš
dabar birželis laikomas laimin leidžia šiandien visos moterys
gu mėnesiu, ir jame dvigubai kosmetikai pirkti? Sakoma, kad
daugiau porelių tuokiasi, kaip ki daugiau kaip biliardą dolerių. Di
delius milioninius turtus iš kos
tais mėnesiais.
metikos sukrovė Elizabeth ArRaudono voko istorija
den, Helena Rubinstein ir Max
Factor.
— Niekas nežino, kiek moterų
1700 m. Anglijoje buvo už
pasisiūlė vedyboms savo būsi
drausta moterims vartoti kosme
miems vyrams, nes jos tai laiko
tiką. įstatymu buvo draudžiama
paslaptyje. Tik nedaugelis jų pri
sipažįsta, kad susigavo vyrą pa
čios, pastūmusios jį savo alkūne.
Taip pat ir vyrų nedaug prisi
pažįsta, kad ne jie pasirinko sa
vo žmoną, bet patys buvo jų už
klupti.
— Whitesville mieste, Del. v.,
dar veikia seniai surašytas įsta
tymas, kad mergina gali būti su
imta ir pasodinta į kalėjimą už
netvarkingą elgesį, būtent, jei ji
pati pirmoji pasiperša vyrui. Šis
įstatymas retai taikomas, bet jis
dar egzistuoja įstatymų knygoje
ir niekuomet nebuvo panaikin
tas.

Birželio 14 d. Draugo “Mote
rų gyvenimo” skyriuje Marta Babickienė kreipiasi į vyrus straips
niu “Vyrai, nejaugi?”. Ji priekaiš
tauja kūrėjams — savanoriams,
kam jie Lietuvos kariuomenės
pirmosios priesaikos 50 m. minė
jimą surengė gegužės 11 d. Mat,
ta diena sutapo ir su Motinos
diena. M. Babickienė klausia sa
vanorių: nejaugi jų nariai netui ri motinų, žmonų, kurias reikė
tų pagerbti arba pasimelsti už
jas?
Taip, gerbiamoji ponia, sava
noriai turėjo motinas, kurios su
drebančia širdimi juos palaimi
no ir išlydėjo į nepriklausomybės
kovų laukus. Jos tada meldėsi,
prašydamos Aukščiausią palai
mos jų vaikams ir tėvynei. Sava
noriai savo šventųjų motinų nie
kad neužmiršo ir neužmirš ligi
mirties. Sutvirtinimui savo įsipa
reigojimo tėvynei ir motinų pa
laiminimui, jie 1919 m. gegužės
11 d. ir priesaiką tėvynei davė.
Tos priesaikos auksinę sukaktį jie
ir minėjo šių metų gegužės 11 d.
Ta diena savanoriams šventa,
kaip ir jų motinos.
Minimos sukakties minėjimas
motinų pagerbimui nieku nepa
kenkė. Jis pamaldomis prasidėjo
Madų parodos rengėjos: pirmoj eilėj (iš kair. j deš.): P. Petrulienė, D. 11 v. ryto ir baigėsi apie 2 v.p.p.
Gradinskienė, M. Keinienė; antroj eilėj — J. Doėkienė, S. Endrijcnienė Liko visas gražus popietis pasi
ir aktorė J. Cijūnelienė.
Nuotr. P. Maletos džiaugti savo mielomis mamytė
mis šeimose.

ar patriotiniais sumetimais. Ta
čiau kartą buvo nutolta nuo tų
papročių. Prancūzijoje buvo lai
kas, kad gimusiems vaikams var
dų parinkimas buvo reguliuoja
mas įstatymu:
Vyriausybė patvirtino pirmųjų
vardų sąrašą ir tėvai paprastai
parinkdavo pagal jį savo gimu
siems vaikams vardus, nors įsta
tymas to būtinai ir nereikalavo.
Todėl dabar aišku, kodėl Pran
cūzijoje daug žmonių turi tą pa
tį vardą.

moterims vartoti kvepalus, dažus
ir kitas grožiui palaikyti priemo
nes, kad jos neatrodytų labiau
patraukiomis, negu iš tikrųjų
buvo. Įstatymų leidėjai galvojo,
kad vyrai turi žinoti, kokias mo
teris jie gauna už žmonas. Ta
čiau įstatymai buvo greit panai
kinti, nes moterys nekreipė į juos
jokio dėmesio, o ir vyrai labiau
norėjo matyti žavingą maskavi
mą, negu nepagražintą realybę.
Mark Twain apie veidrodį

