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parfizaninemis temomis
Kūrėjas nebūtų kūrėju, jei jis 

neabejotų. Jis taiso, plėšo ir sa
ve kiekviename žingsnyje kriti
kuoja. Bet vis dėlto, jis turi ma
kiaveliškai stumtis į priekį, kad 
ir mažyčiais žingsniais; kartais 
grįžti atgal ir vėl tęsti, nes pus
lapiai patys neužsipildo. Taip y- 
ra su modernistu dramaturgu, 
muziku, tapytoju ir partizaninės 
temos romanistu ar poetu.

Baigus, po “prasikalimo”, kūri
nį jau perima vertintojas, ku
riam abejonė dažnai yra minu
sas. Vertintojas retai abejoja. Pa
žvelgus į įvairius (3 - 4) vertini
mus įvairioje spaudoje, susidarė 
įspūdis, kad partizaninės temos 
rašyboje nueita ne tuo keliu. 
Nors kūrybos akte-procese visi 
tikriausiai mėgino ne vieną ke
lią, bet jų visų negalėjo parody- įvykių kronika — vėl - nelitera- 
ti, kartu “nepridedami” ir tų vi
sų juodraščių - variantų.

Drauge gaunasi įspūdis, kad, 
aplamai buvo ir apsiskaityta: fak
tais, prieinama medžiaga. Ir 
metodais^ Stumiantis į priekį sce
niniais metodais, dėl paįvairini
mo jungiant ekspozicija - pasa
kojimu, gal kartais scenos darbe 
paverčiant pasakojimu, pasakoji
mą - sceną, pagal estetinį pajau
timą. Stengtasi pagauti ir 
galima realybės, nors tai 
lengva artifakte, ypač tokioj 
moj, kuri yra be asmeniško 
tyrimo. >

Buvo piešiamas ir žmogus, 
jis toks komplikuotas, lengviau 
iliustracija — piešiniu, fotografi
ja pagaunamas, o dar lengviau 
filmu, kaip raštu. Dialogas čia 
padeda. Bet vien dialogo neuž
tenka; nusibosta. Jį reikia per
traukti mintimis, mostais, mono
logu, filosofine kovos prasme. 
Tam geri yra monologai. Bet 
monologas su taisyklingais saki
niais nerealus, dirbtinis. Geriau 
dialogas. Bet monologą paver
čiant tik duologu, reikia pakišti

ir, tai dažnu atveju gan dirbti
nai, herojui kokį veikėją pano
sėn ir su juo pašnektėti, pafilo
sofuoti, kai to reikia ar nereikia. 
Kodėl? Gal dėl to, kad mūsuose 
dar nepopuliarūs palaidi (inco- 
herent) ar poetiški įtarpai, mo
nologai (Joyce, Woolf) ir su jais 
sunku išsiversti, kai kreipiamas 
dėmesys į intrigą ir žūtbūtinę 
kovą.

Taigi, monologas veikale pasi
daręs falšyvu duologu gal ir tam
pa šiek tiek gyvesniu rašytojo 
minčių, erudicijos ir efekto sklei
dėju ir gal jam kito kelio mū
suose ir nelieka, neišsprendus li
teratūrinio uždavinio, kad žmo
gus yra kūnas ir dvasia. Be jo
kių minčių ir erudicijos veikalas 
yra plokščias, banalus. Vien tik 

kiek 
nėra 

te- 
pa-

Bet

tūriškas. Neapsprendus kūno ir 
dvasios, veikalas lieka nenatūra
lus. Per daug minčių, vėl nege
rai; turinys juose paskęsta; o be 
minučių dar blogiau.

Kas daroma tuomet? Nagi, ra
šytojas tuomet laviruoja. Visko 
po truputį tai čia, tai ten. O li
teratūros istorijoj nemaža yra pa
vyzdžių, kokių tik nori. Jų se
miantis, ir gaunasi toks šiupinys, 
apie kurį vertintojai ne visada 
gali atsiliepti teigimai.

Ar rašytojas kurdamas abejo
jo? Aišku. Vertintojas, nematyda
mas jo juodraščių - variantų ir 
minėto proceso, gal kartais sua
bejojo, bet makiaveliškai turėjo 
vertinti rezultatą. O jei ir pa
klaustų, kaip prie to rezultato 
buvo prieita, rašytojas, irgi nea
bejodamas ir nutylėdamas proce
so kelius, kelelius ir abejones, ro
dytų tik savo paskutinę - baigmi
nę išdavą. Jis kartais ir neob
jektyvus, neparodydamas kovos 
oponento veiksmų ir minčių, mat, 
jam tokiu metodu daug sunkiau

(Nukelta į 2 pal.)

Kai žvelgiam į Matulaičio foto
grafijas, kai prisimenam jį aps
krito, pilno veido — su didele 
ramybe, galvotume, kad jis buvo 
sutvertas įstrigti vienon vieton, 
priglusti prie vieno darbo ir taip 
ramiai praleisti visą gyvenimą. 
O tikrovėje jis buvo pilnas vidi
nio nerimo ir didelės skubos 
veikti. Ar tai nebuvo vado neri
mas, ar ne dinamiko skuba?

Kai skaitome jo raštus, kai pri
simename jo kalbėjimo būdą, at
rodo, buvęs labai paprastas, vi
siem prieinamas savo žodžiu ir 
minties dėstymu. Bet juo dau
giau jį skaitome ir mąstome, 
randam, kad tame paprastume 
slypi išmintis, žmonių ir jų san
tykių pažinimas, gilus įžvelgimas 
į laiko reikalus. Ne vienas iš jo 
amžininkų prasitaria, kad Matu
laitis buvęs nepaprastų, tiesiog 
genialitĮ gabumų. Ar to neliudija 
dvi aukštosios mokyklos — Pet
rapilio ir Fribourgo, suteikusios 
jam aukštesnius nei summa cum 
įaudė įvertinimus už magistro ir 
doktorato darbus?

Ne tik draugai, bet ir Vilniaus 
laikų priešai pripažįsta, jog Ma
tulaitis mokėjęs nuostabiai susi
valdyti ir atleisti nuoskaudas, 
buvęs labai taktingas ir viešiems 
be išimties tėviškas. Niekas tada 
jo nelaikė šventuoju, tačiau ju
to, kad kažkas tobulo dvelkia iš 
jo asmenybės.

Trys bruožai neabejotinai bū
dingi jo asmeniui—genialumas, 
veiklumas ir šventumas, ir jie su
kuria labai retą, spalvingą as
menybės derinį, vertą mūsų dė
mesio ypač šiais laikais.

Matulaičio gyvenimas pasida
lino beveik pusiau tarp XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios t. y. 
tame laikotarpyje, kada Vaka
ruose dar klestėjo stiprus sekulia- 
rizmas ir iškilo intelektualinis 
bei socialinis katalikų atgimimas, 
o Rytuose, Rusijoje, dar siautėjo 
despotizmas ir brendo komuniz
mas. Matulaitis pažino Rytus ir 
Vakarus, ir jo nerimas susikaupė 

ties savo tautos ir Bažnyčios rū
pesčiais.

Minime jo gimimo šimtinę ir 
mirties keturrasdešimtpenktinę 
sukaktis, tačiau ne tai svarbu jo 
asmeniui ir mūsų dėmesiui. Ma
tulaitis buvo misijos žmogus ir 
ta misija buvo ypatinga anais 
laikais ir reikšminga dabarčiai. 
Misija išryški tik laiko bėgyje ir 
tam tikrame žmogaus subrendi-

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis atvyksta į Chicagą 1 92ą m. birželio mėn. 16 d. Stotyje jį pasitinka kuni
gais a. a. A. Martiniais, A: Skripka, A. Albavičins, J . Vaičiūnas, Petras Gašlūnas. Mergaitės priekyje: B. 
žiedaitė lr B. Ptoporiūnaltė.

Kaip kunigas, Matulaitis turė
jo progos išbandyti įvairias dar
bo galimybes — vikaro, semina
rijos profesoriaus ir administra
toriaus — vicerektoriaus, ligoni
nės kapeliono ir gimnazijos mo
kytojo. Nė vienoj iš tų pareigų 
jis nejuto ypatingos misijos. La
biausiai jis buvo pasiruošęs dės
tyti moralinę ir dogmatinę teo
logijas, bet ir jos nelenkė jo šir
dies. Jo misija gimė tokioj srityje, 
kuriai iš anksto nebuvo ruošęsis 
ir kurios nesimokė jokioj mokyk
loj, būtent — sociologijoj ir so
cialinėj veikloj. Ir gimė ji tada, 
kai jis atrodė mažiausiai buvo 
pajėgus bet ką dirbti. Dėl paaš
trėjusios kaulų džiovos, neturė
damas pinigų, atsidūrė Varšuvos 
priemiesčio ligoninėj, tarp pačių 
vargingiausiųjų žmonių. Apsigy
nęs nuo kojos amputavimo, šiek 
tiek apsigydęs, dėstydamas vie
noj mokykloj, jis tyliai pradėjo 
organizuoti priemiesčių darbi
ninkus ir trumpu laiku subūrė 
juos j 50,000 organizaciją. Šis 
darbas sukėlė nemažų reakcijų. 
Matulaitis buvo apšauktas Baž
nyčios priešu, liberalu, socialis
tu (įplg. J. Matylaičio užrašai, 81).

Dėl to Matulaitis negniužo ir 
nepabūgo. Priešingai, pajutęs 
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ugnies krikštą, ėjo tolyn, 
ruošti socialines savaites Varšu
voj (vėliau ir Kaune). Ir buvo 
nelaukta, kad 1907 metais buvo 
pakviestas į Petrapilio akademiją 
dėstyti kaip tik sociologijos, dar 
niekur nedėstomos Rusijoj, o Va
karuose mažai težinomos. Dėstė 
ją ne vien teoriškai, bet ruošė 
būsimus kunigus ir praktiškai, 
juos tiesiog kvėpte kvėpė imtis 
socialainės veiklos. Iš jo studen
tų būrio mes susilaukėm visos ei
lės socialinių veikėjų savam 
kraštui. Jo įkvėptas VI. Jurgutis 
su keletą kitų į antrus metus ėmė 
organizuoti būsimus ateitininkus.

Sociologijos dėstymas toli gra
žu nepatenkino Matulaičio. Ne
atrodė, kad socialinei misijai tu
rėtų užtekti darbininkų ir var
guomenės. Ėmė kristalizuotis 
mintis, kad “reikia ir visas visuo
meninio darbo sritis atnaujinti 
Kristaus dvasioj” (Užrašai, 31). 
Bet kas ir kaip atnaujins be va
dovaujančių asmenų, be specia
lių branduolių ir židinių? Kas 
paruoš pačius vadovaujančius ir 
kokiu būdu?

Jis ryžosi kurti “intensyvaus 
katalikiško gyvenimo židinius” 
vienuoliško tipo ir apie juos telk
ti pasauliečius — vyrus ir mote
ris (Užr. 16,28). “Mūsų amžiu
je, galvojo jis, ir toje Bažnyčios 
padėtyje, kurią matome, nebeuž

tenka paprastų darbininkų, sam
dinių, bet reikia tikrų apaštalų” 
(107). “Geriau mažiau darbi
ninkų, bet gerų ir tikrų, išsiža
dėjusių savęs, pilnų dvasios” (32, 
106).

Toks apaštališkos dvasios eli
tas, “uolus ir narsus, be svyravi
mų ir baimės, viskam pasiryžęs.., 
su iniciatyvos dvasia, drausmin
gas ir organizuotas” (27—28) 
būtų “jėga.. — ne tik tokia, kuri 
ginasi” (45). Nebeužtenka gin
tis, reikia ir užkariauti (10): “Ei
ti ten.., kur didžiausia bediebybė, 
ištvirkimas, tikėjimo atšalimas, 
nutolimas nuo Bažnyčios” (22). 
“Visur įlįsti, įsibrauti...: jei kur 
išvaro pro vienas duris, grįžti pro 
kitas, kad ir užpakalines.., kad 
tik visur būtų įnešta Kristaus 
dvasia” (22-23).

ANTROJI MISIJOS FAZĖ— 
KARIZ MATINĖ

Toks buvo jo naujas pašauki
mas ir apsisprendimas, gimęs be
ne 1908 metais Petrapilyje, dės
tant sociologiją. Pajuto, jog ne
beužtenka jam liktis vienišu 
Bažnyčios šluostuku, arba atski
ros, nors ir garbingos, bažnyti
nės funkcijos kamštuku, dėl to 
ryžosi apleisti Akademiją, atsisa
kyti profesūros ir visiškai pasi
švęsti šiam reikalui. Tas reikalas 
tapo pavergiančia idėja, tiesiog 
kristine misija. “Kristaus gyve
nimo tikslas turi tapti ir mano 
gyvenimo tikslas, jei iš tikrųjų 
noriu eiti šventųjų pėdomis... 
Ko Kristus troško? — Įvykdyti 
Dievo karalystę žemėje, t.y. šv. 
mūsų Bažnyčią. Kokiu keliu prie 
to ėjo? — Visiško savęs išsižadė
jimo keliu... Kas iš to seka? — 
Pilnai atsiduoti ir pasižvęsti Baž
nyčiai” (10). Su tuo išryškėjo 
Matulaičiui ir naujos, kristocent- 
rinės dinamikos reikalas: “Visur 
Kristų nešti, viską Kristuje at
naujinti ir atgaivinti, viską dėl 
Kristaus apimti, viską prie Kris
taus patraukti” (10—II).

Siame apsisprendime pirmą 
kartą iškilo ir labai įsidėmėtina 
implikacija:” jei noriu eiti šven
tųjų pėdomis”. Tai reiškia: Ma
tulaitis sąmoningai ir nebeat
šaukiamai pasuko herojiniu to
bulybės siekimo keliu. Bet Čia 
pat atsidūrė naujoj bandymų 
ugny, kurią pats taip apibūdina:

“Stebėtinas dalykas: kol bu
vau nepasiketinęs visko išsižadė
ti, visiškai sekti Kristų.., žmonės 
menkai mane paliesdavo, net a- 
tokiai laikydavo nuo visokių vie
tų ir garbių... O kuomet pada
riau pirmutinį žingsnį sekti Kris
tumi, pradėjo žmonės man siū
lyti aukštas, įtakingas vietas: se
minarijos rektoriaus, kanaunin
ko. Padarė mane, be mano prita
rimo, Akademijos vicerektoriu- 
mi, pradėjo masinti esą aš tap
siąs vyskupu sufraganu... Ir pa
saulinė valdžia buvo aprimusi 
dėl katalikų dvasinio gyvenimo 
ir jų darbuotės bei organizavi
mosi. O mums pradėjus vykdyti 
savo sumanymą, ėmė persekioti,
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daryti kratas, ieškoti slaptų or
ganizacijų” (81). Dėl to “teko 
daug pergyventi, daug kentėti, 
daug permąstyti” — (80, plg. 
105—106).

Matulaitis buvo priverstas lik
ti dėstytoju ir administruoti A- 
kademiją ligi 1911 metų, tačiau 
slapta, jau 1909 metais, padarė 
vienuolio įžadus ir pradėjo atkur
ti beišmirštančius marijonus. 
Su tuo prasidėjo intensyviausias 
dvasinio jo gyvenimo tarpsnis, 
kartu ir dinamiškiausias, trukęs 
ne daugiau 20 paskutiniųjų jo 
gyvenamo metų. Kunigystės pa
šaukimą buvo radęs pirmame 
brendimo amžiuje, jaunystėje, o 
dabar, turėdamas apie 37 metus, 
susirado vienuoliškąjį pašauki
mą. Tokie dalykai nebūna nau
jiena: žmogus apie 40 metus 
bando vieną pašaukimą keisti 
kitu — aukštesniu. Tačiau Ma
tulaitį reikia teisingai suprasti. Jo 
misija buvo ne pačiam tapti vie
nuoliu, bet restautuoti rusų su
naikintą vienuoliškąjį gyvenimą 
Lietuvoje. Tai viena. Antra, vie
nuoliškąjį gyvenimą pritaikyti 
naujiems laikams, pagal nau
jausius socialinio darbo reikala
vimus, duoti intergralesnę veik
los krypti, koncentruoti į Kristų 
— krikščioniškojo • atnaujinimo 
versmę.

Ši misija tuo ir buvo karizma- 
tinė, kad ji siekė atnaujinti spe
cifišką bendruomeninio gyveni
mo sektorių ir jį padaryti lanks
tesniu įrankiu geriau tarnaujan
čiu tautai ir Bažnyčiai — didžio
sioms bendruomenėms. Per 20 
metų jis išugdė marijonus Lietu
voj, Lenkijoj, Gudijoj ir Latvijoj 
ir dar įsteigė moterų vienuolijas 
atskirai Lietuvai ir Gudijai, ir 
penkiolikai vienuolijų padėjo at
šviežinti, patikslinti jų regulas 
bei instrukcijas. (Tarp kitų lietu
viškų ir Lenkijos vienuolijų, jo 
pagalbos buvo susilaukusios ir 
mūsų seserys kazimierietės).

Matulaitis šiam bažnytiniam 
elitui parengti, jį instruktuoti, 
jo darbą įveiksminti ir tikslinti 
skyrė nepaprastai daug laiko, e- 
nergijos ir jėgų. O kaip gi su ta 
socialine veikla, kurią buvo taip 
sėkmingai pradėjęs? Kaip su pa
sauliečių organizavimu ir jų a- 
paštalavimu, kaip su Lietuvos 
gyvaisiais reikalais? Ar visi tie 
dalykai paskendo ir ištirpo lyg 
bute nebuvę?

AUKA LIETUVAI

“Pirmon eilėn, rašė jis, aš 
tarnauju Bažnyčiai, nes esu jos 
kunigas. Bet manau, kad ir Lie
tuvos nenuskriausiu, jei Vieš
pats norės mano darbus laimin
ti... Sąžinė man sako, kad einu 
tikru keliu”. (128). Ir nors labai 
nenorėdamas atitrūkti nuo pra
dėto vienuoliškų židinių ugdy
mo, jis padarė bene pačią 
didžiausią auką Lietuvos labui: 
sutiko, Lietuvos Tarybos prašo
mas, imtis Lietuvos sostinės Vil
niaus vyskupo pareigų, jei Roma 
tam pritars ir jį skirs. Ir jis bu
vo paskirtas. Tačiau netrukus len
kai užėmė sostinę ir užvaldė di
džiąją dalį Vilniaus vyskupijos, 
o jį atskyrė nuo Lietuvos ir nuo 
savųjų židinių. Tą vyskupo sos
tą svilino aitri politinės neapy
kantos ugnis, nepakentusi lietu
vių kilmės ganytojo, nors kaip 
objektyvus, bešališkas ir visiems 
tėviškas jis buvo. Svilino ištisus 
septynerius metus, kol pagaliau

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis viename posėdyje, Chicagoje, 1926 m. birželio mėn. Iš kairės j dešinę: 
kun. A. Milukas, Lietuvos vicekonsulas dr. Petras Daužvardis, arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kun. Juo 
zapas Kaulakis, kun. Juozapas šeštokas, kun. dr. Pranas Būčys.

jis apsisprendė šio sosto atsisaky
ti.

