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GRĄŽOME RANKAS?

VISĄ LAIKĄ
Pokalbis su prof. dr. Pranu Skardžium

Povilas Purinas Laivai (Iš dailės parodos New Yorke. Nuctfr V Maželio)

Apskritai išeivio rašytojo gy
venimas yra gan nuobodus. Jis 
keliasi iš ryto, eina į darbą, grį
žęs pavalgo, paskaito laikraštį, 
dirstelėja televizijon, ką nors 
užmeta ant popieriaus (jei ne- 
pervargęs), o laike savaitgalio 
juodraštį patikrina. Kitą savait
galį, atėjus gal įkvėpimui, jį 
“sugromuliuoja — ištiesia” ir 
jam atrodo, kad štai kas nors 
pasidarė. Temų jis semiasi iš 
savo ar kitų išeiviškų pergyve
nimų, atsiminimų, įsikūrimo bė
dų. ar iš šiandien šip krašto 
spaudoje populiarių problemų, 
arba leidžiasi į Lietuvos senovės 
tamsias girias... Gal tokiu būdu 
ir atsiranda išeivijos romanuo
se problemų ir vaizdų vienodu
mo pasikartojimas, savotiška 
krizė. Rašoma vis patriotiniB, is
torinis, pirmosios švelnios mei
lės, jaunystės atsiminimų, kai
mo romanas; mišrių šeimų, 
žmonos pabėgimo romanas, su
kama apie kunigų su romantiš
ku epizodu problemas, aktualius 
narkotikus, laikinus “užsukimus 
į motelį”, įsitaisymą Amerikoje, 
Nepriklausomybės laikotarpio 
gražaus gyvenimo prisiminimus, 
prie kurių galima pridėti ir ki
tas gan nuvalkio'as, bet rečiau 
mėgintas temas, kai kurias, net 
nepaliestas, gal net nežinomas.

Čia įeitų gal intelektualinis 
romanas, politiškai - utilitarinis 
— su nuotykiais, brutalusis — 
“mušeikiškas”, kelionių, satyri
nis ar tragiškas, apie korupciją, 
apie ais ras: ”kaip mane vaiki
nas suvedžiojo”, ar “kaip mane 
nesuvedžiojo”, katalikiškas — 
apie gimimo kontrolę ar celiba
to problemą, kaip vyrai kartais 
nežmoniškai traktuoja mergi
nas, kaip vedę viens kitą psi
chologiškai - fiziškai “išnaudo

Vienas ryškiųjų pojablonski- 
nės kartos mūsų kalbininkų 
prof. dr. Pranas Skardžius, eilę 
pastarųjų metų dirbęs Kon
greso bibliotekoje, Washingto- 
ne, š. m. vasario mėnesį iš to 
darbo pasitraukė, išeidamas 
pensijon. Profesorius yra gimęs 
1899 m. kovo mėn. 26 d. Suba
čiuje, Panevėžio apkr.

Dar ankstesnis dr. Prano 
Skardžius keliolikos metų, kaip 
profesoriaus, darbas Lietuvos 
universitetuos, jo mokslinių vei
kalų ir daugybės atskirų studi
jų paskelbimas įvairiuos mokslo 
žurnaluos tampriai siejasi su 
anuo nepriklausomybės metais 
tautoje pažadintu kultūriniu po
lėkiu visose kūrybos srityse. Ir 
lietuvių kalbos tyrinėjimas tada 
jau kopė į plačiai pasaulyje re
gimą kalbotyros mokslo viršū
nę. Deja, prasidėjęs antrasis pa
saulinis karas ir Lietuvos oku
pacijos normalų mūsų kalbinin
kų darbą tragiškai sutrukdė. 
Ne vienas jų turėjo palikti net 
savo gimtąjį kraštą ir atsidurti 
svetur. Toks likimas ištiko ir 
prof. dr. Praną Skardžių.

Tačiau ir pokario, ir vėles- 
niuos užjūrio metuose prof. 
Pranas Skardžius pamėgtojo 
lietuvių kalbos mokslinio tyri
nėjimo neužmetė. Tai rodo, toli 
nesižvalgant, štai jau šių metų 
(1971) data Pedagoginio Litua
nistikos Instituto ir mecenato 
Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio išleistas profesoriaus 
naujas veikalas “Ankstyvesnė 
ir dabartinė lietuvių bendrinės 
kalbos vartosena”.

Čia suminėtos progos paska
tino redakciją klustelti prof. 
Praną Skardžių apie įvairias 
lietuvių kalbos mokslo proble
mas praeityje ir dabartyje.

*
1. Kalbininkai mokslininkai 

jau nuo seniau yra pradėję do
mėtis lietuvių kalba ir, atrodo, 
ja dabar gyvai tebesidomi. Kuo 
tai reikia aiškinti?

Kalbininkai lietuvių kalba yra 
domėjęsi visą laiką, nuo pat pra
džios, kai XIX a. vidury buvo 
įkurtas lyginamasis indoeuro
piečių kalbų mokslas. To mokslo 
įkūrėjas, vokiečių kalbininkas 
Fr. Boppas, savo 1833-52 m. ly
ginamojoje gramatikoje šalia 
sanskrito, Avestos (šen. persų), 
armėnų, graikų, lotynų, šen. sla
vų, gotų bei vokiečių kalbų ly
giomis jau vartoja ir lietuvių 
kalbą. Galutinai liet, kalbą lygi
namosiose indoeuropiečių kalbų 
studijose įteisino K. Brugman- 
nas, irgi vok. kalbininkas, savo 
monumentaliniame darbe Grund- 
riss der vergleichenden Gram- 
matik der indogermanischen 
Sprachen (1886-92). Po to liet, 
kalbą XIX a. antroj ir XX a. 
pirmoj pusėj toliau yra tyrinėję 
daugybė įvairių tautų kalbinin
kų, jų tarpe J. Jablonskis ir K. 
Būga.

šitokį didelį susidomėjimą

ja”, kaip jaunuoliai — jaunimas 
tik savimi tesirūpina, maištau
ja, nutautėja, palieka namus. 
Temų yra Šimtai.

Kodėl ne? Prie to galima dar 
pridėti amerikiečių leidyklų 
skundus. Ir jie skundžiasi nu
valkiotom temom, kurios pas 
mus net nebuvo gal nė mėgin
tos, kaip pvz.; “grupė nepažįs
tamų žmonių susipažįsta keisto
se aplinkybėse", kariuomenės 
gyvenimo romanais, psicho - kū
niškais romanais, šeimos kroni
kos aprašymais arba kaip ro
manistas rašo romaną apie ro
manistą, kurio romane jis pats 
dalyvauja ir rašo "šitą” roma
ną, kurį skaitome taip, kad pa
sakotojas pasidaro charakteriu, 
kurį jis pats aprašo, bet jis nė
ra tikras charakteris romane, 
niekieno dar neaprašytas, išsky
rus..., vienu žodžiu, dvigubais A. 
Gide (“The counterfeiters”) ro
manais, arba vos ne “lunatiš- 
kais” romanais (bet ir tokių ne
turime).

Visi skundžiasi nuvalkiotom 
temom. Krizė egzistuoja ne tik 
pas mus, nes temos kyla, kren
ta, jų skaičius tai mažėja, tai 
didėja. Gal reiktų šitai pamirš
ti? Mažiau skaityti, kas para
šyta? Ar perrašyti tai, kas jau 
parašyta? Bet su nauja, asme
niška koncepcija ? Asmenišku 
pergyvenimu? O gal rasti minė
tose temose paprastų dalykų? 
Gal rasti paprastame kasdieny
bės gyvenime tą didžiąją pa
pras'ūmo TIESĄ taip, kad jis 
nustebintų skaitytoją tuo, ko 
jis joje nemato? Meilė, neapy
kanta, įvairios profesijos, net 
antiromanas dar neišsemti. Ir 
amžinybė.

Reikia TIESOS. Gal pakanka-

liet, kalba kalbotyros tikslui vi
sų pirma reikia aiškinti labai di
deliu tos kalbos senumu: iš visų 
ligi šiol išlikusių indoeuropiečių 
kalbų ji yra pati seniausia, ar
chaiškiausia. Dabartinėj liet, 
kalboj apsčiai randame atskirų 
formų, žodžių ir iš dalies net po-1 
sakių, kurie seniausiose, jau iš-' 
nykusiose indoeuropiečių kalbo
se tik iš dalies besutinkami. To
dėl garsusis prancūzų kalbinin
kas A. Meillet kartą paskaitose 
yra apsakęs: “Kas nori girdėti, 
kaip indoeuropiečiai kalbėjo, te- 
pasiklauso kaimo lietuvį kal
bant."

Antra vertus, liet, kalba, bū
dama didžiai sena, yra dar tuo 
svarbi, kad visą jos gyvatą, vi
sas žymesnes joje vykstančias 
atmainas, dabar galime tiesio
giai stebėti ir tyrinėti, štai kad 
ir dabartinės liet, bendrinės kal
bos susidarymas: paskutiniųjų 
jos keliolikos dešimtmečių isto
rija aiškiai rodo, kaip ta kalba 
pradėjo formuotis priešaušrio 
laiku, kaip ji pastebimai buvo 
sudaroma Aušros ir Varpo lai
kais, bet daugiausia ją į dabarti
nes vėžes yra pasukęs J. Jab
lonskis.

2. Kaip ėjo universitetinis lie
tuvių kalbos mokslo darbas ne
priklausomybės laikais?

Kalbotyros reikalai nepriklau
somojoj Lietuvoj nėra visados 
buvę vienodi. Pat pradžioj, tik 
įkūrus Lietuvos universitetą, 
1924 m. gruodžio 1 d. mirė K. 
Būga, kuris vienintelis tegalėjo 
paruošti ateičiai naujų kalbinin

Prof. dr. Pranas Skardžius
.Ti

kų lituanistų, bet, deja, jis nebe
suspėjo to padaryti. Po kurio 
laiko buvo kviečiamas G. Gerųl- 
lis (kilimo lietuvis — Jurgis Ge
rulis) profesoriauti, bet, kad ir 
jam buvo siūloma didžiausia tuo
met galima alga, derybos ilgai 
užtruko ir pagaliau visai nutrū
ko: gavęs pakvietimą, jis išvy
ko į Leipzigą ten naujai įsteigtos 
baltistikos katedros eks. ord. 
profesoriaus vietos užimti dėl 
to padėtis mūsų universitete di
džiai pasunkėjo, ir niekas neži-
nojo, ką toliau daryti. Taip nu
sitęsė ligi 1925 m .rudens. Tada 

J. Jablonskis vieną kartą mane 
paklausė, ką mes (jis turėjo gal
voj A. Salį ir mane) manome da
ryti. Aš jam trumpai atsakiau: 
nei Universiteto vadovybė, nei 
Humanitarinių Mokslų fakulteto 
dekanatas nerodo jokios inicia
tyvos, ir mes tiesiog nežinome, 
ką daryti. Po to jis dar paklau
sė: ar Jūs norite važiuoti į už
sienį studijuoti? Aš jam aiškiai 
atsakiau, kad norime. Ir netru
kus viskas pajudėjo: J. Jablons
kis parašydino tris laiškus: Švie
timo ministrui K. Jokantui, A. 
Smetonai ir M. Biržiškai. Po ke
lių dienų K. Jokantas pasikvietė 
mane su A. Saliu ir sako: va, 
gavau J. Jablonskio laišką, ir 
man jo užtenka kaip įrodymo. 
Tad ar norite važiuoti į užsienį 
studijuoti? Abudu atsakėme tei
giamai. Ir mudviem netrukus 
buvo paskirtos stipendijos, ku
rias gavę 1925 m. lapkričio gale 
išdūmėme į Leipzigą.

Leipzige mudviem teko kartu 
studijuoti, tik šiek tiek pasi
skirsčius studijas: aš pagrindine 
grupe pasirinkau baltistiką, ša
lutinėmis — slavistiką ir filoso
fiją, o A. Salys pagrindine grupe 
ėmė studijuoti baltistiką, šaluti
nėmis — idoeuropistiką ir filoso
fiją. Studijų laikas bėgte bėgo, 
neilgai trukus, jau teko pradėti 
galvoti, ką darysime, baigę savo 
studijas. Aš, kaip vyresnis, tu
rėjau anksčiau grįžti: pagal tuo
metinį mobilizacijos įstatymą 
man 1929 m. pradžioj nebegalė
jo būti prailgintas studijų laikas, 
kad aš be pertraukos galėčiau 
spaudai paruošti ir savo diserta
ciją, nes, sulaukęs tam tikro am
žiaus, tik kaip mokytojas galė
jau būti paskirtas į atsargą. Iš 
kitos pusės Humanitarinių Mok
slų fak-to dekanas prof. V. Krė
vė-Mickevičius mane laiškais tie
siog bombarduote bombardavo, 
kad aš ko greičiau grįžčiau, nes 
tuomet, kilus savotiškam nesusi
pratimui fakultete, kalbinių li
tuanistinių kursų dėstymas prieš

metus kitus buvo nutrauktas, ir 
studentai lituanistai, išklausę 
visus kitus reikiamus kursus ir 
išlaikę jų egzaminus, niekaip ne
galėjo savo studijų baigti dėl 
dėstytojo kalbininko lituanisto 
nebuvimo. Buvo projektuojama 
taip: aš, anksčiau grįžęs, po me
tų galėsiu išvažiuoti į užsienį ir 
ten galutinai paruošti savo di
sertaciją, o A. Salys, pabaigęs 
savo studijas, tuojau važiuos į 
Hamburgą pas G. Pancocelli - 
Calcia savo eksperimentinės fo
netikos studijų pagilinti ir vėliau 
galės mane pavaduoti. Bet vis
kas kitaip įvyko: anksčiau sugrį
žęs, iš pradžios aš vienas turgau 
skaityti visus lietuvių kalbotyros 
kursus ir net praktinį lietuvių 
kalbos kursą, o A. Salys sugrįžęs 
nuėjo į Teologijos-Filosofijos 
fakultetą dirbti. Po metų aš, tie
sa, išvykau į užsienį, bet ten te
galėjau būti maždaug pusę to 
laiko, kaip buvo manoma, ir su
grįžus vėl užgriuvo begalės dės
tomojo darbo. Kiek daugiau ga
lėjau atsikvėpti, kai P. Jonikas, 
baigęs savo studijas užsieny, 
ėmė dėstyti atskirus epizodinius 
kursus ir vesti proseminarą, o 
A. Salys, vyriausybei panaikinus 
kalbotyros skyrių Teologijos-Fi
losofijos fak-te, sugrįžo į Hu- 
man. Mokslų fak-tą.

Šitokiose aplinkybėse aš, žino
ma, nedaugiausia ką galėjau pa
daryti, bet ką galėdamas vis dėl
to dariau. 1930 m. pradėjau re
daguoti fakulteto leidžiamą kal- 
botyrinį žurnalą Archivum Phi- 
lologicum, kurio iš viso pasirodė 
8 knygos. 1933 m. pabaigiąu sa
vo habilitacinį darbą Daukšos 
akcentologija, kuri buvo išspaus
dinta 1935 m. Man labai daug 
laiko atėmė Lietuvių kalbos žo
džių daryba (1943), kurią sku- 
bomis turėjau baigti karo metu, 
kaip reikiant net nespėjęs ganė
tinai apdoroti kai kurių jos at
skirų dalių, bet aš nesigailiu tai

(Nukelta į 5 pusi.)
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ŽMOGIŠKOJO ELEMENTO REFORMA Palube
(Tęsinys iš praėjusio 

šeštadienio)

Liturgijos reforma

Ginčai ėjo dėl lotynų kalbos. 
Jie išryškino liturgijos esmę. Dar 
prieš Vatikano susirinkimą išė
jęs dekretas draudė iš viso tuo 
klausimu diskutuoti. Lotynų kal
ba buvo tapusi (Polinezijos gy
ventojų) tabu. Jos šalininkai aiš
kindavo, kad liturgijai ji labai 
tinkanti. Tikėjimo paslaptis esą 
dera pridengti nesuprantamos 
kalbos šydu, nes jos juk ir taip 
yra paslaptys: čia vis tiek vis
ko nesuprasi. Gimtoji kalba tik 
suprofanintų liturgiją, — ji jai 
nuimtų orumo aureolę.

Be to lotynų kalba esanti Baž
nyčios vienybės ženklu: ji jun
gianti ne tik kontinentus ir ra
ses vieną su kita, bet ir dabartį 
su praeitimi, tai yra su visų lai
kų, visų šimtmečių besimeldžian
čia Bažnyčia. Ęę,to su nesupran
tamos lotynų kalbos dėka į pa
maldas įėjusi tyla žmogų labiau 
kėlusi į Dievą: jis galėjęs geriau 
pasimelsti. Garsios maldos, stoji
mai ir klaupimai, atliekami kar
tu, tik išblašką ir trukdą susi
kaupti. O kokios gražios, kokios 
meniškos buvę giedotos Mišios 
lotynų kalba. Tai buvęs tikras 
Dievo pagarbinimas.

Iš tikrųjų, senoji liturgija tu
rėjo daug tikrai meniškų daly
kų. Meno mėgėjai čia yra vienos 
nuomonės. Taip pat negalima 
ginčyti, kad į lotyniškas Mišias 
patekęs žmogus visur pasijusdavo 
kaip namie.

O vis dėlto reikia pasakyti, kad 
anų išvedžiojimų pagrinde glūdi 
neliturgiškas liturgijos sampro- 
tiš. Giliausioje savo esmėje; litur
gija yra Dievo žodžio bei jo dar
bų skelbimas susirinkusiems žmo
nėms ir kartu žmonių atsiliepi
mas į Dievo žodį bei jo darbus. 
Tas skelbimas gali būti meniš
kas, — juo meniškiau, tuo ge
riau, — bet jis turi būti skelbia
mas pilna to žodžio pradine;' — 
jis turi būti atsiliepimas pilna to 
žodžio prasme. Pati Bažnyčia 
Vatikano susirinkime liturgiją 
taip aiškina: Liturgijoje “Dievas 
kalba savo žmonėms, Kristus te- 
beskelbia evangėliją. Joje žmonės 
atsako Dievui giedodami ir 
melsdamiesi” (konstitucija
“Šventoji Liturgija”, 33). Iš to 
matyti, kad kalbos uždavinys li
turgijoje yra ne ką nors prigaub- 
ti ar pridengti paslapties šydu, o 
priešingai: atskleisti, apreikšti, 
išsakyti, paskelbti. Dievas litur
gijoje nesislapsto. Jis su žmonė
mis nežaidžia skiniuko ('vaikų 
žaidimas, kur vienų pasislėpusių 
kiti turi eiti ieškoti). Dievas 
pats ateina pas žmones ir jiems 
apsireiškia. Lotynų kalbos žodis 
“mysterium”, dažnai pasitaikan
tis Mišių maldose, klaidingai bu
vo verčiamas “paslaptimi”. Jis 
reiškia ne Dievo slėpimąsi, o jo 
atsiskleidimą, apsireiškimą, pasi
rodymą.

