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Kertinė paraitė
O KUR DINGO VYSK. VALANČIUS?

JONO JURAŠO LIUDIJIMAS PRIEŠ TIRONIJA

Paskelbti ar nepaskelbti ofi
cialiai Valančiaus ir Čiurlionio 
metais, 1975-tieji vis tiek praei
na jų abiejų ženkle: salės pilnos 
minėjimų, akademijų, koncertų, 
spaudoje mirgėte mirga straips
niai, nuotraukos, paveikslai. Iš 
tikrųjų gi ir Valančius, ir Čiurlio
nis šiemet minimomis sukakti
mis tiesiog beveik neatskiriamai 
vienas su kitu susisiekia, kaip tos 
pačios lemtingos estafetės nešė
jai lietuvių tautos istoriniame ta
ke. Tik Valančiui skirtasis nuo
tolis ir jo prasmė buvo pabudin
ti ir įdiegti savisąmonę kitų jau 
mirštančia laikomai lietuvių 
tautai, o Čiurlioniui tekęs estafe
tinis etapas turėjo jau ne vien 
saviškiams, bet ir visam pasau
liui prakalbėti gyvosios lietuvių 
tautos kūrybiniu balsu. Prasmin
gai ir simboliškai tad, 1875 me
tais mirdamas, Valančius tą 
šventąją estafetę nešti ateitin 
tarytum perdavė tais metais gi
musiam Čiurlioniui. Todėl laisva
jame pasaulyje ir Valančius, ir 
Čiurlionis abudu lygiai minimi, 
abudu tautos kelyje neatskiria
mi, kaip labai tolimų distancijų 
estafėtės nešėjai.

Kitaip yra okupuotoj Lietuvoj. 
Tiesa, Čiurlionis ten plačiai ir 
pagarbiai minimas ne vien pa
vergtųjų širdyse, bet ir viešumo
je. Okupantas teikėsi šitai leisti, 
nors bolševizmo tarnai ne kartą 
patį Čiurlionį ir jo kūrybą pra
eityje yra niekinę ir biauroję. 
Kad teigimas nebūtų tuščias, štai 
pora ištraukų iš paminklais ir 
garbe vainikuotųjų autorių. Pet
ras Cvirka kada'se M.K. Čiurlio
nio galeriją Kaune pavadino 
kapinynu, “kurį taip saugo savo 
mistiška, pūvančia, nesveika 
dvasia visų aukštinamas Čiurlio
nis” (Trečias Frontas, 1931 m. 
Nr. 4 ,40-41 psl.). Petro Cvirkos 
Išpuolį prieš Čiurlionį tuoj pat 
parėmė dabartinis akademikų 
akademikas Kostas Korsakas, ne 
vien savo, bet ir ‘‘aktyvistų” ra
šytojų vardu rašydamas: “Visi 
solidarizuojant su P. Cvirkos 
nuomone. Aktyvistų rašytojų ko
lektyvas, pripažindamas Čiurlio
nio reikšme mūšy buržuazinei

inteligentijai ir sutikdamas, jog 
tiek Čiurlionio gyvenime, tiek jo 
kūryboj — subjektyvine prasme 
—būta tikro idealizmo, vis dėlto 

yra tos nuomonės, jog Čiurlionis 
— nesveikos, mistiškos, reakciŠ- 
kos dvasios ‘genijus’ ” (Trečias 
Frontas, 1931 m. Nr. 5, 29 psl.).

Kodėl šiandien Čiurlionis rusų 
ir bolševizmo dvasiškai niokoja- 

. moj Lietuvoj vis dėlto leidžiamas 
gerbti ir minėti, gal tikslaus at
sakymo ir neverta ieškoti. Tur 
būt, jis jau per daug didelis Visu 
pasauliniu pločiu, kad lengvai 
galima būtų jį nuslėpti? Tokioj 
situacijoj okupantui gal net pa
ranku prieš pasaulį suvaidinti 
lietuvių tautinės kultūros globė
jo rolę, nusivejant Čiurlionio 
darbų parodą net į Maskvą? 
Kaip ten bebūtų, išeivijos lietu
viai nuoširdžiai džiaugiasi, kad 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje Čiur
lionis buvo išskirtinai pabrėžtas, 
buvo pasididžiuota jo kūryba.

Visa! kas kita su Valančiumi. 
(Gerai dar, kad suskubta 1973 
metais išleisti jo raštų dvitomį. 
Vėliau — jubiliejiniais metais tos 
“dovanos” iš okupanto būtų jau 
nebesulaukta). Tėvynėje vysk. 
Motiejaus Valančiatus šimto me
tų mirties sukaktis praeita net ne
mirktelėjus: nei viešų minėjimų, 
nei straipsnių svorio spaudoje, 
lyg tokio žmogaus lietuviui tau
tos istorijoje nė nebūtų buvę. Ir 
čia mums visai suprantamas ru
siškasis įtūžis prieš Valančių. Čia 
jau jokių klaustukų, kaip Čiurlio
nio atveju, negali būti. Okupan
tui čia yra lengviau “apturėti 
sarmatą” prieš lietuvių tautą ir 
pasaulį dėl Valančiaus sukaktu
vinių minėjimų draudimo, negu 
“kęsti” pagarbų ir viešą jo prisi
minimą. Rusas okupantas lig 
šiol didžiajam vyskupui negali 
atleisti už daug ką. Labiausiai už 
tas injekcijas, kurias vyskupas 
Valančius įleido lietuvių tautos 
kūnan, kada Vilniun atsiųstasis 
Muravjovas Korikas jau laukė 
lietuvių tautos širdies paskutinio 
suplazdėjimo arba bent visiškai 
rusiško kraujo transfuzijos. O 
Valančiaus tautinių, religinių ir 
doriniy injekcijy pažadinta tau-

Redakcijos pastaba. 

Skaitytojams čia pateikiame visą tekstą 
Jono Jurašo liudijimo tarptautiniame 
Sacharovo vardo tyrinėjime Kopenha. 
goję. Tyrinėjimo posėdžiuos dalyvavo 
{vairių kraštų politinių, kultūrinių ir 
visuomeninių sričių žinomi asmenys. 
Autentiškais liudininkų parodymais no
rėta nustatyti žmogaus teisių pažeidi
mo fakus Sovietų Sąjungoje. Liudyti 
buvo pakviesti ir lietuviai: Simas Ku
dirka Ir Jonas Jurašas. Tyrinėjimų se
sijoje Jono Jurašo liudijimas lietė la
biausiai visos lietuvių tautos persekio
jimo klausimą. Tyrinėjimų posėdžiai 
Kopenhagoje vyko spalio 17-19 d. Jiems 
savo liudijimą raštu Jonas Jurašas jau 
buvo {teikęs iš anksto. Iš Muencheno 
redaktoriui spalio 3 d. rašytame laiš
ke, be kita ko, jisai sako: “Esu pa
kviestas j Kopenhagą būti liudininku 
Sacharovo sesijoje, esu jau pasiuntęs 
savo pranešimą, kuris buvo labai šiltai 
ten priimtas ir žadama išspausdinti 
keliomis kalbomis bendroje tos sesijos 
dokumentacijos knygoje”.

Tegu šiandien ant teisingumo ir 
objektyvumo dvasia besivadovau
jančio Tarptautinio akademiko A. 
D. Sacharovo vardo tyrinėjimo 
svarstyklių bus padėti liudijimai 
apie visos tautos persekiojimus — 
tik mažytė dalelė didelės karčios tie
sos apie dešimtmečiais trunkančią 
trijų milijonų valstybės ir tautos 
priespaudą, okupaciją ir genocidą.

Štai jau 35-ri metai sovietinis re
žimas visa savo propagandos jėga 
mėgina nuslėpti nuo pasaulio sąži
nės tiek prievartinio Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos —užgrobimo faktą, tiek ir iš 
to išplaukiančias pasekmes: teroru, 
jėga ir klasta palaužti tautų lais
vės ir tautinės nepriklausomybės va
lią.

šiandien iš šitos katedros, kurios 
skelbiama tiesa, viliamės, ne
nuskambės tyruose, dera priminti, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybingumo kapas buvo iškas
tas 1939 rugpiūčio 23, kai slap
ta Ribbentropo-Molotovo sutarti
mi buvo sudarytas sąmokslas pasi
dalinti įtakų sferomis. Tuo pačiu 
buvo sulaužyta nepuolimo sutartis, 
kurią Tarybų Sąjunga pasirašė su 
Lietuva 1926 spalio 26 ir kuri po
pieriuje galiojo iki 1945 m.

Dar 1939 spalio m. Maskva pa
reikalavo įvesti Lietuvon 30.000 sa
vo karių ir įrengti karo bazes ne-

ta pašoko ir nubloškė per anks
tyvus savo duobkasius. Tų vys
kupo injekcijų poveikis dar ir 
šiandien, jau daugiau kaip po 
šimto metų, tautoje gyvai atsi
liepia, turint mintyje vien tik 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” le'd'imą, kaip analo
gišką Valančiaus knygnešinio 
užmanymo pakartojimą ir tąsą.

Argi už visa tai okupantas gali 
dovanoti Valančiui ir leisti pa
garbiai minėti jo vardąl Tačiau 
tikime, kad dėl tokio įsibrovėlių 
atšiaurumo Valančiaus var
das dar labiau žėri kiekvieno lie
tuvio širdyje, nežiūrint, kur jis 
bebūtų — išeivijoje ar tėvynėje. 
O kaip ir ar iš viso bus prisi
minti po šimto metų vardai šių 
dienų muravjovų ir tų nelaimin
gų saviškių — šimtaprocentinių 
kvislingų — praradusių valančiš
kus ir čiurlioniškus žmogaus oru
mo bruožus...

k. brd.

Trys lietuviškieji kryžiai Daytono mieste, Ohio valstijoje. Jie pastatyti, pagerbiant Lietuvos kankinius už tikėjimą ir 
tėvynę, taipgi prisimenant okupanto sunaikintus kryžius Trijų kryžių kaine, Vilniuje, pakartotinai naikinamus Kry
žių kaine, Jurgaičiuose, ir kitur pavergtoje Lietuvoje. (Lietuvių foto archyvas)

va jos saugumo tikslais.
1940 birželio 14 sekė Molotovo 

ultimatumas sufabrikuotų kaltini
mų dviejų sovietinių karių dingi
mo dingstimi, reikalaujant perduoti 
teismui Lietuvos vyriausybės narius, 
sudaryti naują vyriausybę ir įsileis
ti papildomus sovietų kariuomenės 
dalinius į svarbiausias krašto vie
tas. Pasiūlytąsias kandidatūras 
Maskva atmetė, atsiuntė savo vice- 
komisarą Dekanozovą.