Šiame savanorių surengtame
minėjime buvo matyti ir moti
nų. Garbinga motina kūrėja —
savanorė Stasė Statkevičienė, su

vyties kryžiaus kavalierium pul
kim savanoriu Kaziu Ališausku,
ir savanorių vainiką padėjo prie
paminklo žuvusiems už Lietuvos
laisvę.
Po minėjimo du savanorių ger
bėjai jiems buvo suruošę vaišes.
Ir ten buvo matomos kelios mo
tinos, savanorių žmonos. Su vie
na savanorio pulkininko žmona
besikalbant, ji pasakė, kad grei
tai vyks namo, nes apie 3 v. at
vyks jos trys sūnūs pasveikinti ją.
Ji rado laiko dalyvauti istorinia
me minėjime, pagerbti savano
rius ir atšvęsti savo šeimos šven
tę. Manau, kad tos motinos šir
dis buvo pripildyta dvigubai —
pasididžiavimo savo savanoriu
vyru ir gražiai užaugintais sūnu
mis.
Patriotines ir šeimų šventes
kaip tik reikėtų glaudžiai sujung
ti, nes šeimų laimėjimai kartu
yra ir tautos laimėjimai.
Pijus Venclova,
Kūrėj as-savanoris

Kovojantis baltos moters
vyras
James Forman, juodasis kovo
tojas, reikalaujantis 500 milijonų
dol. atlyginimo iš baltųjų baž
nyčių ir sinagogų, yra vedęs bal
tąją Anne Romilly. Ji yra duktė
Britanijoje gimusios rašytojos Je
ssica Mitford, autorės knygos, ati
dengusios JAV-ėse laidotuvių biz
nį, pavadintos “The American
Way of Death.”

— Rašytojas Mark Twain tvir
tina, kad tik vyrai gali sėsti nu — JAV moterys ne tik turi ly
gara į veidrodį ir nesidomėti sa gias teises į nuosavybę, bet, kaip
vo išvaizda, bet niekuomet mo statistika rodo, apie 70 proc. JAV
turtų yra jų rankose. Dar indėnų
terys, net pačios rimčiausios.
laikais, viską kas priklausė šeb
— Galvojama, kad ilgiau vy mai, valdė moteris. Taip pat ir
ras su žmona '.artu gyvena, tuo vaikai priklausė motinos giminei.
mažiau būna tarp jų nesusipra O vyrui tepriklausydavo tik jo
timų. Manoma, kad jie pasidaro drabužiai, medžiokliniai ginklai
šitam per seni. Tačiau tai dar ir plunksnos. Tais laikais niekam
nereiškia, kad dėl visko sutinka. nepriklausė-žemė. Indėnai ją nau
Buvo paklausta viena porelė, po dojo, kol jiems buvo naudinga, o
70 metų jų vedybinio gyvenimo paskui keldavosi į kitą vietą.
— ar jie dažnai kivirčijasi. Vy-i
ras tylėjo, o žmona pasakė: “Mes — JAV-ėse New Jersey valsty
niekuomet nesiginčijame. Jis ži bė buvo pirmoji, kurioje 1775 m.
leido moterims balsuoti. Tačiau
no, kad aš esu visada teisi”.
30 m. praslinkus, šioji teisė bu
— Vardų parinkimas naujagi vo panaikinta ir iki pat 1920 m.
miams priklauso nuo tėvų. Daž moterys tenai nebeturėjo teisės
nai jie parenka vardą religiniais balsuoti. Dabar jau sunku rasti
civilizuotą valstybę, kur mote
rims nebūtų leista balsuoti, bal
savimo keliu rinkti savival
dybes, parlamentus ir preziden
tus.