Ganytojavimas Vilniuje išsė
mė daug fizinių ir dvasinių jėgų, 
įspaudė kankininkystės žymes, 
tačiau jo nepalaužė, priešingai 
— dar daugiau nuškaidrino. To
kį mes jį išvydome, grįžusi tėvy
nėn 1925 metų pabaigoj. Grįžo 
iš Vilniaus pro Romą, kur pop. 
Pi'jus XI pakėlė jį į titulinius ar
kivyskupus ir paskyrė apaštali
niu vizitatoriumi su nauja misi
ja: įkurti primą kartą po Min
daugo savarankią bažnytinę Lie
tuvos provinciją ir paruošti kon
kordatą tarp Lietuvos ir Vatika
no. Pirmąjį uždavinį jis atliko 
per nepilnus metus, parinkda
mas ir Romai pristatydamas ke
turis naujus vyskupus ir metro
politą. Po to aplankė visas Ame
rikos lietuvių parapijas ir grįžęs 
ėmėsi antrojo uždavinio. Be- 
ruošdamas planus konkordatai, 
kentė apendicito priepuolius ir 
neskubėjo kreiptis pas gydytojus. 
Pavėluota operacija, deja, nebeiš
gelbėjo jo gyvybės. Jis užgęso 
1927 sausio 27. O buvo ne kartą 
meldęs: “Duok, Viešpatie, kad 
sudegčiau kaip ta žvakė ant al
toriaus nuo darbo kaitros ir mei
lės tau ir tavo Bažnyčiai” (89).

Tada, kai mirė, prasivėrė am
žininkų ir buvusių jo mokinių 
lūpos, liudydamos, jog netekome 
tikrai didelio moralinio vado ir 
didesnio lietuvio, negu galvojo
me; jo gyvenimas buvęs herojiš
kas, jo asmenybė buvusi šventa. 
Tada paaiškėjo, kad be Matulai
čio talkos, patarimų, įtaigojimų, 
patikslinimų vargiai būtume Lie
tuvoj turėję tiek ir tokių katalikų 
organizacijų, tokios spaudos, to
kių drąsių užmojų ir pasiruoši
mų reformoms. Tada tik pasiro
dė, kad Matulaičio misijoje nebu
vo dingusi nei sociologija, nei 
pasaulietiniai reikalai, nei lietu
viškieji darbo barai.

TREČIOJI MISIJOS FAZĖ— 
EKUMENINĖ

Matulaičio misija su jo mirtim 
liko nebaigta. Nebaigtas jo planas 
įveiksminti vienuolijas, kad jos 
iš tikro būtų elitinio tipo bend
ruomenės. Nebaigtas jo užmojis 
atnaujinti parapijas ir katalikų 
organizacijas, kad jos viską sude
rintų ir viską atnaujintų Kristu- 
je.Tačiau jo pradėti, įkvėpti, tiks
linti darbai, jo paliktos gairės ir 
Jo idėjos tebėra gyvos ir, kas 
nuostabu, aktualios dabarčiai ir 
ateičiai.

Matulaitis ta prasme nėra mi
ręs, ir po šimtmečio jis laukia 
naujo gimimo. Jo beatifikacijos 
procesas, atrodo, eina j galą. Ti
kėkimės po to ateis laikas jo pas
kelbimui šventuoju. Jis taps redi- 
vivus savam kraštui, savos tau
tos išeiviams ir visam krikščio

niŠkajam pasauliui. Matulaiti - 
turės ką pasakyti šiems laikams 
šios civilizacijos padėtyje. Vaka 
rai dar sekuliarizėija, o Rytai te
beraudonuoja. Pasaulis sunkiai 
bepakelia dvi negales: 1. stoką 
meilės žmonių santykiuose ir 2. 
stoką gilesnio ryšio su Dievu so
cialinėj, kultūrinėj, tautinėj, po
litinėj veikloj.

Toji veikla darosi įelektrinta 
ambicijų ir išskaičiavimų. Ji ne
neša laukiamų vaisių ir nepaso
tina pačių veikiančiųjų, nes ne
malšina savęs įprasminimo al
kio.

Stoka meilės šeimose, bend
ruomenėse, visuomenėje sukuria 
tokią padėtį, tartum gyventume 
suskaldytų stiklų erdvėje: kur 
pasigręši, kur žvelgsi, ten tave 
žeidžia.

Albert Schweitzer, teologas ir 
gydytojas, dirbęs Afrikoj, yra pa
sakęs:

— Siela kantresnė: ji gali pa
laukti labiau nei kūnas, dėl to 
pirma reikia gydyti kūną.

Tuo tarpu vienuolė Teresė, 
dirbanti Indijoje įkūrusi naują 
vienuoliją ligoniams, mirštan
tiems ir pamestinukams, sako 
priešingai:

— Šiandien beveik visos ligos 
lengvai pagydomos, net džiova 
ir raupsai. Bet viena liga tebėra 
neapgalėta — tai nemeilė. Kiek 
žmonių yra atmestų šeimose ir 
visuomenėje! Jų siela kenčia 
daugiau nei kūnas.

Ar ne dėl to sielos skausmą 
vieni bando užpilti alkoholiu, ki
ti apmarinti narkotikais?

Matulaitis, pats fizinis ligonis 
nuo 11 amžiaus metų ir savotiš
kas atmestasis savo šeimoj ir y- 
pač savo vyskupijoj Vilniuje, 
greičiausiai derintų Schweitzerio 
ir sesers Teresės pažiūras. Jis mo
kėja fizines žaizdas maldyti kan
trumu, o dvasines — prasmingu
mu. Socialines žaizdas jis buvo 
linkęs operuoti teisingomis refor
momis ir naujos dvasios — Die
vo dvasios grąžinimu į gyvenimą. 
Tautinius nesutarimus jis spren
dė, pats išsivaduodamas iš nea- 
pykantų, kurias jautė žydams, 
rusams ir lenka'ms savo jaunys
tėje (plg. 112). Jis norėjo būti 
visiems viskuo ir kuo ir kur ga
lėdamas visiems padėjo, tačiau 
saviškiams, lietuviams, jautėsi 
artimiausias ir labiausiai stengė
si jiems būti naudingas (tp).

Trečioji šių dienų žaizda yra 
negebėjimas derinti vertybes. 
Blaškomės tarp kraštutinumų, 
neigiame kas teigtina, ir teigia
me kas atmestina. Matulaitis bu
vo vienas iš nuostabių pavyzdžių, 
kaip suderinti gyvenimą pagal 
žmogiškąsias ir krikščionišką
sias vertybes ir viską suvesti į 
aukščiausią vertybių viršūnę 
Dievą.

Asmeniškame gyvenime jis 

buvo derintojas akcijos ir kon
templiacijos. Socialiniame gyve
nime— derintojas teisingumo ir 
meilės supratimo, pagarbumo ir 
pasiaukojimo, ir tą derinį jis ma
tė įkūnytą Kristaus pavyzdyje 
(124).

Ketvirtoji globalinė žaizda — 
tai Rytų ir Vakarų konfrontaci
ja —politinė ir dvasinė, kuri ga
li tapti katastrofiška. Matulaitis, 
brendęs tarp Rytų ir Vakrų, ga
lėtų taip pat būti pavyzdys to 
derinio jau savo asmeniu.

Penktoji žaizda — Bažnyčios 
suskilimas, kuris Matulaitį jau
dino, ir jos apjungimas domino. 
Vakariečiams jis pristatė savo di
sertacija rusų doktriną apie pir
minį žmogaus pašventinimą, o 
rytiečiams jis rodė dinaminį 
žmogaus įsipareigojimą perkeisti 
pasaulį kristinio pašventinimo 
pavyzdžiu.

Dst viena žaizda, bent Ameri
koje, galėtų būti gydoma Matu
laičio pavyzdžiu, būtent — suar
tinti, suvesti dar nesuvestus pa
sauliečius ir dvasiškius bendruo
se krašto ir katalikų problemų 
sprendimuose Čia Matulaitis tu
rėtų daugiausia ką pasakyti, nes 
jis įkvėpė būsimą pop. Pijų Vie
nuoliktąjį skelbti pasaujiečių a- 
paštalavimą. Savo studentus A- 
kademijoje, busimųjų ateitinin
kų ir kitų pasaulietinių organi
zacijų kūrėjus kunigus, jis skati
no padaryti tokį posūkį, kuris 
buvo bene pirmasis katalikų pa
saulyje. Mūsų kunigai, kaip ir 
kitų kraštų visur patys vadova
vę, atsisakė šio vaidmens ir iš
ugdė pasauliečius, juos pastatė 
pirmose pozicijose, o patys jiems 
daug kur tik talkino. Šito dar nė
ra Amerikoje ir daugelyje kitų 
kraštų. Tai vienas iš ekumeni
nės misijos uždavinių, dabar 
vykdomų Bažnyčioje po II Vati
kano. Matulaitis šioj srity buvo 
pirmūnas.

*

Mūsų laikų sielos nebėra taip 
kantrios ir pajėgios laukti. Joms 
reikia pagalbos. Jos desperatiš
kai ieško gyvenimo prasmės, ver
tybių derinio ir ypatingai dau
giau meilės. Viena motina, pa
klausta, kaip ji gali padalinti sa
vo mešlę tarp dešimties vaikų, 
atsakė:

— Aš jos nadalinu, tik pa
dauginu!

Matulaitis buvo pavyzdys, 
kaip padauginti meilę ir kaip ją 
nukreipti į neišsemiamą šaltinį 
Dievą.

Albertas Camus šaukė: turim 
pakeisti šios civilizacijas kryptį, 
išsivaduoti iš nihilizmo, arba 
mes žūsime! Rašytojas Kafka 
randa šįais laikais tik du pasi
rinkimu — tarp sanctum — 
šventa ir sputum— spiaudalas.

( A t kelta Iš 1 psl. i 

yra išvystyti “patribtizmo simfo
niją”, leitmotyvus ir tėvynės 
meilę.

O jei jis tai parodytų? Kaip tai 
padarė Jankutė savo paskutinėj 
novelėj šiame dienrašty “Ketvir
toj eilutėj — diagnozė” ir kaip 
yra daroma šių dienų filme, kur 
abiejų oponentų veiksmai pakai
tomis pasirodo? Darbas būtų sun
kesnis, bet gal daugiau įtikina
mesnis? Ir herojų mintys, kurios 
niekad nėra gramatiškos, gal tu-

Matulaitis parodė, kaip išsiva
duoti iš beprasmybės ir kaip 
siekti asmeninio ir visuomeninio 
šventumo. Jis mus ragina:

Tobulankit save, tarnaudami 
kitiems (11).

Gyvenkit sąmoningu antpri- 
gimtiniu gyvenimu! (11)

Blogį nugalėkit, gerumu ir 
atkaklumą įveikit meile (124).

Išlaikykim ramybę ir drąsiai 
žiūrėkim ateitin — pasitikėkim 
Dievo Apvaizda (21).

Matulaitis rašė:

“Eikim drąsiai ir narsiai prie 
tikslo keliu, kurį Dievas mums 
rodo, kur dvasia mus veda... Dva
sios nė pančiais niekas nesura
kins, nė kalėjime neužkals, nė 
ištrėmime nesulaikys” (24)'.

(Šis straipsnis yra kun. Stasio 
Ylos pamokslas Chicagoje 1972 
m. sausio 30 d.)

MEDICINOS IR RELIGIJOS
SEMINARAS

Dlinois medicinos draugijos 
metiniame suvažiavime kovo 7 - 
11 d. bus ir medicinos - religijos 
seminaras. Jis įvyks kovo 9 d. 
10 vai. ryto Conrad Hilton vieš
bučio 418 kambary. Apie medi
kų ir dvasininkų bendravimą, 
apie medicinos santykį su reli
gija kalbės visa eilė gydytojų 
ir dvasininkų.

RAUKŠLĖS VEIDE NUO 
TABAKO

Dr. Harry W. Danteli iš Red- 
ding, Calif., išstudijavęs 1,104 
asmenis, priėjo išvados, kad rū
kymas didina raukšles veide. 
Tai jam buvo ypač ryšku, ste
bint nuo akių besitęsiančias 
raukles. Jis taip rūpestingai 
pravedė tyrimus, kad fotografa
vo rūkančių ir nerūkančių vei
dus, juos lygino, kol priėjo ga
lutinę išvadą: rūkymas didina 
raukšles veide.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Is.

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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 8-3229 
Rez. telef. tVAIbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6441 
Priima ligonius pagal susitarimu 
jei neatsiliepia skambinti 37 4-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 Wc«t 63rd Street
Kampas 83-čloe ir Californljos 

Valandos pagal susitarimą:
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo

6 iki 7:10 vai. vakaro, 
šeštad. nuo J ik! 2:30 vai.

Trečiad. Ir penktad. uždaryta
Ofiao telef. 476-4043

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTEH 
860 Summlt Street

Route 58 — EUrin. IlllnoisSNMMSMMMIMMinmmMIMMIM 

retų išplaukti mūsuose retai var
tojama srauto netvarkinga for
ma ar poetiška proza, nes patrio- 
tika tai ne duologų — prakalbų 
švaistymasis, bet kažkas gilesnio. 
Gal net poezijos vietomis reiktų 
griebtis, kaip tai darė Waldo 
Frank. Lauktina šioje neišsemia
moje tematikoje ir ateityje gerų 
pavyzdžių, pralenkiančių gal ir 
A. Landsbergio “Stulpus”.

Tel. ofiao HE 4-5849, rez. 388-22S»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest lįst Street
Vai., pirm., ketv., 1 iki 7 popiet, 
antr., penkt.. 14, treč. tr šešt. tik 
.u si tarus

Dr Ant Rudoko kabinetą perOml

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ft 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vaL

Ofs. 785-4477 Rez. PR 8-6990

DR. E. DECKYS 
gydytoja ir chirurge 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN • EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: 511 3-0001

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rezid. —y PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad . ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki h 
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

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad ir 
šeštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

Tel. ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 3-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7156 South Westem Arenu
Pirmad., antrad., ketvtrt tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nu< 
«—8 vai. vakare. Trečlad. nue 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad

11 vai. ryto iki 3 vaL p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. teL 339.1919

Perskaitę "Draugą", duo

kite kitiems pasiskaityti

Tikintis, kad “ūkininko” irgi 
projektuojama “patriotinė” tema 
pavyks, ateina į galvą dar ir ki
tos nemirštamos temos, kaip mei
lė, kurių geresnių mums taip 
trūksta. Dar gi specialybių te
mos, liečiant menininką, inžinie
rių, daktarą, mokytoją, dar
bininką ir kt. Arba kunigo tema, 
studentų - šeimos, istorinė, žur
nalisto tema (redaktoriaus?), 
mokslinės fantazijos, D.P. sto 
vykių, Nepriklausomybės ir t.t. 
Gal net literatūros srovių temos: 
realistinės, impresionistinės, ek
spresionistinės ir kt.? Visos temos 
literatūrai yra geros, jeigu tik ne
atmestinai naudojamos.

Min.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO: 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 
(Ofiao tr rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
. ,(71st ir Campbell Avė. kampas).. 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 

Iki 11 vai. ryto — tik su si tarus.

~DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue 

TeL Ofiso PR 6-7800; Namą 935-7697
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijom
Prtima ligonius tiktai susitarus — 

(By appotntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės ir Prostah

CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street

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

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

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7l«t Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—13 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoi 
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th 83.

Tel. PRospect 8-1333
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. B 

penkt. nuo 2 iki 4 vai Ir nuo 6 Iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kltr 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195

V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

Prllminčja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p p. Ir 6—8 vai vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA ir chirurge 
6648 South Albany Avenue

VaL: pirm., antrad.. ketv. 6—3 vai 
vak.. penkt tr šeštad. 2—4 popiet 

11 kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiao PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71sf Street 
Valandos: 1—8 vai. popiet 

Treč ir šeštad. nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-3141 Namą 636-48M 
VkL: pirm., antr., Wtv. 3—1 V 3—»



Šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 5 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 30 (5) — psl. 3

Egzodo poezijos šuoliai

Mykolas Vaitkus
Ištrauka iš antologijos "Lietuvių poezija išeivijoje 1945 1971" įvado

“Ateities” literatūros fondo tik 
ką išleistoje antologijoje “Lietu
vių poezija išeivijoje 1945-1971”, 
kaip leidinio įvadas,'yra ir dr. 
Viktorijos Skrupskelytės plačios 
apimties (40 psl.) studija “Egzo
do poezijos šuoliai”. Norėdami 
mūsų skaitytojus arčiau supažin
dinti su ryškesniaisiais išeivijos 
poetais, kurį laiką čia spausdin
sime vieną kitą V. Skrupskely
tės minėtos studijos ištrauką. 

Red.
•

Vyriausioji šioje antologijoje at
stovaujama karta, Mykolas Vait
kus, Juoze Augustaitytė - Vaičiū
nienė, Julius Baniulis, iš dalies 
Jurgis Baltrušaitis ir visa eilė ki
tų, poeziją suprato klasiško grožio 
idealo prasme. Jiems nebūtinai 
tinka estetų ar formalistų termi
nas, nes jų kūryboje pabrėžiama 
ne tik forma, bet ir turinys, vidi
nio susikaupimo būsenos, jaus
mas, gamta bei žmonių darbai, 
religiniai ar patriotiniai motyvai 
ir, antra, čia jaučiama atvirumo 
laikmečiui, dienos įvykiams, kar
tais net visuomeniniam reikalui. 
Tačiau, jei bandysime atspėti, 
kodėl šie kūrėjai renkasi poetinį 
žodį, o ne prozos frazę, rasime, 
kad juos traukia poezijos išgauna
mas ypatingo grožio efektas, ne 
antgamtinė tiesa ar visatos pa
slaptys, bet greičiau pilko, kas
dieniško sakinio pakeitimas sti
listine puošmena. Jurgio Baltru
šaičio žodžiais tariant, būtis kū
rėjui “per rožę blyksi” ir todėl šiai 
būčiai apdainuoti jis kuria žiedų 
grožio įspūdį, šventės nuotaiką — 

»• dailų eilėraštį, kur rašalu užrašy
tos raidės pavirsta margų “žvaigž-

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ

džių rašmenimis”, kantriai ran
ka supintų gražių žodžių grandi
nėm Parinktasis siužetas kartais 
lieka antroje vietoje. Jis nėra nor
muojantis eilėraščio elementas ir 
greičiau poetą domina savo es
tetinėmis galimybėmis, ta meni
ne verte, kurios kūrėjas tikisi pa
siekti ne spontanišku minčių ir 
emocijų prasiveržimu, bet grei
čiau kantriu stilistinių normų pri
taikymu.