1940 birželio 15 Lietuvos sieną 
peržengė 12 divizijų (250.000 ka
rių). Dekanozovas paskyrė prem
jeru savo statytinį Justą Paleckį, pa
leido visas politines partijas, užda
rė visus laikraščius, visuomėnines, 
kultūrines ir tikybines organizacijas. 
Vienintelė legali liko kompartija, iki 
tol neturėjusi daugiau kaip 700 na
rių — daugiausia ne lietuvių tau
tybės.

Liepos 14 paskirti seimo rinkimai 
virto lietuviams pirmu ir nenykstan
čiu sovietinio rinkimų farso pavyz
džiu: devynios dienos pasiruošti, 
kandidatų tiek, kiek vietų, o treje
tą dienų prieš rinkimus masiškai 
suimti ir išvežami vadovaujantys 
lietuvių tautos asmenys. Paraly
žiuotos Lietuvos kariuomenės vy
riausiuoju vadu tampa svetimos ša
lies pilietis (F. Baltušis-Žemaitis).

1940 liepos^ marionetinis sei
mas paskelbė Lietuvą “sovietine so
cialistine respublika” ir antrąja re
zoliucija kreipėsi į Maskvą su pra
šymu įjungti Lietuvą į SSSR sudė
tį.

Panašūs dalykai tomis dienomis 
vyko Latvijoj ir Estijoj.

Krašte kilo gaivalinga rezistenci

jos banga, platinami atsišaukimai, 
raginantys nebalsuoti ir t. t. Sukilė
lių vėliau paimti NKVD dokumen
tai liudija tautinio pasipriešinimo 
apimtį (plg. Kersteno komisijos me
džiagą, pateiktą JAV Kongresui 
1954).

Susikūrė Lietuvių aktyvistų 
frontas (LAF) — visą rezistenciją 
vienijanti jėga, susitelkusi dviejuose 
universitetiniuose židiniuose —Vil
niuje ir Kaune.

1941 birželio 23 prasidėjo visuo
tinis sukilimas, siekiantis paliudyti, 
kad Lietuvos aneksija buvo galingos 
valstybės prievartos ir agresijos ak
tas prieš taikingą vakarinį kaimyną. 
Sukilėliai užėmė valstybės radiofo
ną, šimto tūkstančių kovotojų var
du prabilo sukilėlių vadas Levas 
Prapuolenis. Apie keturi tūkstančiai 
žuvo, kovodami už laisvę, šešias 
savaites išsilaikė profesoriaus Am
brazevičiaus vadovaujama Laiki
noji Vyriausybė.

Kovos už savo laisvę pavyzdžiu 
mūsų amžiuje laikytinas Lietuvos 
partizanų sąjūdis pokario metais — 
nuo 1945 iki 1952 imtinai. Šiame 
nelygiame žudiškame kare, lietu
vių apskaičiavimais, žuvo ne ma
žiau kaip 30.000 partizanų, paau
kojusių savo gyvybę už krašto atei
tį. Trys tarpsniai žymi Lietuvos par
tizanų karo dydį ir apimtį:

I. — iki 1946 pavasario, kai ma
siniame ginkluotos kovos sąjūdyje 
reiškėsi trys stambiausios' pogrin
džio kovos organizacijos: “Geležinis 
vilkas”, “Kęstutis” ir“LLA” (Lie
tuvos laisvės armija);

II. — nuo 1946 iki 1949 — BDPS 
(Bendrojo demokratinio pasiprieši

nimo sąjūdis);
III. — nuo 1949 iki 1952 m. — 

LLKS (Lietuvos laisvės kovų sąjū
dis).

Lietuviai tiki, jog kada nors Is
torijos teismas išneš savo nuospren
dį okupantams ir paskelbs Šito 
karo nežinomų aukų vardus, 
tų, kuriuos sugaudė miškuose, su
šaudė valstybės saugumo žeminėse, 
išdavė melui, gėdai ir užmiršimui. 
Nors 1952-tieji laikomi aktyvaus są
jūdžio pabaiga, tačiau sunku pasa
kyti, kiek jis dar tęsėsi, nes pati re
zistencijos dvasia pakeitė savo pavi
dalą, ėmė reikštis naujomis lytimis, 
vis giliau skverbėsi į tautos gyveni
mo gelmes. J956 m. sovietinė val
džia paskelbė amnestiją, žinodama, 
kad pagrindinė sąjūdžio jėga sunai
kinta nelygioje kovoje, dezorga
nizuota infiltruotų agentų, provo
katorių ir išdavikų dėka, o tauta 
pavargo, netekusi paramos ir vilties. 
Bemiegės naktys ir neramios dienos, 
rūkstantys miško kovų gaisrai ir 
miestų aikštėse pūdomi lavonai ne- 
pasidavusiems įbauginti padarė sa
vo. Net 1948 m. į užsienį prasiver
žę partizaninio sąjūdžio pasiuntiniai 
nepajėgė prikelti iš sustingimo Va
karų, susižavėjusių sovietų per
gale. Kam ta beprotiška kova? Te
gyvuoja galiūnai, testiprėja nugalė
tojai, tegu tik jie mūsų neliečial

Tarp skliaustelių: 1970 m. Šir
vintų rajone, Šešuolių bažnytkai
myje, valstybės saugumo organai 
išaiškino Henriką Kajotą, kuris 26- 
rius metus slapstėsi savo motinos 
name. Ne džiunglėse, kaip tas japo
nų kareivis, bet Rytų Europos vi
dury!

Šitas ekskursas į netolimą praei
tį mano parodymuose iškilo vienin
teliu tikslu — paliudyti, kaip ir ko
kia kaina Lietuva, kaip ir visas Pa- 
baltijys, “savanoriškai” įstojo ] 
SSSR sudėtį. Jei laikas leis man, 
mėginsiu savo anaiptol nepilnais 
parodymais atversti antrąją medalio 
pusę, kurios neparodo sovietinė pro
paganda, mėgindama įtikinti leng
vatikius žmones, ką gero mano ma
žajam kraštui padarė krauju per
sunktas socializmas.

Toks užmojis viršija vieno liudi
ninko jėgas. Neužtektų nė viso ko
lektyvo, jeigu toks stebuklu atsiras
tų mūsų išsklaidytoj, suskaldytoj 
visuomenėj, per trumpą laiką su
rinkti ir suregistruoti prieš visą tau
tą įvykdytus nusikaltimus. Jie rū
pestingai slepiami, klastojami, o už 
menkiausią mėginimą atskleisti tie
sos kruopelę po storu melo klodu 
žmonės negailestingai baudžiami. 
Betgi, kaip sako rusų kritikas A. 
Belenkov, “istorijos kurmis rausia
si nepastebimai”. Tokio istorijos 
kurmio vaidmens Lietuvai naudin
giausiu būdu ėmėsi Katalikų Baž- 
nyčir su didžiule ir neįveikiama ti
kinčiųjų bendrija.

Šiemet kovo mėnesį sukako treji 
metai, kai pasirodė pirmasis savo
mis priemonėmis leidžiamos “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
pirmasis numeris. Šis pogrindžio lei
dinys per trejus savo gyvavimo me
tus tapo maksimalaus objektyvumo 
ir nūdienos dokumentu, išreiškian
čiu totalistinio režimo smarkiai var
žomos tautos dvasią ir nuotaikas. 
Lietuviškoji kronika eina rusų “Da
bartinių įvykių kronikos”, tiesos 
varpu skambančių A. Solženicino 
knygų pėdomis ir drauge su jomis 
liudija atgimusį tikėjimą liesos Ir 
teisingumo pergale. “LKB Kronika” 
eina toliau, nors valdžia mėgina ko
laborantų rinkomis ją iš vidaus su
žlugdyti. Nepakeltu tonu registruo
jami faktai virsta viitingiausių ži
nių šaltiniu apie tai, kaip ir kokias 
būdais vedama kova prieš Katalikų 
Bažnyčią, kaip prievartaujama sąži
nės ir įsitikinimų laisvė, kaip slo
pinamos pagrindinės žmogaus tei
sės, kaip spaudoje, paverstoje reži
mo monopoliu, siautėja cenzūra, Ir 
viso to išdavoje, kaip faktiškai vyk
domas lietuvių tautos genocidas.

“LKB Kronikos” Nr. 15 patalpin
tas toks pranešimas:

“Tarybinė valdžia, pasitelkusi 
Baudžiamąjį kodeksą ir Valstybės 
saugumo komitetą, nori sunaikinti 
ne tik “LKB Kroniką”, bet ir pačią 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Ta
čiau mes, Lietuvos katalikai, esame 
pilni ryžto, Dievui padedant, kovoti 
už savo teises. Mes dar norime ti
kėti, jog tarybinė valdžia supras da
ranti didelę klaidą, remdama ateis
tų mažumą, o katalikų mases nu
statydama prieš save”. (Asmeniš
kam pokalby LK PCK sekretorius 
man pareiškė, kad 71 proc. Lietu
ves jaunimo atlieka tikybines apei
gas — J. J.).

“Mes, Lietuvos katalikai, pra
šome savo brolius išeivijoje ir visus 
Lietuvos bičiulius pasaulyje infor
muoti plačiąją visuomenę ir tautų 
vyriausybes apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje”.

“LKB Kronika” skelbia savo skai
tytojų laiškus. Viename jų sako
ma:

(Nukelta I 2 peL),
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“Neseniai sužinojome apie biolo
gijos mokslų daktaro Sergiejaus Ko- 
vajįęyp areštą fįėl “J-KB Kronikos” 
Mes, Lietuvos katalikai, meldžiame 
Djeyą šiam mokslininkui fizinės ir 
dvasinės stiprybės. Šiandien pasau
liui gyvybiniai reikia meilės. Jėzus 
Kristus yra pasakęs: “Nėra didesnės 
meilės kaip gyvybę už draugus ati
duoti” (Jon. 15, J3). Jfkime, 
kad S. Kovaliovo ir kitų aukos ne 
veltui”.

“Mes lenkiame galvą prie! aka
demiką Andriejų Sacharovą, kovo
toją už žmogaus teises Tarybų Są 
jungoję, p jo asmenyje —-prieš vi
sus geros valios rusų intelektualus. 
Jie sayo drąsą ir auka privertė mus, 
Lietuyps katalikus, naujai pažvelgti 
j rusų tautą. Jų auka reikalinga vi
siems ujamiems tarybiniams žmo
nėms, ji reikalinga ir Lietuvos ka
talikams”.

“Mes širdingai dėkojame didžia
jam rusų rašytojui Aleksandrui Sol- 
ienieinui už Šiltus žodžius lietu?, 
viams ir 'už Lietuvos reikalų gyni
mą. Tūkstančiai lietuvių, ypąč bu
vusių Gulago salyno piliečių, mel
džia Aukščiausiąjį jam palaimos”.