Senojoje liturgijoje lotynų kal
bos nesimokiusiems žmonėms ši 
sena bei skambi kalba buvo ta
pusi nieko nesakančiu, savo pa
skirties neatliekančiu garsu. Pa
imkim, pavyzdžiui, tą Mišiose taip 
reikšmingą kunigo pasisveikini
mą su žmonėmis, susirinkusiais 
prie altorių, lotynų kalba skam
bėjusį “Dominus vdbiscum”. jis 
buvo ne tik pasisveikinirhas, bet 
ir linkėjimas: "Viešpats tebųnie 
su jumis!” Tai buvo kunigo mal
da už susirinkusius. Ji reiškė: 
Viešpats telaimina jus, tesaugo 
jus, telydi jus, tepadeda jums. 
Žmonės būt turėję už tą svei
kinimą bei linkėjimą padėkoti ir 
į jj atsakyti panašiu linkėjimu: 
Viešpats tebūnie ir su tavimi! 
Mandagūs žmonės visada taip ir 
daro. Tai turėjo būti susirinkusių 
malda už kunigą; — reikia pasa
kyti, pati seniausia Bažnyčioje. 
Bet dėl nesuprantamos lotynų 
kalbos ji pasidarė neįmanoma.

BAŽNYČIOJE
A. RUBIKAS

Lietuviška ausis anam kunigo 
pasveikinime, svetimais garsais 
tartame, išgirsdavo visai ką kita. 
Humoro vedini ypač kaimo žmo
nės aną Dominus vobiscum inter
pretuodavo “duonos po biskį”...

Šitaip lotynų kalba liturgijoje, 
užuot vedus žmones į vieną Die
vo vaikų šeimą Tėve mūsų mal
dos prasme, izoliavo juos vienus 
nuo kitų. Šiandien mus stebina 
ne pati lotynų kalba, taip ilgai 
išsilaikiusi liturgijoje, o Bažny
čios vadai, taip ilgai ir atkakliai 
ją gynę.

Su pagrindu prieš nesupranta
mą kalbą pamaldose buvo pakė
lęs balsą jau apaštalas Paulius: 
“Broliai, jei aš ateisiu pas jus, 
ir kalbėsiu kalbomis (kurių ne
suprantat), kiek gi būsiu jums 
naudingas, jei jums neteiksiu ar 
apreiškimo, ar žinojimo, ar pra
našystės, ar mokslo” (1 Kor. 
14,6). “Jei aš nežinosiu žodžio 
prasmės, būsiu tam, kuriam kal
bu, svetimšalis; ir kurs kalba, bus 
man svetimšalis (14,11). Kaip 
gi tas, aiškino apaštalas, kurs ne
supranta tavo kalbos, “pasakys 
Amen prie tavo garbinimo? nes 
jis nežino, ką sakai” (14,16).

Dėl to eilinis tikintysis Mišio
se tq Amen ir nesakydavo. Tai 
buvo choro arba klapčiukų daly
kas. 10-ties metų vaikai prie alto
riaus atsakinėdavo arba kalbėda
vo bendruomenės (suaugusių) 
vardu, — pasauliniam susirinki
me visai neįmanomas dalykas!

Tie klapčiukai atmintinai iš
kaldavo eilę lotyniškų sakinių, 
gerai nežinodami jų prasmės.

Negalima ginčyti, kad senosios 
Mišios buvo meniškos savo 
melodijomis. Tai buvo įvykę dėl 
tp, kad savo metu, jas kuriant, 
melodija turėjo primatą prieš 
.tekstą. Tekstas būdavo šlifuoja
mas, pritaikant jį melodijai. Tai 
buvo dėsnis, kurio deja šiandien 
ne visi laikosi. Bet kiek antgam
tinės naudos (be meninio pasi
gėrėjimo) turėdavo žmogus, at
ėjęs sekmadienį Bažnyčion pasi
klausyti Mozarto kompozicijų 
Mišiose, kuriose dėl ištęstų loty
niškų giesmių net nebūdavo da
linama komunija? Šito klausimo 
niekas nekėlė. Tie Mišių koncer
tai tikrai buvo gražūs. Bet Kris
taus žodžių: Imkite ir valgykite, 
— juose niekas negirdėdavo. 
Viešpaties Vakarienė virto prieš
pietiniu koncertu.

Senosios liturgijos šalininkai 
norėjo visur, visuose kraštuose 
rasti lotynų kalbą. Bet tuo pa
čiu jie norėjo liturgijai užginčy
ti tą uždavinį, kokį ji turėjo a- 
nuo metu Romos imperijoje, kai 
lotynų kalba buvo kasdieninė kal
ba, ir kai žmonės ją suprato, kai 
jie ją vartojo ir namuose. 
Draudžiant keisti lotynų kalbą 
kita, suprantama, — liturgija bu
vo daroma senienų muziejumi.

Remdamiesi anuo jau cituotu 
apaštalo Pauliaus nurodymu, 
Krikščionys 4-tam šimtmety iš 
graikų kalbos buvo perėję liturgi
joje į lotynų kalbą, kad ją žmo
nės vėl galėtų suprasti.

Dėl to buvo didelis dalykas, 
kai antrasis Vatikano susirinki
mas, kalbai liturgijoje grąžino 
jos pirmykštę paskirtį: susišnekė
ti kunigui su žmonėmis ir kartu 
visiems skelbti Dievo darbus. Tik 
šiandien mes, pavyzdžiui, ma
tom, kokia beprasmė buvo Mi
šiose kunigo prieš evangeliją 
kalbama malda, kuria jis prašė 
Visagalį Dievą apvalyti jo lūpas 
ir širdį, kad gerai galėtų pa
skelbti evangeliją. Sukalbėjęs tą 
kalbą, kunigas toliau šnabždėjo 
evangeliją žmonėms nesupran
tama kalba. Kitaip jam nebuvo 

nė leista.
Liturgijos reformos priešinin

kai, sako antrojo Vatikano susi
rinkimo teologas J. Ratzinger’is, 
buvo pats geriausias įrodymas, 
kad liturgiją reikėjo reformuoti, 
— nes tai, ką jie liturgija laikė ir 
suprato, buvo jau ne liturgija.

Šv. Raštas liturgijoje

Apie šventą Raštą liturgijo
je antrasis Vatikano susurinki- 
mas taip sako: “Kad tikintieji 
būtų gaivinami Dievo žodžiu, te
būnie plačiau atidarytos Biblijos 
lobynų durys, kad per nustatytą 
metų skaičių būtų perskaitomos 
žmonėms svarbiausios šventojo 
Rašto dalys” (51).

Jeigu šiandien sunkiai sekasi 
katalikams susidraugauti su 
šventu Raštu (arkivyskupas Skvi
reckas jį uoliai platino), tai 
dėl to, kad jie savo laiku, gali
ma sakyti, buvo nuo švento Raš
to atpratinti. Net ir sekmadie
niais, nuėję bažnyčion į Mišias, 
jie per pamokslą išgirsdavo tik 
kelias ištraukas, kurios net ir tų 
pačių metų bėgy kartojosi. O vie
nos svarbiausių, — Mato 25-jo 
skyriaus, — kur Kristus piešia 
paskutinio teismo sceną ir kur 
į Kristaus statomus klausimus 
duoti atsakymai lems žmogaus 
amžinybę: aš buvau svetimšalis 
ar kalinys, aš buvau alkanas, aš 
buvau nuogas, ką jūs padarėte 
su manimi? — šitos evangelijos 
žmonės neišgirsdavo nė sekma
dieniais. Ji buvo nukelta į šio
kiadienio Mišias ir, žinoma, skai

Vytautas Kašuba Nuėmimas nuo kryžiaus
(Iš Kryžiaus kelių Kennebunkporte. Nuotr. V. Maželio)

tomą lotynų kalba, taip kad jos 
iš viso nebuvo galima suprasti 
ar net girdėti. O jos būtų taip 
reikėję 19-tam šimtmety, kai 
krikščionys darbdaviai išnaudojo 
darbininkus ir kai gimė marksiz
mas, apkaltinęs Bažnyčią socia
linio neteisngumo suokalbininke. 
Kieno nuopelnas buvo čia?

Kultūros reikšmė liturgijai

Religinių formų evoliucija y- 
ra labai tampriai susijusi su kul
tūros evoliucija. Krikščionybė ne
gali kurtis arba realizuotis šalia 

tant tikro meto ar krašto kultū
ros. Tai jau aiškiai matyti iš 
misijų Azijoje. Misionieriai, ku
rie nepaisė anų kraštų tūkstant
metės kultūros ir su kryžiumi 
norėjo tuos kraštus ne tik krikš- 
čioninti bet ir europinti, tai y- 
ra jiems svetimą, europinę kul
tūrą primesti, neturėjo pasiseki
mo. Bažnyčių konferencijoje Del- 
hi mieste (Indijoje) 1954 me
tais vienas dalyvių metė tokį 
priekaištą europiečiams: Kristus 
buvo azijatas. Jūs gi mums jį 
skelbėt jau kaip europietį.

Antroji Vatikano konsilija a- 
pie “daugeriopą ryšį tarp Kris
taus džiugiosios naujienos ir kul
tūros” (vertėjų duota antraštė) 
taip sako: “Tarp išganymo skel
bimo ir žmogaus kultūros esama 
daugeriopo ryšio. Juk apsireiškęs 
savo tautai Dievas, prieš pilnai 
atsiskleisdamas įsikūnijusiame 
Sūnuje, kalbėjo įvairių amžių 
kultūrai atitinkamu būdu. Pa
našiai Bažnyčia, amžių bėgyje į- 
vairių aplinkybių supama, pa
naudojo įvairių kultūrų laimėji
mus, stengdamasi skelbti ir aiš
kinti Kristaus mokslą visoms tau
toms, jį nagrinėti ir geriau su
prasti bei tinkamiau jį išreikšti 
liturgija ir daugiaformės tikin
čiųjų bendruomenės gyveniinu... 
(Bažnyčia) gali užmegzti ryšį su 
skirtingomis kultūros formo
mis ir tuo praturtinti save pačią 
ir įvairias kultūras” (pastoraci
nė konstitucija Bažnyčia dabarti
niame pasaulyje, 58).

Vakarų pasaulio kultūra kei
čiasi. Ji kartu keičia ir bažnyti
nio bei liturginio gyvenimo for
mas. Kovoti už senąsias formas 
reiškia izoliuoti liturgiją nuo kul
tūros, silpninti jos įtaką ir veiks
mingumą, silpninti tikėjimo 
skelbimą ir tuo ruošti palankią 
dirva ateizmui.

Liturgijos žvarba
Liturgijoje žmogus susitinka 

su Tiesa (didžiąja raide). Joje 
žmogus susitinka su Kristumi. 
“Aš esu kelias, tiesa ir gyveni
mas”, sako Išganytojas apie sa
ve. Vatikano susirinkimas moko, 
kad Kristus visų pirma yra Baž
nyčios liturgijoje. Jis yra su Bažny 
čia” ypač liturginiuose veiksmuo
se” (Šv. Liturgija, 7). “Jis yra Mi
šių aukoje”, “jis yra savo galia 
sakramentuose”, “jis yra savo žo
dyje, nes jis pats kalba, kai Baž
nyčioje yra skaitomas šventas 
Raštas. Pagaliau jis yra drauge, 
kai Bažnyčia meldžiasi ir gieda,

(Atkelta iš 1 psl.) 

mai jau “primeluota”, prikom- 
binuota? Bet ir TIESA turi bū
ti “sufabrikuota”, nes viskas, 
ką žmogus daro savo rankom 
ar mintim, yra produktas, anti- 
faktas. Tiesa — realybė nėra 
menas. Tik gerai sufabrikuota 
gyvenimo tiesa yra gal šių die
nų meniška tikrovė.

Bet kaip su temom? Ar mums I 
neatrodo, kad istorinis romanas 
pranašesnis už mokslinį - fan
tastinį, dvasinis už detektyvinį, 
skaisčios meilės už “motelinį”. 
O amerikinė tema ąr jau nepra- 
našesnė už “pabėgėlišką”, oku
puotos Lietuvos, už nepriklau- 
somybinę, romanas apie kara
lius už kariaugas, nuoseklus už 
modernų, o kažin ar modemus 
už raštininkiškąjį, kai moder
nistai mūsuose taip puolami ?

Visoje gradacijoje daugelis 
temų gal būtų savo vietoj, jei 
jos būtų pageidaujamos, arba, 
jei ir mes, kaip kiti, temom 
specializuotumės. Ir skaitytojai 
tikriausiai dėl to džiūgautų ir, 
kaip normaliais laikais, turėtų i 
gausią atranką iš visų temų. 
Bet šiandien jie gauna vos ke
lias, nors su kokybe. Gal reik-

nes pats pažadėjo: ‘Kur du ar trys 
susirinkę mano vardu, ten aš e- 
su jų tarpe’ ” (7).

Bet tai dar ne viskas. Čia Kris
tus ne tik visų pirma yra, bet vi
sų pirma ir veikia. “Tad pagrįs
tai”, sako susirinkimo tėvai, “Li
turgija laikoma tarsi Kristaus 
kunigystės uždavinio vykdymu.Jo- 
je regimais ženklais vaizduoja
mas žmogaus pašventimas ir iš 
tikrųjų kiekvienas savo būdu pa
švenčiamas; ja mistinis Kristaus 
kūnas, tai yra jo galva ir sąna
riai, viešu ir pilnutiniu būdu 
garbina Dievą” (7).

Bet jeigu taip, tai liturgijai 
Bažnyčios gyvenime tenka pati 
svarbiausioji vieta? Kosilijos tė
vai moko: “Kiekvienas liturginis 
veiksmas, kaip kunigo Kristaus ir 
jo kūno — Bažnyčios — dar
bas, yra ypatingai šventas. Joks 
kitas Bažnyčios veikimas nepri
lygsta jo reikšmei ir galiai” (7).

Iš to matyti, kad liturginis 
veiksmas yra kunigiškos pareigos 
atlikimas. Juk jeigu Naujojo Tes
tamento bendruomenė yra daly
vaujančių Kristaus kunigystėje 
bendruomenė arba kunigija 
(plg. konstitucijos “Bažnyčia” 
straipsnį apie pasauliečių prigim
tį: “Tai tikintieji, krikštu įjung
ti į Kristų, virtę Dievo tauta ir 
savo būdu tapę Kristaus — kuni
go, pranašo ir karaliaus — galios 
dalininkais”, 31), tai iš to seka, 
kad 1) švęsti liturgiją reiškia sa
vo kunigišką pareigą atlikti ir 2) 
kad kunigiškas Dievo tautos su
sirinkimas stovi nepalyginamai 
aukščiau visų kitų pamaldumo 
pratybų. Dėl to Vatikano susi-

(Nukelta i 4 psl.).

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIOOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambuti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-čfoe ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu talku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

tų atkreipti dėmesį ir į trūks
tamų temų drąsuolį — įnešėją, 
kuris, kaip mūsų Vienuolis, nu
klystų ne tik į kaukaziškas, bet 
kartais gal ir į Colorado “kal
nų legendas”, juk, atrodo, įvai
riausių temų prisiunčiama kon- 
kursuosna.

Siaurėjimas ar platėjimas? 
Temų įvairumas ar kokybė?

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgin

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmč

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2100

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DEČKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologini Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
' atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
i 1

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. —• PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir S 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49 th Court, Cicero
Vai. kasden 10-12 ir 4-7. Trečiad ir 
šeštad. tik susitarus.

DiR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPEęiALYBfi
5540 St. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikia 24 vai.

Tei. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VV. 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAI RUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
trmad., antrad.. kevirt. ir penki 

tuo 11 vai. iki 1 vai. p p. lr nu' 
6—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

, 11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. teL 239-2919

Tel ofiso lr buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15tb Street, Cicere 

Kasdien — 3 vai. Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO3 

2817 VVest 71st Street
Tei. HEmlock 6-3545 
(Ofiso U reziaencijoe) 

Vi«|Andnw oajfa’ 

Pearl Buck ar Faulkner? žem
dirbiai ar samurajai? Kas žino, 
kas geriau? Bet jęi išeivis, ypač 
jaunuolis, neranda ko lietuviš
koje rinkoje, perka svetima kal
ba ir tolsta nuo mūsų, kodėl 
tada skundžiamės ir grąžom 
rankas? Kas ir kaip jiems įro
dys, kad taip, kaip yra — turi 
būti? Kai prieš daugelį metų 
įsikaltas monolitiškumas temo
se turėtų gręžtis į TIESĄ ir pla
čiau šakotis, padedamas net 
tam tikslui rengiamais pareika
lavimais, gal net specialiem pre
mijom už neliestas, naujas te
mas ir naują formą romanuose.

P. Min.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 7 Ist Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Pirm, lr penkt. 2 — 8 p. p.

Antrad. lr ketv. 9 — 11 v. r. 
lr 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact linsee”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

Valandos tik pagal suBitarlmą.
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 South Kedzie Avenue

Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
■ Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VVest 63rd St 

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet 
' ketvirtad. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REllance 5-44 le 
Re*. GRoveUiill 6-0617

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2760 W. 7 Ist Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai vak Šeštad. 1 Ik) 
4 vai. vak. Treč. tr Sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe
Ofisas tr 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. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
'alku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71at Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p lr 6—8 vai. vak 

Trečiad lr šeštad. uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Val.s pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 
Treč. lr šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvrt 6-8 v. vakaro 
Šeštad ienai* 11-1 vai. popiet.
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Kai kurie Vytauto Mačernio 
kūrybos aspektai

Poeto gimimo sukakties ir jo poezijos išleidimo Lietuvoje proga

VYTAUT AS MAČERNIS

Kartą rašė Liūnė Sutema 
apie savo mirusio poeto - drau
go prisiminimą:

Kiekvienas dabar norės įsūnyt
Augintinius, 

kiekvienas norės kalbėt jų kalba — 
nepakartojama — 
norės kalbėt ją, lyg atgailą, 
kad vėl būtų kilnu ir ramu. 
Dar anksti. Jau vėlu. 
Per sąžiningai buvo atskirti, 
savieji nuo svetimų.