J pasaulį Vaitkus žvelgia meni- 
niųko akimis. Jis pastebi vieną, 
kitą detalę, ją išdailina, iškelia į 
metaforą, kartais nueidamas taip 
toli, kad net nutrūksta ryšiai su 
vaizduojamu objektu ir jaučiame 
tik poeto sukurtą grožio įspūdį. 
Vieversėlių daina Vaitkui kyla į 
padanges sidabro trelėmis, “žvil
ga, žydi, perlais byra.” Alyvos ry
to migloj baltuoja kaip “deivės 
mantijoj karoliai,” o poeto jaus
mai — ilgesys, laimė, džiaugsmas 
— tampa karštu rubinu, sidab
ruota žvaigždžių fėja, aukso hia
cintais. Visa spindi, švyti Vaitkui 
charakteringu kristaliniu žėrėji
mu. Tačiau šiose išdailintose me
taforose skaitytojas atpažįsta pa
ties poeto grožio ilgesį: ir rubinai, 
ir perlai, ir karoliai iš tikrųjų yra 
sukristalizuota kūrėjo emocija, jo 
sielos, o ne realaus pasaulio dalis. 
Poeto ranką jaučiame ir griežtai 
kontraliuojamoj formoj, ne tik 
metaforose. Grožį susiejęs su har
monija ir tvarka, savo meninį kū
rinį Vaitkus sukomponuoja sti
listinių normų pagrindu. Jo 
lankstūs, bet stropiai atrinkti ri

mai, .ryški intonacija, atidžiai su
derinti veiksmagarsiai, aiškus rit
mas, parodo, kad poetas kreipia 
daug dėmesio į eilėdarą ir savo 
grožio pasaulį sutvarko ne pagal 
tikrovę, bet pagal vaizduotės pa
diktuotas menines normas.

Šis meninis pasaulis, skaityto
jui taip ryškiai skirtingas nuo to, 
kurį mato akis, ir ta prasme, dirb
tinis, Vaitkaus iš tikrųjų nėra 
priešpastatomas realiai tikrovei. 
Jis yra ir meniškas ir natūralus, 
nes Vaitkus, į lietuvių literatūrą 
atėjęs dvidešimto amžiaus pra
džioje, nepažįsta moderniai sąmo
nei būdingo meno ir gyvenimo at
skyrimo. Jis tiki savo grožio pa
sauliu, jo nelaiko melaginga vaiz
duotės iliuzija, nes grožis jam yra 
ne tikrovės priešingybė, bet vie
nas jos aspektas, tas, kuriuo tik
rovė žmogui atsiveria. Susirišęs 
su pasaulio daiktais grožio saitu, 
poetas pajunta jų realumą; jie 
jam tampa tikri, autentiški. Pa
našiai reaguoja ir skaitytojas, pri
imdamas poeto viziją. Iš dalies 
tai yra todėl, kad Vaitkus sugeba 
grožį sudinaminti, jį suprasti ne 
kaip statišką daiktų- savybę, bet 
kaip savotišką stebuklą, kuris 
įvyksta jo eilėraščio rėmuose. Jis 
mėgsta panaudoti ypatingai jud
rius veiksmažodžius, parinkti 
vaizdus, kurie savo spalva ar švie
sos žaismu duoda gyvumo, išgau
na dinamiškų efektų dviejų žodžių 
sujungimu į vieną. Eilėraštyje, 
kuris pavadintas “Gyvo grožio” 
vardu, Vaitkus aiškina; ilgiuosiu 
grožio, kurs “ne stebėtis, tik švy
tėti verstų.” Poetu tikime ir todėl, 
kad jis geba sudinaminti gamtą 
ir stilistinių priemonių, pavyz
džiui prozopopėjų, būdu jai su-

(Nukelta į 5 pusi.)

Nuotr. V. Maželio

Mykolas Vaitkus
NUTILO VIEVERSĖLIS

Dangun nebkyla vieversėlis 
čiurlenti perlų dainele;
nebyra jo sidabro trelės 
mėlynėje srove kuklia;
atskrido su miglom, su vėjais 
nelaukiamas žvarbus rugsėjis; 
atvėso žemė ir vanduo;
dangus nuliūdęs apsiniaukė; 
dausosna paukščių voros traukia — 
sudievu! Jau gilus ruduo.

O būdavo, vos dingus žiemai, 
bešvintant, amžinai jauna 
vėl liejas, mirksi vargo kiemui 
karoliais vieversio daina, 
tokia sava ir paprastutė, 
kaip oras, vėjas ar saulutė, 
o stebuklingai įvairi; 
ji žvilga, žydi, perlais byra, 
mėlynėn kyla, žemėn svyra, 
tyra, krikštoliškai tauri.

Tary tumei gaivus varpelis 
gamtos bažnyčioje Mišias, 
lydėjo jis iš Dievo valios 
vargdienio darbus ir dienas. 
Ir buvo oras garso pilnas — 
tai Sonetus Sanetus tonai kilnūs, 
tyros širdies kukli malda — 
ir gera buvo jo klausyti...
O, dar giedok, giedok, paukštyte, 
ir nenutilki niekada!..

Plastėjo jis, gyvybės krislas, 
šviesoj pakibęs mėlynoj; 
jo džipugsmas tvino tavo gyslose, 
o tavo siela — jo dainoj; 
ir spinduliai garsais virpėjo, 
o jo daina žvaigždelėm skriejo, 
ir saulėj dingo vieversys; 
ir kažkas alda, skamba šviesiai... 
Ir tu grožies, grožies, stebiesi 
ir nebžinai, ar ji, ar jis...

O nūn? Tylu bažnyčioj, tuščia; 
užgeso skambesio daina; 
šalta erdvė sustingo rūsčiai; 
užtemo lempa amžina; 
gy va širdis plastėjus liovės, 
ore maldos nutilo srovės, 
lig vėl išauš pavasaris — 
ir bokšte atsilieps signorius, 
ir Dievo sužibės altorius — 
ir vėl garsų malda pražys...
1945. X. 14.

Į KAŽKĄ SPINDULĖTA

Daug niūrųjų naktų glūdumoj iškalėjusi, 
kai krūtinėje ilgesio ašaros liejosi, 
vėl veržiesi tu, siela, sparnuotoji nerimu 
į kažką spindulė t a, nežinoma, kerima...

Vėl veržies tolumon su upeliais betvįstančiais, 
kažko ieškai, geidi su paukšteliais begrįžtančiais, 
su gėlių pumpurais, horizontais bedunksančiais, 
su svajų meteorais, vaivorykščių tūkstančiais...

Tu pasilgai saldutės, dausų ir pavasario, 
ir lakštutės dainų, ir saulėtekio ašarų, 
ir kvapsningų pakalnių gėlėtojo kilimo, 
ir to viso, kas jauno svajojama, mylima...

Zenonas Ivinskis ir jo 
aplinka jaunystėje

Žiupsnelis klasės draugo prisiminimų

GRIGAS VALANČIUS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Tuo įtampos ir entuiziazmo metu, deja, įvy
ko ir žiauri tragedija. Ivinskiukų “daraktorių” 
(jauną, šaunų, išmokslintą) Joną Saulingi, 
grįžtant vienkinke brika iš Telšių, miške prie 
Lieplaukės, plėšikas nužudė, teradęs jo kišenė
je vos tik keletą menkaverčių vok. okupaci
nių Ob - Ost markių. Tai buvo panašus be
prasmiško žiaurumo įvykis, kaip ir ketvertą 
metų vėliau med. studento Jurgio Krasnicko 
nužudymas, kurio lavonas gerokai vėliau ras
tas Simno ežere. Idijoto plėšiko galvosena, — 
elegantiškai apsirengusių (abu tokie buvo) 
ponaičių kišenės turėjo būti pilnos pinigų.

“Saulutės” komplektus perskaitęs, pajutau 
didelę pagarbą ir dėkingumą abiem Izidoriam. 
Pagarbą jų nesavanaudiškam idealizmui, dė
kingumą už tai, kad nelikau (manau, ir Ze
nonas), jųdviejų dėka žemės artojėliu, juoda 
duonele maitintas, prakaitėliu išmirkytas. 
Štai kokioje aplinkoje gimė Lietuvai žymus jos 
praeities tyrinėtojas—istorikas Zenonas Ivins
kis. Tepriekaištauiju jam, kad jis nieko nėra pa
rašęs apie žymų Žemaitijos švietėją ir skatin
toją šviestis, kokiu buvo jo dėdė Jonas Bražins
kas. Beje, tokį pat priekaištą darau ir sau. 
Nė kukliu rašinėliu nepaminėjau 75 metų su
kaktį prieš porą metų Žiogo (Iz. Artojo), nepa
ilstančios ir kruoščios spaudos žiurkės. Kiek 

tas žmogelis per 60 metų yra prirašęs spaudai 
(tegu sau ir smulkūs dalykėliai) — tomai su
sidarytų. Abu, matyt, stabdė tas pats “ką kiti 
pamanys”, — smilko, antai, savo artimuosius.

III. Visi keliai — į Telšius, Plungę, Šviekšną...

Nors vadinamos “etnologinės neapkantos” 
tarp lietuvių nėra, bet vis tiek nepatartina 
palikti žemaičio ir kapso vienų, nes jie gali 
susipešti. Kapsai j žemaičius visad iš aukšto 
žiūrėjo kaip į atsilikusius prastuolius, netgi sa
kė, girdi, ir velnias žemaičiuos gimęs, atseit že
maitis. Mes atsikirsdavom, bet velnias mokslus 
išėjo kapsuose, ten ir savo kapsiškai velniškų 
gudrybių išmoko. Kažkaip asociatyviai ir vie- 
nukart prisiminiau abu didžiuosius, Europoje 
likusius, lietuvius intelektualus. Pagalvojau 
apie žemaitį Ivinskį, kruopščiąją istorijos “pe
lę” ir tuoj “grasinančiai” atmintin skverbiasi 
ir kapsas — aštriaprotis filosofas Maceina, tas, 
kuriam į atlapus nekibk, nes nusideginsi pirš
tus (nutiko ir man kartą). Baiminausi, ar 
anas, “neskriaudžia” žemaitėlio, nors ir ra
minausi, — jų dirvų (istor. ir filosof.) ribos 
viena nuo kitos tolokai, nesisiekia. O ir kont
rapuolimu žemaitis apsigintų nuo kapso 
(pusmečiu vyresnio, bet trumpesnio). Pa
klaustų, pavyzdžiui, kiek laiko Barbora Radvi
laitė išbuvo vainikuota Lietuvos - Lenkijos ka

ralienė, — šis atsakytų — 5 mėnesius (o tei
singas atsakymas yra: 5 mėn. ir 1 dieną — 
1550.XII.7 — 1551.V.8) ir sukluptų. O su
klupusį kapsą žemaitis lengviau nugalėtų arba 
susikirtimą baigtų lygiomis. Kada-ne-kada, o 
jau 1918-20 metų laikotarpyje, švietimo srity 
žemaičiai net ir “šviesiuosius” kapsus lenkė. 
Aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų pridygo 
Žemaitijoj kaip grybų po šilto lietaus. Ir tai 
išimtinai privačia iniciatyva. Kol Nepriklauso
mos Lietuvos Švietimo ministerija susiorgani
zavo — susitupėjo, tankus mokyklų tinklas 
buvo jau gatavas, švietimas įsisiūbavęs. Zeno
no dėdės Bražinsko ir kitų šauksmas (švieski
tės, švieskitės...) plačiai nuskambėjo žemaičių 
žemės laukais ir miškais, išgirstas kaimuose ir 
miesteliuose. Žemaitijoje atsirado gausus bū
rys idealistų-pionierių, pasišventusių švietėjų, 
kurie plušo, organizavo, mokė vadovavo. Ai
man, ne dėl šiltų vietų ar algų, kurios anuo
met buvo kartais iki nulio ubagiškos. Išimk iš 

Masčio ežeras prie Telšių (Iš Br. Kviklio archyvo)

Plungės kan. Sen'kų ir brolius Gedgaudus, iš 
Telšių — kunigus “saulininkus” Korzoną ir 
Simaitį, iš Šilalės — kn. Maciejauskį, Rugį 
ir Pliaterį, iš Skuodo —- kan. Žadeikį, — tose 
vietose gimnazijos — progimnazijos būtų atsi
radusios nepalygint vėliau, kai kur būtų visai 
neatsiradusios. Ryškus pavyzdys — apskrities 
miestas (!) Kretinga. Ten iki 1932 m. gimna
zijos visai nebuvo (tik keturklasė), nes neat
sirado iniciatorių, kol pagaliau minimais me
tais tą padarė pranciškonai, ne Šviet. minis
terija. Yra daug teisybės pasakyme: pravady- 
rius, vadus, didelius žmones gimdo ne moti
nos, o aplinkybės, kartais net atsiktiktinės. Da
linai tinka ši mintis ir Zen. Ivinskio — moks
lininko kilmei ir raidai aiškinti. Sakau dali
nai, nes didžiausia dalimi, tokiu jis pats save 
pasigimdė.

Taigi, visais keliais ir keleliais, būriais ir 
batalionais traukėme anuomet į Telšius,

Plungę, Šviekšną, Skuodą, Mažeikius, Šilalę ir 
t. t. Kai kurie tėvai atvežė ne po vieną ar du, 
bet po 3, 4 ir vėliau net iki 6-rių ir dau
giau, vis naujai skaičių papildydami. O an
tai, našlė Jaržemskienė iš Šačių į Telšius vi
sai ir su visais vaikais (suaugęs sūnus ir 4-rios 
visų “ūgių” dukros) persikėlė, kol juos visus 
išmokslino. Pirma vieta, be konkurencijos, te
ko senų žemaičių bajorų giminei (bene 3-jų 
ar ne visa dešimtinė, keletas pustuzininkų 
gūžėjo apie 18. Po jų sekė Mikųckių pulkas, 
are ne visa dešimtinė, keletas pustuzininkų 
(gen. Plechavičiaus 3 jaunesnės seserys ir 3 
broliai ir kt.), 4 Jasinskai, aibė trejukių (Ivins- 
kiai, Baltiejai, Juškevičiai, Nezabitauskai ir t.t. 
ir daugybė porelių. Anuomet dar tik 5-kios te
buvo klasės Telšių gimanziįjoj; Plungėje ir ki
tur — po 2, kai kur tik I-ji klasė. Telšiškėje ne 
tik 5-toj ar 4-toj klasėse, bet ir 3-čioj, 2-je ir 
net 1-oj klasėj matei visokio amžiaus moki
nių. Gausi (apie 40) mūsiškė 2-ji klasė turėjo 
visas tris kategorijas: žagres metusių ūsotų vy
rų, pusbernių —pusmergių ir bandas paliku
sių, lėles išmetusių berniukų - mergyčių. Įdo
mu, kad visos 3 grupės, beveik visai lygiai 
skaičiumi pasidalino, tik mergaičių vidurkis 
— kiek jaunesnis. Jaunutėlis Zenonas turėjo 
anuomet sunkią problemą, kurios sėkmingas 
išsprendimas negalėjo neturėti, gal net dide
lės ir teigiamos, įtakos į jo vėlesnį gyvenimą. 
Jis baisiai nenorėjo atsilikti nuo vyresnių bro
lių, veržte veržėsi su jais kartu sėdėti, moky
tis. Dėl to jau labai ankstyvoj jaunystėj iš
moko, įprato sunkiai spaustis, labai daug mo
kytis. Nors už poros mėnesių jį į 2-ją brolių 
klasę ir perkėlė, atseit juos pasivijo, bet dar 
turėjo temptis — nuo jų neatsilikti. Neilgai 
trukus (gal tokia buvo jo ambicija?) jis pra
lenkė sunkiai slenkantį Juozą, o po to, net ir 
gabų, bet mažiau dirbantį Joną. Iš trijų Ivins
kiu, “mažiukas” Zenonas aiškiai jau 2-oj kla
sėj pasidarė pranašesniu, geresniu mokiniu. 
Sekančiais mokslo metais Ivinskiai (kaip ir aš)

(Nukelta į 4 pusi.)
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Gandingos piliakalnis netoli prof. Zenono Ivinskio tėviškės. Nuotr. A. Kubiliaus
(Iš Br. Kviklio archyvo)

Zenonas Ivins kis ir jo 
aplinka jaunystėje

(Atkelta iš 3 pusi.)