“LKB Kronika” pastoviai skelbia 
persekiojamų ir KGB tardomų ne 
tik pž religinius įsitikinimus asme
nų sąrašus. Katalikų Bažnyčia sa
vo pogrindiniu spaudos organu ta
po vieninteliu patikimu informaci
jos šaltiniu. Neatsitiktinąi su tokia 
įnirtinga neapykanta KGB mėgina 
iš šaknų sunaikinti “LKB Kroni
ką”. Areštų ir kratų bangos, ban
dymai šią rezistencijos formą iš vi
daus kolaborantų rankomis sužlug
dyti, drakoniškos bausmės už kroni
kos platinimą —viskas naudojama. 
Laimei, kol kas nesėkmingai. Sun
ku suprasti, kuo remiasi šio darbo 
sėkmė. Veikiausiai jo teisumu ir ti
kėjimu.
,:“LKB Kronika” surenka žinias iš 
pačių tolimiausių Lietuvos kampe
lių ir informuoja -savo skaitytojus 
apie atskirų pareigūpų ar valdžios 
dfganų padarytus teisės pažeidimus 
ir; gindama sąvo teises teisėtumo 
dvasia, griežtai laikosi sovietinės 
jstatymdavystės ir konstitucijos ga
rantuotų teisių.

“LKB Kronika” drąsiai gynė ku
nigus A. Šeškevičių, J. Zdebskį, P. 
Bubnį, nuteistus už tikybos moky
mą ir vaikų katekizavimą. Visuo
menės akyse buvo nuteistas ne kul
to tarnas, kaip to norėjo valdžia, bet 
bažnyčios persekiotojų nesiskaity
mas su įstatymais ir jų savivalė, 
nes kunigai visada savo veiksmuo.e 
vadovaujasi sąžinės balsu ir tėvų 
prašymu.

Lietuvos kunigams draudžiama 
atlikti savo tiesiogines pareigas mo
kyt- vaikus, juos katekizuoti, lanky
ti ligonius ir mirštančius ligoninė
se, dalyvauti laidotuvėse. Už visa 
tai skiriamos griežtos bausmės, 
o faktiškai konstitucijos garantuoja
ma sąžinės laisvė paverčiama beveik 
pogrindžio veikla. Lietuvos Bažny
čią, tautinės favimonės tradicinė 
tvirtovė, atsidūrė pirmųjų krikščio
nių, suvarytų į katakombas, padė
tyje. Bet jie žino, kad tikėjimas šia- 
me krašte nesunaikinamas, o prie
varta jį tik stiprina.

Be kompartijos ir KGB žinias ir 
sutikimo Lietuvoje negulima stoti 
į dvasinę seminariją. Apie tai liu
dija Jjy los Nr. 345 teisiamojo Vir
gilijaus Jaugelio kalba. Beje, V. J au
gelis už savo drąsų žodį teisme, 
už atsisakymą duoti parodymus ir 
tvirtą tikėjimą buvo patalpintas 
bendrojo režimo stovykloje su kri
minaliniais nusikaltėliais, kurie jį 
sumušė iki sužalojimo. Jis — ligo
nis, kaip spėjama, sergąs vėžiu, bet 
negali pasitikėti kalėjimo gydytojais 
ir būti jų operuojamas. Žinios iš la
geriu įspėja, kad V. Jaugelis neišgy
vens iki bausmės galo 1976 pi-

LĮetnvoje draudžiamą gaminti, 
spausdinti ir platinti tikybinio turi
nio knygas, brošiūras, laikraščius. 
Koletas oficialių leidinių juokin
gais tiražai? jokiu būdu nepate.tri
na tikinčiųjų poreikių, o didžioji 
Šyentęjo Rašto ir Maldyno egzemp- 
liorįų dąlis atsidūrė Vakaruose pro
pagandiniais tikslais.

Mėginusieji saviveiklinėmis prie
monėmis šią spragą užpildyti ti
kintieji buvo griežtai nubausti. 1974. 
IX.3 teismui buvo perduota byla 
Nr. 345 už maldaknygių ir religi
nės literajūros gaminimą ir plati
nimą. Aštuonerius metus gavr !’. 
Plunipa-Pluira, 4 metus — P. Pet
ronis, 2 metus — V. Jaugelis, vie
nerius metus — J. Stašaitis. (As
meniškai buvau liudininkas, kaip 
pagal KGB skambutį buvo atlei
džiami žmonės, net nesistengiant 
jrodyti jų kaltės, už senos malda
knygės perfotografavimą).

Lietuvoje neleidžiama remontuo
ti ęenų bažnyčių ir statyti naujų. 
Daugelis iš seniai pastatytųjų už
darytos, paverstos sandėliais, ateiz
mo muziejais, kultūras įstaigomis. 
(Klaipėdoje po daugiamečių tikin
čiųjų pastangų Maskva buvo lei
dusi parapijiečių lėšomis pastatyti 
bažnyčią, Po to, kai jį buvo pastaty
ta neįtikėtinų pastangų kaina, 
mięsto valdžia bažnyčią atėmė die
ną P9 jos,pašventįnimopirją paver
tė .filharmonijos' salę. Mięstę> gyven
tojai iki,. šiandien . boikotuoja 
tą “kultūros įstaigą”). Nuo veikian
čiųjų parapijų, lupami žymiai di
desni. mokesčiai, pavyzdžiui, už 
elektros naudojimą plėšiama dvigu
ba kaina.

Planingai naikinami paminklai 
ir tikybinio turinio tautinės relikvi
jos, net jei jie meniškai vertingi. 
Visa Lietuva praeityje buvo nusėta 
išpiaustytais kryžiais ir unikaliomis 
skulptūromis. Iš lietuvių liaudies 
skulptūrų išaugo visa profesiona
laus plastinio meno kryptis. Orga
nizuoti komjaunuolių žygiai pa
šalino nUo gimtosios žemės veido 
ištisų kartų kūrybą. Atskiri 
egzemplioriai užsklęsti mažai priei
namuose muziejuose arba atiduoti 
plėšikiškam išgrobstymui. Įsidėmė
tina Kryžių kalno prie Šiaulių isto
rija. Čia po sukilimo, kurį numal
šino caro valdžia 1863-4 m., kazo
kai suvarė koplyčion sukilėlius ir gy
vus užkasė žemėn. Nuo to laiko ant 
iškilusios aukštumos žmonėm per 
šimtmetį. nešė .ant pečių didžiulius 
meniškus kryžius, pažymėdami 
taip ir kruviną savo tautos kelią. 
Bet 1961 m. vidury, vieną naktį, at-
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Mirties tema Vidos Krištolaitytės kūryboje
Vėlinių — mirusių prisimini

mo proga šios dienos “Draugo” 
kultūrinio priedo puslapius dau
giausia iliustruojame dail. Vidos 
Krištolaitytės dailės darbais, su
kurtais mirties temomis.

Dailininkč Vida Krištolaitytė savo- studijoje, New Yorke.
Nuotr. Ged, Naujokaičio

Aukos procesija (metalo raižinys, 1975)Vida Krištolaitytė

vykę rusų kariai sunaikino keletą 
tūkstančių kryžių. įsakymą sunai
kinti kryžius davė Ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotoja drg. Dir- 
žinskaitė - Piliušenko. Tačiau kiek
vieną kartą sunaikintųjų kryžių 
vietoje atsirasdavo nauji, nors kal
nas kasmet nunuoginamas. Šiemet 
jau trečiąkart iš eilės sunaikinti 
naujieji kryžiai.

Paskutiniai įvykiai, kurie sukrėtė 
visus, kas neprarado gyvo žmoniš
kumo, buvo jaunuolio Romo Kalan
tos susideginimas Kaune 197^ ųj- 
Kauno įvykiai asmeniškai palietė ir 
mano paties likimą, o kiek,vįenp . są
monė j e sėjo paniką, tikėjimą ftt bai
mę. Kalantos laidotuvės buvo nu
slėptos nuo miesto gyventojų,, bet 
toks valdžios žiaurumas, primenąs 
Eschilo Kreontą, davė akstiną tik
ram sukilimui, kugj. malšino ,r stam- 
būs reguliarios kariuomenės desan
tiniai daliniai, korięęntruotos KGB 
pajėgos ir milicija. "Visa tai buvo 
mesta prieš neginkluotą minią. Vi
są savaitę Kaunąs,; buv£~ atskirtas

Aplamai ši tema visais amžiais 
ryškiųjų dailininkų nebuvo ap
lenkta. Juk. negalima pamiršti, 
kiek puikių šedevrų krikščioniš
kosios Europos tūkstantmetė
je dailėje vaizduoja Kristaus mir-

nuo pasaulio ir priminė apsiaustą žius —46 metai. Visi katalikai. “Su-
tvirtovę. Sekusi represijų — slap
tų, trukusių ištisus metus, viešų 
demonstratyvių baudžiamųjų ak
cijų banga apėmė visą Lietuvos gy
venimą, ypač kultūrinį. Iki šiandien 
persekiojamas jaunimas, kaltinamas 
dalyvavimu tokioje taikioje de
monstracijoje. Taip sovietinė val
džia dar kartą lietuvių tautai pa
rodė, kokias laisves jai ant durtuvų 
atnešė “stalininės konstitucijos sau
lė”

šitos saulės sukrečiančioje švieso
je reikia pamatyti ir lietuviškąjį so- 
yįętinio Gulago baraką. Eduardas 
Kuznecovas savo “dienoraščiuose” 
skelbia jaudinantį dokumentą — po
litkalinio Liudviko Simučio laišką, 
jį seka kai kurie sausi skaičiai: 7 
lietuviai tame lagery sudaro apie 5 
proc. visų zėkų. Kai visoje SSSR lie
tuvių skaičius tesudaro 1 proc. Tas 
septynetas pasmerktas 182 metams. 
Tai reiškia po 26 metus broliui, ku
rie jau vidutiniškai atkalėjo maž
daug po 18 metų. Jų vidutinis am-

tį, jo apraudojimą, jo laidotuves.
Gal būt, šios temos pati viršūnė 
yra garsioji Miehelangelo skulp
tūra “Pieta”.

Mirties tema neišnyko ir mo
derniajame mene. Kai kur gal 
net dar labiau sutirštėjo, tam ar 
kitam dailininkui tapdama ko
ne pačia būdingiausia. Tai sa
kant, turima galvoj norvego Ed
vardo Muncho (1863-1944) gana 
dažnai šios temos paveikslai.

Lietuvių naujųjų laikų dailėje 
labai ryškiai įsimena Telesforo 
Valiaus medžio raižinių ciklas 
‘‘Tragedija Baltijos pajūryje”, 
kuriame taip neištrinamai juo
duoja sunkiai nešamas karstas ir 
jo laukianti duobė.