Savotiška prasme, tie žodžiai 
tinka ir Vytauto Mačernio atve- 
ju. Išleisti Mačernį Lietuvoje 
1970-tais metais jau per vėlu, 
todėl, kad jis dabar nebeprisi- 
dės prie lietuvių poezijos raidos 
tokiu mastu, kaip būtų galėjęs 
tuoj po karo, kada jauni poetai, 
ieškodami sau naujų šaltinių, 
turėjo pasitenkinti tik “socia
listinio realizmo” sena bala.*) 
Iš kitos pusės, dar anksti Ma
černį dėti ant literatūros isto
rijos dulkinų lentynų, nes jo ieš- 

I kojiniai ir atradimai dar toli 
gražu nesuprasti. Jo palikimas 
yra dar gyvas, neišbaigtas, jis 
tebestovi kaip kelrodis įvairių 
galimų mūsų poezijos krypčių 
kryžkelėj.

Mirtis Mačernį ištiko pakely: 
ūkininko vežime, gal būt, besi
traukiantį iš tėvynės, o poezi
joj — gal būt, begrįžtantį na- 
mo, į klasikinių formų aišku- 
mą, ieškoti ten sau naujo atgi
mimo. Mačernio eilėdara, lygiai 
kaip ir jo poetinė kalba, meta
foros, vaizdai, atspindi savimi 
pereinamąjį laikotarpį, kada, 
karo ir svetimųjų priespaudos 
chaose, pradėjo tuščiai skambė
ti nusistovėjęs nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio poetinis žo
dynas, o mintys pirmukart at
pažino gyvenimo beprasmišku
mo galimybę, mūsų jaunajai 

e kartai bestovint tarp užgesusių 
iliuzijų ir neatspėjamos ateities.

Užtat randame pas Mačernį 
senesnio, pastoralinio poezijos 
stiliaus nuotrupų, tokių, kaip: 
“gėlės taurėj miegojęs vėjas ke
liasi”, ir tamsios romantiškos 
retorikos, kaip Henriko Nagio 
"Lapkričio naktyse”: "Liūde
sys atėjo pas mane, kaip vėjas 
naktį / Prie apleisto bokšto, 
stovinčio tarp vienišų laukų”; 
randame ir plokščių prozaizmų:

*) Redakcijos pastaba. Autorius, už
simindamas apie išleistą Mačernį Lie
tuvoje, turi galvoj 1970 metais Vilniu
je Vytauto Mačernio rankraštinio pa
likimo pasirodymą vienoje knygoje, pa- 

_ vadintoje "Žmogaus apnuoginta šir
dis”. Leidinys 290 psl. su V. Kubiliaus 
įžanginiu žodžiu ir paaiškinimais. Po
etas, atsitiktinai žuvęs karo veiksmų 
sūkuryje 1944 metų rudenį netoli savo 
gimtinės Žemaitijoje, tėvynėje nebuvo 
leistas spausdinti net 26 metus po jo 
mirties. Išeivijoje dalis jo kūrybos jau 
buvo paskelbta 1947 m. Romoje, leidi
nį pavadinant “Vizijų” vardu, o 1961 
m. Chicagoje pasirodė, kiek buvo jma- 
noma, visos Mačernio poezijos knyga, 
vardu “Poezija”. Norėtume šioje pa
staboje atkreipti dėmesį dar ir į kitą 
dalyką, būtent, į Mačernio gimimo 

Adatos klausimą. Lig šiol visi manėm, 
nes visur buvo rašoma, kad poetas gi
męs 1920. VI. 6. Tą datą liudijo ir 
paties Mačernio visi artimiausieji drau
gai, gyvai prisimeną savam būrely Vy
tauto “pakėlimą j vyrus”, 1940. VI. 6 d. 
Kaune, švenčiant jo 20-jį gimtadienį. 
Tačiau Vilniuje 1970 metais išleistoje 
jo poezijos knygoje ir 1968 metų 
“Mažojoj lietuviškoj tarybinėj enciklo
pedijoj” rašoma, kad Mačernis yra gi
męs 1921. VI. 6. Tad ir kyla abejonė: 
negi pats poetas būtų nežinojęs savo 
gimimo metų? O gal šiandien tėvynė
je kokie nors jo gimimo dokumentai 
rodo 1921 metus? Mūsų laikraščio 

■puslapiuos Mačernio 50-to gimtadienio 
sukaktį esame jau paminėję pernai. 
Tačiau, jeigu iš tikrųjų jis būtų gi
męs 1921 metais, tuo atveju tą pusšim- 
tinę minime dar ir šiemet šiuo prof. 
Rimvydo Silbajorio raštu, laikytinu 
Vytauto Mačernio poetinio palikimo 
grynai dalykiška literatūrinių studijų' 
gera pradžia.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

“Ir nebaigia trenkamai aidėt,” 
arba: “Bet aš jau pavargau ir 
mano nuotaika nupuolė.” Kartu 
randame ir užuomazgą tam tik

-Poetas Vytautas Mačernis Piešinys Alvydo Bičiūno

ros "egzistencialistinės” poetiš
kų vaizdų sistemos, kurią vėliau 
iki aukšto laipsnio išvystė Al
fonsas Nyka - Nilūnais. Tai me
taforos ir simboliai, surišti su 
nerimu ir ilgesiu, su veržimusi 
j tolius ir su jam priešinga gim
tojo namo trauka, ir dažnai nu
kreipti tiesiai į nebūties juodas 
akis. Tai medis, vėjas, namas, 
lietus, naktis, benamiai paukš
čiai, arba, retkarčiais, simboliai 
paimti iš visuotinės literatūros 
ar mitologijos. “Vizijų” įžango
je skaitome;

j žemę piktas vakaras atėjo, 
Toks baisiai svetimas ir neramus, 
O ten už lango blaškosi klajoklis 

vėjas
Ir lyg keleivis beldžias į duris.

Tas pats klajoklis vėjas blaš
kosi ir Niliūno “Praradimo sim
fonijose”. Antrojoj Vizijoj: “Ži
nau, kad žemėje yra vieni na
mai, / Kuriems dabar ateina ry
tas nuos abus,” atsišaukia į Ni- 
liūno, jau praradimo ženkle ra
šytą: "Yra ten namas mėlynom 
langinėm, vienišas; / Jame gy
vena palikti vaikystėje žaislai." 
Niliūno "Marche Funėbre”, pa
švęstas Mačerniui, tiesiog ir nu
rodo į šio žinomąjį Žiemos ciklo 
sonetą:

Garsus Toreador, M.rtls 'baisioji, 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi 
Ir pergalėm naujom kasdien 

triumfuoja —
Jai turi pralaimėt baisioj kovoj visi.

Pas Niliūną gi skaitome; "šian
dien laimėjo išdidus Toreador, 
ir Tu, sudėjęs ginklus, / Eini į 
amžinos tamsos nelaisvę po be
prasmiškos kovos.” Filosofiniai 
“Praradimų simfonijų” moty
vai, persunkti tobula egzistenci
ne neviltim, savo pirmapradėj 
formoj randami ir pas Mačernį, 
šeštojoj Vizijoj; “Tiesos neradę 
niekur, liūdnos ir pavargę ,a- 
kys / Piktai sužiuro į nakties 
gelmes” tartum veidrodiniu at
spindžiu stovi prieš Niliūno: “O 
į mane įnirtę žiūri milžiniškos 

žvaigždės, / Sustingę, kaip ir aš, 
klastingoj begalybėj visatos.” 
Mačernio “Vizijų” Pabaiga per
dėm "niliūniška” savo vaizdų, 
emocijų ir minties santykiavi
muose:

Už lango jau ne vakaras, ne vėjas.

Tai nakties negyvos akys 
Sustingę stebi sielos židiny 

begęstančius vaizdus 
Ir nerami širdis lyg paukštis, kurs 

., kadais krantan saulėtan plakės, 
Šiąnakt virš tuštumos sūpuoja 

ilstančius sparnus.

Naujais keliais Mačernis nu
eina savo vėlesniuose eilėraš
čiuose, kur trumpos eilutės ir 
griežta soneto arba ketureilių 
posmų struktūra kreipia jo vaiz 
duotę kalbos paprastumo ir tau
pumo, tam tikro, net savotiškai 
proza dvelkiančio minties abst
raktumo kryptin, primenant 
net Jurgį Baltrušaitį;

Tokia jau prigimtis žmogaus: 
Gyvent ir dievinti ką nors — 

tolygu.
Ir kaip skaudu, iš melo malonaus 
Nubudus, jaust visatos šaltį dygų. 
Galų gale, cikle “Žmogaus ap

nuoginta širdis", 'nustebina ne
lauktas humoristinis pasako
riaus tonas, žaidimas su skaity
toju ir su pačiu savim, keistai 
atsišąu kiantis į 19-to šimtmečio 
rusų poeziją, ypač į Puškino 
“Eugenijų Onieginą”, net iki 
mintį susumuojančio ironiško 
dvieilio posmelio gale:

« I
VIII

Tačiau užteks pradinių pastabų. 
Herojų 

Išvilkt į sceną laikas jau, skaitytojau 
brangus, 

Tik kokį vardą jam parinkt, 
nesugalvoju? 

Gal būt, Antonijaus pritinkantis ir 
geras bus?.. 

Bet vardo neužtenka. Tai pačiu tuo 
rūpesčiu pirmuoju 

Išduot reikės kilmės dokumentus 
aiškius, 

Dabar jau metas toks: dokumentai 
pirmiausia reikalingi: 

Kitaip — išeisi gatvėn ir jau sveikas 
dingęs.

IX

Jis gimė Žemaitijos vidury, gal kiek 
labiau j šiaurę, 

Dailiam ūkely, netoli nuo Varduvos 
krantų, 

Birželio pradžioje, bet dieną drėgną, 
niaurią

ANTROJI VIZIJA

Žinau, kad žemėje yra vieni namai, 
Kuriems dabar ateina rytas nuostabus. 
Ten ilgesingai gieda prietemoj gaidžiai, 
Ir ūkininko žingsniai aidi ten aplink namus.

Pasilenkiu prie žemės ir Stebiu,
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvi} kvepėjime 
Apsvaigsta man galva...
Tenai toli yra laukų.
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų.
Kur triukšmo gatvių purvinų 
Nėra.

Įsiklausau:
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos. 
Saldus traliavimas atklysta j mane.
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų meldą laiko
Ir pučia, eidamas aukštyn upe...

Ir taip, tarytum toji upė nerami,
Vingiuojanti tarp girių mėlynų, raistų ir pelkių — 
Tasai traliavimas
Ligi širdies gelmių giliausių smelkias.
Ir ašen laimės svaiguly jaučiu,
Kaip meldo paprasta daina
Pažadina iš miego slėnius ir laukus... 
Išeina kažin kur nakties tamsa —
Ir keliasi miglom jos liūdesys sunkus...
Vėl slepias po stogais šikšnospraniai juodi, 
Pabūgę rytmečio šviesos,

Plevena praeities šešėliai, —
Aš vis matau, matau aš ją jaunosios rūbais...
Jinai lengvučiais žingsniais pro vartus išeina vėlei, —
Jos akys tokios skaisčios, mėlynos, tarsi kalnuos du gilūs ežerėliai. <

Dabar, kada širdis, tartum keleivis tyrų smėlyje suklupęs.
Kada svajonės, lyg silpni drugeliai, prieblandoj paklydę, miršta, — 
Dažnai jaučiu gaivinančius lašus ant lūpų lašant
Nuo jos ekstazėj iškelti) j dangų pirštų.

Šamelė. 1940 m.

KETVIRTOJI VIZIJA

1.

Šiandien prisiminiau aš vieną nuotykį iš savo bundančios vaikystės metų,— 
Tą tylų vasaros sekmadienį, keliavusį pro mus, —
Kai ašen ir senolė — dviese —
Palikę buvom saugot ir dabot namus.

Didžiajam kambary, prie stalo, pievų, ežerų, pelkynų gėlėmis papuošto. 
Iš didelių maldaknygių senolė meldėsi, atsidūsėdama slapčia.
Ir ašen, supamoj kėdėj sėdėdamas,
Ilgai stebėjau saulės langą grindyse.

Laukuos girdėjau vasaros vidudienio kvėpavimą, —
Jaučiau, kaip jis ateina pas mane pro atviras duris.
Ir lyg sapne matytos karalaitės pirštais
Lengvai paliečia veidą, kaktą, lūpas ir akis...

Tiktai staiga į mano langą krito paukščio išskėstų sparnų šešėlis, 
Pridengdamas man šviesų džiaugsmą ir svajas.
Aš suvirpėjau, puoliau prie senolės
Ir verkdamas kritau į ištiestas rankas.

Patyrus mano nuotykį, senolė prašė nebeverkt,
Nušluostė ašaras ir pažadėjo gint mane
Nuo paukščio to, kurs skrisdamas iš tolimos šalies, pakirto spindulių pluoštus, 
Sudarančius man šviesų langą grindyse.

Ji sakė man, kad galima svajot, tikėt ir džiaugtis:
Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai...
O tolimų, nežinomų kraštų klajūnai, tie erdvėj paklydę paukščiai,
Čia žemėj lankosi retai.

2.

Praėjo daugel metų. Ir senolė mirė.
Neliko kambary gėlių, neliko nė maldaknygių senų.
Ir širdyj®, skaistaus anų dienų tikėjimo
Neliko nė-ženklų.

Nors kartais širdyje suspindi saulės langas
Ir, tartum medis laisvėje, kasdien aukštyn, platyn;
Iš tolimų, nežinomų kraštų atklysta tas erdvių klajūnas paukštis
Ir meta didelių sparnų šešėlį mano džiaugsmo vidurin.

Ir, kai nėra kur veido nevilty priglaust,
Aš skausmo išplėstom akim matau,
Kaip traukias nuo manęs vidudienis, kaip slenka jis j vakaro šalis, — 
Ir silpsta jo kadais linksmai skambėję žingsniai,
Ir šnabžda kaitroje pavytę žolės:
Jis niekad niekad šičia nebegrįš.

Ir aš matau, kaip bunda vakaras, slypėjęs miško pakraščių šešėliuos,
Matau, kaip slenka jis per lygumas plačias
Ir motinos — mirties šaltom, kaulėtom rankom
Apglėbia mano darbo ir kančios dienas.

Kaunas, 1940 m.

O aš einu vėl žemės ilgesy
Regėjimų liepsna liepsnot
Šarnelė, 1940

TRECIOJI VIZIJA

Kai vieną rytą, eidamas pro seną ir apleistą sodą,
Pro statinius vidun pasižiūrėjau,
Tenai virš tvenkinio praėjusios nakties Šešėliai tingūs,
Lyg paukščiai pašautais sparnais, plazdėjo,
Ir vandenin palinkusios obels šakoj, rhatyt, seniai jau padžiauta skara 
Pleveno ryto vėjuj.

Kutai mirgėjo tarp baltų žiedų, kuriuos mieguistos bitės
Varpeliais tolimais dūzgeno...
Tarsi iš ūkanų iškilo atminimai, pagalvojus,
Jog tai skara seniai jau mirusios senolės mano.

Aš pažvelgiau į tėviškės laukus, dar rytmečio tyloj paskendusius.
Kai jie prieš saulę tekančią suklaupę meldės tyliai,
Ir šviesiame regėjime mačiau jaunosios rūbuose senolę skaisčią
Iš seno sodo vienumos pakylant...
Jinai lengvučiais žingsniais pasikėlė eit per žemę kvepiančią,
Skaisčiom, skaisčiom akim, tarsi kalnuos du ežerėliai gilūs.

Priėjo ji upelį ir ranka vandens pasėmė,
Šaltais šaltais lašais suvilgė kaktą, lūpas.
Paskui drąsiu mostu laukus palaimino
Ir vėl, pečius šilton skaron susupus,
Nuklydo ji tolyn, kur tolimam danguj du debesėliai. 
Balti balti, lyg jūroj du maži laiveliai, supos.

Dabar, kada einu pro seną, statiniais aptvertą sodą. 
Kur tvenkinys niūrus, žaliais maurais užžėlęs, 
Tenai, kur lyg tie paukščiai pašautais sparanais,

Ir, rods, sekmadieny, pačiu 
vidurdienio. laiku, 

Kai buvo motinos kančių pripildęs 
pilną taurę 

Per daugel nemigo ir siaubo 
valandų. 

(Žmogaus tokia istorija visa: 
Iš skausmo gimęs — miršta vėl 

skausme.)

Tačiau savitas Mačernio ta
lentas ryškiausiai atsiskleidžia 
poetinio vaizdo ir eilėraščio 
struktūros santykiavime. “Vi
zijose” tas santykis dažniausiai 
pasireiškia tuo, kad poeto są
monė pasiekia žodinės išraiškos 
per ištisą eilę poetinės tikrovės 
plotmių, apibrėžiamų atskirais 
vaizdais ir vedančių vis gilyn į 
eilėraščio minties išsipildymą. 
Tos tikrovės plotmės būna su
grupuotos apie vertikalią vieno 
pagrindinio vaizdo ašį. Paimsim 
pavyzdžiu Antrąją Viziją. Ji ra
šyta 1940-tais poeto tėviškėj, ( 
Žarnelėj, taigi, duotu gyvenimo 
tikrovės momentu jis buvo pas' 
save, namuose. Nežiūrint to, pa- > 
ti Antroji Vizija ištisai persunk
ta tėviškės ilgesiu, tartum būtų 
rašyta iš tolimo taško, vienišo 
klajūno svajonėse, ši grynai li
teratūrinė “tremtis” jau yra 
pirmoji poeto sąmonės plotmė, 
sukurta pačios pirmos eilutės 
poetiniam vaizde: “Žinau, kad 
yra žemėje vieni namai.” Sekan
čiam posmely poeto sąmonė 
staiga persikelia į tuos metafo
rinius, kažkur "žemėje” esan
čius namus, kaip jau į antrą tik
rovės plotmę. Šiai plotmei iš
reikšti, vieton neapibrėžtų žo
džių, įtaigojančių dideles erdves

ir laiko distancijas, Mačernis 
pasirenka intymų fizinės artu
mos vaizdą; “Pasilenkiu prie 
žemės ir stebiu”. Panašiu inty
miu veiksmažodžiu prasideda ir 
trečias posmelis, įvedantis pa
grindinį vaizdą;

jimas eilėraščio pradžioj įvyk
dyto perėjimo iš ilgesingų tolių 
į intymų artumą, savim suda
rantis vėl naują plotmę, tik šį 
kartą pats poetas yra tie “na
mai”, į kuriuos “saldus traliavi
mas atklysta”. Antras elemen

V y tau tas Mačernis (dešinėje) su draugais Paulium Jurkum (viduryje) ir 
Juozu Jurkum savo tėviškės laukuose.