j Telšius negrįžo; Jie liko Plungėje toliau mo
kytis, o man teko grumtis namie, būti ar nebū
ti, ir kovoti su greitąja — vaikiška tbc. Me
tus vėliau grįžau. įr, Anie. Kerpauskio papuoš
tas, vėl įsikabinau į tą pačią, jau 4-tąją klasę. 
Zenonas, šį kartąfyienas, tegrįžo tik į paskuti
nę 8-ją klasę, atsivežė ir kitą plungiškį —- P. 
Laučį. Greit iraę^unkiai pastebėjome, kad jis 
baisiai dirbo, kai tuo tarpu Laučys neturėjo 
ko veikti, viską labai gerai žinojo, nesgi jau 
buvo bandęs “eksternu” gauti brandos atesta
tą. Deja, nesėkmingai. Jis buvo ryški auka ne
sąmoningos mokytojų tendencijos aštriau 
griebti “švetlm^afiuš”, užuot darius atvirkščiai, 
nesgi šie ir taip jau baikštūs, kaip į svetimą 
tvartą suvaryt^ avinėliai. Gaila, rašinio ribos 
neleidžia leistis į gilesnę šių dviejų (Ivinskio 
ir Laučio) asmenybių palyginimo analizę, 
nors jiedu buvo neperskiriami draugai. Iš ki
tos pusės — kontrastai, dideliai skyrėsi stilium 
ir charakteriu. Zenonas, reikalui esant, o tų 
reikalų dažnai atsirado, glaustė glaudėsi į 
Paulių, kaip linkstantis bernelis į ąžuolą. Ir ne 
dėl to, kad pastarasis buvo bene visu pustu
ziniu metų vyresnis, o pirmasis — vos tik še
šiolikametis žaliukėlis, o dėl jo jau anuomet 
aukšto lygio intelektualinio brandumo ir 
krikščioniška dvasia persunkto asmeninio pa
trauklumo. Šis mano teigimas su kaupu pasi
tvirtino, kai po Laučio mirties atsitiktinai 
(darkart atsiprašau tada užsirūstinusį Ant. P.) 
paskaičiau jo augustininių išpažinčių stiliaus 
dienoraščius. Jau tada Zenono bičiulis buvo ži
rafos galva virš kitų iškilęs, jau tada jame til
po daugiau nei penki brandos atestatai, jau ta
da P. Laučys buvo užsimojęs eiti abiem ke
liais — genijaus ir šventojo, kad vėliau vieną 
iš jų pasirinktų. Neturiu nė mažiukės abejo
nės, kad Laučys turėjo didelės įtakos Ivins
kiui, gal būt, palikusios stambokų pėdsakų ir 
jo vėlesniam gyvenimui. Netgi įmatau, tegu 
ir dalinį, panašumą į Ašmio-Ereto draugystės 
epopėją. Ivinskis, atrodo, norėjo žygiuoti kartu 
ir paraleliai su Laučiu gyvenimo keliu ir 
kartu siekti aukštumų, karts nuo karto į jį at
siremdamas. Jo- dvasia jaunystėje buvo imli ir 
atvira gerai, teigiamai įtakai ir paskatinimui, 
netgi vadovavimui. Nors ir turėjo ambiciją 
būti “geriausiu iš geriausių”, bet nebūtinai ge
resniu už Laučį. Priešingai, jis tarėsi tokiu bū
siąs, pėda pėdon su juo žygiuodamas ir nuo 
Ijo neatsilikdamas. Kai kas net įtaria Zenoną 
turėjusį ambiciją bandyti kartu su Paulium 
“eksternu” laikyti brandos egzaminus viene
rius metus anksčiau. Jis pastarąjį iš Plungės 
dviračiu atlydėjo ir keliąs dienas aplink su- 
keliojosi, kai šis “prakaitavo”. Buvo kalbama, 
jog direktorius Simaitis, 
neprotingo žygio atkalbėjęs argumentu: tebe
si juk žiauriai jaunas. Kita legenda yra la
biau tikėtina, kurią esu linkęs priimti už “tik
rą pinigą”. Neva buvusi konspiracija tarp 
dyiejų direktorių — telšiškio Simaičio ir plun
giškio Eidėno, ypatingame dėmesy ir “ant 
akies” laikyti abu, vyrą ir vyruką, nes esą iš 
abiejų išeisią kažkas didelio, gal ir labai dide
lio. Šioje prielaidoje įpinta ir prielaidėlė, ku
riai betgi, kaip perdaug skaudžiai, labai sun
ku tikėti, kad vyresnysis pristabdytas — pa
aukotas, Idant jo teigiamai - inspiruojamai į- 
taigojamas jaunesnis nebūtų paliktas vienas. 
Atmetu tai, kaip prieštaravimą pedagogikai ap
skritai ir savarankiškos individualybės (tegu 

sau ir labai jaunos) ugdymo principui spe
cialiai. O ir pats Zenonas (žinoma, nežinojo), 
nežiūrint visų draugysčių, būtų tokios aukos jo
kiu būdu nepriėmęs, nors ir turėjo pats veš
lią ambiciją pirmyn veržtis, kilti. Faktas, kad 
dumvirato jaunesnysis buvo paties direkto
riaus Simaičio bute apgyvendintas, tą tariamą
ją konspiraciją (tik jau be arfos “aukos” prie- 
laidėlės — numeskime ją į pletkelių krepšį) 
lyg ir patvirtina. Kitas tos pačios legendos 
priedelis — pletkelis lengviau tikėtinas, nors 
jis ir mažai tesid'erina, netgi keičia patį viso šio 
reikalo motyvacijos pagrindą. Žinau, kad P. 
Laučys nebuvo abejingas mergaitei, kurią 
plungiškis direktorius vėliau vedė, tik nežinau 
kiek tiesos šnekoje, kad, gal būt, dėl to jis 
pats (gal ir “paskatintas”) pasirinko Telšių 
“tremtį”. Bet verčiau ir šį pletkelį numeskime 
ten, kur jis priklauso — į krepšį.

IV. Ivinskis, Simaitis ir uždanga

Pirmasis, ilgametis ir anuometis Telšių 
gimnazijos direktorius kun. Ant. Simaitis (vė
liau Plungėje direktoriavo, teolog. magistras, 
vėliau Telšių kapitulos prelatas ir Salantuo
se klebonaudamas prieš kokius 15 metų mi
ręs) buvo labai puikus psichologas. Jis nepa
stebimai sekė, stebėjo pranašesnius mokinius 
ir spėliojo, ką jie ateity duos, kuo gyvenime 
pasidarys. Ilgame atsisveikinimo pašnekesy 
1944 metų rudenį Salantų klebonijoj jis tų 
stebėjimų rezultatais pasidalino ir su šias eilu
tes rašančiu, pabrėždamas, kad savo lūkesčiuo
se, sudėtose viltyse nedaug teapsirikęs. Žy
miai mažesnė stebimųjų dalis teapvylusi. De
ja, į tą dalį įrašė ir mane, o Zenoną iškėlė į pir 
mą ir aukščiausią vietą, nes jis netik išpildęs 
jo normą, bet dargi su dideliu kaupu ją per
viršijęs. Ir tai padaręs savo nepaprastu, stačiai 
antžmogišku darbštumu, nors gabumų turėjęs 
mažiau kaip, pavyzdžiui, Laučys ir netgi vi
sas būrys kitų.

Simaitis turėjo naują, dailią vilukę Masčio 
paežerės krante, vos tik nuo senųjų gimnazi
jos raudonplyčių žemnyn nusileidus. Čia jis 
davė Ivinskiui labai geras sąlygas šviesiame, 
mažame kambarėly, su langu ežero pusėn, mo
kytis, kaip reikiant ir pilna prasme mokytis. 
Na, šis ir mokėsi, mokėsi, mokėsi kiek tik ta
me žody tos mokymosi prasmės telpa. Turė
jo išsidirbęs savą metodą, sistemą, labai tiks
laus laiko paskirstymo planą, kurio skrupulin
gai laikėsi. Pavyzdžiui, kiekvienam dalykui ra
šė konspektus, o iš tų konspektų - konspektė- 
lius, iš santraukų - santraukėles. Pirmuosius 
jis vartojo nuolatiniam ir labai dažnam daly
kų kartojimui, o antruosius (matematikos for-

Ivinskiu'ką nuo šio- mules, istor. datas, vok. ir lot. k. žodžius) 
laikė atskirose švarko kišenėse ir nuolat išsiė
męs žvilgtelėjo pasivaikščiojimo metu ir net 
kalbėdamas su kitais.

Beje, jis nė nemokėjo be įtampos, ne ner
vingai poilsiauti arba ramiai, iš lėto vaikščio
ti, atsikvėpti. Zenoną nematei einant (prie
šingybė Laučiui), o bėgant, tartum kažkur 
skubant. Truputį priekin palinkęs, lyg pasišo
kinėdamas, pečius aukštyn mesdamas, lyg 
greitlaivis varėsi pirmyn. Dir. Simonaičio liudi
jimu, kartais jis net pamiršdavęs eiti pasivaikš
čioti, reikėdavo tai priminti, tiesiog išvaryti. 
Visad ėjęs paežere, bet ne į Žarėnų, Plungės 
pusę, kurioje vaikščiojo pulkai kitų gimnazistų, 
bet duobėtu Telšių “Palestinos” keliuku į Luo-

Iš per didelio akylumo
Dažnai mūsuose esminius lite

ratūros dalykus labai autoritetin
gai sprendžia kitos srities specia
listai. Tą reiškinį galima būtų 
aiškinti tuo, kad literatūros klau
simai mūsuose yra labai aktua
lūs ir kai jie visiems rūpi, tuo, aiš
ku, tektų vien pasidžiaugti. Tai 
yra net sveikintina. Visa bėda, 
kad tokie literatūros puoselėtojai 
pasijunta jos šeimininkai...

“Aidų” žurnalo 1971 m. nr. 9, 
32Si - 332 pp. dr. Juozas Girnius 
pateikia eilę pastabų dėl angliš
kosios lituanistinės enciklopedi
jos trūkumų (jų būsią ir dau
giau). Kaip buvęs visos eilės Lie
tuvių enciklopedijos tomų redak
torius, dr. Juozas Girnius pasako 
gana taiklių ir gana praktiškų 
pastabų. Tačiau ir jojo paties re
daguotieji tomai, manding, nie
kuo nesiskyrė nuo kitų redaguo
tųjų tomų. Tuo aš neturiu tiks
lo jo redagavimo peikti ar kriti
kuoti, tik noriu pastebėti, kad la
bai dažnai teorija su praktika 
pjaunasi.

Praktika turi savo reikalavi
mus ir dėsnius. Mano išmany
mu, Lietuvių enciklopedijoje yra 
bent dešimt tomų nelabai reika
lingo balasto... Bet yra daug nau
dingiau turėti enciklopediją su 
trūkumais, negu jos neturėti. O 
Lietuvių enciklopedijos d’augia- 
tomiškumas buvo jos tesėtumo 
gyvybinis klausimas...Ir čia garbė 
visiems, kurie tesėjo prenumeruo
ti, kurie tesėjo prirašyti, kurie te
sėjo redaguoti, o labiausiai tam, 
kuris tesėjo leisti.

Nemanau, kad buvo kur nors 
išleista enciklopedija, kuriai ne
būtų ko nors prikišti ar kufios 
nereikėtų papildyti. Tas pat ir su 
angliškąja lituanistikos enciklo
pedija. Sutinku su dr. Girnium. 
Jei dedamas Beržoras (kiek jis ga
li rūpėti kitataučiui?!) tai neap- 
leistini ir Bezdonys. Su vietų ir 
vandenų vardais lengva. Dedi 
juos ar nededi—tyli. Kas kita gy
vų žmonių pavardės, yapč žemes
nio registro prominentų. Bet, kol 
enciklopedijos leidimas nebaig
tas, ta spraga užkiština be dide
lio vargo, tik reikėtų paskutinio 
tomo dalį skirti papildymams, 
kurių ir šiaip per tą laiką atsi
ras. Dėl to už tos. rūšies pasta-

kės, Tirkšlių pusę, kurlink gimnazistai neida
vo. Darė tai nenorom, tartum sunkią, bet ne
išvengiamą, reikalingą pareigą atlikdamas. 
Kai kam galėtų net susidaryti įspūdis, kad Ze
nonas buvo kalikas, “zubriaka”, kokiu anuo
met vok. kalbos mokyt. Riedel apšaukė kitą 
labai darbštų bendraklasį (L. P.), vėliau pa
sidariusį žymiu gydyt. - chirurgu. Bet toks į- 
spūdis būtų visiškai klaidingas. Jis turėjo nepa
sotinamą alkį ne tik daug žinoti, bet ir greit 
sužinoti; ne tik gerai, geriausiai pamokas atsa
kinėti, bet ir apskritai būti daugiausia žinan
čiu. Šiuo atžvilgiu jo ambicija (žinoti, daug ži
noti) buvo gerokai didesnė už jo talentą. Pri
dėkite prie to dar jo nepaprastą darbštumą, ir 
gausite tai, kuo jis buvo: ne motinos gimdytas 
genijus, bet save pats pasigimdęs žinių aruodas, 
per krantus liejęsis savo dalyko žinojimo puo
das, gausiai ir dosniai leidęs iš jo srėbti visai 
Lietuvai ir visiems net už jos ribų. Reikia ne
pamiršti, kad Ivinskiui, ir “auksinį” atestatą į- 
sigijus, reikėjo dar baisiai daug dirbti vien tik 
istoriko - mokslininko pačiam darbui pasiruoš
ti. J gimnaziją atėjo, tik žemaitiškai mokėda
mas, iš jos išėjo išmokęs lietuviškai ir tik su 
vidutinišku vokiečių bei lotynų kalbų pagrin
du. O reikėjo skubiai (taigi, skubiai) ne tik 
minėtų kalbų mokėjimą praplatinti — pagilin
ti, bet ir dar mažiausiai 3 (lenkų, rusų ir šen. 
bažn. slavų k.) naujas nuo abėcėlės išmokti, 
be kurių sėkmingas Lietuvos istorijos tyrimas 
neįmanomas. Tokį vežimą išvežti tegalėjo tik 
legendarinio darbštumo Zen. Ivinskis. Jis nie
kad negavo atsikvėpti. Aplinkybės (...gimdo di
delius žmones...) Ijį ir stūmė ir skubino (prof. 
Alekna mirė 1930 m., prof. Totoraitis, daugiau 
Marijampolės marijonais užsiėmęs, irgi anksti 
1941 m. mirė). Jis atlaikė tik dėl to, kad jau 
labai ankstyvoj jaunystėj įprato daug dirbti.

JONAS AISTIS

bas dr. Juozui Girniui reikia tik 
padėkoti.

Bet tame rašinyje yra pora da
lykų, kur dr. Juozas Girnius va
dovavosi daugiau jausmais negu 
blaiviu protu.

Pirma, dr. Juozui Girniui la
bai užkliūva mano pasirašytas 
straipsnelis apie poetą Jurgį Balt
rušaitį. Sakau labai užkliūva, nes 
jis net dviem atvejais grįžta prie 
to paties reikalo: “Bet ypač dėl 
ryškesnio apibūdinimo stokos 
nukentėjo poetas J. Baltrušaitis. 
Dviejų (tik!) skilčių jo biografi
ja, atvirai kalbant, nieko apie jį 
kaip poetą nepasako” ir “Poeto 
J. Baltrušaičio biografijoj (kaip 
sakyta labai menkoj) pasigenda
me informacijos apie jo poezijos 
vertimus, kurių buvo ir į anglų 
kalbą.”

Kiekvienas turi šavo nuomonę, 
ir aš visai neturiu nieko prieš 
pakartotinai pabrėžtą to straips
nelio “menkumą”. Nors dr. Juo
zas Girnius žino, kad enciklope
dijai pateikti straipsneliai perei
na dar per poros trejeto auklių 
pirštelius. Tiesa, man buvo at
siuntę stilisto “sustilizuotą” ver
siją. Stilistui, kaip tiktai labiau
siai dėkinga dirva buvo poeto ver
tinimas. Man pačiam stilisto ver
sija nepatiko ir nepatinka.

Bet dr. Juozo Girniaus straips
nelyje užgavo visai kas kita ir 
būtent vieta, kur jis pasigenda 
“informacijos apie jo poezijos ver
timus”, Tai yra. grynas melas. 
Mano pasakyta, kad Jurgio Balt
rušaičio rinkinys Zemnyje stupe- 
ni yra išverstą j italų, bulgarų 
ir lietuvių kąlbas. Iš, pasakymo 
“kurių buvo ir į anglų kalbą”, 
atrodytų, kad tų vertimų i ang
lų kalbą buvę labai daug. Man 
būtų labai įdomu žinoti bent vie
nas Jurgio 'Baltrušaičio poezijos 
rinkinys, išverstas į anglų kalbą. 
Aš tuo abejoju. Žinau Bebette 
Deutsch . išverstą vieną eilėraštį 
jos paruoštoje rusų poezijos an
tologijoje. Green Oak antologijom 
je irgi tik vienas. Gali būti kur 
kitur vienas kitas. Bet ar paskirų 
eilių pasirodymą kitoje kalboje 
būtų tikslu vadinti “vertimais”,

ar būtų lygia dalia tikslu tokį į- 
vykį atžymėti enciklopedijoje. 
Mano, nesigiriant, poezijos po 
porą ar keletą eilėraščių yra vers
ta į šias kalbas: latvių, estų, ru
sų, lenkų, vokiečių, prancūzų, is
panų, anglų, italų, islandų, idiš, 
hebrajų, esperanto, bet aš niekad 
nesijaučiau esąs į tas kalbas iš
verstas. Tai be reikalo ir be pa
grindo dr. Juozas Girnius mit 
Dičke Bertha šaudo į žvirblius...

Bet ar ne komiškiausiai dr. 
Juozas Girnius pasirodo, kur jis 
vaistininko kruopštumu skirsto 
eilutes ir skiltis. Štai jo lietuvių 
literatūros išmonės perlas:

“Ar būtina ir enciklopedijai 
visą laiką sekti vadovėlinę tradi
ciją, kad vynas juo brangesnis, 
juo senesnis? “Anykščių Šilelio” 
autoriui skirtos 7 skiltys. Bet gy
vųjų poetų net patys didieji, Ais
tis ir Brazdžionis, tegavo po tris 
skiltis. Už juos jaunėlėmis Bra
dūnas atitinkamai mažėliau ir 
vietos nusipelnė. Drįsčiau many
ki, kad kūrybinė vertė nėra jau 
taip laiko sąlygojama. Todėl vi
siškai būtų natūralu ir P. And- 
riušiui skirti ne pusantros, o vi
sas 4 skiltis, kaip jas gavo J. Bi
liūnas.”

Nors čia labai dailiai ir nuo
sekliai dalykai dėstomi, bet man 
taip ir lieka vis dėlto neaišku, 
kiek skilčių Antanas Baranaus
kas turėtų pasitenkinti? Aisčiui 
.su Brazdžioniu būtų lyg mažoka? 
Bradūnas net ir šių dviejų pasta
rųjų atžvilgiu yra nuskriaustas? 
Pulgis Andriušis vertas keturių 

skilčių, kaip Jonas Biliūnas. Dr. 
Juozas Girnius, pasigavęs Bara
nauską ir Biliūną: tam 7, o Bū
gai tik 5, anam 4, o Čepinskiui 
tik 2. Vaje, koks slidus ir valus 
skirstymo būdas...

Gal dr. Juozui Girniui nežino
ma, kad tik liaudies fantazijoje 
vyno senumas ribos neturi, o 'iš 
tikrųjų vyno amžius labai ribo
tas: vynas nepersirita per pen
kiasdešimtmetį ir “miršta” (kaip 
bitė, nedvesia, bet miršta?!). Li
teratūra dažnai vyną pralenkia, 
ir gera, net bendralaikių panie
kinta, atgyja ir populiarėja. Pvz. 
Stendalis iki devyniolikto am
žiaus pabaigos buvo mažai kam 
žinomas, o dabar jis aktualus,

Darbštume — Ivinskio vertė ir.didybė, deja, 
pažymėta ir skaudžiu tragiškumu, lydėjusiu 
jį nuo ankstyvos jaunystės iki mirties. Mirtis 
per sernėra tragedija,, o tik jos “quis, quid, 
ųuondo, quo modp,.quibus auxilius” kartais (ir 
Ž. Ivinskio atveju) yra labai tragiškos: laidojo 
savo patį pirmąjį mokytoją, geriausią drau- 

(Iš Br. Kviklio archyvo)

populiarus, beveik madingas. 
Vyksta, žinoma, priešinga kryp
timi dienos stabų nupopuliarėji-  ̂
mas ir sunykimas, kaip, sakysi
me, Anatole France, kuris ilgus 
metus buvo laikomas didžiausias 
ir tobuliausias prancūzų tautos 
genijus...