Jaunosios Vidos Krištolaitytės 
kūryboje mirties tema irgi tam
pa kone sava, originaliai reiškia
ma ekspresionistinių pagrindų 
tapyboje ir grafikoje. Jdomu yra 
tai, kad Vida Krištolaitytė šios 
temos niuansuos atranda tiek 
daug įvairumo,’kai, sakysim, mi
nėtasis Edvardas Munchas visada 
prieš mjrtį pasilieka vien despe
ratiškas. Tuo tarpu Vidos Krišto- Vasaros g.), kur budeliai su baltais
laitytės paveiksluose valingai 
skamba ir heįrojiškasis mirties 
traktavimas (Aukos procesija), 
ir trapiai lyriškas (Vaikai pajū
ryje prie duobės), ir kone filo
sofiškai groteskiškas, kąi pati 
mirtis, lyg budėdama, glaudžia
si Šeimon mažuoju vaikučiu 
(Šeima), ir liūdnai šviesus (Ra
mybė) ir pagaliau “Didvyrio lie
kanos”, tikroviškai ir šaltai kal
bančios apie kiekvieno žmogaus 
likimą.

k. brd.

sidaro įspūdis — rašo E. Kuzneco- 
vas, — kad pabaltiečių ir vakari
nių ukrainiečių atžvilgių (kur so
vietai atviriausiai pademonstravo 
save) galioja ne tiek negailestingo 
keršto dėsnis: težūna kalėjime kiek
vienas, nepaskubėjęs pulti,ant kelių, 
kiek neapykanta visiems, kurie la
biausiai nukentėjo,

25-rių metų bausmė ir Šiandien 
Lietuvoje vadinama “lietuviški 
bausmės terminu”.

Iki šiandien plačiosios sovietų 
šalies salyne už nenorėjimą atsi
klaupti ant kelių prieš okupantą 
šimtai Lietuvos piliečių (čia patei
kiamas 243 politkalinių sąrašas — 
toli gražu nepilnas).

Net atkentėję astronominio ilgio 
metus, buvusieji zekai negali grįžti 
į savo gimtąjį kraštą. 1971 sausio 
mėnesį buvo išleistas slaptas ir nuo 
viešumos slepiamas LTSR AT po
tvarkis neregistruoti Lietuvoje tų, 
kurie atliko bausmę pagal 58 str., 
kaip “buržuaziniai nacionalistai, 
laisvės kovų sąjūdžio dalyviai ar 
Lietuvos vyriausybės nariai. Jie vi
si turi ieškoti apsigyvenimo vietos 
svetur. Man pakankamai gerai ži
nomi kai kurie skaudžios neteisybės 
atvejai: Balys Gajauskas, iškalėjęs 
visus 25 metus Kazachstano ir Mor
dovijos lageriuose (dabar negalįs 
būti įregistruotas Lietuvoje ir dėl to 
legaliai gyventi ir dirbti), Povilas 
Pečiulaitis, Leonas Laurinskas ir 
daug kitų, priverstų amžinai slaps
tytis ir būti KGB persekiojamiems. 
Šitos kategorijos žmonės neturi ele
mentarios teisės emigruoti. Žinau 
atvejus, kai vien tik už pareikštą 
norą išvažiuoti žmonės tyliai ir be 
žinios pradingdavo. KGB psichiatri
nėse gydyklose. Antai mano bičiulis 
Kęstutis Jokųbynas, atkalėjęs du 
bausmės terminus po. 10 metų, be 
perstojo persekiojamas tardymais, 
kratomis, grasinimais, paprašė leidi
mo emigruoti iš SSSR, bet šiemet 
birželio mėnesį jam buvo neigiamai 
atsakyta, nenurodant motyvų.

Šiuo metu KGB siaučia Lietuvo
je, kad surastų įrodymų bylai Nr. 
345. Įvyko teismo procesai, įvairio
mis lagerių bausmėmis nuteisti P. 
Plumpa-Pluira, P. Petronis, J. Sta
šaitis, V. Jaugelis, J. Gražys, B. Ku
likauskas, J. Ivanauskas. Poetas 
Mindaugas Tamonis prievarta pa
talpintas psichligoninėn (Vilnius

chalatais jį naudoja sveikatą griau
nantiems eksperimentams.

Byla Nr. 345 įgavo visasąjunginę 
reikšmę, kratos ir tardymai vyksta, 
siekiant sunaikinti “LKB Kroniką”. 
Ypač piktina, kad KGB organai be 
jokių įrodymų persekioja visiškai 
su ta byla nesusijusius žmones: 
Sergejų Kovaliovą štai jau pusme
tis tardo KGB izoliatoriuje Vilniu
je, jo žmoną L. Boicovą, Andrejų 
Tverdochlebovą, A. Pliusiną, Galią 
Solovą, Malviną Land, Iriną Kor- 
sunską ir kt. Jų dalyvavimas “LKB

Kronikoje” neįrodytas. Tai aiškiau- 
■ šiai rodo ir tas faktas, kad, juos su

ėmus, Lietuvoje ir Vakaruose pasiro
dė nauji “LKB Kronikos” numeriai
(rašapt jau buvo pasirodęs Nr. 16). 
(Šiuo pietų jau yra išėję Nr. 17 ir 
Nr. 1^. Red.) Be to, lietuviai ka
talikai yra.įsitikinę, kad pati byla 
yra neteisėta sovietinių įstatymų ir 
konstitucijos atžvilgiu. Netgi “LKB 
Kronika” reiškiasi Sovietinių įsta
tymų ribose, nespausdina nepatik
rintų žinių, gina konstitucijos ga
rantuojamą sąžinės laisvę. •:

"LKB Kronika” nesutinka su 
Bažnyčios nuo valstybės atskyrimo 
praktika ir klaidingu bei tendencin
gu LTSR Baudž. kodekso 143 str. 
taikymu.
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Perskaitę "Draugę”, duokite ji kitiems.

Tokia problema, prašokanti- at
skirai paimto krašto istatyrąines 
ribas, nušviečiama ir inž. V. Vai
čiūno atvirame laiške LTSR į AT

• ' ■ j ;

prezidiumui bei laikraščių redakci
joms. Savo rašte “įstatymas ir, ti
kinčiojo žmogaus sąžinė” Vaičiūnas 
rašo: |

“Lietuvos tikintieji priėjo gyve
nimo kryžkelę, kurioje krypties! ro
dyklės skelbia: dešinėje — “Įstaty
mų” veikimo zona, kairėje — krikš
čioniška sąžinė. Tenka apsispręsti, 
ką pasirinkti. Norėčiau, J M 
Jūs bent valandėlę pabūtumėt^ su 
čia atėjusiais Lietuvos katalikais. 
Atkreipkite dėmesį į čia atėjusių 
tautiečių tragediją... Aš

(Nukelta į 4 psl.) yl
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Jom* Zdanius diriguoja orkestrai.

Eugenio Montale

NEREIKALAUK ŽODŽIO

Nereikalauk iš mūsų žodžio, ii visų pusių aptariančio 
mūsų beformę sielą, kuris ugnies raidėmis 
ją išaiškintų ir būtų žėrintis kaip krokas, 
pasimetęs dulkinoje pievoje.

Ak, žmogau, kuris nueini pilnas įsitikinimo,
visų ir savo paties draugas,
niekini savo šešėlį, kurį dienos kaitra ■ ■
at šviečia ant kežtančio mūro! • - • . .

Nereikalauk ii mūsų formulės, galinčios tau atverti pasaulį, 
tenkintos keletu susuktų ir kaip Saka sudžiūvusių skiemenų. 
Mes tegalime tau pasakyti vien tik tai,
kas mes nesame vr ko nenorime. . " ■ '

GRUBUS IR ESMINGAS

Norėčiau jaustis grubus ir esmingas, 
kaip tie, jūrų druskos suėsti, akmenys, 
kuriuos tu šūkalioji,
skeveldra ui laiko ribų, liudininkas 
šaltos, patvarios valios.

Nebeturim Jono Zdaniaus
VLADAS JAKUBĖNAS

GYVENIME, NEPRAŠAU TAVĘS-

Gyvenime, neprašau tavas nustatytų 
kontūrų, patikimų išraiškų ar turtų. 
Tavo neramiam klajojimą dabar jau 
tą patį skonį turi medus ir pelynas.

Širdis, kuri visad nekenčia, 
retai kada sudreba.

Buvau kitoks: žmogus, susikaupęs į save, j kitus, 
stebįs prabėgančio gyvenimo kunkuliavimą, 
arba — žmogus, nudelstus

Panašiai kai kada laukų tyloje 
nuaidi šautuvo šūvis.

Mūsų emigracijos kultūrinių 
darbuotojų frontas tapo vėl ištik
tas skaudaus smūgio: amžinybėn 
iškeliavo Jonas Zdanius, žymus 
verkėjas muzikos srityje, kurio 
vardas gal nebuvo taip dažnai 
inihimas žinomų asmenų skaičiu
je, bet kurio įnašas kiekviename 
jo apsiimtame darbe buvo didžiai 
vertingas. • -

Jodas Zdanius (tada Zdanavi
čius) gimė 1913 m. Jurbarke. Iš 
ihaįęns apsigyvenęs Kaune, jis 
pradini muzikos mokslą įgijo E. 
Ltutnenskienės vedamoje Liau
dies konservatorijoje, vėliau stojo 
Vlado Motekaičio smuiko klasėn 
Kauno Valstybinėje konservatori
joje. drauge eidamas pilną teoreti
nių dalykų kursą. Buvo chorų ve
dėju, Kauno Policijos orkestro 
prąmoginio padalinio dirigentu, 
trumpą laiką buvęs net kariuo
menės pulko orkestro kapel
meisteriu; grojo viola besikurian- 
čtythe Kauno Radiofono orkestre.

Vakarų Vokietijoje vadovavo 
Memmingeno, o vėliau Dillinge- 
no stovyklos chorams. Kaip ma
tome, iš Lietuvos Jonas Zdanius 
neišslvežė nei skambių diplomų, 
nei aukštų pozicijų prisiminimo. 
Jo vystymasis, kaip muziko, ta
čiau glūdėjo jame pačiame.

Emigravęs Australijon, jis 
Adelaidėje lietuvių tarpe paruo
šė dvigubą mišrių balsų kvarte
tą, sėkmingai koncertavusį to 
didmiesčio radiofone. Gavęs dar
bą tenykščio radiofono muzikos 
skyriuje, pradėjo gabiai reikštis 
kaip aranžuotojas ir orkestruoto- 
Jas mažesniems kameriniams są
statams. Šia proga jis plačiai iš
naudojo lietuviškai muzikai pro
paguoti, paruošdamas J. Gruo
džio, St. Šimkaus, VI. Jakubėno, 
Al. Kačanausko ir kitų mūsų mu
zikų kūrinius kameriniam or
kestrui su choru. St. Šimkaus 
“Oželis” su dideliu pasisekimu 
pakartotinai praskambėjo angliš
kai per Australijos radiją.