įsiklausau:
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane. 
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų 

meldą laiko

Ir pučia eidamas aukštyn upe. 
Ir taip, tarytum toji upė nerami, 
Vingiuojanti tarp girių mėlynų, 

raistų ir pelkių,
Tasai traliavimas , 
Ligi širdies gelmių giliausių 

smelkias

Pastebėtini du šio vaizdo ele
mentai. Pirmas — tai pakarto

tas — dar gilesnis tos meldų 
melodijos (jau dabar tapusios 
visos eilėraščio minties pagrin
dine metafora) įsiskverbimas į 
poeto “širdies gelmes”, lyg jos 
būtų jau ketvirtoji poetinės tik
rovės plotmė, giliausia paslap
tis. Tuo būdu matome tam tik
rą metaforinių perėjimų grandi
nę: a) poetas sukuria distanci
ją tarp savęs ir namų; b) poe
tas pats tais namais pavirsta, ir 
c) namai ir poetas nusikelia į 

“širdies gelmes", pavirsta pa
slaptimi ir vizija. Pačios tos vi
zijos panorama atsiskleidžia 
paskutiniame posmely, kur toji 
— “meldo paprasta daina” nu
tolina nakties šešėlius ir išveda 
poetą vėl, eilėraščio atomazgoj, 
į naujus tolius “regėjimų lieps
na liepsnot”.

Ketvirtosios Vizijos struktū
ra taip pat remiasi vienu cent
riniu vaizdu, tačiau šį kartą tas 
vaizdas nenusidriekia, kaip me
lodija, per visą eilėraštį, bet iš
sipildo staiga, vienu momentu, 
ir besikeičiančios viso eilėraščio 
tikrovės plotmės tampa tartum 
tos vienos likiminės akimirkos 
aidais. Erdvės ir laiko nuotolis 
dabar jau tikras — vizija ra
šyta ne šarnelėj, o Kaune, ir 
prasideda ankstyvos vaikystės 
prisiminimu: "šiandien prisimi
niau aš vieną nuotykį iš savo 
bundančios vaikystės metų”. 
Toliau eilėraštis vystosi tarp 
dviejų struktūrinių polių, išreiš
kiamų priešingo pobūdžio vaiz
dais. Priešpastatymas.- “aš, da
bar” — “namai, vaikystė”, kar
tojasi tolimesniais struktūri
niais atitikmenimis: “aš” (jau 
kaip vaikas: pirmoji poetinės 
tikrovės plotmė) — “senolė” 
(tarytum namų simbolis). Se
kantis pasikartojimas toje pro
gresijoje: "pievų, ežerų, pelky
nų gėlėmis papuoštas stalas” 
("aš”1 = "aš”3 = gėlės) iš vie
nos pusės, o iš kitos: senolės 
maldaknygė (tartum visų namų 
mistinė esmė; čia turim progre
siją: namai — senolė = malda- 

(Nukelta j 4 pusi.)
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(Atkelta iš 3 pusi.) 
knygė). Tada poeto “aš”, ir gėlių 
metaforoj įkūnytas svajonių 
pasaulis, susikoncentruoja nau
jame vaizde; “saulės langas 
grindyse", kuris pats per save 
yra dvejopas, paremtas šviesos 
ir tamsos kontrastais. Jo ne
tikrumas, substancijos nebuvi
mas, atsveriamas konkrečiu 
vaizdu, toliau vystančiu namų, 
maldaknygės ir senolės progre
siją; “Laukuos girdėjau vasa
ros vidurdienio kvėpavimą. — / 
Jaučiau, kaip jis ateina pas ma
ne pro atviras duris".

Sekančiame posmelyje, su ka
tastrofišku staigumu įsiskver
bia centrinis vaizdas: “Tiktai 
staiga į mano langą krito 
paukščio išskėstų sparnų šešė
li, / Pridengdamas man šviesų 
džiaugsmą ir svajas.” Juomi ir 
pasiekiama abiejų kontrastinių 
progresijų kulminacija: iš vie
nos pusės — netikri šešėliai 
(lango, paukščio), o iš kitos — 
tikrovė (namo langas, lauke 
paukštis). Abu vaizdai persunk
ti poeto sąmonę išreiškiančiais, 
taip pat kontrastų paremtais, 
simboliais; vidinis pergyveni
mas, svajonės ir materialinė 
tikrovė, šaulės šviesa. Nuo čia 
prasideda eilėraščio atomazga, 
išreikšta iki šiol buvusių vaizdų 
ir simbolių išaiškinimu, ir ta in
terpretacija suteikia visai struk
tūrai vėl naują — filosofinę — 
poetinės tikrovės plotmę. Paukš
čio šešėlis įgyja reikšmę kaip 
tolima svetimo pasaulio grėsmė 
(pasaulio, kuriame poetas eilė
raščio rašymo metu jau ir gy
vena). Antroji eilėraščio dalis 
poetą grąžina išeities taškan, 
bet jau tuo pakeistą, kad sva
jonių "saulės langas“ dabar eg
zistuoja jo paties dvasios gel
mėje: “Nors kartais manyje su
spindi saulės langas”, kai tuo 
tarpu gyvenimo grėsmė tęsia 
toliau to buvusio paukščio šešė
lio metaforą: “Iš tolimų kraštų 
atklysta tas erdvių klajūnas 
paukštis / Ir meta didelių spar
nų šešėlį mano džiaugsmo vidu- 
rin".

Tačiau simbolių interpretaci
ja tuo dar nesibaigia. Yra dar 
viena filosofinės poetinės tikro
vės plotmė: šešėlis, paukštis, iš
auga į visuotiną tamsą ir at
skleidžia savo esmę kaip mir
tis. Tuo būdu suprantame, kad 
visas eilėraštis buvo tik apra
šymas žmogaus kelionės, per 
erdvę ir laiką, rnirtin, ir kad 
vaikystės paukščio šešėlis jau 
tada, kai jis uždengė langą, 
reiškė mirtį. Tada suprantame 
ir to centrinio eilėraščio vaizdo 
katastrofišką esmę, kuri gali 
būti ir esmė viso mūsų gyveni
mo.

Bet kurioj poezijoj skaityto
jas turi apsiprasti su naujai su
teiktomis, ar išryškėjusiomis, ir 
vien tik poetinėj kalboj, ar net 
tik viename eilėraštyje, tegalio- 
jančiomis žodžių prasmėmis. 
Žodis “stalas" gyvenime turi 
aiškią ir vienintelę prasmę. Ko
kią reikšmę, ir net kiek reikš
mių, tas pats žodis turės eilė
raštyje, priklauso nuo daugybės 
menininko kontroliuojamų ap
linkybių : idėjos, ritmo, žodžių 
pasikartojimo, metaforiškos ar 
simbolinės jų funkcijos, garsų 
rašto ir taip toliau. Kiekvienas 
poetas tas aplinkybes valdo 
(geriau ar blogiau) savitu, 
jam vienam tipingu būdu, šia 
prasme ir kalbėjome apie “poe
tinės tikrovės plotmes” Mačer
nio Antrojoj ir Ketvirtojoj Vi
zijoj. Skaitytojas, mėgstantis 
su jausmų pakilimu galvoti apie 
schemas ir struktūras, turėtų 
atkreipti dėmesį ir j Trečiąją 
Viziją, nes ten ypač ryškiai ma
tyti žodžių metaforizacijos ir 
tuo pačiu naujų poetinės tikro
vės plotmių kūrinio procesas.

Išeities taškas eilėraštyje: 
“Kai vieną rytą, eidamas pro

seną ir apleistą sodą, / Per sta
tinius vidun pasižiūrėjau” yra 
“prozaiškas" ir "realistinis” ta 
prasme, kad dalykai, tiesiog tik 
suminėti, tuo tarpu dar nejtai- 
goja metaforinių prasmių (nors, 
tiesa, seni apleisti sodai, dėka 
romantiškos poezijos tradicijos, 
jau patys per save iššaukia po
etinę atmosferą; čia padėtį 
gelbsti Mačernio “žemaitiškas”, 
tai tradicijai nepriklausantis, iš
sireiškimas "per statinius”). 
Taigi, tai būtų mūsų pirmoji, 
“paprasta”, poetinės tikrovės 
plotmė. Tolimesnis to sodo ap
rašymas jau įjungia vieną ryš
kų poetinį vaizdą: “Tenai virš 
tvenkinio praėjusios nakties še
šėliai tingūs, / Lyg paukščiai 
pašautais sparnais plazdėjo”. 
Kada šešėliai būna “tingūs” ir 
kada jie "plazda sparnais”, mes 
jau gyvename metaforų pasau
lyje: pradinis sodo vaizdas jau 
pasikeitė, tapo nukeltas į ant
rą, "komplikuotą” poetinės tik
rovės plotmę. Tada ir toliau se
kanti “padžiauta skara”, nežiū
rint išraiškos “proziškumo”, jau 
vis vien priklauso tai pačiai me
taforinei plotmei, taigi perduo
da, šalia tiesioginės, jau ir sim
bolinę prasmę.

Antrame posmely, ta skara 
jau tampa naujo poetinio vaiz
do sudėtine dalim: “Kutai mir
gėjo tarp baltų žiedų, kuriuos 
mieguistos bitės / Varpeliais to
limais 
mais” 
taškis 
mui į
minimai lyg iš ūkanų iškilo“. Iš 
"tikro” sodo autorius mus nu
vedė į metaforomis supoetintą, 
o iš jo — į taip pat supoetintą 
pareitį, kur stovi centrinė viso 
eilėraščio simbolis — figūra: 
senolė.

' Sekanti poetinė priemonė — 
tai apskaičiuotas kalbos dvi
prasmiškumas. Kada skaitome: das: “Kada svajonės, lyg silpni 
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dūzgeno...” Žodis “toli- 
ir nutraukęs mintį daug- 
paruošia mus persikėli- 
sekančią plotmę; “Atsi-

tikrą mistinę kokybę, kuri poe
tui reikalinga, kad galėtų su
teikti šventos palaimos aureolę 
senolės veiksmams sekančiame 
posmelyje.

Šis posmas, kuriame senolė' 
“drąsiu mostu laukus palaimi-, 
no", kartu su tolimesniuoju: | 
“Dabar, kada einu pro seną, sta-j 
tiniais aptvertą sodą, / Kur, 
tvenkinys niūrus, žaliais mau- j 
rais užžėlęs” sudaro eilėraščio, 
atomazgą, grįžimą dabartin, bet1 
jau iš esmės pasikeitusion prieš ’ 
tai buvusių vaizdų ir įvykių įta
koje. Turim pastebėti du svar
bius tos atomazgos elementus. 
Pirmas iš jų — centrinė van
dens metafora, struktūriniai iš
balansuojanti simbolišką seno
lės figūrą. Dabar atpažstame, 
kad vandens sąvoka, subtiliai 
besikeisdama, dominuoja visą 
eilėraštį: a) tvenkinys, b) seno-' 
lės akys, "lyg kalnuos du ežerė
liai gilūs”, c) upelis, d) vėl 
"tvenkinys niūrus”, ir vėl, e) 
"kalnuos du gilūs ežerėliai” 
(įdomu, kaip, dėl atvirkščios žo
džių tvarkos, pirmoji ir antroji 
senolės vizija atspindi viena ki
tą, kaip veidrodyje, arba geriau, 
vandens paviršiuje), ir, galų ga
le, f) gaivinantys lašai — viso 
eilėraščio struktūros idėjinis pa
teisinimas ir išpildymas.

Antrasis atomazgos elemen
tas — tai pagalbinių vaizdų pa
sikartojimai, eilėraščio eigos di
namikoj įgyjantys vis naują 
prasmę. Tai "praėjusios nakties 
šešėliai", lyg “paukščiai pašau
tais sparnais”, ir vėliau, “lyg 
tie paukščiai pašautais sparnais, 
/ plevena praeities šešėliai”. Vėl 
matome "veidrodinę” žodžių 
tvarkos konstrukciją, o be to ir 
labai reikšmingą pasikeitimą 
nuo “praėjusios nakties” į visą 
gyvenimą subendrinančią "pra
eitį”. Paskutinis toj serijoj vaiz-

Už lango regis vakaro dangus
VYTAUTAS MAČERNIS

Už lango regis vakaro dangus ugninis. 
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva. 
Tenai ramus senolių mano kapinynas, 
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.

O čia — senolių namas didelis ir tvirtas, 
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia. 
Ne vienas ją nešiojęs dulkėmis pavirto, 
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.

Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno
Senoliai grįžę mano kambary susėda 
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu

Ir ima tarp savęs įvertmt darbus mano: 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį. 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury.

Sumelė. 1944. II. 19.

Aš pažvelgiau j tėviškės laukus, dar 
rytmečio tyloj paskendusius, 

Kai jie prieš saulę tekančią suklupę 
meldės tyliai, 

Ir šviesiame regėjime mačiau 
jaunosios rūbuose senolę skaisčią 

Iš seno sodo vienumos pakylant.

negalima tikrai pasakyti, ar 
veiksmažodis "pažvelgiau" pri
klauso tai pačiai laiko kategori
jai, kaip “atsiminimai lyg iš 
ūkanų iškilo”, taigi, dabarti
niam pergyvenimo momentui, 
ar jau jis galioja tai atsimintai 
praeičiai, mus ten nukėlęs, kur 
matome Benolę. Kadangi abi ga
limybės vienodai įmanomos, 
įspūdis pasidaro toks, lyg mes 
būtume išėję lauk iš laiku ap
sprendžiamos įvykių eilės ir da
bar stovėtume kažkokiam neu
traliam taške( vėl nauja poeti
nė dimensija!), žiūrėdami į pra
eitį per permatomą dabarties 
skraistę — gamtovaizdį. Visas 
posmelis tuo būdu įgyja tam

drugeliai prieblandoj paklydę 
miršta”. Kiti pasikartojimai: 
tvora, skara ir senolės laiminan
tis mostas.

Iš viso. Trečioji Vizija yra la
bai subtilus ir komplikuotas ei
lėraštis, ir gaila, kad nėra čia 
vietos su visomis detalėmis iš
baigti jo analizę. Vėlesnėj Ma
černio kūryboj, jo sonetuose, 
struktūra, bent iš pirmo žvilgs
nio, atrodo daug paprastesnė, o 
ir pati poetinė kalba nebeturi 
to daugiaprasmio komplikuotu- 
mo ir turtingumo. Tačiau vieton 
tų savybių, Mačernio sonetai 
dažnai įgyja beveik visai tobu
lą visų dalių balansą, simetriją, 
kuri su didele estetine eleganci
ja atlieka eilėraščio uždavinį. 
Tai. sakytum, Mačernio "klasi
cizmas". Pati vaizdų konstruk
cija panaši į tai, ką “Vizijose” 
randame, bet skirtumas, gal 
būt, tame, kad vieton linijinės 
progresijos iš vienos "metafori-

V. K. Jonynas Europa (medžio raižinys)

ristijos, kurioje yra sudabartina
ma garbinga jo mirties pergalė, 
ir drauge dėkoti Dievui už neap
sakomą jo dovaną Jėzuje Kristu
je” (6). Dėl to Vatikano susi
rinkimas primena, kad ir dabar 
“visi rinktųsi draugėn, Bažny
čioje garbintų Dievą, dalyvautų 
aukoje ir valgytų Viešpaties va
karienę” (10).

Gi tuo tarpu ano jau minėto 
straipsnio (Darbininkas, 1970 m. 
vas. 6 d.) autorius teigia, kad ne 
susirinkimais visų pirma reikia 
garbinti Dievą.

Autorius rašo: “Kas liečia šv. 
Rašto argumentus dėl liturginių 
pakeitimų, tai jų aš daugiau ran
du prieš dabartinius pakeitimus, 
negu už. Būtų per ilga leistis į 
svarstymą atskirų tekstų. Primin
siu tik Kristaus atsakymą Samari- 
tonei: ‘Ateina metas, kada nei 
ant Garizim kalno, nei Jeruza
lėje garbinsite Dievą... Ateina 
valanda ir dabar jau yra, kada 
tikri garbintojai garbins Tėvą 
dvasia ir tiesa!.. Jon. 4, 21.23). 
Taigi ne susirinkimais ir rečita- 
vimais, nė išoriniais pasirody
mais, bet veikiau dvasia ir tie
sa: vidiniu susijungimu, dva
sios pakėlimu ir tikėjimo išpaži
nimu visų pirma reikia garbin
ti Dievą”. Po žodžių “dvasia ir 
tiesa” autorius deda dvitaškį ir 
aiškina, kaip tai reikia suprasti.

nės realybės” plotmės j kitą, 
matome koncentrines struktū
ras, kur prasmių dimensijos ei
na vis gilyn. į pergyvenimo 
centrą, ir, su pradinio vaizdo 
paskutine transformacija, išbai
gia eilėraštį tobulu ratu.

Paimsim pavyzdžiu tiktai vie
ną iš Žiemos Sonetų apie poe
to senolius, kur koncentrinės 
erdvės eilėraščio eigoj elegantiš
kai ir įspūdingai išsivysto į kil
nų simbolišką pasisakymą. Pra
džioje turime gamtovaizdį: “Už 
lango regis vakaro dangus ug
ninis. / Jame iškyla ąžuolais 
apaugusi kalva”. Svarbu mums 
tai, kad žėrintis saulėlydžio 
centras yra apsuptas aukštais, 
galingais medžiais. Tai lyg “pir
masis ratas”. Iš čia veda perė
jimas į antrojo posmelio vaiz
dus, būtent, kalvos funkcijos iš
aiškinimas — ten senolių ka
pai. Tai paruošia dirvą struktū
ros perkėlimui į antrąjį, fiziniai 
mažesnį, bet giliau sudvasintą 
ratą: “O čia — senolių namas 
didelis ir tvirtas, Į Jame gyve
na atkakli žemaitiška dvasia”. 
Ąžuolams dabar atitinka namo 
sienos, o saulėlydžiui — senolių 
dvasia. Tada antrasis perėjimas 
yra tiesioginiai priešingas pir
majam; ten buvo mirtis, o čia 
— dvasios vis stiprėjantis ne
mirtingumas. Šituo momentu 
soneto struktūra reikalauja 
perėjimo į du trieilius, išpildan- 
čius pirmoje pusėje išvystytas 
minties galimybes. Mačernis tai 
atlieka, sukurdamas, jau namo 
viduje, dar vieną mažesnį, bet 
tuo labiau dvasios moralinę ver
tę išreiškiantį ratą:

Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno
Senoliai grįžę mano kambary susėda 
Aplink mane plačiu ir taisyklingu 

žiedu

Dabar paskutinis progresijos 
saulė — dvasia narys yra pats 
autorius, o senoliai užbaigia 
ąžuolu — namo sienų struktūri
nę funkciją. Tada ateina tinka
mas momentas soneto išpildy
mui — persilaužimui į paties 
autoriaus gyvenimo prasmę, 
kaipo senolių dvasios tęsimą. 
Tada jo siela, atsišaukdama į 
saulėlydžio ugnį, “džiaugsmu 
liepsnoja žiedo vidury”.