Nežinau kuriuo pagrindu dr. 
Juozas Girnius Pulgiui Andriu- 
šiui reikalauja tiek pat skilčių,. 
kaip ir Jonui Biliūnui... Iš visa ko 
sektų, kad reikalą nulemia vie
nas Andriušio artumas prie mū
sų dienų... > •*>

Deja, to maža. Gal dėl to, kad 
Andriušio veikalai didesnės ap
imties? Penkiolikos aštuoniolikos i 
centimetrų Tanagros statulėlėse 
yra daugiau meno negu New Yor
ko uosto Laisvės statulos kolose. 
Pratęsdamas tą mintį, noriu pa
sakyti, kad ramia sąžine ir už
simerkęs už Jono Biliūno kelių 
puslapių deimantą “Brisiaus ga-t 
las” atiduočiau Andriušio roma
ną “Tipelis”, o, atsimerkęs ir rim
tai pasvarstęs, pagalvočiau apie 
,visą pastarojo kūrybą...

Ne dr. Juozas Girnius, vadovė
liai tinkamai elgiasi. Labai gali
mas daiktas, kad po kiek laiko 
ims Pulgio Andriušio raštai ir 
pradės daiyti didesnę įtaką lietu
vių literatūrai negu ją darė Bi
liūno kūryba, tada apie Andriu- 
šį, žinoma, reikės daugiau skil
čių rašyti. Mano išmanymu, Jo
nas Biliūnas iki šiol nėra tinka
mai įvertintas, nes vis buvo verti
namas arba kraštutinės kairės, ar
ba tokios pat dešinės, dėl to ob
jektyvaus kūrybos vertinimo jis 
dar nėra sulaukęs, o jis tikrai to 
vertas, nes tik tada jis bus galima 
parodyti visoje jojo didybėje, ku
rios daugis nemato ir nenuvokia.

Praeities ir jos paminklų nerei
kia pervertinti, bet lygia daba ne
reikia jos ir jų ciniškai niekinti, 
net jei ir kažin kaip jie mums 
atrodytų skurdūs ir menki, nes 
tai yra šaknys, iš kurių šių dienų 
iškerojęs buiiis ima sau syvus... 
Sakiau ir kartoju, jog nežinau, 
kodėl dr. Juozas Girnius savo ma
tams ir svarstyklėms pasirinko 
Baranauską ir Biliūną. Barariaus- 
kas nėra vieno “Anykščių Šilelio” 
autorius, jis yra sukūręs dvi tau
tos filosofijos poemėles: “Giesmi
ninko pasikalbėjimas su Lietuva” 
ir “Dievo rykštė ir malonė”.jA- ‘ 
kademiškai paruoštam filosofui 
tų poemėlių filosofija gali atro
dyti skurdi, bet joms išlikti yra

(Nukelta į 7 pusL)

gą, Ciliutę, mielą ir taip jauną sesutę, vėliau 
brolį, pagaliau ir pats ne laiku pašauktas su 
anais pasimatyti.

Baigiu. Žinau, kad priekaištausite. Žitkau 
ir dėl ko. Zen. Ivinskio jaunystės aplinką lai
ke ir erdvėje atskleisdamas, užismojaų, per
daug svetimų vardų ir veidų parodyti.. Sakysi
te, toj masėj vos pats Ivinskis besimato. Netie
sa, jo niekas pridengti negali. Visi jį žino, visi 
pažįsta, apie jį rašo ir dar rašys. O tų, iš ku
rių ir tarp kurių jis augo, į aukštumas kilo, 
į kurias kai kurie iš minimųjų (ypač Lau
čys, Bražinskas su savo “Saulute” ir kt.) jį 
gal net lemtingai skatino ir stūmė, vargu ar 
kas ir vardą bus kada girdėjęs. Aš to ir no
rėjau. Ne tiek jį patį jaunystėje prabėgom 
charakterizuoti (ne kanonizuoti), kiek jo ap
linką ir tos aplinkos gyvus veidus prisiminti. 
Prisiminti nėra atsiminti (ryškiai ir teisingai), 
dėl to ir gal suklydau, netikslumų pridariau.

Patikslinimo prašosi ir mano “žvaigždy- 
nas”, nes neatleistinai praleidau dvi labai švie
sias telšiškių žvaigždes, kurios ne tik įkeltinos 
į jį, bet kurių vardai įrašytini kur nors pačioj 
aukštumoj. Na tai kas, kad vienas jų berodos 
atestatą gavo ne gimnazijoj, o kunigų semina
rijoj, o kitas, šešias baigęs, karo mokyklon įsto
jo- ; v

Turiu galvoj prof. dr. Vyt. Vardį (anuo
met Žvirzdį, — tarptautinio komunizmo tarp
tautinį ekspertą) ir pik. Itn. inž. Vitkų - Ka
zimieraitį. Nėra didesnės aukos kaip paaukoti 
gyvybę už savo tėvynę. O tokią auką didvyriš
kai paaukojo Vitkus-Kazimieraitis, ir dar kaip 
paaukojo! Viešpatie pamatyk, kiek aukų de
dame ant Tavo Altoriaus!

(Pabaiga),
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Nuo klojimų koncertų
•I • *V I •iki išvykos į 

Pietų Ameriką
Kiek praplėstas žodis, tartas JAV LB Ohio apygardos ir 

Clevelando apylinkės valdybų Čiurlionio ansamblio pagerbimo 
iškilmėse 1972 sausio 22 Clevelande.

STASYS BARZDUKAS

šiandien specialiai prisimena
me Čiurlionio ansamblį jo įvyk
dyto didelės reikšmės tautinio 
uždavinio proga. Štai keli ryškes
ni šio uždavinio momentai:

Iš Clevelando aerodromo an
samblis pakilo 1971 birželio 19, 
Kolumbijoj ir Venecueloj viešėjo 
iki liepos 6.

Viešnagė buvo kieto ir įtemp
to darbo metas: ansamblis da
vė 18 koncertų.

Juosei atsilankė tūkstančiai 
žmonių.

Jiems buvo parodyti lietuvių 
tautos kultūros turtai — mūsų 
daina ir giesmė, mūsų lietuviš
kas žodis ir kanklių muzika, mū
sų liaudies muzikos instrumen
tai ir tautiniai šokiai.

Venecuelos nepriklausomybės 
150 metų sukakties minėjimo 
šventėj laisvai tautai ir valsty
bei apie laisvę kalbėjo jos nete
kusi, bet besiilginti Lietuva.

Lietuvos ir lietuvių tautos var
das buvo gyvas Venecuelos 
ir Kolumbijos spaudoje, radijo 
transliacijose, televizijos ekra
nuose, žmonių lūpose.

Ansamblio išvyka sukėlė pasi
gėrėjimą bei pasididžiavimą vie
tos lietuvių, bet ja taip pat gė
rėjomės bei džiaugėmės ir visi 
kiti.

■ O šiandien susirinkome, nors 
ir pavėluotai, Čiurlionio ansam
bliui nuoširdų dėkui pasakyti, 
nes, kaip teisingai pastebėjo Jū
ratė Statkutė — De Rosales, 
“Mes -tai įvykdėme todėl, kad tu
rime tokį Mikulskį ir tokį ansam- 
lį. Įvykdėme todėl, kad Amerikos 
lietuviai yra dosnūs. Todėl, kad 
ansamblio- nariai yra pasiryžė
liai. Todėl, kad Kolumbijos lie
tuviai parėmė kvietimą ir akty
viai prisidėjo prie gastrolių or
ganizavimo. Todėl, kad Venecu
elos lietuviai irgi dėjo pinigą ir 
dirbo. Įvairių ‘todėl’ galėtume 
prirašyti pilną puslapį. Vieną 
‘todėl’ taip pat nurodė aukšto 
rango karininkas venecuelietis, 
atsilankęs į namus pas a.a. Jur
gį Bieliūną: ‘Nesirūpink, viskas 
bus padaryta, nes mus jungia tie 
patys žmogaus teisių ir laisvės 
idealai’” (Dirva).
Atgimimo istorijos kelias dar ne
ilgas

Taigi ypačiai pabrėžtina, kad 
šis žmogaus teisių ir laisvės idea
las turėjo ypačiai ryškią vietą 
Čiurlionio ansamblio išvykos 
tautinio uždavinio vykdyme. Juk 
ir pats ansamblis Lietuvos sosti
nėj Vilniuj gimė Lietuvos lais
vės metais — 1940 sausio 15, 
nors slogutį — Sovietų Rusijos 
įgulas — savo krašte jau turėjom. 
Čiurlionio vardu jis pasivadino 
jau okupacijų metais — 1942 
rugsėjo 22, 'bet ir tada alsavo 
laisvės metų tautos dvasia: lais
vės ilgesiu, tautos daina ir mu
zika, šokiais, drabužiais, papro
čiais... Pradėjęs ir toliau tebėjo 

• Lietuvos keliu.
Lietuva tūri didelę istoriją. 

Bet jos tautinio atgimimo laikų 
istorijos kėlias palyginti dar ne
ilgas. Tik 89 metai nuo pirmojo 
tautinės dvasios “Aušros” laik
raščio pasirodymo. Tik 73 metai 
nuo pirmojo lietuviško vaidini
mo pačioje Lietuvoje — “Ameri
ka pirtyje” Palangoje buvo pas
tatyta 1899 rugpiūčio 20 ir tik 
todėl, kad Palanga anuo metu 
priklausė buv. Kuršo gubernijai, 
kur negaliojo spaudos draudi
mas. Tik 73 metai nuo pirmojo 
choro koncerte Kaune, kur cho

rą suorganizavo katedros vargo
nininkas J. Naujalis, bet koncer
tą 1899 tegalėjo surengti tik pri
vačiame bute. Tik 67 metai nuo 
pirmųjų jau viešų chorų koncer
tų Vilniaus miesto ir Kauno te
atro salėse. Mat, 1905 į Vilnių 
atvyko Petrapilio konservatoriją 
bebaigiąs M. Petrauskas, tuojau 
pat, jam pavyko suorganizuoti 
pajėgų chorą, kurio koncertas į- 
vyko 1905 birželio 6. Kaune 1905 
vasario 20 su savo choru į vie
šumą išėjo J. Naujalis. Ledus 
pralaužė tautos laimėta spaudos 
draudimo kova.

Chorų ir klojimų vakarų laikai
Nukrito spaudos draudimo 

varžtai, ir tauta atsikvėpė lais
viau. Dabar prasidėjo, Stasio 
Šimkaus žodžiais tariant, “chorų 
ir klojimų vakarų gadynė”. Ją 
jau atsimenu ir aš pats—ir man 
teko kluone ir dainuoti, ir vai
dinti. Štai pora kitų tų vakarų 
liudininkų. “Rengiamas kur so
džiuje ‘lietuviškas vakaras’, — 
rašo B. Sruoga, — tai didžiau
sias įvykis visoje apylinkėje. 
Plaukia į jį valstiečių minių mi
nios, važiuoja vežimais — su 
vaikais, su šeimyna, ir spektaklį 
nuoširdžiausiu būdu ‘priima* ”. 
“Toji nekaltoji ‘Amerika pirtyje’, 
— rašo S. Šimkus, — virsdavo 
troškimų laisvės ir kultūros ma
nifestacija. Šėriau žirgelį, Ant 
•kalno karklai — skambėdavo 

! simfonijomis”. Per tuos 70—60 
metų nuo anų dienų sparčiai 
brendom. Į tautos kultūros gyve
nimą atėjo su savo kūryba J. 
Naujalis ir Č. Sasnauskas, duoda
mi Jaunimo giesmę, Eina garsas 
nuo rubežiaus, Kur bėga Šešupė, 
Jau slavai sukilo, Užmigo žemė 
ir kt. Atėjo M. Petrauskas, M.K. 
Čiurlionis, A. Kačanauskas, J. Ži
levičius, S. Šimkus, J. . Kamavi- 
čius, J. Gruodis. Atėjo naujos 
muzikų kartos. Nepriklausoma 
Lietuva sukūrė savo operos 
ir dramos teatrus. Buvo įsteigtos 
konservatorijos. Pradėtos rengti 
dainų šventės. Atsirado ansamb
liai.
Esame Čiurlionio ansambliui dė
kingi

Nuo 1940 sausio 15 lietuvių 
dainos keliu eina ir Čiurlionio 
ansamblis. Kai dabar prisimenu 
gimtojo Meškučių kaimo jaunų 
savo dienų lietuvišką vakarą, 
kur mokytojo sudarytas 'bei iš
mokytas merginų bei vyrų cho
ras dainavo Ant tėvelio dvaro, 
Oi kas sodai do sodeliai ir kitas 
tais laikais populiarias dainas, 
dariusias mums didžiausią įspū
dį ir ligi šiol savo fnelodijomis 
tebeskambančias mano širdyje, 
ir tai palyginu su Čiurlionio an
sambliu, svetur dainuojančiu ki
to krašto valstybinėse iškilmėse 
ar giedančiu pasaulio katedrose, 
matau — ir visi mes matome — 
ką reiškia žmogaus ir tautos tei
sk) bei laisvės dovana.

Tuo yra pasakyta viskas. Tad 
dar kartą jūsų ir visų lietuvių 
vardu Čiurlioniui nuoširdžiai dė
koju, taip pat jūsų vardu nuošir
džiai linkiu dainuoti savos tau
tos grožį, meilę bei ilgesį ir bran
dinti mus visus didžiajam tau
tos troškimui bei siekimui — tu
rėti savo tėvų per amžius gina
moje žemėje žmogaus teises ir 
tautos laisvę. Džiaugiuos, kad 
ansamblio išvyką efektyviai pa
rėmė JAV Lietuvių Bendruome
nė, džiaugiuos, kad išvykos or
ganizavimo iniciatyvos bei rizi-

Nuotr. V. Maželio

Mykolas Vaitkus
(Atkelta iš 3 pusi.)

teikti žmogaus savybių. Atsiranda 
įdomi pusiausvyra tarp kūrėjo ir 
gamtos. Gamtos aktyvumas tarsi 
atsveria išdailintose metaforose ir 

j griežtose formose jaučiamą kūrėjo 
I kontrolę. Tuo pačiu skaitytojui 
1 atrodo, kad grožis plaukia iš 

gamtos; jis nėra tik daiktų pa
sauliui kūrėjo suteikiama savybė.

Lyrinio temperamento poetų 
pasaulis taip pat yra paremtas 
harmoningu žmogaus ir gamtos 
santykiu, tik čia ne visada randa
me Vaitkaus kūrybai būdingą mi
nėtą pusiausvyrą, nes lyrikas, sa
vąjį “aš” atkėlęs į eilėraščio vyks
mo centrą, atsistoja pirmame pla
ne, o gamtą supranta tik kaip 
vieną savo jausmo momentų.

Mįsles dvigysles
Jonas Mingirdas Puikūnas, MĮSLĖS. 

Minklių, mįslių šimtagyslių, rinkinys
- šiupinys. Lietuvių smulkiosios tauto
sakos serijos leidinys. Spaudė Bonnie 
Press, 4364 Sunset Boulevard, Los An
geles 1971 m. Knyga 174 psl., minkš
tais viršeliais kainuoja $3.50, kietais
— $4.50, gaunama ir “Drauge”.

•

Jonas Mingirdas Puikūnas už
simotoje smulkiosios tautosakos 
•leidinių serijoje 1958 m. išleido 
“Patarles, priežodžius, posakius”, 
o 1971 metais pasirodė jo 
“Mįslės”, gi “Anekdotų” knyga 
ruošiama spaudai.

Kaip pratarmėje pasakyta, 174 
puslapių “Mįslių” knygoje talpi
nama 2500 lietuviškų mįslių pa
vyzdžių, kurių ne vienas varian
tas pažįstamas ir kitose tautose.

Mįslės, tos mažytės alegorijos, 
dar prieš keliasdešimt metų bu
vo integruotos į gyvąją, kasdie
ninę mūsų kalbą, ypač Lietuvos 
kaime. Įvairiuose susibūrimuose, 
jaunimo pasilinksminimuose, 
žaidimuose, talkų metu, o ir šiaip

kos ėmėsi Venecuelos ir Kolum
bijos lietuvių bendruomenės. To
kiomis sutelktinėmis bendruome
nių jėgomis buvo atliktas didelę 
tautinę bei kultūrinę reikšmę 
turintis darbas.

Č. Sasnauskas prieš 60 su vir
šum metų sukūrė himną “Jau 
slavai sukilo” pagal tautos atgi
mimo dainiaus Maironio žo
džius. Sį kūrinį giedojo visi pa
jėgesni anų laikų Lietuvos cho
rai. Jį giedojo nepriklausoma 
Lietuva. Giedame svetur. Giedo
sime ir ateity, nes jis skamba į- 
pareigajimu:

Petys gi į petį, na, vyrai, kas 
gali, 

Sustoję į darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų!

ilgais žiemos vakarais buvo me
namos ir spėjamos mįslės. Sun
ku pasakyti, kaip šiuo metu yra 
Lietuvos kaime, bet išeivijoje 
mįslės jau yra tapusios vien už
rašytos tautosakos dalimi. Ta
čiau vaikai lietuviškose šeimose 
ir lituanistinėse mokyklose mįs
lėmis domisi ir mielai savo vaiz
duotę pamankština, jas bandyda
mi įminti. Vaikų laikraštėlis “Eg
lutė” daugelį metų savo pusla
piuose spausdino mįsles. Ir gerai 
darė, nes rūpestingesnių tėvų ve
dami, mažieji laikraštėlio skaity
tojai naujų mįslių ne mažiau 
laukdavo, kaip pasakų ir eilėraš
tukų.

Naujojo mįslių rinkinio auto
rius pratarmėje prisipažįsta, kad 
išeivijoje išleista mįslių knyga, 
nesinaudojant tiesioginiais tau
tosakos šaltiniais, gali turėti ri
botus tikslus. Tad jis ir pasiten
kina kuklesne paskirtimi :“ne tiek 
mokslo reikalui, kiek pramogai; 
čia ir naujoviškumai ir senoviš
kumai teiks daugiau savotiško 
žaismingumo”.

Atsiremdamas į mįslių temati
nį pagrindą, autorius savo kny
goje mįsles paskirsto į 20 grupių. 
Žinoma, paskirstymas gan arbi
trams, nes nesunkiai kai kurias 
mįsles būtų galima išimti iš vie
no skyriaus ir perkelti į kitą. Bet 
tai ne tiek svarbu. Daug įdomiau, 
kad susipažinus su tų skyrių mįs
lių pavyzdžiais, nesunku paste
bėti, jog alegoriniu žaismingumu, 
vaizduotės išradingumu bei ori
ginalumu išsiskiria gamtos, že- J 
mės ūkio, augmenų, gyvūnijos, 
darbo, maisto ir kitos šiems sky
riams artimos tematikos mįslės. 
Jose be abejo atsispindi žemdir
bių krašto tautosakos ypatybės.:

Kalbant apie naujai išėjusią' 
“Mįslių” knygą, pravartu stab-' 
teiti prie to rinkinio autoriaus 
Jono Mingirdo Puikūno. Dar

prieš Pirmąjį pasaulinį karą bai
gęs Veiverių mokytojų semina
riją ir kurį laiką pamokytojavęs 
pradžios mokyklose, karui prasi
dėjus, atsiduria Rusijoje. Paimtas 
į rusų kariuomenę, baigė karo 
mokyklą ir dalyvavo fronte. 1918 
metais grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, profesinę karjerą tęsė 
Lietuvos kariuomenėje, bet tuo 
pačiu metu lanko ir 1927 metais 
baigia Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisių mokslų fakultetą. 
Iki rusų okupacijos dirbo Lietu
vos teismuose, o 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją. Nors Puikū
nas keitė profesijas, bet visose 
profesijose ir visose gyvenimo 
aplinkybėse išliko lietuviškas

kos serijos knygos bus naudingos 
ne tik lituanistinių mokyklų mo
kiniams ir mokytojams, bet taip 
pat tėvams, žurnalistams, lietu
vių tautosakos mėgėjams ir tyri
nėtojams. Smulkiosios tautosa
kos knygų autorius neabejotinai 
paliks pėdsakus lietuvių kultūros 
istorijoje.