1955 J. Zdanius persikėlė į JAV. 
Gavęs pradžioje kukliai apmoka
mą darbą gaidų leidykloje Chi- 
cagos priemiestyje Evanstone, jis 
ten ir apsigyveno. Šioje srityje jo 
Amerikoje laukė didelė, nors pa
gal savo esmę plačiau nepastebi
ma karjera. Senoviškas gaidų įgra- 
v i ravimo būdas metalo plokštelė
se jau buvo palaipsniui keičia
mas į fotografinį, nors rezultatai 
ne visiškai atitiko įgraviruotoms 
gaidoms komplikuotesnėje mu
zikoje. Jonas Zdanius nepapras
tai ištobulino šią naują priemonę, 
išdirbdamas nuosavą sistemą, pa
ruošiant didesnio formato specia
laus popieriaus matricą, kur viso

kių štampų, bet rankų darbo 
komfcūriacijomis; jisai įstengdavo 
pagaminti puikios išvaizdos gai
das. Čia daug reiškė J. Zdaniaus 
plati muzikinė erudicija ir įgimta 
inteligencija,'ne? tekdavo spręsti 
gana komplikuotus uždavinius, 
kaip gausiai leidžiamos nau
joviškos partitūros, skirtos kolegi
jų ir '-universitetų'- “Symphony 
Band.” tipo -orkestrams.; Net i ir 
paprastąnCs gaidas, kajp, pvz. for
tepijoną. muziką leidžiant, leidi
nio kokybė daug priklauso nuo 
įgravirubtojo sumanumo, • daž
nai pakeičiant pirmykštę kompo
zitoriaus rankraščio išvaizdą ir 
padarant ją aiškesne. Modemiš
kose partitūrose tam atlikti rei
kalinga sugebėjimo šią muziką iš
skaityti ir suprasti. Jonas Zda
nius greit prasimušė į pirmaujan
čių {graviruotojų, naują termi
ną vartojant, “autografttotojų” ei
les, o netrukus, gaidų leidėjų 
kongresuose buvo pripažintas 
JAV pirmūnu. Jam buvo leista 
ant sayo paruoštų kūrinių statyti 
specialų, jį identifikuojantį 
štampuką; šiaip tos rūšies darbi
ninkai pasilieka anonimiški. J. 
Zdanius susilaukė padėkos laiškų 
iš kompozitorių už gražiai sutvar
kytus autografavimus ir net už 
surastas klaidas gana komplikuo
toje jų muzikoje. 1968 m. J. Zda
nius gavo metinį “Association of 
Music Publishers Paul Revere 
Reward for Graphic Excellence”. 
Paul Revere buvęs pirmasis Ame
rikoje gaidų įgraviruotojas, ku
rio vardu kasmet skiriamas šis 
atžymėjimas.

Toks iškilimas amerikiečių tar
pe galėjo Joną Zdanių nutoldin-

ti nuo lietuvių, visai įsijungiant į 
atitinkamas amerikiečių visuo
menės sferas. To neįvyko. Dar be
kildamas savo naujoje profesijo
je, J. Zdanius noriai įsijungdavo į 
lietuvišką muzikinę veiklą. Jis bu
vo aktyviu pirmųjų trijų dainų 
švenčių ir dvieju šokių švenčių va
dovu. Iš jo laiko turiu įdomų au
tobiografinį prisiminimą. 1960 m. 
vasaros pabaigoje, besiruošiant 
1961 m. II-jai dainų šventei, J. 
Kreivėnas, tada aktyvus LB dar
buotojas ypač muzikos srityje, 
šaukė Repertuarinės komisijos, 
užuoma?gos posėdį. Iš pakviestų
jų apie dešimties muzikų Jaunimo 
centro salėje prie pianino radau 
J. Kreivėną su storu, gaidų pilnu 
portfeliu; netrukus iš tolimojo 
Evanstono autobusu atvyko J. 
Zdanius, dar tada neturėjęs au
tomobilio. Daugiau nieko nesu
laukę, praleidome trise keeitą va
landų, sudarydami būsimos prog
ramos metmenis. Tas pats pasi
kartojo dar kartą su tuo pačiu 
‘‘komisijos” sąstatu. Laimei, ši 
liūdna pradžia neatitiko tolimes
nės plėtotės; mano pareigos “ko
misijoje” greit pasibaigė, jau ru
dens sezone dainų šventės ruoši
mo darbas užvirė pilnu tempu, 
o “pionierius” J. Zdanius pasili
ko, kaip itin aktyvus muzikos da
lies vedėjas. 1961 m. dainų šven
tė praėjo dideliu pasisekimu. Il-je 
šokių šventėje, 1962 m. vasarą, J. 
Zdanius, kaip muzikos vedėjas, 
įvedė naują bandymą: šokiams 
pritarti pavartojo, nedidelį simfo
ninį sąstatą, skoningai har
monizavęs ir skambiai suorkest- 
ravęs kone visas pavartotas liau
dies šokių melodijas.

VIDURDIENIO ŽĖRĖJIMAS

* V **.* ***'• *** ‘
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Ištįsusio vidurdienio žėrėjimus,
kai medžiai stovi bs 'žešėųųl^i^ •> '
ir visa aplinkui, šviesos gausoje^, 
vis labiau ir labiau atrodo ruda. , • ' ?
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veiklą, kurios tau niekas nesunaikina. 
Norėjau surasti blogį, 
kuris alina pasaulį, svirties 
mažą klaidą, sujaukiančią 
pasaulio santvarką; ir pamačiau 
visus akimirkos įvykius, 
tartum beslenkančius j griūtį.
Beeidamas kelio takeliu, aš pasiūliau 
širdžiai priešingą mėginimą; irgal 
man reikėjo aštraus peilio, 
kuris perskrodžia besirenkantį protą.
Man reikėjo kitokių knygų, ■.' 
o ne to tavo bildančia puslapio. ”
Bet aš nieko neapgailestauju: tų vėl 
savo daina atriši vidinius mazgus. jr.'
Ir dabar tavo kliedėjimas kyla į žvaigždes.

Išvertė P. G a u č
Saulė, aukštai — ir išdžiūvusi vaga.
Taip kad mano diena dar nepasibaigė. 
Gražiausia valanda ui mūrelio, . 
kuris mus uždaro išbaltintam saulėlydyje.

Aplinkui sausra; tulžys -.y . ■ -.t;?
plasnoja virį išeikvoto gyvenimo reįįkvijot 
Geras lietūs yra ui nuskurusios padangės, , 
tačiau jo laukti — dar didesnis malonumas.

. . Eugenio Montale, Italų poetas (g. 1896). laimėjęs šių metų Nobelio 
literatūros premija, mūsų laikų vienas žymiausių italų poetų, vaizduo
jąs <Mbartin| uždarumą ir paslaptingumą.

Montale poezijos Jėga ir patrauklumas glūdi temose ir sugretini
muose. Jam žmogus yra būtybė, Ieškanti nepasiekiamos damos viduje 

.: )r išorėje. Iš čia kyla Jo rezignavimaa, nieko bendra neturįs su anksty
besniųjų poetų rezignacija. Pas Jį tai vyriška, stipri ISJhva ne Jausmo,
bet šiurkštaus, logiško žinojimo.

E. Montale teišleido tik tris nedidelius eilėraščių rinkinius: “Ossl di 
soppta”, 1925, "Ls occasštooi”, 1930 ir “La Bufera”, 1956.

ess

Kaip Lietuvių muzikologijos 
archyvo kuratorijos pirmininkas, 
turiu taipogi pažymėti reikšmingą 
J. Zdaniaus įnašą į šią instituci
ją. Kelerius metus, a t veždamas 
savo sūnų į Chrcagos Lituanisti
kos mokyklą, J. Zdanius kas šeš
tadienį dirbo visus reikalingus 
darbus Archyve. Be to, yra įtei
kęs visus savo kūrinius ir daug ki
tokios Archyvui naudingo? me
džiagos.

Ir savo tiesioginiame darbe, 
gaidų autografavime ir leidime, 
J. Zdanius neužmiršo lietuvių. 
Būdamas perkrautas gerai apmo
kamu darbu, jis už pigesnę kainą 
neatsisakydavo paruošti lietuvių 
kūrinius. Jo stambiausias darbas 
bene bus K. V. Banaičio operos 
“Jūratės ir Kastyčio” klavyras, o 
taipgi ir LB Kultūros fondo lei

diniai, kaip “Lietiivių fortepijono 
muzikos rinktinė” (J. Zdaniaus 
sumanymas), Vi. jakubėno dai
nų du sąsiuviniai ir kt Visi J. Zda
niaus dathai pasižymi puikia, es
tetiškai atlikta technika. Paskuti
nis šios rūšies ,0 darbas yra “Dai
nos chorams”, kur J. Zdanius bu
vo ne tik įgraviruotoju, bet ir Ju- 
ry komisijos pirmininku. Darbas 
buvo meistriškai organizuotas: 
kiekvienas jury komisijos narys 
gaudavo pluoštą gaidų, grafuotą 
lapą nuomonėms pareikšti ir jau 
užadresuotą, pašto ženklais aprū
pintą didelį voką tolimesniam 
gaidų persiuntimui. Išėjęs leidinys 
yra puikus dokumentas mūsų 
emigracinių kompozitorių kūry
bos chorų muzikos srityje.

Įdomus faktas, kad žymūs, ne
paprasti Jono Zdaniaus pasieki
mai liko nepastebėti mūsų senes
nės kartos muzikų, ypač ne Chi- 
cagoje gyvenančių. Mes čia Chi- 
cagoje sutikome iš Australijos at
vykusį Zdanių, kaip aukštos, vis
pusiškos erudicijos muziką, gerai 
valdantį harmoniją, puikų orkest- 
ratorių, o taipgi įdomiu, kiek 
naujesniu, ne provinciališku, bet 
mūsų publikai prieinamu būdu 
aranžuojantį liaudies muziką. 
Kai kurios jos dainos, kaip “Siū- 
bau, lingau medelis” ir “Mergai
tė” praėjo dideliu pasisekimu dai
nų šventėse ir šiaip chorų koncer
tuose; jos įtrauktos taip pat į mū
sų chorų išleistas plokšteles. J. 
Zdanius yra parašęs ir daugiau 
kūrinių, su kuriais man nėra tekę 
susipažinti. Jų stambesni: Lietu
vių liaudies melodijų pynė ‘‘Ne
muno pasaka”, dūdų orkestrui, 
parašyta dar Lietuvoje. Jo choro 
dainos “Laisvųjų daina” ir “Su- 
skyniau skynimą” išpopuliarėjo 
ir buvo išleistos irgi dar Lietu
voje. Stambesnis choro kūrinys

“De profundis”, berods, nebuvo 
atliktas lietuvių chorų, bet, 1958 
m. jį atliko Kansas City univer
siteto Choras su orkestru. Vokieti
jos stovyklų laikotarpyje J. Zda
niaus parašyta keliasdešimt cho
rinių veikalų. Įdomu, kad iš jo 
užrašytų daugiau šimto liaudies 
dainų 25 buvo lišleistos austra
lų kompozitoriaus dr. J. Perkins, 
kaip albumas solo balsui su for
tepijonu, su anglišku tekstu. Ma
žiau lietuviams žinomos J. Zda
niaus “Variacijos smuikui su for
tepijonu” ir “Šokių parafrazės iš 
operos “Mlada” N. Rimskio Kor- 
sakovo. Iš mažesnių leidinių pa
minėtina “Tautosakos bagatelės” 
fortepijonui, skirtos jaunimui.