Šiame rašiny trumpai pirštu 
palietėm gal tik visos Mačernio 
poezijos paviršiaus kai kuriuos 
aspektus. Dar liko daug neap
mąstytų klausimų: eilėraščių 
ritmika, rimai, sintaksė ir jų 
santykiavimai su metaforomis 
ir vaizdais, pati visos poezijos 
tematika istorinėj ir filosofinėj 
plotmėj ir dar daugiau. Mačer
nis, kaip ir daugelis kitų mūsų 
kūrėjų, dar tebelaukia sau kri
tiko. Tačiau, gal būt, ir šiame 
trumpam žvilgsnyje šiek tiek

prasišviečia didinga Mačernio 
— poeto ir žmogaus figūra, su
sikaupusiai ieškanti mūsų poe
zijai naujų kelių, tuo metu, ka- 
kada visos tautos egzistencija 
stovėjo klaustuko ženkle. Su 
įkvėpimu ir nauja viltim, su dė
kingumu poetui norisi žiūrėti į

jį, pakilusį virš mūsų tautos 
sunkaus likimo, taip labai pa
našų į jo paties sukurtą svajo
nių paukštį:

Ir svajonių paukštis išsitiesia 
Dideliais fantazijos sparnais 
Per tą platų vargo vandenyną.

Žmogiškojo elemento reforma 
Bažnyčioje

(Atkelta iš 2 pusi.) 1(14).
rinkimas ir moko, kad “Liturgija Tiesa, konsilijes tėvai pripažįs- 
yra viršūnė, į kurią krypsta Baž- ta, kad “dvasinis gyvenimas ne- 
nyčios veikla, ir kartu šaltinis, siriboja vien tik dalyvavimu 
iš kurio plaukia visa jos galia. Šventojoje Liturgijoje” (12). Susi- 
Juk apaštalavimo veikla siekia”, rinkimo tėvai aiškina, kad krikš- 
aiškiha liturginė konstitucija, čionys yra pašaukti ne tik bend- 
“kad visi, tikėjimu ir krikštu ta- rai, liturginei maldai, bet ir pri- 
pę Dievo vaikais, rinktųsi drau- vačiai “savo kambaryje”, kada 
gėn, Bažnyčioje garbintų Dievą, jie “meldžiasi Tėvui slapčia” 
dalyvautų aukoje ir valgytų (12). Tačiau viešai, bendrai 
Viešpaties Vakarienę”(10). maldai susirinkimas skiria pirmą

Bažnyčia nepasitenkina vien vietą Bažnyčioje. Ji primena, 
tik fiziniu “draugėn susirinkusių” kad taip yra buvę nuo apaštalų 
dalyvavimu liturgijoje, — ji rei- laikų, ir kad “Bažnyčia niekad 
kalauja, kad “visi tikintieji litur- nesiliovė rinkusis velykinės jo
ginėse apeigose dalyvautų pilnai,1 slapties apeigų: skaityti iš viso 
sąmoningai ir aktyviai, kaip to (Švento Rašto, kas buvo aj>ie jį 
reikalauja pačios liturgijos esmė” (Kristų) pasakyta, švęsti Eucha-I

“Dvasia ir tiesa” (Jono, 4,23)

Autoriaus nuomone, šie Kris
taus žodžiai samarietei yra pats 
geriausias švento Rašto argu
mentas prieš liturginius pakeiti
mus, nes jis rašo: “Būtų per ilga 
leistis į svarstymą atskirų tekstų. 
Priminsiu tik Kristaus atsakymą 
Samaritonei.” Tuo Kristaus at
sakymu autorius remia savo pa
žiūrą į susirinkimus.

Prieš aiškinantis šiuos Kris
taus žodžius tenka panagrinėti 
samarietės klausimą: kaip jis ki-* 
lo?

(Bus daugiau)

MIRĖ NOBELIO LAUREATAS
Švedų atominės fizikos moksli

ninkas Theodor Svedberg, Nobe
lio premijos laureatas, mirė 
Stockholme, sulaukęs 86 m. am
žiaus.

KATALIKU MOKYKLOS 
ČILĖJE

Marksistinis Gilės prezidentas 
Allende užtikrino katalikų va
dams, kad privačios katalikų mo
kyklos nebus uždarytos, bet jo
se numatoma pravesti reformą. 
Švietimo ministeris Astorga pa
reiškė nenumatąs greitų ir dras
tiškų pakeitimų privačių mokyk
lų programose. Šiuo metu priva
čias mokyklas Gilėje lanko 25 
procentai besimokančių.
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Prof. Pr. Skardžius apie lietuviu kalbos mokslą
svetur, Lietuvoje ir apie naujus vėjus kalbotyroj

< Atkelta iš 1 pai.> 
padaręs: tuo darbu jau galėjo 
apsčiai pasinaudoti daugelis už
sienio kalbininkų, pvz. E. Fraen- 
kelis savo etimologiniame lietu
vių kalbos žodyne; J. Otrębskis 
savo lietuvių kalbos gramatikos 
antroje knygoje ir kt. Pagaliau 
pastaraisiais metais dar buvau 
pradėjęs rinkti medžiagą antra
jai savo slaviškųjų skolinių stu
dijos daliai, kurioj plačiau turėjo

tur parsisiųsdinti, bet vis dėlto 
ir jo negalėjau panšyti tokio, 
kaip norėjau: daugelį klausimų 
reikėjo ateičiai palikti atvirų, 
neišspręstų. Šis darbas bus 
spausdinamas Lituanistikos dar
bų treciojoj knygoj.

Mano darbas Kongreso bib
liotekoj pasibaigė š. m. vasario 
26 d. Ką aš toliau darysiu, tuo 
tarpu negaliu tikrai pasakyti:

I

būti nušviesti istoriniai ir kultu- tai priklausys nuo aplinkybių.
riniai lietuvių ir slavų santykiai 4. Kaip liet, kalbos mokslo
kalbos šviesoje, pirmąją jos Ja-rbas dirbamas dabartinėj Lie- 
dalį turėjo sudaryti mano diser- fllV()j? Kokius tenykščius kalbi- 
tacija Die slavischen Lehnvvdter 
im AJtlitauischen (1931), — bet 
pasitraukimas iš Lietuvos su
trukdė šį darbą, panašiai kaip 
ir kai kuriuos kitus darbus, ku
riems irgi jau buvau apsčiai su
rinkęs medžiagos, pvz. lietuvių 
kalbos istorijai ir kt.

ilius darbus Jūs daugiausia ver
tinate?

3. Ar galėjote ką iš savo srities 
daryti svetur atsidūrę? Ką ma
note daryti pensininkaudami?

Svetur atsidūrę lituanistai 
kalbininkai nedaugiausia ką gali 
padaryti, ypačiai dirbdami įstai
gose arba net ir fabrikuose; 
antra vertus, čia dažniausiai 
trūksta pačių reikalingiausių 
šaltinių. Pvz. prof. Fr. Spechto 
rekomendavimu Goettingeno 
universitetinė leidykla Vanden- 
hoeck und Ruprecht buvo apsi
ėmusi išleisti naujai perdirbta’ 
ir papildytą mario Lietusių kaP 
bos žodžių darybos vokišką lai
dą, ir aš dalį to darbo jau esu 
atlikęs, bet, atrodo, nebegalėsiu 
baigti. Ką lig šiol čia padariau, 
padariau tik priešokiais, nu
vogdamas laiką mio skvo poil
sio. 1968 m. išleistas mano Lie
tuvių kalbos kirčiavimas yra 
gerokai perdirbta^ ir papildytas 
mano 1936 m. Kaune išspaus
dinto Bendrinės lietuvių kalbos 
kirčiavimo leidimas, skirtas 
vien praktikos reikalui, šiemet 
išleista mano Ankstyvesnė ir 
dabartinė lietuvių kalbos varto
sena yra iš dalies apžvalginis, 
aprašomas, iš dalies svarsto
mas, kritiškas darbas, kurį aš 
galėjau padaryti, remdamasis 
savo šios srities praktika 
nepriklausomojoje Lietuvoje ir 
gavęs reikiamų šaltinių iš Lie
tuvos. Trečias mano darbas, 
Lietuviškieji tarptautinių žo
džių atitikmenys, yra vien 
praktinis aprašomas,., kuliam 
nereikėjo specialesnių šaltinių. 
Bet kas kitą yra mano studiji
nis darbas Lietuvių vandenvar
džiai su -rit-: tai yra specialus 
kalbotyrinis darbas, kuriam da
lį šaltinių galėjau rasti Kongre
so bibliotekoje, dalį teko iš ki-

Tuojau po karo kurį laiką 
kalbotyrinio darbo sąlygos ten 
nebuvo geriausios. Nemažas 
skaičius ankstyvesnių kalbinin
kų pasitraukė į Vakarus; vyres
nio amžiaus liko tik vienas J. 
Balčikonis, bet jis, daugiausia 
būdamas tik kalbininkas prak
tikas, vienas negalėjo paruošti 
naujų kalbininkų. Tuomet spe
cialiai tam reikalui iš Leningra
do buvo atvykęs prof. B. Lari- 
nas, rusų kalbininkas slavistas, 
kuris dar prieš pirmąjį pas. ka
rą, 1913 -14 m., bent du kartus 
buvo atvykęs į Lietuvą ir apra
šęs Nemunaičio tarmę. Būdamas 
geras mokslininkas ir ilgesnam 
laikui įsikūręs Vilniuje, jis ga
lėjo daugiau padaryti įtakos ir 
jaunosios kalbininkų kartos la
vinimui, ir tolimesnei didžiojo 
liet, žodyno santvarkai ir kt.; 
jis mirė 1964 m. kovo 26 d. Ša
lia to kai kurie jaunesni kalbi
ninkai galėjo išvažiuoti į Mask
vos ar į kitus Tarybų Sąjungos 
unversitetus specializuotis ar 
šiaip savo studijų gilinti. Paga
liau ir pačioj Lietuvoj kaskart 
vis daugiau ir našiau buvo dir
bama kalbotyros srityje. Tas 
kalbotyrinis darbas ilgainiui vis 
gerėjo, intensyvėjo. Susidarė 
gražus būrys naujų kalbos dar
bininkų, kurių vienas kitas sa
vo darbais ėmė ir visai rimtai 
reikštis. Čia aš visų pirma tu
riu galvoj šias puikias pastarų
jų laikų kalbotyrines daktaro 
disertacijas: Z. Zinkevičiaus 
Lietuvių dialektologija (1966), 
J. Palionio Lietuvių literatūri
nė kalba XVI -XVII a. (1967), 
J. Kazlausko Lietuvių kalbos is
torinė gramatika (1968), V. 
Mažiulio Baltų ir kitų indoeu
ropiečių kalbų santykiai (1970) 
tr A. Vanago Lietuvos TSR hid
ronimų daryba (1970). Z. Zen
kevičiaus disertacija yra monu
mentalus, pirmas šios rūšies 
darbas lietuvių kalba: jame pla
čiai ir palyginama.! aprašomos

Dvieili pianistų — Aldonos Kepelaitės ir Antano Smetonos — pokalb s po A. Smetonos rečitalio L ncoln Cen
tre Tully Hali, New Yorke. Nticitr. V. Maželio

lietuvių tarmių ypatybės, kritiš
kai įvertinami kitų pasisakymai 
dėl atskirų tarmių dalykų, ir 
visa duodamoji medžiaga dar ■ 
vykusiai pavaizduojama 75 že
mėlapiais. J. Kazlausko ir V. į 
Mažiulio darbai yra palygina
mieji, juose plačiai naudojama
si vadinamuoju vidinės rekon
strukcijos metodu, ir dažnai nu
kylama į gana tolimus, priešis
torinius laikus ir svarstomi di
džiai hopteziški dalykai. A. Va
nagas, priešingai, pirmoj vietoj 
stengiasi aprašyti dabartinę 
vandenvardžių darybą, jų sudė
tį, ir į tolimesnę jų raidą beveik 
nesigilina. Taip pat ir J. Palio- i 
nis daugiau tik aprašo atskirus 
raštų kalbos dalykus ar reiški
nius, ne įrodinėja ar komentuo
ja juos. Tačiau visi šie darbai 
yra gana konstruktyvūs ir ver
tingi ne tik lietuvių kalbos 
mokslui, bet ir lyginamajai kal
botyrai, ypač baltistikai. Visuo
se šiuose darbuose autoriai sie
kia tik kalbinės tiesos, ir nema
tyti, kad kokia pašalinė įtaka 
įtaigotų juos kitaip galvoti.. Tai 
aiškiai rodo ir nuo 1965 m. Vil
niuje leidžiamas kalbotyrinis, 
šios rūšies vienintelis žurnalas 
Baltistica: jame šalia lietuvių 
apsčiai bendradarbiauja ir kitų 
tautų kalbininkų, ir beveik ne
matyti ideologinių priemaišų.

5. Ar Jums teko pastebėti ko-’verčiami į inkarinis, Udmokyk- 
kią padidėjusią rusų kalbos įta- ikirevoliucinis, i------ --
ką lietuvių kalbai? Kaip tenykš- n*s' nors iš gyvosios kalbos šios 
čiai kalbininkai reaguoja į sve
timą įtaką?

7. Kaip Jūs žiūrite į baltistinį 
darbą šiame krašte?

Lig šiol baltų kalbomis čia 
nedaugiausia tebuvo rūpinama
si: viena, tos kalbos amerikie
čiams dažnai yra pertolimos; 
antra, čia kalbotyra, arba ling
vistika, dažnai praktikoje su
prantama kiek kitaip, kaip V. 
Europoje. Bet vis dėlto pasta-. 
raišiais laikais ir čia galime 
šiek tiek pastebėti tam tikro su
sidomėjimo tomis kalbomis. Tai 
rodo 1968 m. balandžio 5 - 6 d. 
baltistų konferencija, kurią bu
vo suruošęs Pennsylvania Statė 
University ir kurios darbai ki- 
timet buvo išleisti atskiru lei
diniu Baltic lingutstics, edited 
by Thomas F. Magner and Wi- 
liam R. Schmalstieg. šiame rin
kinyje duota bent 20 įvairių 
straipsnių, iš kurių 7 skirti liet, 
kalbai; bet liet, kalba daugiau 
ar mažiau liečiama ir kituose 
straipsniuose. Reikia manyti, 
kad baltistika. taigi ir liet, kal
ba. kaskart bus vis dengiau rū
pinamasi šiame krašte. Ypač 
daug baltistinės iniciatyvos ro
do dar jaunas (1929 m. gimęs) 
ir energingas amerikiečiu kal
bininkas W. R. Schmalstiegas, 
slavų bei baltų kalbų specialis
tas ir Pennsylvania Statė Uni- 
veršity profesorius.

struktūralizmas nėra nei 
kiek geresnis už neribotą isto
rizmą: viena struktūra negali
me kaip reikiant išaiškinti visų 
kalbos reiškinių, 
dos ir kilmės, — 
nai reikalinga ir 
norėdami ištirti 
vardį, mes visų 
gerai susipažinti 

j tinę vartosena, daryba, sudėti- 
I mi, arba struktūra, ir pn., bet 
šalia to, kaip prancūzų kalbi
ninkas Paul Lebel galvoja, rei
kia dar susekti jo raidą, tos 
raidos atmainas ir xrisas tas ap
linkybes, kuriose jis yra atsi
radęs ir ilgainiui kitėjęs. Taigi 
dar ir dabar, man rodos, tebe
galioja šveicarų kalbininko Fer
dinando de Saussure’o nuomo
nė, kad šalia diachroninės, arba 
istorinės, turi eiti ir sinchroni
nė, arba statinė (struktūrinė),

valstybės, šalies gyventojai (na- vartojama; kad perdaug grubių tas 
rod) ” ir kt. Taip pat dabar “su- rusiškų reikšmės vertinių vietoj 
aktyvinamos’’ ir kai kurios da- būtų vartojami sklandesni, lie- 
rybinės priemonės, dažnai irgi tuvių kalbai tinkamesni dari
ne be rusų kalbos įtakos; pvz: niai (pvz. bendrakaltis bendra- 
ankstyvesni būdvardžiai prieš- kaltininko vietoj), ir t. t. 
karinis, priešmokyklinis, prieš-1 Apie kalbos įtaką lietu. 
revoliucinis, prieššventinis ir kt kalbai jr pačių lietuvių ato.

(pagl rus. dovojennyj, doškol’- yeikį tai įtakai kjek platė. 
(nyj, dorevoliucionnyj ir kt. pa- Hau savo jau

----- ------------------------- ;toj- knygelėj Ankstyvesnė ir 
kią padidėjusią rusų kalbos įta- Un“’ ikirevoliucinis, ikisventi- (|abartįnį. lietuvių kalbos vario
ką lietuvių kalbai? Kaip tenykš- n*s' nors gyvosios kalbos šios sena

hin! LaihininLai raommio i rūšies pavyzdžių (net ir didžia-,
jame liet, kalbos žodyne nei vie- Dabartinėj kalbotyroj, at- 
no neduodama. Taip pat ir prie- r°do, yra didžiai madingas va- 

Po karo rusų kalbos įtaka gaga -įninkąs dažnai vartojama dinamasis struktūralizmas?Kaip 
lietuvių kalbai yra gerokai padi- .taip, kaip ajt msų -ik, -nik, pvz.: Jūs į tai žiūrite? 
dėjusi. Visų pirma apsčiai žo- kojininkas “kojinių mezgėjas, I 
džių verste verčiama iš rusų Sojinių įmonės darbininkas (rus 
kalbos, pvz.: apiprekinti “išduo
ti prekes pagal tam tikrą reika
lavimą” — rus. otovarit’, išdir
bis “tai, kas išdirbta, baigta 
produkcija” — vyrabotka, per- 
linkis “teisingos veikimo linijos 
sulaužymas, nenuosaikumas” — 
peregib, pravaikšta “nereikalin
gas vaikščiojimas darbo metu, 
neatvykimas į darbą be pateisi
namos priežasties” —, progul ir 
kt. Šalia to nemaža žodžių da
bar yra gavę kitokesnę reikš
mę, pvz.: darbadienis “(seniau) 
darbo, 'dirbamoji diena, xvork- 
day; (dabar ir) kolūkiečių dar
bo apskaičiavimo vienetas (rus. 
trudoden'), liaudis "(seniau) pa- sanoškė, nariadas, stilinga, za- 
prasti žmonės, minia; (dabar) javka ir kt.), būtų ko mažiau

čulocnik)", maistininkas “mais-l 
to pramonės darbininkas (piš- 
čevik)”, pravaikštininkas “kas 
vaikšto be darbo, neateina į 
darbą be pateisinamos priežas
ties (progul’ščik)” ir kt.

Struktūrinė kalbotyra yra at- 
'•. siradusi kaip reakcija prieš XIX

a. antroj pusėj ir XX a. pra
džioj labai įsigalėjusį istoriz
mą, kuriuo tuomet buvo nori
ma viską išaiškinti'. Ši linkmė 
ypač mėgstama šiame krašte. 
Bet iki kraštutinių ribų išplės- kalbotyra.