J.K.

2,000 dol. stipendija 
istorijos studentams

Illinois istorikų draugija skirs 
2,000 stipendiją studijuojančiam 
istoriją. Kandidatas turi siekti

istorijos daktaro laipsnio akre- 
dituotoj aukšt. mokykloj, pasi
rinkęs disertacijai temą iš Illi- 
nois istorijos, turi būti reko
menduojamas trijų asmenų, o 
laimėjęs stipendiją savo diserta
cijos vieną egzempliorių turi de
ponuoti Illinois istorijos biblio
tekoje. Prašymus reikia paduo
ti iki 1972 m. kovo 15 d. Dau
giau informacijų galima gauti 
pas Illinois istorikų draugijos 
egzekutyvo direktorių W. K. Al- 
derfer, Old Statė Capitol, 
Springfield 62706.

Remkite dien. "Drauga".
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TEL — LA 3 - 8248

(West of California Avenue)

p%Per
■I /vAnnnm

2 year min.

$5000 or more 
Certificates

Per Annum 
Investment

Bonus
Certificates

bruzdelninkas. Visur ir visada 
jungėsi į prasmingą lietuvišką 
veiklą. Toks išliko ir pensininko 
dienose. Jo smulkiosios tautosa-
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“LIETUVOS ATSIMINIMU’*
Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauja 
Nevv Jersey, Nevv York, Ir Conneeti 
out lietuviams! Kas šeštadienį, nuc 
5 iki 6 vai. p. p., Iš WEVD Stoties 
Nevv Yorke (1380 kll.. AM Ir 97.!■ 
meg. FM).

Dlrekt. — Dr. Jokūbas J. Stukaa 
1467 Force Drive, 

Mountainside, N. J. 07092 
Tei. £32-55(15 (code 201.

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviškų Kultūrinių Valandų anglų 
kalba. Iš Seton Hali Universitete 
radijo stoties: (Nevv Jersey WSOl 
(89.6 meg FM) Plrmad.. 8:05-9:01' 
v. v. (Vadovauja prof J Stukas)

VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS

1972 m. vasario mėn . 20 d., 2 vai. popiet 
AUDITORIUM THEATER, 70 E. Congress St.

1. OFICIALIOJI DALIS
2. KONCERTAS

Chicagos Lietuvių Operos choras, Lietuv'ų meno ansamblis 
Dainava, pianistas Andrius Kuprevičius, solistė Gina Cepkauskienė, 
solistė Aldona Stempužienė, diriguoja ir akomponuoja maestro Alek
sandras Kučiūnas.

Bilietų kainos: $1.00, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 
Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 St.

Rengia Chicagos Lietuvių Taryba

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ 

IR ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešpoeyltorg)

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

Tel. — 581-6590; 581-7729
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.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:!
ALLENTOWN, PA. 

BALTIMORE 31, MD. 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12. NEW YORK 
CHICAGO 22. ILL

CHICAGO, ILL. 00629 
CLEVELAND 13, OHIO 
DETROIT 12, MICH.
FARMINGDALE. N. J. 
HAMTRAMCK, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
NEWARK. N. j.
NEW YORK 8. N. Y. 
PHILADELPHIA 23. PA. 
KAHVVAY. N. J.
SO. BOSTON. MASS. 
SOUTH RIVER, N. .1 
SYRACUSE. N. Y. 13204 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
UTTOA. N Y.

f 120 TILGHMAN STREET
1900 FLEET STREET 

S 485 McDONALD AVENUE
701 FILLMORE AVENUE 

•C 1241 NO. ASHLAND AVENUE 
2008 W. 69th STREET
1028 KENILWOKTH AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
FHEEUOOD ACRES
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
122-120 HTLLSIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
159 SO. VERMONT AVENUE 
378 MARK ET STREET
78 SEOOND AVENUE 
031 W. GIRARD AVENUE 
47 E. MILTON AVENUE 
390 W. BROADWAY ____
Kl RTIITEHEAD AVENUE 
515 MARGELIUS STREET 
1152 DEUTZ AVENUE___
903 BLEECKER STREET

HE 5-1654
DI 2-4240
LN 7-6465
TX 5-0700
HU 6-2818
WA 5-2787
PR 1-0666

865-6780
363-0494
365-6740
249-6216

HE 5-6308
DU 5-0550
MI 2-2452

OR 4-1540
PO 9-4507

881-8997
AN 8-1120
CL 7-6320

475-9746
EX 2-0306
RE 3-7475
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 5 d.

Knygai įvadą parašęs 
Edwards, buvęs fotogra- 
skyriaus kuratorius Chi-
Meno institute nuo 1959

• Aloizs Barons, CELI UN 
PŪDAS. Tai Aloyzo Barono aš- 
tuonių novelių rinktinė latvių 
kalba. Noveles latvių kalbon iš
vertė Janis Zarinš. Išleido Tre
ji Varti 1971 m. Knyga 126 psl., 
kaina $2.00, gaunama ir “Drau
ge.”

Leidinyje spausdinamos šios 
A. Barono novelės: Vaiduoklis, 
šešta generacija, Kvailumo ri
ba, Atlaidai, Kelias, Skola, Pė
dos, Atsparumas. Gale pridėtas 
dar ir šešių puslapių prof. An
tano Klimo žodis, supažindinan
tis skaitytoją su Aloyzu Baro
nu ir jo kūryba.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1971 
m. Nr. 4. Vyr. redaktorius: G. 
J. Lazauskas, 208 W. Natoma 
Avė., Addison, III. 60101. Admi
nistratorius: A. Pargauskas, 
6643 So. Famcisco Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė prenume
rata $6.00 studentams $2.00.

A. Bublys rašo apie lietuviš
kas aspiracijas architektūroje; 
Juozas Rimkevičius kalba apie 
technologą — kūrėją, nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės

Aloyzo Barono novelių knygos, iš
leistos latviškai, viršelis, pieštas 
Kazio Veselkos.

A 1,0 IZ S
BAROMfe

CEI I
LJN 

PĖDAS

. • Algimantas Kezys, SJ, FO
TO KOMPOZICIJOS. Aplankas 
Zinos Morkūnienės. Išleido M. 
Morkūnas, Chicagoje 1972 m. 
Tiražas 1,000 egz. Kaina $6.00. 
Ši pati knyga išleista ir anglų 
kalba, pavadinta “Form and 
Content,” Leidinys puošnus, di
delio formato, kuriame randa- 

ime 64 rinktines juoda - bąlta 
Algimanto Kezio, SJ, nuotrau
kas. 
Hugh 
fijos 
cagos
iki 1970 m., kada išėjo į pensi
ją. Kiekvienam, besigrožinčiam 
aplamai meniškąja nuotrauka, 
daug ką pasakys knygoje spaus
dinamas dalykiškai ir su įkvė
pimu parašytas paties autoriaus 
— Alg. Kezio, SJ, 4 psl. žodis. 
Kruopščiai parengtą leidinį liu
dija taipgi surinkta ir čia pa
teikta Alg. Kezį liečianti biblio
grafija : knygos, leidiniai, straips 
niai ir recenzijos, nuotraukos 
leidimuose, parodos ir kt.

tinama legendų reikšmė. Kas 
mėgsta istorinio žanro skaiti
nius, tam leidinys bus gana mie
la dovana.

• Leonas Sabaliūnas, LITH- 
ANIA IN CRISIS. Nationalism 
to Communism 1939- 1940: In
diana University International 
Studies. Indiana University 
Press Bloomington-London. Co- 
pyrights 1972 by Indiana Uni
versity Press. Library of Con- 
gress catalog card number: 74- 
143247; ISBN: 0-253-33600-7. 
Leidinys 293 psl., kaina $11.50, 
adresas: Indiana University
Press, Bloomington, Indiana 
47401.

• LAIVAS, 1972 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Religinio ir tautinio

technikos dalinius, kaip amatų I gyvenimo mėnesinis žurnalas, 
mokyklą, aprašo J. Matonis. I Redaguoja kun. Kazys Baraus- 
Spausdinama Pasaulio lietuvių' ^as- Leidžia Marijonų vienuoli- 
inžinierių ir achitektų sąjungos ’ 
(PLJAS) įstatai; minimi lietu- į 
viai, rasti technikinėje literatū
roje; duodami rašytojo Pulgio 
Andriušio antkapio paminklo 
9 brėžiniai (arch. Ed. Arbas) 
ir kt.

įja. Metinė prenumerata JAV ir 
^Kanadoje $4.00, kitur — $5.00.
Adresas: 4545 W. f>3rd St., Chi
cago, III. 60629. Žurnalas gyvai 
redaguojamas, puslapius užpil
dant nuotraukomis, mūsų daili
ninkų meno darbais, religinio ir 
tautinio pobūdžio straipsniais 
bei informacija, nepagailint vie
tos ir grožinei literatūrai.

• Juozas Jurginis, LEGEN
DOS APIE LIETUVIŲ KILMĘ. 
Išleido “Vaga” Vilniuje 1971 m. 
Nedidelio, parankaus formato 
200 psl. knygelėje minimos vi
sos praeities amžiuose atsiradu
sios legendos apie lietuvių tau
tos kilmę, liečiamos legendų at
siradimo priežastys, metrašti
ninkai, davę-joms pradžią arba 
bent inspiravę jų atsiradimą. 
Tokiu būdu knygelėje ąprašo- 
ma legenda apie lietuvių kilmę
iš romėnų, legenda apie ateivius mėtį, ši nauja antroji dalis skir- 
iš Gotlando, legenda apie Prute- ta antrojo skyriaus antrajam 
nį ir Vaidevutį, legenda apie ta
riamus lietuvių protėvius he- 
rulius, apie lietuvių kilmę iš tra
kų ir frigų, duodama istorinė le
gendų kritikos pradžia, kalba
ma apie legendų atgarsius ar
cheologijoj ir lingvistikoje, įver-

• Giedrė Česienė, LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI.' Antra
jam pradžios mokyklos skyriui. 
Antroji dalis. Kaligrafinis raš
tas Astos Jasiūnienės. Išleido 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba, Chicago, 1971 
m. Iki šiol turėjom tik pirmąją 
šių pratimų dalį, išeinamą ant
rajame skyriuje per pirmą pus-

Senųjų traukinių muziejuje. J.Nuotr. Alg. Kezio, S.
(Iš knygos “Foto kompozicijos”)

tema puslapiuose su- 
į šiuos pagrindinius 

Background: The

Adresas: 
Chicago, 
redakto- 
Biuletenį

Vega, Caracas, 102 — Vene- 
zuela.Veikalo 

skirstyta 
skyrius: 
Years Between the Wars; The
Polity: The Nationalists and 
Theirs Opponents; The Econo- 
my: Problema and Tendencies; 
German Seizure of Klaipėda: 
A Nation’s Response; Political 
Repercussions of the Ouotbreak 
of World War II; The Interven- 
tion of the Soviet Union.

savaitinis biuletenis. 
2345 West 56th Str., 
III. 60636. Atsakingas 
rius Alg. Kezys, SJ.
redaguoja Danutė Vakarė. Ad
ministruoja Petras Kleinotas, 
SJ. Žurnalo formato, 8 psl., me
niškai iliustruotas leidinys. Štai 
ir šio numerio du viduriniai pus
lapiai, skirti mirusiam prof. Ze
nonui Ivinskiui, ir teksto ir 
iliustracijų prasme taip sukom
ponuoti, kad gali būti pavyzdžiu 
ne vienam mūsų žurnalui.

• VILTIS, Volume 30, Num- 
bers 5, January, 1972. A. Folk-

Marąuette Medical Building 
Pharmacy, Ine.

ROBERT J. 
WIACEK, 
BSRPH

Your Piofonsiomil
Pliarmacy

<¥.•»«re MM* iW

Lithuania 
m 

Crisis
Leonas

Sabaliūnas

t

fez.

»
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• EGLUTĖ, 1972 m. sausio 
mėn. Nr. 1. Laikraštėlis lietuvių 
vaikams. Redaguoja ir administ
ruoja Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserys. Metinė prenume
rata $5.00. Adresas: Eglutė, Im- 
maculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260. Laikraš
tėlis spausdinamas dviem spal
vom, gražiai iliustruojamas, 
daug eilėraščių, jipysakaičių, 
rašinėlių, pasakų.

PHYSICIANS- — DIABETIC’S — 
SICK ROOM SUPPUES

ASK YOUR PHYSICIAN TO PHONE 
US YOUR PRESOKIPTION.

FOR PROMPT FREE PICKUP & 
FREE D p: LIVERY SERVICE ČADU

GRovehill 6-3535 
6132 S. KEDZIE AVĖ.

Mon., Tues. and Thurs. 10-10; Fri. 
10-9; Sat. 9:30-6. Closed Sun., Wed.

i-

pusmečiui. Pratimų kaina $2.00, 
leidinys gaunamas ir “Drauge”.

• Algirdas Gustaitis, SIMAS 
KUDIRKA NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAI Atspaudas iš “Eu
ropos Lietuvio” 1971 m. Nr. 45.

Leono Sabaliūno itnygos viršelis.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m. 
sausio mėn. 16 d. Nr. 2. Chica
gos lietuvių jėzuitų veiklos dvi-

INTEREST COMPOUNDED DAILY. 
PAID OUARTERLY

We pay highest rates permitted by /aw.

NOW

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000

Earn interest irom dale of 
deposit to dale of withdrawal on 
Regular Passbook accounts.

TANDARD EDERA
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO . CHICAGO. ILLINOIS 60632 * 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tueaday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. ta 12 No*n W«<n.sday, no business trtnaactod.

lore Magazine. Anglų kalba lei
džiamas, įvairioms folkloro rū-! švenčių ir tautinių iškilmių pro- 
šims skirtas, tarptautinis šios 
srities žurnalas, kuriame kiek
vieną kartą būna apsčiai ir lie
tuviškosios medžiagos, liečian
čios lietuvių tautinius šokius, 
muziką liaudies meną ir kt. Re- j 
daktorius ir leidėjas V. F. Be- į 
liajus, P. O. Box 1226, Denver, 
Colorado 80201. Metinė prenu-i 
merata $5.00.

• VYTIS, 1972 m. sausio 
mėn. Nr. 1. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo- 
retta I. Stukas, 1467 Force Dri
ve, Mountainside, N. J. 07092. 
Metinė prenumerata $4.00. Ad
resas: Vytis, 1625 W. Marųuet- 
te Rd., Chicago, III. 60636.

MIŠIŲ GIESMĖS. Tautos

gomis. Žodžiai kun. Stasio Ylos. 
Chorui arba bendram giedoji
mui. Giesmių mecenatas Kuni
gų Vienybės Connecticut apy
garda. Broniaus Budriūno kūri
niams leisti fondo leidinys, Nr. 
7. Kaina 50 centų. Broniaus 
Budriūno KLF adresas: 2620 
Griffith Park Blvd., Los Ange
les, Calif. 90039.

CENTRAL PARCEL SERVICE
ŠVENČIA

25 METŲ SUKAKTI
Turintiems giminių Lietuvoje,

Centrai Parcel Service, 220 

adresas gerai žinomas. Nuo '
• Broniaus Budrifino muzikos South State Stręęt. Chicagoje, 

veilcalfti z
NEMUNAS LAUŽIA LEDUS 1947 m- ši bendrovė išsiuntinė- 

PAVASARĮ. (Iš sonatos “Ma
no Tėvynė”). JAV LB Kultūros 
fondo leidinys, Nr. 53. Kaina 
$2.00.

LIETUVIO GIESME. Mišriam 
chorui. Premijuota PLB Valdy- 
bo tautinių giesmių konkurse 
1968 m. JAV LB Kultūros fon
do leidinys, Nr. 47. Kaina 50 
centų.

MŪSŲ ŽEMĖ LIETUVA ir 
VALIO! ILGIAUSIŲ METŲ! 
Bendriniam dainavimui. Bro
niaus Budriūno kūriniams leisti 
fondo leidinys. Kaina 30 centų.

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

jo šimtus tūkstančius siuntinių 
nuo Amerikos lietuvių jų šei
moms Lietuvoje. 1972 m. yra 
25-tieji sukaktuviniai metai.

Jei norite siųsti siuntinį Ve
lykoms, siųskite dabar. Nuvyki
te į 220 South Statė Street, ar
ba į skyrių adresu 2618 West 
63rd Street.

Centrai Parcel Service taip 
pat ima užsakymus automobilių 
(Moskvitch, Zhiguli, Zaporo- 
zhets), motociklų ir įvairių elek
trinių reikmenų pristatymui 
Lietuvoje.

Jie taip pat gali padėt pa- 
ruošt dokumentus, jei norit at- 
sikviest į svečius savo gimines.

Atminkite, centrinio ofiso te
lefono numeris yra WA 2-9354, 
o skyriaus tel. WA 5-2466.

A

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

Te], Virginia 7-725$ - 59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturera

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

SKAMBINTI RE 7-9615

I LIETUVA
PUIKIAUSIA DOVANA 

JŪSŲ GUMINĖMS

TIK TRUMPAM LAIKUI
Greitas Pristatymas

PILNAI GARANTUOTA
SENIAI LAUKIAMAS

NAUJAS
VAZ 2101
US $3275.00

WAGNER & SONS
Typewriters -— Arlding Machines 

Checkivrltera
Nuomoja — Parduoda — Tatso 

NAUJOS NAUDOTOS
Viri 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
6610 S. Pulaski Rd., Te], 581-4111

• ŽAIBAS, 1971 m. Nr. 2. 
Caracaso lietuvių jaunimo laik
raštėlis, 24 psl. leidinys, kurio 
straipsneliai spausdinami lygia
grečiai lietuvių ir ispanų kalbo
mis. Venezuelos lietuvių jauni
mo vardu laikraštėlio pirmame 
puslapyje sakoma: Žengiame 
pirmyn. Jau Caracaso jaunimas 
nėra tiktai vienu ar kitu tikslu 
surinktas būrelis. Pagaliau ga
lime pranešti su pasididžiavimu, 
kad esame organizuota grupė su • 
išrinkta valdyba, su numatytais 
nuostatais ir su stipriu pasiry
žimu dirbti mūsų tėvynės ir Ve
nezuelos lietuvių bendruomenės 
labui.” Adresas: Algimantas 
Dugnas, Centro Lituano San Ca- 
simiro, Plaza de La Vega, La

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS 

Transmisijas Starterius, Altemato 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa 
taisymus. PETKAS P1ŠNYS, 
6211-15 South Damen Avenue 
TEU. 787 - 3988.