J. Zdanius buvo žmogus san
tūrus, taktingas, sakytume, ‘‘bri
tiško” būdo; savo pasiekimais ne
mėgdavo girtis; apie pasisekimų 
faktus kalbėjo itin santūriai. At
vykęs į JAV, jis jau darė kultū
ringo muziko įspūdį; begyvenant 
Amerikoje, jis dar jaučiamai vys
tėsi, jo horizontai plėtėsi.

Nuo 1964 m. — nuosavos au
tografijos dirbtuvės savininkas 
(dirbdavo daugiausia pats vie
nas) — į. Zdanius galėjo gyven
ti kur norėjo, kad ir Indijoje, gai
dų leidyklos, ypač jam artimes
nė Evanstono Summy - Richard 
Co., jį būtų pasiekusios visur, at- 
siųsdamos tiek darbo, kiek jis ga
lėtų apsiimti.

Ieškodamas geresnio klimato, 
J. Zdanius išsikėlė į Hot Springs 
Ark. Ten jis gerai jautėsi; iš ten 
jis sėkmingai pravedė “Dainų 
choramj” leidinio konkursą, au- 
tografavimą ir atspausdinimą. 
Buvo pajėgus, energingas, priei
namas būsimiems lietuviškiems 
sumanymams. Tačiau jo tolimes
nio likimo keliai buvo žiaurūs.

Gąna trumpu laiku jį ištiko du 
širdie? priepuoliai, kurių vienas 
itin sunkus. Kiek pasitaisius, sekė 
sunki plaučių operacija. Atsi
gavęs ir po šio smūgio, J. Zdanius 
sumažintu maštabu grįžo prie 
darbo. Tuo laiku “Drauge” tilpo 
Jo atviras laiškas “Mano drau
gams” su jaudinančiu “motto” iš 
vokiečių poezijos, kad “dažnai 
nelaimė ir liūdesys ateina tuo pa
čiu namo numeriu”. Tas laiškas 
buvo lyg atsisveikinimas šiėip 
dar gyvo ir geros savijautos as
mens. Pasirodė, jis tikrai nujau
tęs savo nebeilgą ateitį. Spalio 
23 dieną jo širdis nustojo plakti 
visam laikui.

Jono Zdaniaus netekimas pa
liks aiškią tuštumą mūsų emigra
cijos kultūriniame fronte. Nete
kome asmens, kuris į kiekvieną 
jo apsiimtą darbą įnešdavo pa
reigingumą, discipliną, ir, kas 
ypač svarbu, kultūrines tenden
cijas, vengiant provinciališko pri
mityvizmo ir įnešant, kiek tai ga
lima mūsų sąlygomis, įdomesnio 
repertuaro, aukštesniu lygiu 
orientuoto skonio.

Jono Zdaniaus mes, lietuvių 
emigracijos kultūrininkai, taip 
lengvai neužmiršime. Jo išsikėli- 
mas iš Chicagos jau buvo pajus
tas; jo asmuo tačiau vis skleidė 
savo taurią įtaką iš tolimo Ar- 
kansas. Dabar jo visai netekus, 
tikėkimės, kad jo taurios sielos 
atminimas dar ilgai turės poveikį 
mūsų tarpe. Tebūnie garbė tam 
gražios išvaizdos, santūraus ir 
kuklaus būdo ir didelių pasieki
mų darbo didvyriui. Liūdime jo 
netekę!
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LIUDIJIMAS PRIEŠ TIRONIJĄ
(Atkelta iŠ 2 pilni.)

istorikai šioje kryžkelėje nepastaty
tų trečios rodyklės — lietuviškos 
moralės kapai”.

Ir tai ,’oks bergždžias klausimas, 
nes ši aitri dorinė problema per
smelkia visus visuomeninto gyveni
mo klodus. Plaukti pasroviui nedorų 
įstatymu nutekamuoju griovin ar 
gyventi nagai amžinus Sąžinės, Mo
ralės. Geno dėsnius?

Šitas klausimas pritaikomas ne 
tik dvasiniam visuomenės gyveni
mui, kur iiš labiausiai jaučiamas, 
bet ir ūkiniam, moksliniam, kūry
biniam — visur, kur pažangos sie
kiai atsimuša j kurčią sukaulėjusiu 
įstatymu, melo, neteisybės ir prie
vartos sieną.

Aš pats asmeniškai savo gyveni
me buvau priverstas išspręsti šitą 
dilema. Būdamas savo kūrybiniu 
laimė’imu, karjeros ir, gal būt, 
meistriškumo viršūnėje, supratau, 
kad toliau nebegaliu daryti kompro
misu su savo sąžine “neišvengia
mų” nuolaidu kaina, sunaikinan
čia pačią individo prigimtį, pirkti 
teisę į tikrų sielos apsireiškimų 
trupinius, gvventi dvilvpiu gyveni
mu, Net ieigu tai pateisinama aukš
tais idealais: išsaugoti žudomą tau
tos kultūra, tarp melo srautų kar
tais nrašnabždėtj tiesa, puse tiesos, 
ketvirtadali tiesos, palaipsniškai su- 
smu'kėiąnčios iki neatpaž’stamos 
sumaišytos substancijos melo dul
keliu.

Sovietinės okupacijos trisdešimt
metis atnešė lietuvių tautai nepa
taisomą žalą. Dešimtys tūkstančių 
deportuotųjų, nukankintų sovieti
niuose vergiškų “komunizmo sta
tybų” lageriuose; tradicinio Lietu
vos žemės ūkio suardymas nusikal
tėlišku, prievartiniu žemės sukolek
tyvinimu; krašto ištekliais nepatei
sinamas nramoninimas, turis vie
ninteli tikslą —asimiliuoti beribėje 
sovietinės imperijos erdvėje; Lietu
vos pavertimas kolonija,■ kur prie
vartaujamos pagrindinės žmogaus 
teisės — informacijos, judėjimo, 
spaudos, rinkimų, sąžinės ir kitos 
laisvės. Štai sąrašas, toli gražu ne
pilnas, kurį reikia parodyti Lietuvos 
ir viso Pabaltijo sovietinei valdžiai.

Okupacijos išdavoj mano trimili- 
joninė tauta šiandien sukapota į 
tris kraujuojančias dalis: viena da
lis gyvena savanoriškoje ar privers
tinėje tremtyje, laukdama laisvės 
valandos; antra — didžiausioji da
lis veda vergišką gyvenimą gimta
jame krašte, netekdama vilties ir ti
kėjimo pasaulio teisingumu; gi tre
čioji, jau nebemaištaujančioji dalis, 
kurios kaulai ilsisi nežinomuose mil
žiniško kančių salyno pakraščiuo
se, turi plačias realiausias galimybes 
susijungti su savo broliais ir sese
rimis... anapus gyvenimo.

Lietuva skaldoma ir iš vidaus 
okupantų trisdešimtmetinėmis
pastangomis pakeisti lietuviškąją 
savimonę apgaulinga “tarybinio 
žmogaus” idėja. Anksčiau, Stalino 
laikais, buvo veikiama paprasčiau 
— išplėšiant gyvybę. Dabar išplė
šiama tautybė, dvasingumas. Tau
tybė, kaip ją suprantame tikra žo
džio prasme, pakeista klasių kovos 
baidykle.

Okupacija atnešė žalą ne tik lie-
F*

tuvių tautai, bet ir tautinėm mažu
mom, taikiai gvvenusibm Lietuvoje 
iki J 94(1 m. be skerdynių, naciškų 
nuotaikų, pogromų. Netgi hitleri
nės okupacijos laikais T.ietuva buvo 
vienintelis okupuotas kraštas, ku
riame nebuvo SS legiono, kad ir 
kaip naciai stengėsi sutepti mūsų 
rankas krauju. Tik pavieniai išsigi
mėliai nuėio išlaižyti atėiūnų du
bens. Sovietiniams pavergėjams se
kasi geriau: jie iau dažnai išsiver
čia be savo pastangų, prisiauginę 
savo kadrus iš tu, kurie atvirai įsi
kibo ant tautos kaklo užnertos vir
vės.

Betgi yra žmonių, kurie Tėvynę 
mvli labiau už gyvenimą. Tokie tik
ri laisvės kankiniai yra;

Petras Paulaitis, atliekąs “lietu- 
viškaią bausmę” nuo 1947,

Petras Paltarokas —nuo 1950,
Klemensas Širvys — nuo 1952,
Liudvikas Simutis — nuo 1955.
Jų kiekvieno biografija gal? ų 

būti literatūrinio, dorinio ar politi
nio nagrinėjimo dalykas. Pavyz
džiui, Liudvikas Simutis, g. 1935, 
tautinio pogrindžio dalyvis, dar vai
kystėje susirišęs su “miško broliais”. 
Sukaustytas sunkios ligos (stuburo 
džiova)', ligoninėie suimtas, tardo
mas ir teisiamas. Ypatingo posėdžio 
pasmerktas mvrioo, vėliau snšaudv- 
ma pakeitus 25-riais metais lagerio. 
Dar 1958 m. gvdvtojų komisijos 
štovvkloie pripažintas uei:,-gydomu 
ir pasiūlytas ji pirma laiko paleisti, 
bet kalinamas iki šiandien. Ligi 
bausmės galo iam dar liko šešeri 
metai. Jis — invalidas, bet admi
nistracijos vis tiek v—*’i ,no dirbti. 
(L. Simučio raštą SSSR AT-bai iš
spausdino F. Kuznecnvas savo 
“Dienoraščiuose”).