Iš pat pradžios ši rusų kal
bos įtaka reiškėsi spontaniškai, 
beveik be jokios kontrolės. Bet 
ilgainiui, vis daugiau atsiran
dant įsidirbančių kalbininkų, vis 
daugiau buvo pradėta rūpintis, 
kad lietuvių kalbos priklauso
mybė nuo rusų būtų ko įmano- 
mesnė: kad nereikalingų rusy- 
bių, ypaš barbarybių (pvz. ba

ypač jų rai
tam dar būti- 
istorija. Pvz. 
kokį vanden- 
pirma turime 
su jo dąbar-

1,000 DOL. PREM’JA 
KONKURSE

Taikos korpusas paskelbė 
konkursą plakatui, kurio būtų 
pagerbiama 50,000 asmenį], Tai
kos korpuso savanorių. Konkur
so laimėtojui premija — 1,000 
dolerių. Dar bus devynios pre
mijos po 500 dolerių. Plakato 
tema — pavaizdavimas (tiesio- 
fįnis ar ne) Taikos korpuso 

arbų. Plakatų projektus kon
kursui reikia įteikti iki bal. 15 
d. adresu: Peaoe Corp Poster 
Contest, Wa.shington, D. C. 
20525.
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TYPEWRITERS

Sales, Service, Rentals, Repairs 
ALL TIRANOS — incltiding 
OLYMPIA and HERMES 
Typeivriters — Adders

A & II BUSINESS MACHINE 
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8375
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS

IR VISAS USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

1 LIETUVĄ
DALIS,
PLAČIAI ŽINOMOS

F I R M O S

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

KOSTAS BUTKUS
Telef PRospect 8-2781

AME STOGUS

VOROS: įvairiausio alu- 
tninijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel” langai

Apkalame aluminijum madines 
namo dalis.

mt msts su m tįsio
COHCItlt I0UH01IIPSI

1011*11,6*11 C01H1I

uoictgiroiiiun

KMTHiimocniiu
niūrom imu

mu ibi
101 «II<HH H<l:ll

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS autad 
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS !

3iOnlwV JT• Stanley Jr. Stanley III

1971 Chrysler 
Newport, 4 dr 

$3,733.00

1971 Plymouth
2 dr. $2,313.00

BALZEKAS MOTORS
eiymoutn !<<M|r-VMuiit-aTX-ROMrann«oB<rr<eu<la-Du>t<r

4030 ARCMft VI 7-1515

KHV.IIt CMT.TltlI

(LICENSED by Vnešposyltorg)

11*11 IIH <0111* 
<I4II<KIZ<C W»V

’• •
jt i • ■■

VYRIAUSIA IŠTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
i

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

f MŪSŲ SKYRIAI

BROOKLYN, N Y. 
NEXV YORK 3, N. Y. 
NEVVARK. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA. N Y.
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHLA 23. PA. 
ALLENTOXVN, PA.
I.OS ANGELE8 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31. MD. 
BLEFAI,O 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
IIARTFORD 0. CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEAV JERSEY. 
RAHAVAY. N. J.

1530 BEDFORD AVĖ. 
78 8EOOND AVENUE

378 MARKET STREET
40 TOHITEHEAD AVENUE 
003 BLEEOKER STREET 
FREEtVOOD AORE8 
031 XV. GIRARD AVENUE 
120 TILGHMAN STREET 
130 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. A8HLAND AVENUE 
1900 l-LEET STREET 
701 FTLLMORE AVENUE 
11(101 JOS OAMPAU AVENUE 
122-120 HILLSIDE AVENUE 
210 MONTGOMERY ST.
515 MARCELLU8 STREET 
1028 KENITAVOTtTH AVENUE 
11330 JOS CAMPAU AVENUE 
390 XV. BROADXVAY 
1152 DET’TZ AVENUE 
47 E. MTLTON AVENUE

— LN 7-0405
OR 4-1540
MI 2-2452
OL 7-0320
RE S-7470

303-0404
M. PO 9-4507

HE 5-1054
DU 5-0550
HU 0-2818

__. DI 2-4240
- ■ TX 5-0700

3(15.(1780
249.6210

- - HE 5-ii 3 (18
475-9740

■ - PR t-0696
305-0740

__ AN 8-1120
EX 2-0300

381-8997
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• Jnb'liejinis leidinėlis “Drau
go” romano konkurso dvide- 
šim4mečio proga. Šiemetiniam 
jubiliejinių konkurso metų lau
reatui Vytautui Volertui premi 
ja už romaną “Pragaro vyres
nysis” įteikiama šį sekmadienį, 
3 vai. popiet Jaunimo centre, 
Chicagoje. šventėje koncertinę 
programos dalį atliks Clevelan- 
do vyrų oktetas. Dvidešimties 
metų konkurso kelią konden
suotai ryškiai pavaizduoja ir šia 
proga išleistas atitinkamas bro- 
šiūrinis leidinys, kurio tituli
niame puslapy įrašyta; “20 me
tų — 100,000 knygų”. Be kita 
ko, dviejuose leidinio puslapiuo
se vienu žvilgsniu regime kon
kursą laimėjusių 20 knygų vir
šelius ir jų metrikas, mecena
tų pavardes ir kt. Kitur vėl ran
dame visų jury komisijose bu
vusių pavardes. Iš viso romano 
konkurso jury komisijose dirbo 
per 70 rašytojų - kultūrininkų. 
Įvadinis leidinio žodis baigia
mas tekia mintimi:

“Su pasitikėjimu galime žiū
rėti ir į ateitį, nes šiuo metu 
ateina naujų jėgų į kūrėjų ir 
mecenatų eiles. Dailusis žodis 
gaivino mūsų ' autą prisikėlimui, 
skatino ją kovai už savo teises, 
jis pažadins dabartines ir jau
nąsias kartas ištesėti tautinėj 
misijoje. Dalindamiesi šiuo 
džiaugsmu su lietuviška visuo
mene, manome, išraišką tik 
bendrą visų tikėjimą į tautos 
ateitį ir jos kūrybinį gyvastin
gumą".

Šį suvenyrinį leidinėlį gaus 
kiekvienas, kuris tik ateis į 
“Draugo” literatūrinę šventę - 
koncertą šį sekmadienį 3 vai. 
popiet Jaunimo centre.

• 10 metų, kai netekome is
toriko Šapokos. Vienas kūry
bingiausių mūsų jaunesnės kar
tos istorikų — dr. A. Šapoka 
mirė 1961 m. kovo 9 d. Toron
te, teturėdamas 55 m. amžiaus. 
Profesoriavo Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, išeivijoje reda
gavo “Tėviškės Žiburius”. Spau
doj bendradarbiavo jau nuo 
1925 m. Kolegos istorikai apie jį 
a'siliepia, kad jis savo gausiuo
se mokslo darbuose pasižymėjo 
logiškumu, analitiškai sinteti
niu galvojimu, atsargumu, išva
das paremdamas šaltiniais, ku
riuos mokėjo kritiškai įvertinti. 
Gausiai dirbo užsienio archy
vuose. Pi a esnei visuomenei 
daugiau pažįstamas iš savo su
redaguotos “Lietuvos istorijos”.

• J. švaistui 80 metų. Gau
sių beletristinių veikalų auto
rius Juozas švaistas, gyvenan
tis Los Angeles mieste, Califor- 
nijeje, yra gimęs 1891 m. kovo 
18 d., taigi šį mėnesį sulaukia 
80 m. amžiaus. Pasilikdamas 
kūrybingas ir savo brandžiame 
amžiuje, gali pasidžiaugti, kad 
yra daug skaitytojų, kurie 
mėgsta jo lengvu stiliumi su
kurtus beletristinius veikalus, 
intriguojančias atsiminimų kny
gas. Taip pat yra davęs vertin
gų vertimų, pvz. Dostojevskio 
“Nusikaltimas ir bausmė”. Re
alistiškas ekspresionizmas, ta’k- 
li ironija, gyvi dialogai, gausūs 
nuotykiai jo veikalus daro dau
geliui įdomius skaityti.

• Prof. J. Žilevičiui 80 metų. 
■Sėkmingas kompozitorius, mu
zikos pedagogas ir istorikas, vi- 
suomeninkas, periodinės spau
dos bendradarbis prof. Juozas 
Žilevičius kovo 16 d. sulaukia 
80 m. amžiaus. Gimęs 1891 m.

kovo 16 d. Plungės valsčiuje. 
Petrapily, Kaune, Klaipėdoje, 
JAV-se yra palikti gilūs jo mu
zikinės veiklos pėdsakai. Sas
nausko bendradarbis, vienas iš- 
Lietuvos operos kūrėjų ir teatro 
steigėjų, dainų švenčių organi
zatorius, tautosakos rinkėjas, 
Lietuvių muzikologijos archyvo 
įsteigėjas ir išugdytojas, gausių 
instrumentinės muzikos (įskai
tant ir simfonijas), vokalinių 
kūrinių, chorinių kompozicijų, 
religinės muzikos kūrėjas nusi
pelnė mūsų tautos muzikos kul
tūroje neužmirštamą vardą. Ir 
sulaukęs 80 m., ilgas valandas 
praleidžia, betvarkydamas savo 
Muzikologijos archyvą Chieago- 
je.

• Literatūros prievartavimas 
prieš “aukščiausiąjį partijos si
nedrioną”. Kovo 3—5 dienomis 
į Vilniuje vykusį Lietuvos ko
munistų partijos XVI suvažia
vimą, kaip visos profesijos ir 
visos leis osios organizacijos, 
savo nusižeminimo, gyrimo ir 
pasižadėjimų duoklę turėjo at
nešti ir kalbėjusia ten lietuvių 
rašytojų vardu. Lietuvos Rašy
tojų sąjungos valdybos pirmi
ninko Alfonso Bieliausko kalba 
buvo tekia pat, kokios jos būna 
visuos panašiuos suvažiavimuos. 
Ji galėjo būti tokia pat prieš 5 
metus, ji galės būti ta pati ir 
po 5 metų. Kiekvieną kartą kal
bantysis turėtų tik nepamirši i 
pakeisti da'ą. Alf. Bieliauskas 
šnekėjo daugiau ne kaip rašyto
jas, o kaip koks s atistikos biu
ro valdininkėlis, žinodamas, kad 
mažiausiai įkliūsi ir mažiausiai 
kas nors domėsis tavo kalba, 
kai operuosi skaičiais, tiražais 
ir pan. Tai bendras įvairias sri
tis apimančių kalbų pobūdis to
kiomis progomis. Gaila, kad ir 
literatūra, kaip žmogaus kūry
binės dvasios išraiška ir veidro
dis, čia buvo traktuota tik tiek, 
kiek ir veršelių auginimo far- 
mos skaičiai.

O tenykštės Alf Bieliausko 
kalbos pabaga yra tekia:

“Aš baigiu, gailėdamasis, kad 
nespėjau bent kiek plačiau pa
pasakoti gerbiamam Suvažiavi
mui apie mūsų rašytojų organi
zacijos kasdienybes, 'kurių esa
ma daug, įvairių ir prasmingų, 
apie naujas knygas, naujus kū
rėjų vardus, apie mūsų sekcijų, 
komisijų ir spaudos organų veik 
lą. kurią, aišku, dar daug ko 
reikia gerinti; labai mums rūpi 
ir mūsų amžininko — darbinin
ko, valstiečio, inteligento — įsi
menamų bruožų pavaizdavimas, 
literatūros mokslo bei kritikos 
būklė.

Žodžiu, darbų daug, ir visus 
juos reikės atlik i. Mes džiau
giamės, kad visus čia minėtus ir 
nesuminėtus darbus dirbdami, 
nuolatos jaučiame LKP Centro 
Komiteto, jo sekretorių, CK 
ideologinių skyrių paramą, kad 
su visais Savo — didesniais ir 
mažesniais — rūpesčiais galime 
ateiti į Centro Komitetą kaip j 
tikrus savo namus. Partijos dė
mesys mus padrąsina ir įkvepia 
jėgų. Tai mums padės išspręsti 
visus uždavinius, kuriuos kelia 
ir, manau, dar iškels gyveni
mas".

Tegu kur nors nekomunisti
niame pasaulyje valdančios ar 
nevaldančios partijos suvažiavi
me jau žinomas rašytojas pra
kalba šitokiais, servilizmu per
sunktais, žodžiais prieš partini 
“sinedrioną", tai tikrai literatū
ros sluoksniuose būtų galvoja

ma, kad tam žmogui kažko jau 
trūksta. Įsivaizduokim, kokį 
nors Nobelio ar Pulitzerio laure
atą susigraudinusį, keliaklupš- 
čiaujan.į, tą ir tą pasižadantį 
kokiame nors respublikonų ar 
demokratų, ar kokios kitokios 
kito krašto pol’tinės partijos su
važiavime. Tačiau dvasinės ver
gijos krašte šitai jau yra tapę 
normaliu dalyku. O tai ir yra 
pati didžioji klaikuma.

• Lietuviai ir “Karalius Ly
ras”. Leningrade pradėtas ro
dyti sovietų pastatytas filmas, 
pagal Šekspyrą, “Karalius Ly
ras". Filmo operatorius — J. 
Gricius, anksčiau jau traukęs 
taip pat Šekspyro “Hamletą” 
(režisavo tas pats G. Kozince- 
vas). Filme Lyro vaidmenį at
liko esLų aktorius Jarvet, dar 
du vaidmenis lietuviai: R. Ado
maitis (Edmundą) ir D. Banio
nis (Albanijos hercogą).

• Leidinių jaunimui autorė 
Aldona Liobytė parašė ir Vil
niuje šių metų pradžioje išleista 
jos didelio formato knyga su 
šešiom pasakom jaunimui, "Pa
saka apie narsią Vilniaus mer
gaitę ir galvažudį žaliabarzdį” 
(iš viso 104 psl., 40,000 egz.).

• Politechnikos institute Lie
tuvoje technikos mokslų dakta
ro laipsnį disertaciją apgynė 
Danielius Eidukas. Jo tema — 
apie puslaidininkių prietaisus. 
Tai pirmas šios srities technikos 
mokslų daktaras Lietuvoje.

• Vilniuje įvykusiame Rašy
tojų sąjungos valdybos plenume 
rašyt. M. Šluokis skundėsi, kad 
UNESCO išleido leidinį apie ar
mėnų literatūrą, tačiau lietu
viams, nors jie ir norėtų pasi
naudoti šiuo kanalu, supažindi
nant pasaulį su lietuvių litera
tūra — nesą lengva, nes UNES
CO reikalauja tekstų vertimų 
į didžiąsias kalbas, tuo tarpu, 
pasak Sluckio, lietuviai jų be
veik neturi, išskyrus vertimus ; 
rusų ir iš dalies į vokiečių kal
bas. (E)

• “Aufbau” leidykla rytų 
Berlyne šiais metais išleis vo
kiečių kalba Borutos ir Žemai
tės knygų vertimus.

• Vilniaus spauda minėjo mu
zikologo Juozo Gaudrimo, sau
sio 7 d. sulaukusio 60 m. sukak
tį, veiklą. Jo svarbiausias įna
šas — muzikos istorija. Pirmą 
straipsnį apie B. Dvarioną 
Gaudrimas buvo parašęs 1935 
metais. Gaudrimo svarbiausias 
darbas, tai trijų tomų leidinys 
“Iš lietuvių muzikinės istorijos”. 
Dabar Gaudrimas baigia ruošti 
enciklopedinio pobūdžio knygą 
apie šių dienų (jau sovietų oku
pacijoje) Lietuvos kompozito
rius ir muzikologus. (E)

• Lietuviai Britanikos encik
lopedijos leidiny. Encyclopedia 
Britanica išleido 10 tomų leidinį 
“Makers of America”. Pirma
sis tomas turi antrinę antraštę 
“The Firstcommers” ir apima 
1538—1800 metus. Kituose to
muose aptariami kiti periodai. 
Paskutinis pavadintas “Emer- 
ging Minorities” ir apima 1955 
—1970 metus.

Įvairiuose tomuose yra žinių 
ir apie lietuvius. Pvz. straipsnis 
iš 1896 m. “Lietuvos”: “Lietu
viai, išlikit lietuviais”; aprašo
mas lietuvių imigrantų laisvės 
ilgesys, tėvynės vargai komu
nistų valdžioje, lietuvių Laisvės 
fondas, lietuvių ūkinė pažanga, 
SLA, LRKSA, aptariami lietu
viai Chicagoje, jų darbas sker
dyklose, pastangos prekyboje, 
tarnybos fabrikuose, užsiėmi
mai ūkiuose, darbas anglių ka
syklose, aprašomi lietuviai ka
talikai JAV-bėse, • duodamas 
straipsnis apie lietuvių ateitį ir 
t. t. Panaudojama nemažai iliust 
racijų. Pažymėta, kad dalis me
džiagos buvo gauta iš Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus.

• Ir tautybės ir menas tik 
partijos reikalui. “Soviet Life”, 
sovietų propagandinis žurnalas, 
anglų kalba spausdinamas JAV- 
se, redakcijas turįs Maskvoje ir 
Washingtone, 1970 m. 12 nr. 
(171) įdėjo Irinos Kalitenko 
straipsnį apie Samuelį Roziną 
— “lietuvių menininką”. Rozi- 
nui skirti net keturi puslapiai, 
įdėtos šešios jo raižinių repro
dukcijos (viena per visą pusla
pį), dar šešios nuotraukos, ku
riose pavaizduotas pats meni
ninkas, jo paroda Vilniuje. Ne
slepiama, kad Rozinas — žydų 
kilmės, buvęs Vilniaus gete, kad 
jį nuo mirties išgelbėjusi Agota 
Mikalauskienė. Jis teikiąs daug 
dėmesio ir žydų liaudies dainų 
pavaizdavimui raižiniuose — 
žurnale paskelbtos net keturios 
reprodukcijos. Rozino pristaty-

mas, atrodo, turi ir tikslą — 
amerikiečiai, ypač žydai, siekia
ma įtikinti, kad, girdi, žydai 
anapus geležinės uždangos gy
veną neblogai, nes juk, jie, štai, 
našiai dirba, globojami valdžios, 
komunistų vadai lankosi jų pa
rodose ir pan.

• šio savaitgalio kultūriniai 
įvykiai Chioigci'e. Algimanto 
Kazio, SJ, fotografijų paroda 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
šeštadienį 7 vai. 30 min. vak. 
Paroda tęsis iki kovo 21 d.

Jungtinė dviejų tautinių šo
kių grupių (Chicagos Jaunimo 
centro studentų ir Hamiltono 
Gyvataro) tautinių šokių šven
tė Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoj šį šeštadienį 
7 vai. 30 min. vakaro.