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI

VISAI

ZHIGULI
Pilna kaina

MOSKVITCH 412 IE 
LIUKSUSINIS MODELIS 
Pilna kaina US $3275.00

MOSKVITCH 408 IE
Pilna kaina US $3009.50

ZAPOROZHETS 
ZAZ 966 

Pilna kaina US $2012.50
Yra tik labai ribotas 

•kaičius. Tad, Nelaukite.
Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EKPRESS CORP 
125 East 23rd Street

Penktas aukštas
New York, N. Y. 10010

Tel. — 982-1530

Turime 23 metų patyri
mą šiame biznyje ir daug 
tūkstančių patenkintų kli
entų.

Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestui] 
Portretūra
Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11287

I I I H

CRANE SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVUCZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dvieju Me- Naujas aukStas dlvt-
u < ertlticaty sąskaitas dendas mokamas už

Minimum 95,000.00 lnvc»«arimo »askaltaa
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..............» v. r. Iki I v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki H v. d. — Treėiad. uMaryta.



dėstyti Vytauto D. universitete, 
vėliau Vilniaus universiteto do-' 
centas.

Išeivijoje vadovavo Augsbur
go liet, gimnazijai, dėstė Pabal
tijo universitete. Phiiadelphijo- 
je suorganizavo Lituanistini in
stitutą ir jam vadovavo. Buvo ' 
pakviestas dėstyti rusų k. Si- 
racuse universitete, o nuo 1954 
m. buvo Fordhamo univ. rusų 
k. prof. ir Rusų mokslų inst. di
rektorius. Veiklus Liet, katali
kų mokslo akademijoje, ateiti
ninkuose, bendruomenėje. Yra 
nemažai rašęs į lietuvių ir ame
rikiečių žurnalus bei enciklope
dijas. Daug dirbo, organizuojant 
lituanistinius kursus Fordhamo 
universitete.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 30 (5) — psl. 7

' Iš per didelio akylumo
nansinio pobūdžio. Ar negalėtų 

(Atkelta iš 4 pusi.) , Drie j;0 didelio darbo orisidėti

X

Laidotuvių Direktoriai

nos visiems prieinamus.
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-

GĖLĖS
Vestuvėm*. tNinketaniH, laidotuvėm 

ir kitokioms progom*

BEVERLY HILLS GELINYČU
M13 W H3rd Chicago llltnoi

• *R n

1972 M. — L. FONDO DEŠIMTMETIS. = 
UŽBAIKIME MILIJONĄ?

S. m. vasario 26 d. Cikaeos LF vajaus k-tas rengia vakarą — balių - 
Inn Motion salė e, 5820 S. Kedzie Avė., Chicagoje. K tas kviečia Cika- - 
gos ir apylinkės lietuvius ir liet, organizacijas dalyvauti ir ta proga 5 
įstoti j LF narius, o narius — savo įnašus padidinti. Vietas rezervuoti g 
skambinti: iki 4 vai. p. p. 927-9672, po 4 vai. — 233-4345

Įnašus siųsti arba asmeniškai įteikti: LF būstinė, 2242 West Mar- ± 
ęuette Rd., Ch'cago, III. 60629, tel. 925-6897.

i. i i i u. t. unii

Šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 5 d.

Baltistai susirinks jm freči? kartį

iki

švietimo bei 
skatinti baltis-

yra surengusi 
konferencijas.

rodas rengė kartu su P. Bonnar- 
du, Toulouse - Lautrecu, Valla- 
donu ir kt.

tus universitetines baltistikos 
studijas liečiančius klausimus.

Graduatų sesijos informacijos

kiųjų 20 amž. prancūzų dailinin
kų. Nors su jokia grupe jisai 
nebuvo labai susirišęs, bet šiek 
tiek artimas

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos

$20,000.00

6%
2 Year s Savings

Certificates 
(Minimum $5,000)

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Pnssbook Savings 

paid ouarterly.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M$ ARCHER AVENUI
CHICAGO, IUIN0H MCM 

PHONE) 754-4474

Kleista aštuoni numeriai. Re
dakcijoje iš lietuvių dalyvauja 
Bronius Vaškelis ir Rimvydas 
Šilbajoris.
Lietuviai trečioje konferencijoje

Literatūros, teatro ir dailės 
sekcijos vadovu yra Rimvydas 
Šilbajoris. Jis taip pat pirminin-

Trečioji baltistikos studijų 
konferencija įvyks š. m. gegu
žės mėn, 11 -14 dienomis To
ronto universitete, Kanadoje. 
Konferenciją, kurią globoja To
ronto universitetas, rengia Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies (AABS).

Mokslinius pranešimus pada- kaus plenumo ir pirmajai sesi- 
rys baltistikos specialistai iš jai.
JAV, Kanados, Vokietijos, Šve- Bronius J. Kasias vadovaus 
dijos, Suomijos, Norvegijos ir istorijos dešimtajai sesijai. 
Australijos. Viso bus apie 90 Pranešimus literatūros sekcijo 
pranešimų, iš jų trylika duos je padarys: Dona Gražytė, Rim- 
li‘tuviai.

Visos konferencijos temos tie
siogiai lies Baltijos kraštus: li
teratūrą, istoriją, kalbinius ir 
socialinius klausimus. Dauguma 
temų turėtų būti įdomios ne 
vien specialistams, tad rengėjai 
tikisi kuo platesnio dalyvavimo.

Lietuviai konferencijos infor
macijas gali gauti pas A. Ba-
nelį, 410 Davenport Rd., Toron- proistorės — Birutė Saldukienė. 
to 7, Ont., Canada.

Kas yra AABS?
Association for the Advance- 

meiit of Baltic Studies yra 1968 
metais įsteigta 
mokslo draugija 
tikės studijoms.

Draugija jau 
dvi mokslines
Antroji, įvykusi 1970 metų lap
kričio mėnesį San Jose, Kalifor
nijoje, sutraukė 400 dalyvių iš 
įvairių kraštų.

Šiuo metu draugijos vienu iš j
trijų vicepirmininkų yra Ignas mybę, šaltinių problemas, bei ki- 
K| Skrupskelis, assoc. vykdomą- ■ 
ja direktore — Elona Vaišnienė 
difektoriumi bendriems reika
lams — Vytautas S. Vardys,1 gaunamos pas sesijos koordina-
praeitoje valdyboje buvęs pir- torę Rasma Karklinš (Mrs.), 
mjninku. Į1215 E. Hyde Park, Chicago,

Draugija leidžia biuletenį, ku- UI. 60615, arba sesijos vadovą 
riame talpina baltistiką liečian- Olavi Arens, 51 Vemon Terra- 
čiįis straipsnius. Biuletenio jau ce, Poughkeepsie, N. Y. 12601.

vydas Šliažas, Bronius B. Vaš
kelis, Rimvydas Šilbajoris ir 
Algirdas Landsbergis.

Istorijos sekcijoje kalbės: Ro
mualdas J. Misiūnas ir Julius P. 
Slavėnas, lingvistikos — Anta
nas Klimas ir Janina K. Rėklai
tis, socialinių mokslų — Bene
diktas V. Mačiuika, Povilas A. 
Mažeika ir Genutis Procuta,

Studentų sesija
Trečiosios baltistikos studijų 

konferencijos metu Toronte, ge
gužės mėn. 11 -14 dienomis, 
vyks ir pokoleginių (graduate) 
studentų sesija. Programoje nu
matoma eilė pranešimų apie bal
tistikos studijų galimybes bei 
įvairiose bibliotekose esančią 
medžiagą tyrimo darbams.

Baltistikoje doktorizuojantys 
diskutuos savų temų svarbą pa
sirinktose bendrose šakose, me
todiką, kalbos žinojimo reikia-

Atspėkit, ar čia poetas Antanas Gustaitis skaito humoristinę poeziją, 
ar siuvinėja rankdarbį? Bet šiandien vakaro Spaudos baliuje, Chica- 
goj, jis tikrai skaitys tik humoristinę poeziją. Nuotr. V. Maželio

Jonas Dovydėnas — lietuvis 
fotografas neramioj 

Šiaurės Airijoj

i Žymaus prancūzų tapytojo 
apžvalgine paroda Chicagss 

Meno institute
Eduard Buillard (1868- 1940) 

tapybos ir grafikos paroda šiuo 
metu vyksta Chicagos Meno in
stitute. Paroda tęsis iki kovo 18

Jono Dovydėno, gyvenančio 
Chicagoje, aukštos meninės ir 
žurnalistinės vertės nuotraukos 
jau daug kartų puošė pačių . .. .
rinktinių šio krašto žurnalų 
puslapius. Pastaruoju metu jis 
buvo angažuotas puošniai lei
džiamo ir gausiai iliustruoto 
žurnalo Earth. Šių metų sau-'

Gintarinio Margučio konkursas
Margutis, minėdamas savo ra- piamas ypatingas dėmesys į Įle

dijo programos 40 metų sukaktį, tuvių kalbos grynumą ir taisyk- 
skelbia konkursą, kuriame kvie- lingumą. Magnetinių juostelių į- 
čia dalyvauti visas JAV ir Kana- rašai turi būti atlikti 7.5 greičiu, 
doje veikiančias lietuvių radijo Apsiribojama 1971— 1972 metų 
programas ir pavienius radijo įrašais. Prie kiekvieno konkursui 
mėgėjus, nepriklausančius esą- siunčiamo įrašo turi būti pažy
miem radijo programų vienetam, mėta radijo programos ir stoties 
Skiriamos premijos geniausiem į- pavadinimas, vedėjo vardas, pa- 

^rąšam keturiose kategorijose.
Premijuojama:

■1. Pasikalbėjimas. Svarstoma 
temos svarba, ir aktualumas pa
sirinktos stities ribose (socialinė, 
mokslinė, religinė, kultūrinė, 
meninė, politinė, sportinė ir t.t.) 
klausimų tikslumas ir sumanu
mas temos ribose.

2. a) Reportažas (galima i- 
liustruoti muzikiniais įrašais, 
kalbų ištraukomis ir pan.)

ib) Minėjimas
L- c) Proginė vienos temos va
landėlė.

Svarstomas a) reportažo temos 
turiningumas, aktualumas ir 
svarba pasirinktos srities (socia
linė, mokslinė, religinė, kultūri
nė, meninė, politinė) ribose ir 
b) temos prbginis pritaikymas. 
Visais trejais atvejais taip pat 
svarstomas turinio sklandumas, 
originalumas, įdomumas ir tech
ninis paruošimas bei atlikimas.

: 3. 60 sekundžių prekybinis 
skelbimas. — (Galima naudoti 
muzikos ir kitus garso efektus.) 

tvarstomas originalumas, efek
tingumas, įtikinamumas, sklan
dumas ir techninis paruošimas.

4. Speciali meninė programa 
(literatūrinė, draminė, muzikinė, 
montažinė arba radiofoninė me
ninė valandėlė). Svarstomas me
džiagos parinkimas, turinio su- 
kpmponavimas, meninis ir tech
nikinis atlikimas.

Skirstant premijas, bus krei-

varde, adresas ir programos per
davimo data. Individualių kon
kurso dalyvių prašoma pažymėti 
vardą, pavardę ir adresą.

Laimėtojams skiriama dovana 
dail. Petro Aleksos specialiai 
konkursui sukurtas Gintarinis 
Margutis. Jury komisiją sudaro: 
Algirdas T. Antanaitis, Dalia 
Bylaitienė, Balys Chomskis, Da
lia Šimoliūnienė ir Rimvydas J. 
Rapšys.

Konkursui skirtų magnetinių 
įrašų prisiuntimo terminas: 1972 
m. balandžio 1 d. Įrašai siunčia
mi šiuo adresu: Margutis, 2422 
W. Marųuette Rd., Chicago, III. 
60629 USA. Premijos bus įteik
tos 1972 m. balandžio 15 d. Mar
gučio sukaktuviniame bankete 
Beverly Country Club patalpose.

Šiuo konkursu norima atžymė
ti Margučio sukaktį ir suteikti 
pelnytą pripažinimą visoms vei
kiančioms lietuvių radijo progra
moms bei radijo mėgėjams. Mar
gučio bendradarbiai, laikyda
miesi neutralumo, skelbiamame 
konkurse nedalyvauja.

Margutis

• Vilniuje išleistas kalboty
ros žurnalo “Baltistica” 7-tasis 
sąsiuvinis (111 psl-, 1,500 egz.). 
Turiny: aktualios baltų, slavų 
kalbų problemos, apžvelgiami li- 
tuanizmai 16 -17 amž. ukrainie
čių gramatikose ir žodynuose 
ir kt.

i prie šio didelio darbo prisidėti 
daugiau šansų ir pagrindo negu Kultūros fondas bent popierių ir 
kietai sukirptam traktatui “Tau-|SPau^ apmokėdamas. Mano gal- 
■ • • •• • va (ir tik mano) rondo daug ski-

' riamų sumų tenka nepalyginant 
mažiau svarbiems reikalams.

Beje, man trijų skilčių pilnai 
pakanka.

,ta ir tautinė ištikimybė”.
Kritika yra būtina. Pozityvios 

kritikos mums labai reikia. Tai 
yra šventas reikalas. Bet kritika 
neturi būti nei piktybinė, nei ci
niška. Nereikia niekint darbo 
vien dėl to, kad ne mes jį atlieka- 
,me. " ’ " I ____

Encyclopedia Lituanica yra di- tuviu-1 dienraštis? Gi skelbimų kai- 
delis dalykas. Man neišeina iš 
galvos leidėjo pastaba: Lietuviš-

Vytauto Mačernio kūrybos 
vakaras Vilniuje

Vilniuje, praėj. metų gruodžio 
mėn. vidury respublikinėje bib-1 
liotekoje įvyko V. Mačernio kū-1 
rybos vakaras. Apie poetą pa
sakojo kritikas Vyt. Kubilius, 
mokslo draugai Pranė Jakimai- 
tienė ir poetas Eugenijus Matu- 
zevičius. Mačernio eiles skaitė 
konservatorijos studentai.

fovistams. Savo 
sto'mėne^o žurnalo laidoj j7no; ^enime Vyillard neartą pa- 
Dovydėno nuotraukos išdėsty
tos net 19-koje didelių puslapių. 
Neseniai fotografas Jonas Do
vydėnas su rašytoju - žurnalistu 
Dennis Ginosi ilgesniam laikui 
buvo nuvykę į neramumų apim
tą Šiaurės Airiją. Ginosi rašė 
savo įspūdžius, o Jonas Dovy
dėnas fotografavo įvykius, nuo
taikas, žmones. Iš tos jų abie
jų patirties dabar “Earth” žur
nale susidarė teksto ir nuotrau
kų viso arti 20 puslapių, kurie 
įvardinti The Irish Revolution. 
Text by Dennis Ginosi. Photo- 
graphy by Jonas Dovydėnas. 
Žurnalą puošia dvylika Jono 
Dovydėno nuotraukų. Vienos jų 
spalvotos, kitos juoda - balta, 
dauguma viso puslapio dydžio.

Prof. Ant. Vasio sukaktis
Istorikas prof. dr. Antanas 

Vasys yra gimęs 1902 m. sau
sio 15 d. Šiemet sulaukia 70 m. 
amžiaus sukakties. Kūrybingas 
ir lietuviškam reikalui gražiai 
pasitarnavęs žmogus. Mokėsi 
Vilkaviškio, Marijampolės gim
nazijose, Seinų kunigų semina
rijoje. 1930 m. baigęs istorijos 
studijas Vyt. D. universitete, 
jas gilino Vienos universitete, 
studijuodamas paleografiją, dip
lomatiką ir Istoriją. Baigė dak
taro laipsniu ir biivo pakviestas

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.

Dėl nuvertinimo JAV do- 
lero kaina už Specialų Rub
lį dabar yra $2.32.

TAI YRA PILNA KAINA. 
Visiškai jokių kitų primokėįi- 
mų.

Galite siųsti kokią sumą 
norite.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530

E U D E I K I S
YC S P. GAIDAS — GERALŪAS F. OAIMID 
L a i d o t u v i ų Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefoias — YArds 7-1741-2

6845 so. vVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-C0NDITI0NED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

PETKUS I
MAPQUETTE FUNERAL HOME

r -TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7 i st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI i
Labai svarbu ! 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greitas pristatymas

SENIAI LAUKIAMI, 
VISAI NAUJI

ZHIGULI VAZ 2101 
US $3275.00 

MOSKVITCH 412 IE 
Liuksusinis modelis

US $3275.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3009.50 
ZAPOROZHETS

ZAZ 966 US $2012.50 
Gaunami labai ribuoti skai
čiai — Tad NELAUKITE — 
Užsakykite DABAR.
BUTAI

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
čių patenkintų klientų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Holland

STEPONAS C. LACK (LACKAffICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills III. Tel. 974-4410

1348

PETRAS BIELIŪNAS
S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfa.vette 3-3572

3807

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

3354

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

3319
JURGIS F. RUDMIN

S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7.1138-1139

1446
VASAITIS — BUTKUS

S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
OO 4-2228
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NELAIMĖS

GARSIŲJŲ LINKSMI 
POKALBIAI

Pikasso apie save
“Mano motina visada saky

davo, kad jeigu būsiu kareivis 
— tapsiu generolu, jeigu kuni
gas — tapsiu popiežium. Aš 
nusprendžiau būti tapytoju ir 
tapau Picasso”.

Laikas ir menas
Pas garsų XIX amžiaus vo

kiečių menininką Mencelį atėjo 
jaunuolis, atsinešdamas savo 
paveikslą.

— Maestro! — pasakė jis. — 
Kur teisybė? šį paveikslą aš nu
tapiau per vieną dieną, o štai 
jau metai, kaip negaliu jo par
duoti.

PO DVIDEŠIMTIES 
METŲ

Prieš dvidešimtį metų 
Sukūdęs toks atėįo.
Po dvidešimties metų
Labai suapvalėįo.

Prieš dvidešimti metų 
Dvimetis sfinužėlis, 
Po dvidešimties metų 
Dabar labai apžėlęs.

Tau davė dolerėlį
NC W C,

Dabar geri Martelį,
Naujų namų rūsy.

Ruošei veikimų platų —
Jau visko to nebėr...
Po dvidešimties metų
Sakai jau, *1 don’t Care.”