— Nors paprastai vyrai laiko
mi žuvavimo mėgėjais, bet pir
mąją knygą — instrukciją kaip
žuvauti — parašė ir išleido mo
teris Dame Juliana Breners. Vy
rai išpirko knygą ir minimoji po
nia sukrovė sau kad ir nedidelį
turtelį.
— Dabar Olimpiniuose žaidi
muose moterys dalyvauja lygia
teisiai su vyrais. Žinoma, vyram
ir moterim skiriamos atskiros var
žybos, atsižvelgiant į jų nelygų
fizinį pajėgumą. Tačiau buvo
laikas, kai Graikijoje olimpinių
žaidimų pradžioje moterims ne
buvo leista net dalyvauti žiūro
vais, nes vyrai varžydavosi visai
pliki. Tik, taip vadinamas, Ferenicės incidentas panaikino
šią moterų diskriminaciją.
Ferenicė, vieno varžovo mo
tina, būtinai norėjo matyti sū
naus varžybas. Ji atėjo į stadio
ną persirengusi vyro rūbais. Jos
sūnus laimėjo imtynes. LaiminĮ goji motina šoko jį bučiuot. Nuo

— Venecueloje yra paprotys įdėti laiškus savo sužieduotinei į
raudonos spalvos voką. Tai ne
skonio dalykas, bet paštas tokius
laiškus atžymi žemiausiu tarifu,
specialiai tiems laiškams nusta
tytu.
— Nuo 1950 m. Indijoje pa
naikintas leidimas tekėti mažom
mergaitėm."Dabar jos negali iš
tekėti, nesulaukusios 15 m. Net
jų tėvai neturi teisės leisti tekė
ti ligi 15 m. Kas kita JAV, kur
dvylika valstybių leidžia mergai
tėms 15 m. ir jaunesnioms tuok
tis, tėvams sutikus. O New Hampshire pats įstatymas numato 13
m. amž.

Ar vyrai yra kalti?
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— Italijoje, Mesinos mieste, vy
?*''1
rukas, norėdamas pats ar pasam
dyti kitą padainuoti jo išrinkta
jai po jos langu mėnulio serena Aldona Leit’enė nuodeliuos tradicinėj šiemetinėj mtt'lų parodoj, Jaunino
dą, turi būtinai gauti miesto val centre, Chicagoj,
Nuotr. V. Noreikos t

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Madų paroda, kasmet ruo
šiama Nek. Pr. Marijos Seserų
kongregacijos Chicagos rėmėjų,
šiemet bus kitokio pobūdžio —
visai šeimai. Nuo mažiausio ligi
seniausio niekas šeimoje nebus
pamiršti. Įvedamos ir vyrukų
mados. Parodai, kuri bus šio
mėnesio 27 ir 28 d., vadovaus
— ją praves akt. J. Cijūnelienė.
★ Sol. Dalios Kučėnienes kon
certą ruošia L. D. Kunigaištietiės Birutės dr-jos centr. Chica
gos akyr. valdyba sipalio 4 d.
Jaunimo centre. Akompanuos
muz. Darius Lapinskas.

Klausk, bus atsakyta
Klausimas: Ar juodo lako odi
niai batai ir rankinukas turi se
zoną, ar jie dėvimi apskritus me
tus?
Atsakymas: Šiais laikais ge
riausiai nederinti skrupulingai
batukų su pinigine. Juodo lako
odiniai batai dėvimi ištisus me
tus, jiems nėra sezono, kaip kad
seniau jiems buvo skiriama vien
pavasaris. Tačiau juodo lako ran
kinukas tinka geriau pavasarį,
kaip žiemą.
Klausimas: Norėčiau žinoti
kaip teisingiau valgyti. Dažnai
geruose restoranuose užsisakau
mažiukų jūros vėžiukų (shrimp).
Aš visados paimdavau su pirš
tais už plonesnės pusės, tada pa
merkdavau į paruoštą padažą ir
valgydavau. Tačiau man pasakė,
kad turėčiau valgyti su šakute.
Aš esu jau 83 m. amž., bet vis
tiek norėčiau žinoti, kaip yra tei
singiau.
Senoji Barbora F,,
Atsakymas: Jei vėžiukai yra
mažiukai ir paduoti apetitui su
kelti prieš pagrindinį valgį, val
gyti su pirštais yra visai tvar
koje. Tačiau, jei jie yra didesni
ir paduoti, kaip pagrindinis pa
tiekalas, būtų daug gracingiau
pavartoti šakutę. Jūsų amžiuje
priklauso Jums tik laimė ir pa
togumas, taigi, darykite savo iš
vadą ir elkitės, kaip išmanote.