Dvidešimto “Draugo” roma
no konkurso literatūrinė šventė- 
koncertas ir premijos įteikimas 
laureatui Vytautui Volertui šį 
sekmadienį 3 vai. popiet Jauni
mo centre.

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 
PILNAI APMOKĖTA 
Gavėjas nieko nemoka

SPECIAL 1 $47.00
10 sv. Grynų .kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.
VERTINGIAUSIA DOVANA. 
KĄ GALITE SIŲSTI JŪSŲ 
GIMINĖMS — DIRBTINO 
KAILIO PALTA-
Fantastiška vertybė — Di
džiausias pasirinkimas Mln- 
kos sipalvos paprasto ar dry
žuoto), persiškų avelių ar 
Moti ton.
PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIU $49.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais ir 5 šilki
nės skarelės, visų spalvų. 
Oro paštu. pridėkite dar 
$8.50 daugiau.

• Lietuvoje paminėta daini
ninko Jono Byros 80 metų am
žiaus sukaktis. Byra yra mokę
sis Vienoje, New Yorke ir Pa
ryžiuje. Valst. teatro operoje, 
iki 1940 metų, yra dainavęs dau 
giau kaip 30 parti ų. Jau būda
mas pensininku, Byra iki 1957 
m. dirbo pedagogu - repetito
rium operos - baleto teatre Vil
niuje. (E.)

Tik trumpam laikui 

moskvitch josie $2,875.00

New York, N.Y. 10010

ZAPOROZHETS ZAZ 066 
$1,895.00

Jų yra labai ribotas skaičius

— dėlto, NELAUKITE. 
UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

SVARBU!
AUTOMOBILIAI 

| 
LIETUVA

PREMIJUOTIEJI

New Yorko Lincoln centre 
kovo 4 d. įvyko National Book 
Awards 22-ras metinis premijų 
paskirstymas. Po 1,000 dol. pre
mijas gavo; Saul Bellow už be
letristiką, James McGregor 
Burns už darbus iš istorijos ir 
biografijų srities .našlė paėmė 
neseniai mirusio Raymondo 
Phineas Stears premiją už gam- j 
tamoksf.io darbus, meno — lite
ratūros premija skirta Fr. 
Steeg’mulleriui, už knygą vai
kams premiją gavo Lloyd Alex- 
ander, už vertimus premija bu
vo padalinta dviems: Frank Jo
nės ir Edward G. Seidensticker.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

VVAGNER & SONS |
Typevrlters — Adding Machlnes — 

Checkwrlters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Iid., Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

iiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

KELIONES | LIETUVA 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiate.' 
važiuot,! j Lietuvą arba Iškviesti Iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, neB vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas RasCiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones ) Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 6 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Jstalgoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
rtūtS ir Laima Lunecklene. Nedels
kite, vietų skaičius grupėse ribotas. 
Dėl datų ir kitų informacijų kreip
kitės j

VVALTER RASK - RASCIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BURBAU 

9727 So. Western Avenue
Chicago, lllinois 60643 

Tel. 238-9787-8
inuiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiinimiiii

KOMBINUOTA SPECIALIAI 
DIDELE VERTYBE $120.00
3 jardai medžiagos vyriš
kam žieminiam paltui, 100% 
vilnonė, 3 jardai medžiagos 
moteriškam žieminiam pal
tui, 100% vilnonė, 3% jar
do medžiagos vyriškam kos
tiumui, 100% vilnonė, 3 
jardai medžiagos moteriškai 
žieminei suknelei, 100% vil
nonė, 2 paklodės (dvigubo 
dydžio). 2 užvalkalai, 6 tur
kiški rankluoščlal.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO NAUJO 

ILIUSTRUOTO KATALOGO, 
Užsakykite Dabar. 

Užsakykito tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

Penktas aukštas
New York, N Y. 10010

TEL.: 982-1530
REIKALAUKITE MCSŲ 

NEMOKAMO NAUJO 
ILIUSTRUOTO KATALOGO.

DIXIE GOVERMOR RESTORANAS IR LOUNGE
175 h ir Dėde Highway, East Hazelcrest, 111.
(Iš Chicagos važiuoti Western Avenue iki 175th Street)

Restoranas atda-as nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien ,

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 798-7000 
Česlovas ir Elzbieta Sakeviėiai,

Savininkai.... ....... —

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

i

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar- . 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkęs. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. 
Sąskaitos apdraustos 

$20,000.00
iki

4

5%
Ali accounts com
pounded dail.v — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER RVENUC 
CHICASO, RAINOM Ml 

PHONE. MM4M

ma
6%

2 Years Savings 
Gerti fina tęs

(Mlnimum $5,000)

.to ------- -
■ VAŽELIS

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEIVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LR 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Mokamas už Vienų Me
tų Certiricatų sąskaitas 

Mlnimum $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD............9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r. iki 5 v. v.

SEfiTAD 9 v r iki 19 v d — Treėiad uždaryta.
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Pirmosios išvykos užsienin Kauno Vytauto Didžiojo universiteto tautinių šokių grupė, vadovaujama Aldonos Rūgytės, 1936 m. tarptauti
nėje šokių šventėje Londone.

Raketa tolyn už Jupiterio

Amerikiečiai mokslininkai ruo 
šiasi už metų paleisti raketą į 
labai tolimas, iki šiol raketomis 
dar nepatirtas erdves, tolyn į 
plotus už Marso. Raketos var
das —- Pioneer F. Ji pralėks ar
ti saulės sistemoje didžiausios 
planetos — Jupiterio ir skris į 
patį šios sistemos kraštą. Tai 
bus pirmas bandymas prasiverž
ti tolyn už astroitų diržo, už 

' Marso Pioneor P hns orroiėisn.

Premijavo filmą apie 
baltiečių tragediją

Šeštame tarptautiniame filmų 
festivalyje Chicagoje tarp premi
juotų filmų yra ir Švedijoje su
suktas “A Baltic Tragedy”. Šis fil
mas atžymėtas “Award of Merit” 
ir aukso medaliu. Atžymėjimą 
skyrė jury komisija, susidedanti 
iš Claudia Cassidy (Chicago Tri
būne), Jerome Landfield (WB- 
BM Radio), Harry Mark Petrakis 
(rašytojas), Bill Wright (redakto1 Marso. Pioneer F. bus greičiau- 
rius “Chicago Magazine”).

ma iki 100,000 mylių nuo tos 
planetos. Tada ji skris į tolimes
nius plotus. Mokslininkai numa
to, kad su ta raketa bus praras
tas kontaktas, kai ji bus už bi
lijono mylių anapus Jupiterio. 
Jupiteris yra 1,312 kar'ų dides
nis už žemę. Pioneer F. bus pa
leistas 1972 m. kovo pradžioj, 
o gal vasario pabaigoj. Jo pa
ruošimas kainuos 95 mil. dole
rių, o paleidimas — apie 12 mil. 
dol.

liaudies šokiai dar nepamiršti
Retas jungtinis koncertas Marijos aukštesiosios mokyklos auditorijoje Chicagoje šį šeštadienį

Gyvataras atvyksta iš Hamil
tono. Apie jį rašė pasaulio spau
da, kai jis atstovavo Kanadai 
Prancūzijoje. Jaunimo centro stu
dentų tautinių šokių ansamblis 
švenčia primąjį savo veiklos de
šimtmetį. Pakviestas Amerikos 
ambasados, jis šoko Kanadoje pa
saulinės parodos metu. Abiejų 
grupių bendras koncertas įvyks 
šio šeštadienio vakarą, kovo 13 
dieną, Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

Tai du reprezentaciniai tauti
nių šokių vienetai, pasilikę išti
kimi liaudies šokio dvasiai ir cho
reografinėms liaudies šokio cha-i 
rakteristikoms. O kad abidvi šo
kių grupės remiasi autentiška 
lutuvių tautinio šokio tradicija, 
tai pagrindiniai nuopelnai prik
lauso jų vadovėms: Gyvataro - 
poniai Genovaitei Breichmanie-, 
nei ir Jaunimo centro ansamblio 
— poniai Leokadijai Braždicnei.!

Jų abiejų gyvenime ilgi metai 
teko lietuvių liaudies šokiui, au
tentiškam jo supratimui bei cho- 
reografavimui ir ištvermingam 
puoselėjimui. Abi jos Marijos Ba
ronaitės mokinės, tautinių šokių 
šokėjos ir tautinių šokių grupių 
mokytojos bei vadovės, ypatingą 
dėmesį kreipusios į lietuviško liau
dies šokio išlaikymą originalioje 
dvasioje ir formoje.

Toks jų nusistatymas gimė dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
kai 1936 metais lietuvių šokė
jams žiūrovai Londono Albert 
Hali salėje kėlė ovacijas, o ang
lų spauda Lietuvos tautinių šo
kių grupei skyrė išimtinį dėmesį

BRONĖ JAMEIKIENĖ šokį
mo-

vo ypatingai išskirti būdingieji reografas remiasi liaudies šalti- 
šokiai: blezdingėlė, kepurinė, ku- niais, norėdamas pristatyti žiūro- 
bilas, žemaičių jonkelis. vui autentišką šokį pilname ori-

Savaime suprantama, kad liau- ginalume tiek judesio, tiek dva- 
dies šokis sunkiai išvengia tiek j sios, tiek choreografinės formos 

i laiko, tiek aplinkos, tiek choreo- I prasme. Ir pats šokis turi likti 
j grafo individualios įtakos. Nors I ištikimas savo tradicijai, pradi-

Hamiltono judrusis “Gyvataras”, kurio šokėjup drauge su Chicagos 
Jaunimo centro tautinių šokių ansambliu šiandien vakare čikagiečiai 
turės progos matyti Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoj 7 
vai. 30 minučių vakaro. Nuotrauka V. Bacevičiaus

■ galvojančių, kurie liaudies 
choreografuoja, adaptuoja, 
difikuoja pagal “bendrąjį kultū
rinės aplinkos pažinimą”.

MI K F. MENO DALYKU 
SPECIALISTE

Paryžiuje širdies ataka mirė 
tarptautinė meno specialistė dr. 
Herta Wesi:her, 72 m. amžiaus. 
Ypač ji pasižymėjo stambia 
knyga apie XX šimtmečio tapy
bos techniką. Veikalą rašė 10 
metų.

Susekta dviejų statulų 
paslaptis

Jaunas Luvro muziejaus kura
torius B. Jestaz, atvykęs į Nation
al galeriją Washingtone, paste
bėjo, kad čia išstatytas “Berniu
ką su sviediniu” turi ryšio su Luv
ro muziejuje esančiu “Atlasu” ar 
“Herkuliu”. Praeitą rudenį to 
“berniuko” statula buvo iš New 
Yorko nugabenta į Paryžių, viso 
3,800 mylių, ir rasta, kad tos a- 
bidvi statulos sudaro vieną gru
pę, vaizduojančią Šv. Kristupą, 
nešantį Kristų. Spinduliavimo a- 
nalizė parodė, kad abidvi statu
los yra padarytos iš to paties me
talo ir jos viena kitai priklauso. ' 
Dabar jos yra sujungtos ir išstaty
tos National galerijoje Washing- 
tone.

šia raketa, bet kada žmogaus 
pagaminta — ji lėks po 47,350 
pėdų per sekundę. Mokslininkai 
tikisi, kad ši raketa duos naujų 
žinių apie tarpplanetinius plotus 
ir apie saulės sistemos struk
tūrą.

šį projektą vykdant, bendra- 
■ darbiauja pramonės, JAV vy- 
I riausybės ir universitetų moks
lininkai. Pioneer F svers tik 550 
svarų, jų tarpe — 60 svarų in
strumentų, kurie atliks 13-kos 
rūšių tyrimus. Ši raketa skris 
pusę bilijono mylių iki Jupiterio. 
Tai toks nuotolis, koks susida
ro skrendant apie žemę 63,000 
kartų.

Pioneer F savaitę laiko infor- 
| muos apie Jupiterį, priartėda-

POEZIJOS LAUREATE

Šių metų National Book 
Awards premiją už poeziją Ame 
rikoje yra laimėjusi Mona Van 
Duyn už rinkinį “To See, To 
Take”.
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas
F R A N K ZAPOLIS

3208 <4 (Vest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

GĖLĖS 
vestuvėms, banketams, laidotavCma 

ir kitokioms progoms 
GUDAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
1443 W. 03rd Street, Chicago, Illinois 

TEIj. PR 8-0833 — PR 8-0834

tai suprantama, bet ne visada niams choreografijos elementams ii. i. i. • • ____ _ rr„naudinga liaudies šokio autentiš
kumui ir tradiciniam originalu
mui. Jdomu, kad ir šiandieninės 
Lietuvos spaudos puslapiuose pas
tebime panašaus sielojimosi. 19- 
70 metais Kazys Poškaitis rašė: 
“Neblogai pažindami liaudies šo
kių choreografiją iš archyvų,

kaip tik dėl to, kad jis pasizymė- mes palyginti mažai domimės gy-

tiek, kiek jie mums žinomi. To
dėl vienam šokiui tipingų jude
sių maišymas su kito šokio ti
pingais judesiais nesukuria speci
finiai naujo šokio, bet priešingai 
— atima tipingam liaudies šo
kiui jo charakteringuosius bruo
žus.

TIKRINIŲ VARDŲ ŽODYNAS
Išėjo iš spaudos Geoffrey 

Paytono sudarytas “Webster’s 
Dictionary of Proper Narnės”. 
Išleido C. Merriam, Springfiel- 

I de, Mass. Kaina 9.95 dol.

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir 1.A 3-98b2

4605-07 South Hermitage AvenueTelefonas — fArds 7-174 i-V

jo dideliu originalumu tiek šo
kiuose, tiek tautiniuose rūbuose.

Spaudos atsiliepimai ypatingai 
iškėlė būdingąją blezdingėlę ir 
kepurinę. Anglų ir olandų (ams- 
terdamo) kinematografijos fir
mos kreipėsi į lietuvių atstovus 
užrašydami filmų, parodančių 
Lietuvos jaunimą šokantį ir dai
nuojantį savo puikiuose tauti- i taTkaujama madai arba abejoti- 
niuose drabužiuose. Tokie filmai nam žiūrovų skoniui...” Arba ki- 
(50 ir 70 metrų) buvo jiems pa- toje vietoje: “Matyt, ir vertinda- 
ruo»ti. mj lietuvių liaudies šokių grožį,

Panašus dėmesys lietuviams turėtume juos lyginti su artimu 
buvo skirtas Hamburge 1938 m. j žanru — kitų tautų šokiais, o 
kur 27-nių tautų liaudies šokių ne klasikiniu šokiu, kuris vargu 
varžybose lietuviai šokėjai daly- j ar būti kriterijus, 
vavo su 20-čiu šokių, išsiskirda-Į Aišku, kad liaudies šokis gali 
mi išlaikytu liaudies šokio sti- įkvėpti choreografą individualio- 
hūmi ir nuostabiu tautinių dra-1 je kūryboje, bet atrodo tau- 
bužių originalumu. Čia ir vėl bu- tiniam šokiui naudingiau, jei cho-

vąja etnografine medžiaga... ji tu
rėtų būti išeities taškas, kūrybiš
kai vystant choreografinius ele
mentus. O dabar nemaža chore
ografų apsiriboja savo patirtimi 
ir intuicija, kuri yra paremta ne 
tiek liaudies šokių išstudijavimu, 
kiek bendruoju kultūrinės aplin
kos pažinimu. Kartais netgi pa-

Gyvataro ir Jaunimo centro an
samblio pasirodymai kaip tik ir 
yra įdomūs tuo, kad jų vadovės 
—ponios Braždienė ir Breichma- 
nienė — pasilieka ištikimos tra
dicinei liaudies šokio sampratai.

ruošti.
Panašus dėmesys

Chicagos Jaunimo centro tautinių šokių ansamblio vyrai šoka oželį.

Niekas negali smerkti nei indi
vidualios kūrybos, nei sveiko iš
radingumo, nei naujų srovių. 
Kiekviena — rimta ir kūrybinga 
pastanga yra verta dėmesio. Ta
čiau individuali kūryba, ar tai 
būtų šokis, daina ar dailė,'nuto
lusi nuo liaudies tradicijų ir sti
liaus, praranda liaudiškąjį cha
rakterį ir nebegali būti priskirta 
liaudies meno šeimon. Gi mums 
kaip tik yra svarbu išlaikyti sa
vo papročius ir liaudiškąjį stilių 
lygiai, kaip svarbu išlaikyti ir ne
sudarkytą lietuvių kalbą. Mes, to
dėl, itin vertiname tautinių šo
kių ansamblius ir jų pasišven
tusius, kompetentingus vadovus, 
kurie stengiasi išlaikyti autentiš
ką lietuvių laiudies šokio stilių. 
Jų pastangos yra ne tik vertingos, 
bet ir būtinos.

Tradicinio lietuvių liaudies 
šokio brangintojams yra graži 
proga pasidžiaugti Gyvataro ir 
Jaunimo Centro studentų an
samblio jungtiniame koncerte 
šio šeštadienio vakarą Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje.

Be abejo, mūsuose yra ir kitaip

MAUS

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

P I R M Y N
RENGIA 

JOHANN STRAUSŠ 

3 VE IKS MLĮ’.j-OPERE T E,:

DIE FLEDII

K

PETKUS

(PLŪS INTERESU
POVILAS J. RIDIKAS •

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1S1S
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

ASSHS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000. j 
OFFICE HOURS: t

Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.ni. 
5atufday,9a.m.to12Noon • VVedncsday, no busineu transacled.

“S1KSN0SR
FUNERAL HOME

T H RE E
'ty* ĮVYKS Š. M 
KOVO MĖN. 27 D>

I R ' 
Kpyp MĖN. 28. D. ijį

AL. BRAZIS, KR^TĮNČ

PRAJRŲKĖ RA
ALVINA GIEDRAljOlĖ, J. L

Ji aLeksiunas 
ELEONORA ZAPOLIS, I 

REŽISORIUS IR DIRIGENTAS 

MUZ. K. STEPONAVIČIUS 
OPERETES PASTATYMAS ĮVYKS 

MARIA HIGH SCH00LAUD. 
6700 S. CALIFORNIA AVĖ.

BILIETAI GAUNAMI "MARGINIUOSE

AIR-CONDITiONED CHAPELS

Faridno Faclitfi—

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

L. SNARSKIS, 
’ONIS, 

SABONIS, 
E~RADVILAS

TANDARD 
EDERA

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 si St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILI IMS STATYT!