Dr. S. Aliūnas Jaunasis ir jaunoji

KUR GAUTI ATGYVENI?
Panevėžio rajono ūkinių pre

kių parduotuvėje.
Pirkėjas:
— Mergužėle, ar dar neatve

žė žibalinėms lempoms stiklų?
— Neatvežė, neatveža ir ne

atveš.
— Kad labai reikia...
Pagalvokit, kažkokios atgyve

nos ieško. Elektra visur švie
čia!

— Pas mus nešviečia, stiklo 
reikia. Dievaži, nors pasižiūrėt 
duokit.

— Eikite į muziejų. Ten pa- 
sižiūrėsit.

MOKYMO REIKŠMĖ
Vasario mėnesį mes vienas 

kitam stengiamės pasakyti tik
rai svarbių pamokymų ir duoti 
nuostabiai žmogaus ir tėvynės 
meilei reikšmingų patarimų. 
Tai, galima sakyti, mokymo mė
nuo. Va, vienas moko mus pat
riotizmo vienoj salėje, kitas ki
toj, tiesiog nuostabiai mes visi 
tampame sklidini patriotizmo, 
nors kuolą imk ir drožk ruskio 
mušti; bet kadangi to ruskio 
pėra, nei tu jo matai, nei ką, 
taigi tą entuziazmą galima su
naudoti ir savo draugų kūlimui.

Nieko nėra patogiau barti 
kaip žmogų bažnyčioj už nusi
dėjimus, bet kas nenueina į 
bažnyčią, tai jis visai negirdi, 
kaip už griekus bara. Gera sa
lėje kalbėti apie tuos, kurie ne
ateina į minėjimą, bet kas ne-

Paštąs, nuolat keldamas kai
ną, moko, kaip apeiti įstatymus, 
gi, kad būtų galima kainas vis 
toliau kelti, politikai moko, kaip 
sukombinuoti pinigų, gi apsitvė
rę ant penkių akrų sklypų savo 
rezidencijas moko, kaip mylėti 
negrą. Sovietų Rusija moko I 
Kom. Kiniją, kad ši tautiečių 
nežudytų, o Kinija moko Mask
vą, kad ši negrobtų tautų ir ( 
neskerstų žmonių, žodžiu, ir 
tarptautinėj arenoj mokymo yra 
apstu.

Taigi, švęsdami įvairias šven
tes ir gaudami įvairių, daugiau
sia neapmokamų pamokų, džiau
kimės, kad galime ir kitus pa
mokyti, nes jeigu mes negalė
tume kitų bemokyti, būtų daug 
sunkiau šioje žemėje papkor- 
nus valgyti. Mokslas ir mokslas

ateina, tai tas ir negirdi, koks lig begalybės, pamokas mėgsta | 
jis yra nupatriotėjęs. Visa ba-į jaunas ir senas, ir visų mūsų 
rimo spaudimą, taip sakant, pa- (didžią didybę baigia prigirdyt 
kelia tie, kurie atėjo. Barėsi, pamokų tvanas. L. P.
kad neskaito laikraščių, bet kas 
neskaito, tai ir nežino, kad jį 
ten bara. Paskaitininkas išrėžia 
prakalbą tėvams, kad šie vaikų 
neatvedė į minėjimą, bet jei jis 
pats būtų savo studentą atgabe
nęs, tai vis mažiau reikėtų ki
tus barti, nes vienu studentu 
būtų daugiau. Kitas bara čia gi
musį kleboną, kad lietuviškus 
paveikslus iš lietuviškos salės iš
gabeno, bet jei barėjas kokį 
nors kartą atgabentų savo vai
ką į lietuvišką parengimą, gal 
tas toj salėj ir nepamatytų to
kio blogumo, kokį mato tėvas. 
Taip sakant, mokyti yra žmo
gaus didelis pašaukimas ir lie
tuviai tokio pašaukimo yra la
bai sklidini.

Kalbėtojai, kaip ir saulėlydis, yra 
patys gražiausi, kai jie iš aukšty
bių nusileidžia žemėn.

Kalbos kertelė

KALBŲ PANAŠUMAS
' /

“Sandaros” š. m. pirmame 
Nr., nepasirašęs kalbų žinovas 
rado, kad tarp anglų ir lietuvių 
kalbų yra daug panašumų.

“Angliškas žodis “ale” ir 
lietuvių “alus” — artimai gimi-

Ir kas šiais laikais nemoko. 
Moko mokytojai, tėvai, kunigai, 
pasauliečiai, moko tėvus vaikai 
ir vaikus tėvai, jaunimą seni
mas ir jaunimas senimą; moko 
aukotojai ir aukų rinkėjai, mo
ko tie, kurie taupo ir kurie iš- 
leidinėja, moko tie, kurie jau 
pradėjo krauti antrą milijoną, 
ir moko tie, kurie krauna pir
mąjį. Moko močiutės, nes nebe
gali duoti blogų pavyzdžių, o 
tik gerus pamokymus, moko 
dailininkas dailininkus ir krlti-

ningi. Angliškas “suit” (drabu
žis) ir mūsiškis veiksmažodis 
“siūti” skamba labai panašiai. 
Žodis “lung” (plaučiai išsitaria 
kaip “langas”. Tokių panašumų 
galėtumėm patiekti tiek ir tiek”.

Kadangi palyginimai yra ga
na įdomūs, tai aš čia norėčiau 
dar vienu labai panašiu žodžiu 
papildyti, būten: Angliškas 
“Cleaner” tai yra bemaž visiš
kai lietuviškas dėl to, kad žmo
gus, valydamas kelnes, turi la
bai daug reikalų su kelnių kly

Grįžęs iš darbo Stukutis pa
sakoja savo žmonai:

— Žinai, baisu, kas dedasi 
Amerikoje: 10 apiplėšimų, aš- 
tuoni automobiliai susikūlė, 10 
užmuštų ir 15 sužeistų, keturi 
namai sudegė, du lėktuvai nu
krito. Didžiausi potvyniai pa
sauly, audros, laivų avąrijos, 
žemės drebėjimai... .....

— Na, tai dar ne viskas, —- 
sako žmona, — mano bulvės pri
svilo.

SUPRANTAMA KALBA
— Leiskite jus palydėti.
— Nachalas!
— Leiskite su jumis pasi

vaikščioti.
— Kuo mane laikote?
— Atsiprašau, aš norėjau jus 

į restoraną pakviesti.
— Juokdarys!.. Reikėjo taip 

iš karto sakyti.
TVIRTAS NORAS

— Sekantį šokį šoksime , mu
du, Danguole!

— Negaliu. Pasižadėjau ki
tam.

— O paskui?
— Palauk, aš supažindinsiu 

tave su labai padoria mergina. 
Mano drauge.

— Nenoriu su padoria. Noriu 
su tavim.

SKYRYBŲ PRIEŽASTYS
Viena turtingos šeimos poniu

tė (misiukė) paprašė teismo 
skyrybų su savo vyru dėl to, 
kad jis su draugais lošdavo po
kerį iš stambių pinigų sumų. O 
kai su žmona namie lašdavo, tai 
tik iš 3 centų.

— Viskas, ko aš norėjau, — 
pasisksundė teisėjui ji, — tik 
to, kad ir aš turėčiau lygią tei
sę su jo draugais laimėti jo pi
nigus.

Kitas vyras iš Texarhana pa
prašė skyrybų dėl to, kad 15 
metų jo žmona vaikiškai su juo 
elgiasi.

— Mielas drauge, — nusišyp
sojo Mencelis. — Jeigu jūs šį 
paveikslą būtumėt tapę metus, 
tai, 
per vieną dieną.

tikriausiai, parduotumėt
SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

— Politika ir automašinos. 
Chicagos “Daily News” kolum- 

i nistas Mike Royko sako, jam 
.esą nusibodę liberalų klišė: “Ar

Nosis ir gyvenimas

Kartą reporteris paklausė Bri- pirktum vartotą automobilį iš 
gitą Bardo, ką ji galvoja apie Richard Nixon?” Royko sako: 
šiuolaikinės plastinės chirurgi- .<BQtų gerai kad tie patya žmo. 
jos galimybes. nįs nora kartą paklaustų, ar

Chirurgas, atsakė Bar- kaa važiuotų automobily su Ed- 
do, — mūsų laikais pajėgus su ward Kennedy”. 
žmogaus nosimi padaryti viską, I
ką tik sugalvos, išskyrus viena: | — Mėgėjai ir profesionalai,
jis negali jai sutrukdyti kištis Kolumnistas Royko Naujųjų 
į svetimus reikalus.

■*— Vyreli, daugiau dėmesio mano 
aprangai, žiūrėk, kaip aš žaviai atro-. 
dau karštose kelnėse.

metų proga pabrėžė: “Aš Nau
jųjų metų proga negeriu, nes 
geria visi mėgėjai, gi aš esu gė
rikas profesionalas.”

— Pinigų persiuntimas, “Nau
jienos” sausio 5 d. rašo: “Bet 
gražiausiai “tarybinės” Lietuvos 
gyventojų nuotaikas ir lietuviš
kų kvislingų pageidavimus Nau
jiems Metams bene bus atvaiz
davęs pradedantis garsėti jau-

|nas poetas Vladas Grybas. Jis, 
aišku, nusinešė didoką sovieti
nių rublių saują. Už šitokius da
lykus komunistai noriai auksu 
moka."

Kadangi poetas jau 1954 m. 
miręs, tai įdomu, ar “Naujie
nos” nepaskelbtų, kokiu būdu 
buvo persiųsti pinigai į aną pa
saulį.

VERTA SKUBĖTI
Viena moteris sako kitai:
— Aš turiu skubiai tau kai 

ką pasakyti, kol dar nesužino
jau, kad tai netiesa.

RANKŲ GROŽIS
Merginos kalba apie rankų 

grožį.
— Ar žinai, ką reikia daryti, 

kad visada būtų baltos rankos?
— Nieko!

PANAŠUMAS
— Tėte, aš įsitikinusi, 

Gustavas tau patiks.
— Ką, jis turi pinigų?
— Kaip jūs abu panašūs! Ly

giai to paties jis klausė apie ta
ve.

kad

*

kąs kritiką, moko Altą Bend
ruomenę, o ši Altą. Neistorikai 
moko istorikus, o nekartografai ( 
kartografus, nugyvenę dienraš-- 
tį, moko, kaip redaguoti, o kiti 
moko vykti šio darbo mokytis 
pas tuos, kurie moka žmogų į 
Sibirą už nieką pasiųsti.

nu, tai jį ir lietuviškai galima 
vadinti “klyneriu” arba net 
“klynorium.”

F. K. Arčia ma

ANDRULIS IR KURASHVILI
Gruzinas Merab Kurashvili, 

nenorėdamas grįžti į tarybinį 
Sovietų Rusijos rojų, persipiovė 
amkas ir gerklę, — tarė vienas 
amerikietis.

— Keistas žmogus, — nuste
bo liberalas.

Bet čia priėjo Kindžiulis ir 
tarė:

i — Ir komunistas Vincas And
riulis būtų persipiovęs gyslas, 
jeigu jo nuo deportacijos į so
vietinę Lietuvą nebūtų išgelbė
ję įvairūs susidarę komitetai.

Tokius gana linksmus švenčių 
sveikinmus gavo daugybė tsutie- 
žių iŠ pavergtos tėvynės. į

“Rodos pati plunksna brėžia 
žodžius, nepaisydama išgleru- 
sios galvos kontrolės”.

Jonas šoliūnus i

GROŽIS JR PLONUMAS
Vienas pilietis aiškina kitam:
— Aš nesuprantu, kodėl mo

deliai būna ploni, kodėl moterys 
nori būti plonos, kai tuo tarpu 
aš buvau Italijoj ir nemačiau 
jokios moters statulos, kuri bū
tų tik skūra ir kaulai.

STORIS IR GAZOLINAS
Stora moteriškė eina gatve 

Cicagoj ir ją sutrenkia Volksva- 
genas. Priėjęs policininkas klau
sia:

— Man atrodo, tu užkliudei 
tą storą moterį?

— Gal 
tiko, aš 
pro šalį,

— Tai

būt, bet nieko neatsi- 
negalėjau pravažiuoti 
ji buvo per stora, 
kodėl negalėjai apva

žiuoti aplink? — paklausė.
— Neturėjau mašinoj 

gazolino.
GERAI IR BLOGAI

SĖKMINGAS SŪNUS
Mano sūnus dirba žmonijos 

labui svarbų darbą — giriasi tė
vas, — jis pasaulio sveikatai1 at
lieka nuostabius darbus.

— Ką jis veikia? — klausia 
pažįstamasis.

— O, jis yra šiukšlių išvežio- 
tojas.

— Rupūžė ir gyvatė pasaulio 
ekonomijoje yra tobulai sutvar
kyta.

K. K. Baras
*

— Atsimintina, kad Bernard 
G. ir Janett Tohls nėra tik pa
tinas ir patelė, kurie gyvena tik 
savo malonumui.

A. Razutis

Muziejuje
Pilietis:
— Kur čia sudėti žibintai, se

nų laikų liktamos, žibalinės 
lempos?

Muziejaus darbuotoja:
— Ten negalima....................
— Kodėl? Pasižiūrėti norė

jau...
Muziejaus darbuotoja:
— Vakar mane moterėlė taip 

pat prašė pasižūrėti... Paskui 
vos stiklo neišnešė. Už rankos 
pagavom. Sako, pasigailėkit, vi
sas rajono parduotuves apėjau 
— negavau. Čia vienintelė vieta.

“Vastiečių Laikraštis”

— Modernios mergaitės būdo 
negali spręsti iš apsirengimo, 
nes ji nešioja per mažai dra
bužių.

*
— Maža to, kad dabartiniai 

džentelmenai autobuse sėdi, kai 
moteris stovi, tuo pat metu jie 
dar ir flirtuoja su ja.

«
— Ir pjesėje, ir salėje buvo 

daug tuščių vietų.
*

— Yra žmonių, kurie galvo
ja, kad bus šviesiau, jeigu žva
kę uždegsi iš abiejų galų.

*
— Pelė ir patamsy į spąstus 

kelią suranda.

Posmai iš rašytinos

Pavargęs žurnalistas tikisi atsi
gauti šj šeštadienį įvykstančiame 
žurnalisttų baliuje.

Dail, J, Paukštienės piešinys

tiek

Susitiko du seniai nesimatę 
draugai.

— Kur buvai prapuolęs?
— Vedžiau.
— O, tai puiku!
— Ne, žmona labai blogo bū

do.
— O, tai blogai!
— Ne, ji labai turtinga.
— O, tai puiku!
— Ne, visas turtas tik 

jos vardo.
— O, tai blogai!
— Ne, ji man užrašė savo 

gražų namą.
— O, tai puiku!
— Ne, namas pereitą savaitę 

sudegė.
— O, tai blogai!
— Ne, ji tuo laiku buvo na

mie.
PAGUODĖ

ant

apimtąStiuardesė ramina
baimės keleivę:

— Neverta taip jaudintis, 
madame. Dar nebuvo atvejo, 
kad lėktuvas negrįžtų į žemę.

— Kartais nusibosta būti pa
klydusia avim.

R, Raslavičienė

Balta snaigė vijo snaigę — 
Traktorių apsnigti baigė, 
Tik ką varęs plačią vagą — 
Traktorius sniege prasmego.

Ir Anuprui bepaliko 
Atgabenti čia vainiką, 
Kaimo pensininkų pintą
Ir aštriais spygliais dabintą.

(Valst. laikraštis)

NUOSTABUS RESTORANAS
Pavakary, kai visi darbai už

baigti, mūsų kontoroje papras
tai darosi nuobodu. Ir todėl sy
kį mes nutarėme: kiekvienas tu
rime papasakoti po kokį neįtikė
tiną atsitikimą. Kas tokiu atsi
tikimu suabejos, tas pasakoto
jui išpirks vakarienę!

Adinio ir Sykzuobo pasakotie
ji nutikimai buvo jau girdėti, ir, 
kai atėjo mano eilė, klausytojai 
nesivaržydami žiovavo.

— Yra toks restoranas, — 
pradėjau aš.

— Rado naujieną! — ironiza
vo Adinis.

— Kurio neuždaro tuoj po vi
durnakčio. Tame restorane nė 
vienas Staliukas nėra ginkluo
tas užrašu “Neaptarnauja”.

— Jūs nespėjate nė atsisėsti, 
kai oficiantas jau čia, ir klau
sia, ko pageidaujate, — šaipėsi 
Sykzuobas.

— Tikrai taip!
— Tu tikriausiai buvai ten 

kartu su kokiu viršininku? — 
dalykiškai klausė Adinis.

— Jokio viršininko nebuvo,

— paaiškinau. — Tame restora
ne taip aptarnauja visus sve
čius.

— Pasakok toliau! — klausy
tojų susidomėjimas pastebimai 
didėjo.

— Įeinant į salę, mus nuste
bino maloni atmosfera, skonin
gas įrengimas, nerėkiančios spal 
vos ir švelni muzika.

— Restorane buvo ir baras. 
Galima buvo išgerti ir truputį...

— ir po dvidešimt penkis gra
mus?

— Taip! Be to, galima buvo 
ir visai negerti! Kai mes užsa- 
kėm kavos, oficiantas šypso
josi.

— Ką? šypsojosi? Ar tu lai
kai mus kvailiais? Mes netikimi
— šaukė kolegos vienas per ki
tą.

— Valio! Tokiu būdu pirkai
te man vakarienę?

— Mielai! — atsakė kolegos.
— Bet tik tame restorane, kur 
viskas taip bus, kaip pasakojai!

“Šluota”

Atvažiavo Laurinčiukas
Ir pradėjo taip šnekėt:
— Brežnevas kitaip jau suka, 
Nužno Vilkui netikėt.
— Ja litoviec iš Sojūzo 
Pasakysiu abelnai, 
Neklausykit jūs pilvūzo, — 
Pono žodžiai — pelenai.
Klausos galvos, pilnos šieno, 
Wink von oben matos jiems, 
Suka vyrai savo ienas 
Ir dar moja sekt kitiems.
Tant bien que mai visą būrį 
Jie surinko asilų
Ir pradėjo pūst kultūrą 
Broliams iš visų galų:
— Proszę pana, sprawa taka, 
Mes negalim kur katras
Eit be kelio ir be tako, 
Ir bambino tai supras.
— The allmighty dollar mūsų, 
Sako, greit visai pražus,
O raudonas rublis rusų 
Dar toks jaunas ir gražus.
Zdies diplomų nepažįsta, 
Pasakysiu atvirai,
Ten pagerbia net statistą 
Ir apmoka dar gerai.
— Tinge-Tangel, brauc uz

Rigu...
Gaudeamus igitur...
Ten gyvensim vėl iš knygų, 
Būdiet votka ir kitur.

P. EUėnas

■

Modemus sniego senis
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