Kitas pavvzdvs — Petras Paulai
tis, g. 1904 (čia praleidžiame tas 
biografines žinias, kurios suminėtos 
atskirame straiosnvię. spausdinama
me “I Laisvę”, 1975 ni„ Nr.63-64. 
Red.). 1947 patekęs J Cekos ran
kas. jis buvo devynis mėnesius pa
pulkininkio Zacharovo tardomas ?r 
kankinamas. Sekė tradicinis nuo
sprendis — 25 metai. Po trumpos 
pertraukos 1957 m., kai buvo iš
leistas į laisvę, sutrumpinus baus
mės laiką, iš naujo nuteistas 25 me 
tams ir išsiųstas i an+rąjį griežto 
režimo lagpunktą Mordovijoje.” Už 
kenksmingus ryšius su jaunimu” — 
šešiems mėnesiams i griežto reži
mo zoną. Vietoj šešių tnėnes;ų 
Paulaitis buvo laikomas akmeninia
me maiše 12 metų! Ir tik nesen ai 
perverstas atgal Į griežto režimo 19 
zoną. 1963 m. tūlas MVD maj^'ns 
Svjatkinaš Paulaičiui pasiūlė para
šyti straipsnį — “Atkirtis šmeiži
kams iš Vakarų”. Už tai žadėjo pa 
lengvinti jo likimą. Kai Paulaitis 
pasiūlymą atmetė, Svjatkinaš pasa
kė: “Jūs čia žūsite. Niekada neišei- 
eisite j laisvę, galite man patikėti”. 
Paulaičiui dabar 70 metų, kalėti 
liko 9 metai. Majoras gali būti tei
sus.

Nemenka pralieto kraujo duoklė, 
daug gyvybių atiduota ir atiduoda

mos už negęstančią laisvės idėją. 
Mano slopinama tėvynė neturi vil
ties susilaukti pagalbos ar bent ele
mentaraus dėmesio ir užuoj t įtos iš 
užsienio. Mūsų viltis — jaunimas,

lobu (aliejus, 1972)Vide Krittotattytt

Vida Krištolaitytė Valkai pajūryje prie duobės (aliejus, 1965)

Vida Krištolaitytė Didvyrio liekanos (metalo raižinys, 1975)

bręstantis laisvės dvasia, vienybėje 
su visomis pavergtomis tautomis, 
įskaitant ir rusų tautą.

Po daugelio metų slogios tylos 
ir, regis, pavojingo nuolankumo ru
senusi tautos liepsna tvykstelėjo ne
laukta jėga. Tamsioje nevilties nak
tyje įsiplieskė gyvasis Romo Kalan
tos deglas. Jis uždegė save, :avo de
vyniolikmetę gyvybę, kad nušvies
tų kelią savo jauniems bendraam
žiams, gimusiems nelaisvėje. Tūks
tantinės minios jaunų demonstran
tų, siaučiamų juos lazdomis mu
šančių kareivių, 1972 p'avisarį iš
kėlė šūkį: “Laisvę Lietuvai”.

1970-ji metai žymi naują lietuviš
kosios rezistencijos tarpsnį. Jo vė
liava - -orumas ir tikėjimas.

1971 m. teisme pasakytoji jūrei
vio Simo Kudirkos kalba ėjo iš lūpų 
j lūpas, kaip stulbinantis praregėji
mas: apsigynimo kalboje, virtusioje 
kaltinamuoju aktu režimui, jis at
metė kaltinimą tėvynės išdavimu, 
nes jo tėvynė — Lietuva. Sovieti
nė socialistinė respublika nusikaltė
liškos imperijos sudėtyje — tai me
las ir neteisybė. Šito drąsaus vyro
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Naujausiais statistiniais duome
nimis, Lietuvoje šiuo metu gyvena 
3,3 mln. gyventoji:. jogu nebūtų 
buvęs vykdomas genocidas, tai jau 
1959 m. būtų buvę 5,5 mln. lie
tuvių (su prieaugliu).

Lietuvių tauta dėl genocido per
pus sumažėjo. Per 20 metų laiko
tarpį Lietuva neteko 1.239.000 tėvy
nainių. Vien 1941-1959 laikotarpy
je nuo sovietų nukentėjo apie 
1.090.000 Lietuvos žmonių:

1941 deportuoti į SSSR .... 35,000
1941 evakuoti į SSSR .... 5,000
1941 sovietų nužudyti .... 1,200
1942-45 karo aukos.... 25,000
1945-58 deportuoti.... 260,000
1944-53 žuvę partizanai .... 30- 

40,000
1949-59 perkelti į kt. respubl......

30,000
Viso išvežta iš Lietuvos apie 

400,000 lietuvių.
Vokietijoje, nežiūrint pralaimėto 

karo, gyventojų skaičius 1939-59 m. 
padaugėjo 4,3 proc., Olandijoje 29,9 
proc., SSSR — 10,1 proc. Lietuvoje
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jis ne tik visiškai nepaaugo, bet su
mažėjo 13,7 proc.

1973 m. KGB organai prieš lie
tuvių kraštotyrininkų draugiją 
pravedė plačią akciją, savo apim
tim prilygstančią “LKB Kronikos” 
persekiojimui. 1973.III.27 d. 8 vai. 
rytą trijuose Kauno, Vilniaus ir Ry
gos miestuose buvo suimta daugiau 
kaip 100 asmenų —kraštotyrinin
kų draugijos narių. Po 11 mėne
sių užtrukusio tardymo, kurio iš
davoje minėtoji draugija buvo su
naikinta, Būvio paskelbti nudsprert- 
džiai penkiems asmenims:

Š. Žukauskui, g. 1950, buv. Medi
cinos fakulteto VI kurso studentui 
— 6 metai griežto režimo lageryje;

A. Sakalauskui, g. 1938, Politech
nikos instituto dėstytojui — 5 m.;

V. Poviloniui, g. 1947, inžinieriui 
-technologui — 2 m. griežto reži
mo;

A. Mackevičiui, g. 1949, KPI stu
dentui — 2 m. lagerio;

I. Rudaičiui, g. 1911, gydytojui 
—3 m. griežto režimo.

Bausmės atlikimo vieta —Soli- 
kamskas, Permės sritis.

S. Žukauskas teisme pasakė kal
bą, panašią į S. Kudirkos. Jis išdės
tė suakmenėjusiam teismui Lietu
vos istoriją ir kolonizacijos ištakas; 
pareiškė, kad Rusija iki šiandien te
bėra tautų kalėjimas. Žukauskas 
kalbėjo, kad visos tautos kovoja už 
savo laisvę, o pasaulio pažangios jė
gos jas palaiko. Kuo gi mes, lietu- 
tuviai, už kitus blogesni? Teismo 
bylą jis pavadino farsu ir susidoro
jimu, baigdamas poeto žodžiais: 
“Priešas mus smaugia geležinėm 
rankom, bet nėra brangesnio žodžio 
už laisvę”.

Turimomis neoficialiomis žinio
mis, drauge su Romu Kalanta 1972 
gegužės 14 Kaune turėjo susidegin
ti vienas latvis ir vienas estas, bet 
jie pakely į Kauną buvę suimti 
traukiny.

1972 vasarą R. Kalantos pavyz
džiu susidegino dar 10 įvairaus am
žiaus lietuvių. Tų aukų tikslas —

PER ANNUM 
$1,000 or man 
i year mln.

atkreipti pasaulio visuomenės dėme
sį j lietuvių tautos persekiojimus. 
(Neoficialūs pranešimai rūpestin
gai slepiami,' bet man juos patvir
tino vienas LKP CK darbuotojas, 
tyrinėjęs susideginimų bangą. Vi
sais tokiais atvejais buvo naudoja
mas trafaretinis išsireiškimas — 
“psichinis susirgimas”, laidotuvės 
vyko griežtoje paslaptyje).

1972 rudenį Lietuvon atvyko 
Maskvos ideologinė komisija. Ji rei
kalavo sustiprinti ideologinį darbą, 
pakeisti vadovaujančius kultūros ir 
ideologijos pareigūnus. Tarp kitų 
ir aš buvau pašalintas iš Kauno 
dramos teatro vyr. režisieriaus pa
reigų be teisės dirbti bet kokioje 
tarybinės kultūros įstaigoje. Forma
lia dingstimi patarnavo mano pro
testo raštas, veikiai išplitęs savilai- 
da (angliškai jį paskelbė Londone 
leidžiamas žurnalas “Index”).

1972.III.19 pasirodė pirmas savo 
priemonėmis leidžiamas “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” nu
meris.

Tie įvykiais gausūs metai nebuvo 
tušti nė lietuvių tautos pribšams. 
Buvo užvesta savo apimtimi pati 
stambiausia byla Nr. 345. Ryšium 
su ja yra įvykę 4 teisminiai pro
cesai:

1974 kovo mėn. — nuteisti 5 as
menys;

1974 gegužės mėn. —nuteisti du;
1974 gruodžio mėn. — nuteisti 

keturi: P. Plumpa, P. Petronis, V. 
Jaugefis, J. Stašaitis;

1975 kovo mėn. —nuteistas J. 
Gražys.

Kalėjime tebelaikoma Nijolė Sa- 
dūnaitė, ruošiamos Kovaliovo ir 
Tverdochlebovo bylos.

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
| TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi 

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų
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arba j bet kurią mūsų atstovybe bei skyrių:

Černiachovskio psichiatrinėje li
goninėje nuo 1973 m. kankinamas 
Vilniaus valst. un-to studentas Pet
ras Sidzlkas. Buv. politkalinys B. 
Gajauskas patvirtino, kad P. Sidzi- 
kas kurį laiką buvo laikomas drau
ge su gen. Grigorenko. Jo sveikata 
pavojuje.

Mes, atstovaujantys tai lietuvių 
tautos daliai, kurios okupantai bo
tagu ir meduoliu neprivertė bendra
darbiauti su priešu, reiškiame gilų 
dėkingumą ir pripažinimą iškiliems 
rusų tautos sūnums ir dukroms, ku
rie pro melo, klastos ir neapykantos 
voratinklį, pro prievartos ir nelais
vės Čiuptuvus šiandien mums tie
sia pagalbos ranką. Tai tikrai di
džiadvasių žmonių rankos, kurios 
teikia savo tautai šlovę ir jėgą. 4’ m- 
dien jos sugrąžina orumą tėvynei.

Bet totalistinio režimo sargy
biniai šunys kandžioja tas rankas, 
kuriose regime mūsų vilties, laisves 
ir teisingumo simbolį.

Lietuviai kreipiasi savo ne visa
da garsiu, bet autentiškai skamban
čiu balsu i viso pasaulio geros va
lios žmones, j visus, kurie neabejin
gi Gėriui, Teisingumui, .Laisvei, — 
užsistokite visomis jums prieininnb- 
mis priemonėmis už Sėrgiejų Ko
valiovą, už Andriejų Tvendocblė- 
bovąl Padarę tai, jūs užstosite muš, 
pavergtuosius, ir, gal būt, save pa
čius. Nes toji baisi ŠMĖKLA, kaž"- 
kieno neatsakinga ranka prieš šim
tą metų paleista pasaulin ir vir
tusi apgaulingu lengvatikių sielų 
gundytoju, VIS DAR TEBESLAN
KIOJA PO EUROPĄ!