Moterys ramesnes krizėje
Phicho'ogai sako, kad mote
rys, susidūrusios su didesne kri
ze, reaguoja daug didesne emo
cine ir fizine ramybe, negu vy
rai.

Gyvenk teisingai kiekvieną
dieną

. Glšausk cnė ir N. Vengrienė modeliuos Putnamo seselių rėmėjų renialmoj madų parodoj Juanmo centre.
Nuotr. P. Maletos

Moterys žengia dideliais

žingsniais į lygybę

Gyvent kiekiveną dieną pil
nai. Išgauk visa, kas įmanoma
iš kiekvienos valandos, kiekvieos dienos, iš kiekvienų metų
savo gyvenime. Tada gali žiū
rėti priekin su pasitikėjimu, o
atgal — nieko nesigailėdamas.
Būk tuo, kuo esi, bet visa
savo geriausia asmenybe. Iš
drįsk būti skirtinga ir sek savo
šviesia, žvaigžde.
Nebijok būti laiminga. Džiauk
kis visu kuo, kas gražu. Mylėk
visa savo širdimi ir siela. Tikėk,
kad tie, kuriuos pati myli, myli
tave.
Pamiršk, ką tu padarei savo
draugėms, tik visad atsimink,
ką draugės padarė gero tau.
Nesidomėk, ką pasaulis turi
duoti tau, susikoncentruok, ką
tu turi duoti pasauliui.
S. H. Payer

Moterys dabar žengia dides greitis yra 2,7 mylių per vai. To
niais ir drąsesniais žingsniais, pri kius duomenis duoda dr. F. Ray
taikytais jų padidėjusiom kojom. Finley.
Retai hematomas mažas grak Tuo tarpu vyrų santykis yra:
štus žingsniukas, seniau laiko 110 žingsnių per min., 29 coliai Koriai moterys gyvena **
mas tinkamu žaviai būtybei — vienam žingsny ir nužengia 3
ilgiau?
mylias per vai.
moteriai.
Karių ir žengiančių orkestran
Pravestos studijos rodo, kad
Kodėl moterys gyvena ilgiau
moterys jau baigia susilyginti su tų greitis yra 120 žingsnių per negu vyrai JAV-ėse?
i min.
vyrais, žingsnis po žingsnio.
Fiziologiškai imant, jos yra stip
Temple universiteto medicinos
Komentuodamas moterų padi resnės, atsako gydytojai.
fakulteto ekspertas užregistravo dėjusius žingsnius, Northvvestem
1,106 vyrų ir moterų žingsnių il universiteto psichologas dr. MiIscha Zaks pareiškė, kad tai reiš
giPramoginis moterų pasivaikš
Moterys juda, padarydamos kia daugiau, negu, kad trum čiojimas 1930 ar 1940 m. buvo^
116 žingsnių per minutę. Jų žin pesni sijonai leidžia moterims laikomas labai moterišku ir gra
gsnių ilgis yra 25 coliai, o jų žengti stambesniu žingsniu.
žiu. Jis buvo pamėgdžiojamas,
to laiko moterims draudimas li“Tai reiškia judėjimo laisvę nusižiūrint į aukštesnės klasės
ko panaikintas, leista moterims
bendrąja prasme”.
moteris ar net kilmingąsias Eu
olimpiadose dalyvauti kaip žiū- beisbolo žaidimą New Yorke su
ropoje.
vyrų
komanda
Grant.
Moterys
— Tuose žingsniuose taipgi at
rovčms, nepaisant, kad kai kurie
— Šių dienų ėjimas yra skir
varžovai ir toliau rungėsi neap- buvo labai peikiamos, bet ne už sispindi gyvenimo tikslai. Šių
tai,
kad
žaidė
beisbolą,
o
už
tai,
dienų
moterys
turi
užsiėmimus
tingas.
Jame atsispindi tikslo pa
sirengę.
kad dėvėjo iki kelių ilgas spor ir profesijas. Jos turi daug dar keitimas, siekių ir viso gyvenimo
— Pirmą kartą 1890 m. mote- tines kelnes ir ilgas juodas koji bo, turi daug vaikščioti. Ir jos būdo, — pasakė minimas proferų komanaa žaidė parodomąjį nes, kas paryškino jų kojas.
įnori visur nuvykti skubiai. —
jsorius.