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ.. CICERO. ILL Tek OLympic 2-1063

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Kasi 162nd Street, South llolland 

10821 South Micrignn Avenue, Chicago 
TEL — CO 4-2228
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Mcterų įvairių sąjūdžių veik
los pasireišk’mai bei jų sieki
mai šiam laikais ypač "'aučiami 
laisvajame pasaulyje. Daugeliu 
atžvilgių ir lietuvės moterys ne- 
a si'lieka. Jos, išblaškytos po vi
sus pasaulio kraštus, buriasi į 
klubus, kurie sudaro vieną dide
lę jngtinę organizaci ą, pavadin
tą Lietuvių moterų klubų fede
racija. Atskiri organizuoti mo
terų vienetai, be savo specifinių 
uždavinių, turi bendrą, Federa
cijos nuostatuose įrašytą, u’da- ninkė Natalija Šatū 'ienė ir sek- 
vinį — dirb i ir kovoti dėl Lie- retorė Marija Panavienė, ta p 
tuvos lasvės ir nepriklausomy- gi Chicagos Lietuvių moterų 
bės, palaikyti ir ugdyti Lietuvos klubo atstovė Elzbieta Pilipau- 
meilę, tautinę kultūrą, taip pat kienė (Betty Phillips). Dalyva- 
palaikyti glaudžius ryšius su ki- vo ir klubo garbės pirmininkė 
tomis lietuvių moterų organiza
cijomis ir ki'ų tautų tolygiomis Į 
moterų grupėmis.

Tuo vadovaujantis, Chicagos 
Moterų Federacijos klubo narės 
suruošė jaukią kultūrinę popietę 
Jaunimo centre vasario 28 d. 
Buvo pakviestos lietuvių orga
nizacijų ir kitų tautų moterų 
grupių atstovės. Norėta u'megs- 
ti glaudesnius ryšiui su to pa
ties likimo moterų veikėjomis 
(estėmis, latvėmis ir kt.), supa
žindinti viešnias su Chicagos 
lietuvių moterų veikla ir pasida
linti min imis bei sumanymais 
dėl mūsų visų glaudesnio bend
radarbiavimo ateityje.

Klubo Ipirmininkė Marija 
Krauchunienė, pasveikinusi vieš 
nias ir svečius, trumpai nušvie
tė Chicagos moterų klubo veik
lą ir pranešė šio susibūrimo 
tikslą. Pristatė kitų tautybių

ARR1TER ELEGANTIARUM

Janina Arminienė dainuoja Lietuvos nepriklauttomybės atkūdimo mi
nėjime vasario 21 d. Roselande, III.

“CHANEL” — kam gi nebus 
girdėtas vardas. Bet jo kilmė, 
galiu užtikrinti, iki šiol ne vi
siems buvo žinoma. Viena talen
tingiausių, pagarsėjusių moterų 
madų pasaulyje buvo prancūzė 
Gabrielė Chanel, populiariai ži
noma Coco Chanel vardu. Ji mi
rė šių metų sausio mėn., turė
dama 87 metus. Dienraščių ir 
žurnalų puslapiai sumirgėjo Co
co Chanel vardu. Dar maža 
mergyte būdama, ji pateko pas 
tetas, kurios ją išaugino. Ji 
anksti neteko tėvų.

Veržli ir revoliucionierišką 
mergaitė

Tik viena CHANEL...

Kvepalai “CHANEL 5’’ dar 
labiau sustiprino jos vardą ir 
padidino jos kapitalą, kuris, 
kaip spėjama, jau 1938 m. siekė 
15 mil. dol. Tačiau, 1938 m. iš
kilus modeliuotojui italui Shipa- 
relli, Coco Chanel pasitraukia 
iš savo veiklos.

Ccco Chanel buvo moteris, 
kuri savo laiku pravedė tikrą 
revoliuciją visuomenėje; rūkė, 
nusikirpo plaukus ir sportuoda- • 
ma dėvėjo kelnes. Pasyvumas 
buvo svetimas jos būdui.

1954 m. Paryžiuje ji vėl at
naujino savo veiklą. Vėl su
skamba Coco Chanel vardas. 
Tačiau ji neprisideda prie ki- 
ų Paryž aus garsių modeliuoto

jų. Ji tvirtina nesanti dailininkė 
ir jos sukurti drabužiai turi tik
ti 
o

Tetos, kaip sako Coco, suge
bėjo išmokyti ją tiesiai sėdėti, 
būti visuomet mandagia ir mo
kėti laikyti adatą rankoje, nes 
jos manė, kad tai yra būtini 
moters privalumai. Šiais išeitai 
slais mokslam ji vėliau na-inau- 
dojo ir jie turėjo didelės įtakos 
jos gyvenimo raidai.

16 metų būdama, milionie- 
riaus E. Balsan dėka, ji pateko 
į Paryž:ų, kur turėjo progos su
sipažinti su to miesto aukštuo
mene — turtinguoju luomu, jų 
skoniais ir papročiais. Turėda
ma įgimtą grožio pajautimą ir 
kartu revoliucionierišką drąsą, 
ji atidarė Paryžiuje miniatiūri
nę skrybėlių dirbtuvėlę - krau
tuvėj. Ten ji išstatė dar ir vie
ną gražų, skoningą drabužėlį. 
Pasisekimas buvo neįtikė inas!

Palaipsniui ji daiktų sąrašą 
papildo megztiniais, batukais, 
rankinukais, kvepalais ir t. t. 
Krautuvėlė virsta tikru COCO 
CHANEL salonu. Coco Chanel 
etiketė jau pati pasakydavo 
apie prekės aukštą kokybę, sko
nį, stilių... Coco Chanel kasdien, 
nejučiomis labiau garsėja, ple
čia savo veiklą. Jos parodytoji 
iniciatyva laimi puikias pasek
mes.

Jūrinėse Amerikos Vals y 
bėro verdančios ukraintočių mo
terį] .grrpės yra koord’nuoja- 
mes Ukrainiečių kongreso ko
miteto rėmuose, šįmet kemite 
tui vadovauja Stephanie Push- 
kąr, Ukrainiečių moterų lygos 
pirmininkė.

Jauniaus1 a organizacija yra 
Moterų apgin i keturias laisvei 
Ukrainoje sąjunga, turinti 25 
skyrius didesniuose JAV mies
tuose ir apie 3 000 narių. Ju 
veikla yra konce truojama iš
kelti Ukrainos politinių kalinių 
bei jų šeimų Ekimą, rusifikaciją 

Į ir t. t., kalbant už negalinčias 
laisvai kalbėti Ukrainos 
ris.

Paskaitai pasibaigus, 
mai visus nu eikė klubo 

I buv. Lietuvos operos solisčių — 
I Izabelės Motekaitienė ir Alės 
Kalvaitytės - Ve'.basienės nuo- 
tal'kirgos dainos, muz. Manigir- 
dni Mctekaičiui akompamjuo- 
iant. Joms, akip ir prelegentei , Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjų 
Celewych, nepagailėta stiprių būrys jau eilę metų cčkmingi 
plojimų ir įteik'a po raudonų j dirba. Jau keli mėnesiai, kaip 
gėlių puckštę.

I J šią jaučią popietę susirinko 
Ponia Ulana Celėwych yra nemaža viešnių ir svečių, nors

i viešnias-, ukrainie ę Uteną Ccle- 
I wych ir estę Kristą Koepp.
Joms buvo įteikta po knygą 
THE LITHUANIAN WOMAN. 
Latvės p ak tiestos neatvyk o. 
Taip pat buvo pristatytos ir lie
tuvių mo erų organizaci ų at
stovės: Amerikos Lietuvių ka
talikių moterų sąjungos pirmi

J. Daužvardienė.
Išsamų patriotini žodi tarė 

ukra nietė U. Celeivych. Ji ilges- 
I nėję savo kalboje iškėlė visų pa
vergtų tautų nelaimę, už gele
žinės uždangos likusiųjų gyve
nimą -bei karčias ir priminė bū
dus, kaip mes, laisvėje būdamos, 
galėtume prisidėti, kad toji ne
teisybė, toji taip žiauriai žmo
gaus teises paneigusi tautų ver
gija būtų greičiau pašalinta.

i

mote-

links- 
narių,

iš miesto miestą...” Šiais žo
džiais užsidegusios seserys pa
siekė žaliąsias Putnamo kalvas, 
kad čia sustotų, čia tarnautų.

IŠ MOTERŲ PASAULIO

Ii ėmėjų džiaugsmas

Gėris negali praeiti pro mus. 
nesukeldamas pasigėrėjime ir 
noro padėti. Chicagoje veikiąs

ir būti prieinami milijonams, 
re vienai turtuolei. >
Ir tikrai, jos sukurtasis mo

Moterų apginti ke'urias laisves tą d’.eną, net tą pačią valandą 
Ukrainoje sąjungos pirmininkė ‘
ir Tautybių koordinavimo ko
miteto pirmininkė. Savo kalboje 
ji taipgi priminė gausiausią Pa
saulio užrainiečių moterų orga
nizacijų federaciją, apimančią 
visas ukrainiečių moterų grupes 
JAV, Pietų Amerikoje, Kanado
je ir Europoje. Federacijos pir
mininkė Ulana Lototska.

daug kitų parergimų būta Chi
cagoje. Programai pasibaigus, 

I dar buvo gera pibga pasišneku- 
i čiuoti, prie svetingų ir labai pa- 
j reigingų klubo narių vaišių ma
loniai pabendrauti.

Malonu pastebė'i, kad klubo 
valdybos pastangos ir re narių 
tarpe vis daugiau dėmesio susi- 

I laukia.

GLOBOS POILSIO NAMAI
GAILUTĖ VALIULIENĖ

Kiekvienas žmogaus gyveni
mo etapas slepia savyje kažką 
skirtingo ir žavaus. Jei vaikys
tė pilna nežinios, jaunystė — 
ugnies, užsidegimo, tai senat
vės periodas dvelkia išmintimi, 
ramybe ir poilsiu. O pats gra
žiausias ir išskirtinis pojūtis 
yra pajėgumas įžvelgti į kiek
vienos išaušusios dienos vertę. 
Tik daugeliui tie ramybės metai, 
susidėjus gyvenimo sąlygoms 
nebūna tokie poilsingi. Ypač 
didmiesčio gyventojams. Susi
siekimo triukšmas sukelia er
zelį, fabrikų dūmai iššaukia 
kosulį, o kartais patinusios ko
jos prašosi kito žmogaus ran
kų pagalbos.

kimas šio kelio. Pats vienuoli
jos šūkis įprasmina jų dienas: 
“Visame Dievo ieškoti Kristaus 
žodžiais “Aš gi esu jūsų tarpe 
kaip tas, kuris, tarnauja”.

Ark. J. Matulaitis pramatė 
gyvenimo kaitą, sąlygų nepas-

I šie žmonės nuošir džiai posė- 
1 džiauja, pasiskirstydami parei
gomis, kad užtikrintų ateinan
čios metinės vakarienės — sei
mo pasisekimą. Kovo 21 d. sei
mas .prasidės su šv. Mišiomis 
tėvų jėzuitų koplyčioje, šv. Mi
šias atnašaus kun. Kęstutis Tri
makas, SJ, kurio pamokslų iš
skirtinės mintys dažnai žavi 
mus, p^keldamos ir atgaivinda- 
mos dvasią. Šv. Mišių metu pa
giedos sol. Elena Blandytė, ku
ri nuoširdžiai prisideda prie rė
mėjų darbo. Antroji dalig įvyks 
Jaunimo centro salėje. Meninę 
programą praves akt. J. Cijūnė- 
’ienė. Pamatysime ir Irenos Ve
leckytės baleto studijos moki
nes, kurios Savo mikliais žings
niukais žada tisus nustebinti.

* Zuzana Pupienė, jau Lietu
voje dirbusi ir vadovavusi mo
terų katalikių organizacijoms, 
labai sėkmingai vadovauja 
Marųuette Pk. Putnamiškių se
selių rėmėjų skyriui, kuris Chi
cago jo yra gausiausias nariais 
ir1 aktyviausias veikla. a

* Dail. Jadvyga Paukštienė 
po sunkesnės operacijos stiprė
ja ir nuolat kuria. Tapyba dai
lininkei duoda jėgų ir džiaugs
mo.

* Uršulė Astrienė iš Grand 
Rapids, Mich.. asistuojant Ele
nai Pijutei ir Albertai Astraitei, 
mokys dažyti margučius. Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje 
kovo 27 d., šeštadienį nuo 1 ligi

Gaunamas brangenybes ji ko
pijuoja ir, kaip savo sukurtuo
sius drabužių modelius, padaro 
prieinamais platesnei klientūrai.

prieglobstyje. Seselių priežiūra
ir padaro šią įstaigą namais tovumą ir nuustatydamas šiai 
tiems žmonėms, kurie k>tų na- vienuolijai gaires rašė: “Tebū- 
mų žemėje nebeturi.

Kas joms suteikia tiek daug j pašaukime ir pastangose, tene- 
meilės ir pasiaukojimo kitam paiso jokių sunkumų, jeigu net 
žmogui? Tai jų laisvas pasirin-. keliauti iš vienos vietos į kitą, prisiminimas.

na seserys ištvermingos savo

Mūsų visuomenės apsilanky
mas bus visų rėmėjų džiaugs
mas. Norint suprasti šių žmo
nių darbą, reikia jų tarpe pa
buvoti. Vienas drauge praleis
tas sekmadienio popietis bus 
mūsų visų jungtis ir malonus

Irenos Veleckytės baleto studija. Nuotr. Z. Degučio

Vienuolių pasirinkimas

Mūsų lietuvaitės, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys at
rado vieną iš daugelio paskir
čių, pastatydamos Arkivysk.! 
Jurgio Matulaičio namus. Čia 
atsiveria jų begalinė meilė glo- ; 
bos reikalingam žmogui. Šių na
mų durys atidarytos visiems. 
Vieni dar pajėgūs, gali vaikš
čioti, pasigėrėdami aplinkui su
pančiu miškeliu. Kiti, kurie rei
kalingi nuolatinės slaugių prie
žiūros, gali ramiai užmigti jų I

i

Nuotr. Uosio JuodvalkioMatulaičio Namų gyventojų orkestras

3 vai. p. p. Atsinešti kiaušinius, 
paruoštus puošimui, ir mažus, 
aštrius, smailus peilius.

* Balzeko Lietinių kultūros 
muziejaus moterų vieneto val
dybos ir direktorių posėdis įvy
ko kovo 2 d. Pirmininkavo M. 
Krauchunienė. Irę a Balzekienė 
perskaitė valdybos narių ir di
rektorių pavardes, kurios buvo 
susirinkimo patvirtintos. 3 nau
jos direktorės buvo prijungtos 
prie esanč:ų: N. Weber, W. 
Beeik ir J. Hanlon. Naują val
dybą sudaro: pirm. Marija 
Krauchunienė; vicepirmininkės 
— A. Zunienė, E. Jerome, I. 
Baltramaitienė; sekr. O. Au- 
kers; ižd. A. Prusienė; narių 
verbavimo pirm. F. Juškienė; is
torikė E. Zapolienė ir patarėja 
V. Olienė, Direktorės: E. Bal
zekienė, I. Balzekienė, P. Bič- 
ikenė, D. Bobelienė, W. Beck, 
A. R. Madsen, M. Markienė, N. 
Weber, W. McDonald, I. Norbu- 
tienė, E. Norbutienė, E. Piju ė, 
V. Radvilienė, St. Semėnienė, M. 
Stankūnienė, J. Stoen, E. Swi- 
narski, T, Kuzienė, M. Eishinie-

pirm.

buvo 
iškilą

nė ir J. Hanlon. Garbės 
yra J. Daužvardienė.

Po einamųjų reikalų 
' pranešta aipe pavasario 
ir pietus balandižo 21 d. Orien-
tal Institutes Quadrangle klube, 
1155 E. 58th Street. Auka 7.50 
dol.

* Lietuvių moterų dailininkių 
paroda vyko Toronte š. m. vasa
rio mėn. 27 ir 28 dienomis. Pri- 
sikėEmo par. parodų salėje. Pa
rodą suruošė "Moters” redakci
ja. Buvo išstatyti 28 tapybos, 
grafikos, skulptūros kuri iai: 
dail. E. Docienės, S. Kvie ienės, 
N. Palubinskienės, J. Paukštie
nės, V. Pazukai ės, V. Stanči- 
kaitės, M. Stankūnienės, T. Ta
mošaitienės, A. Zubienės,

Gabrielle (Coco) eilinei
4 

delio originalas, kurį įsigydavo 
ir vėliau multiplikuodavo versli
ninkas, pasiekdavo net 1,500 
dol. Tačiau, ir pavienės asmeny
bės, kaip princesė Grace, Mate 
lene Die'rich, Ingrid Bergman, 
Rotschildų geminė buvo jos nuo
latinių klienčių tarpe.

Pagarsėjusi Coco Chanel mi
rė netekėjusi. Ji neiškeitė savo 
vardo net į kunigaikštienės ti
tulą. Vieno kunigaikščio siūly-^ 
mą tapti jo žmona, ilgai negal
vodama, ji atmetė, pareikšda
ma, kad kunigaikštienių yra 
daug, o Caro Chanel tėra tik
tai viena. S. G.

Moterys įsijungia į 
laikraštininkų klubą

Lynn Langway, The Chicago 
Daily News Washingtono biuro 
narė, padėjo moterims įsibrauti 
į ligi šiol buvusį iven tik vyrų 
laikraštininkų klubą — Natio
nal Press Club.

Panelė Langway ir 23 kitos t 
moterys reporterės buvo išrink
tos klubo narėmis. Klubas bal
savo gruodižo mėn. priimti mo
teris, kurios pageidaus, narė
mis.

Tuo išrinkimu pasibaigė klu
bui 63 m. vien vyrų narystė. 
Paskutiniaisiais metais klubas 
būdavo retkarčiais puolamas 
kovojančių už abiejų lyčių ly
gybę moterų.

F 
Vėžys ir viengungė 

mergaitė
Netekėjusios mergaitės yra 

labiau imlesnės krūtinės vėžiui, 
negu ištekėjusios moterys. Ne
seniai 30,000 vienuoUų virš 339 

|m. buvo mediciniškai išegzami
nuotos. Rezultatai parodė, kad

H- vienuolės daug greičiau ir dau- 
Žmuidzinienės, M. Žymantienės. giau suserga krūtinės vėžiu, ne- 

—. . 7 . — ------- TT ištekėjusios moterys to pa
ties amžiaus grupėje.

Tie atradimai dar laibau pa< 
tvirtina gydytojų ir Amerikie
čių Vėžio dr-jos perspėjimą, kad 
visos moterys turi kasmet pa
tikrinti savo sveikatą. Taipgi 
kiekivena turi išmokti pati sau 
kas mėnesį pasitikrinti krūtinę.

Paroda buvo suruošta “Moters' 
žurnalo sukaktuvių proga, 50 
metų nuo išleidimo Lietuvoje ir 
15 m. — Kanadoje.

— Mes šeimoje viską spren- 
džiam pusiau: aš pasakau k’ 
reikia padaryti, o žmona ma 
parodo kaip.
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