Jonas Jurašas 

Miunchenas, 1975 rugpiūčio 1 d. 

(“Į Laisvę”, kV5 m., Nr. 63-64)
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Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 matų giniiiro sukakties minėjimas Hartfordo universitete, Conn., spalio 12 d. 
Iš kairės j dešinę: M. K. Čiurlionio kūrinius skambina pi.nistė Aldona Kepalaitė, apie M. K. Ciurlionj tapytoją pa
skaitą skaito dr. Stasys Goštautas, apie M. K. Čiurlionio muziką kalba prof. Vytautas Marijošius ir H art t kolegijos stu
denčių styginis kvartetas groja Čiurlionio kūrinius.

Kultūrinė kronika
PROF. DR. MARIJOS

GIMBUTIENĖS PASKAITOS 
JAV VIDURIO VAKARU

UNIVERSITETUOSE

Žymioji mūsų archeologė ir 
etnografė Marija Gimbutienė, 
profesoriaujanti UCLA universi
tete, Kalifornijoje, spalio mėnesio 
antroje pusėje lankėsi Chicagoje 
ir kituose šio regiono miestuose. 
Ji čia buvo pakviesta universite
tuose skaityti savo srities paskai
tų. Jas skaitė šiose vietovėse ir 
šiuose universitetuose: Chicagos 
universiteto Oriantaliniame in
stitute; Wisconsino valstybiniame 
universitete, Mihvaukee mieste; 
Lawrence univ., Appletone; Wis- 
cdnsino univ., Madisone ir Min- 
neapolio universetete. Proga: 
‘‘Nonton Lecturer of American 
Institute of Archeology for 1975”.

Skaitytų paskaitų temos buvo: 
Priešindoe u ropinė Europa; Dei
vės ir dievai; Ankstyviausi indo
europiečių dievai.

"Wisi'onsino universitete profe
soriaujanti dr. Birutė Čiplijaus- 
kaitė: redakcijai rašytame laiške 
apie dr. Marijos Gimbutienės 
viešnagę Wisconsino universitete, 
Madisone, Šitaip atsiliepia: “Dr 
Marija Gimbutienė, kviečiama

v American Arohaeological Socie- 
h ty, š.m. spalio mėn. 24 d. skai

tė paskaitą Universityof Wiscon- 
Sin Madisone tema “Senosios Eu
ropos dievybės”. Paskaita apėmė 
laikotarpį tarp 7.000-4.000 pr. 
Kr. ir rėmėsi jos kasinėjimų per 
pastaruosius metus duomenimis. 
Salė buvo sausakimša klausyto- 
jų;jš įvairiausių sričių, kurie, pas- 

v kaitai pasibaigus, įsijungė į gy
vas diskusijas”.

Prof. dr. Marijos Gimbutienės 
paskaitos ir darbai UCLA univer
sitete liečia šias sritis ir šias te
mas: Ankstyvoji Europos civili
zacija; Bronzos amžius Europoje. 
Seminarai įvairiomis Europos 
proistorės temomis; Baltų mitolo
gija; Baltų kalbos ir kultūros.

% AKADEMINIS VALANČIAUS
MINĖJIMAS CHICAGOJE
Lituanistikos Institutas malo

niai kviečia Chicagos lietuvišką

Nauji leidiniai
• Petras Jurgėja, LIETUVIŠ

KOJI SKAUTUĄ. Atsiminimai, 
istorinė apžvalga, nuopelningu- 
mas, tautos prieauglio ugdymas. 
Išleido Lietuvių skautų sąjunga, 
iliustravo P. Jurkus, spaudė Pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne, 
1975 m. 824 pusi. Vardyną su
darė Ona Saulaitienė.

Ši knyga — platesnės apimties 
lietuvių skautų, -čių organizacijos 
istorija, pradedant 1917 m., bai
giant 1949 metais. Autorius, Lie
tuvos skautų organizacijos pradi
ninkas, daugeli metų pats akty
viai veikęs šioje organizacijoje, 
kūręs jos pirmąją literatūrą lie
tuvių kalba, vėliau .emigravęs 
Amerikon jr iš ten sekęs skautiš
kąjį gyvenimą, surinko daug įdo
mios skautus liečiančios medžia

ją visuomenę atsilankyti į vysku
po Motiejaus Valančiaus sukak
ties užbaigiamąją akademiją, kuri 
įvyks 1975 metų lapkričio 16 die
ną, 3 vąl. popiet Jaunimo centro 
kavinėje. Programoje:

1. Dr. Vinco Maciūno paskaitą 
“Žvelgiant į Valančių ,po 100 me
tų”;

2. Vinco Trumpos paskaita 
“Valančiaus derlius”;

3. Valančiaus monografijos pri
statymas;

4. Valančiaus darbų parodos 
atidarymas. Parodą organizuoja 
Bronius Kviklys.

Akademiją - minėjimą rengia 
Lituanistikos institutas, talkina
mas Akademinio skautų sąjūdžio. 
Visais akademijos rengimo klau
simais prašoma kreiptis į Komi
teto pirmininką prof. Joną Puzi- 
ną, tel. 436-0673.

KULTŪRINĖ VAKARONĖ 
ETNINĖS ENCIKLOPEDIJOS 

TEMOMIS
Jaunimo centro kavinės Chica- 

goje ateinančios savaitės penkta
dienio (lapkričio 7 d.) kultūrinė 
vakaronė paskirta pokalbiui apie 
Lietuvių foto archyvo leidžiamą 
iliustruotą mūsų etninę enciklo
pediją. Kiekvienas šios enciklo
pedijos tomas lies vieną kurią 
lietuviškosios išeivijos Amerikoje 
sritį, sakysim, grožinę literatūrą, 
muziką, dailę ir pan. Ateinan
čio penktadienio kultūrinėje va
karonėje ir bus pasvarstyta, kaip 
reikėtų šios enciklopedijos rė
muose pristatyti lietuvių išeivijos 
dailininką ir mokslininką Ameri
kos publikai.
ARVYDO ALGMINO PARODA

ČIURLIONIO GALERIJOJE
Vakar Čiurlionio galerijoje, Jau

nimo centre, Chicagoje, buvo ati
daryta jauno mūsų dailininko 
Arvydo Algmino tapybos darbų 
paroda. Tai pirmas jo jau pla
tesnio pobūdžio pasirodymas lie
tuviškoje aplinkoje. Parodą šian
dien ir rytoj galima lankyti nuo 
10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Lapkričio 7 d. paroda atdara 
7-9 vai vak., lapkričio 8-9 d', 
atdara nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vak.

gos ir, gražiai susisteminęs, pa
teikė ne tiktai skautų centrinių, 
bet ir vietinių organizacijų isto
rinius bruožus, bet ir surašė šios 
organizacijos ir daugybės atskirų 
jos narių atliktus darbus savajam 
kraštui. Iš Čia matome, kaip pla
čiai ši organizacija buvo papli
tusi ir kaip giliai ji įleido savo 
šaknis. Būdingos iliustracijos, fo
tografijos skaitytojui padeda susi
daryti dar tikresnį skautų ir jų 
darbų vaizdą.

Mūsų skautai, jų tėvai, rėmė
jai ir visi per šią organizaciją 
perėję asmenys, o taip pat lietu
viai, kurie šia organizacija domi
si ir ją tinkamai vertina, galės 
susidaryti tikrą ir pilną lietuviš
kosios skautijos vaizdą.

Renkant medžiagą, itiustra-.K* ar <7

G. Gudauskienės siuitos
Spalio 19 d. (sekmadienio) 

popietis Pietų Kalifornijos lietu
viams atnešė madonų išgyvenimą. 
Brentwood - Westwood simfoni
nis orkestras savo 23-iojo sezono 
atidarymo koncerte pagrojo Gied
ros Gudauskienės muzikinę siui
tą “Los Angeles škicai”: Olveros 
gatvė, Chinatotvn, Lietuvių baž
nyčia Saint George gatvėje ir 
Hollywoodas. Muziką orkestrui 
pritaikė ir dirigavo Alvin Mills.

Koncerto programoje aprašyta 
Gudauskienės muzikinė karjera, 
jos lietuviška kilmė, taip pat api
būdinta atliekamo kūrinio eiga: 
senoje Olveros gatvėje, turistų la
biausiai lankomoje, dvelkia mek
sikiečių atmosfera; Chinatown 
dalyje ksilofono ir stygų pičike
tais, fleitų bei klarnetų stakatais 
sukeliamos kinietiškos nuotaikos; 
Lietuvių bažnyčios aplinkoje iš
girstame švelnų “Sadutės” moty
vą, kuris persilieja į kilnią lietu
viškų mišių melodija, pirma gro
ja smuikai, ,po to atsiliepia pučia
mieji, viskas tilsta, ritmas lėtėja,

Dainos ir dailės duetas
Spalio 18 d. Kalifornijos Santa 

Monikoje įvyko darnus dviejų 
meno žanrų sambūvis: scenoje 
koncertavo sopranas Stasė Kli- 
maitė - Pautenienė, salėje su nau
jausia tapyba .pasirodo dailinin
kė Gina Geštautienė.

Tur būt, reta lietuvių daininin
kė 'taip kruopščiai rūpinasi pagel- 
binėm išraiškos priemonėm, kaip 
Pautenienė. Vaidybiškumas, tiks
li judesių matematika, emocijų 
santalka veide ir kitokie sceniniai 
efektai padeda solistei sukelti įs
pūdį ir atsverti šiaip ribotą balsi
nę medžiagą. Šiuo atžvilgiu Pau
tenienė yra ne tik jausminga, bet 
ir valinga menininkė.

Koncerte ji kažkodėl aprėpė la
bai plačią vokalo erdvę — nuo

cijas ir rašant, autoriui talkino 
visa eilė asmenų, kurių pavardės 
sužymėtos knygoje. Jos vertę pa
kelia ir sąžiningai O. Saulaitiė- 
nės sudarytas ilgas pavardžių var
dynas. Knygai išleisti lėšos bu
vo telkiamos prenumeratos ir au
kų keliu. Knygos leidėjo adresas: 
A. Samusis, 116 - 08 95th Avė., 
Richmond Hill, N.Y. 11419.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1975 
m. rugsėjo mėn. Nr. 7. Reda
guoja 'Redakcinė kolegija. Leidžia 
A. Skirius. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 4364 Sunset Blvd. 
Hollytvood, Calif. 90029. Metinė 
prenumerata 10.00 dol.

Didžiąja savo medžiagos dali
mi šis “Lietuvių Dienų” numeris 
skirtas M.K. Čiurlionio 109 metų 
gimimo sukakčiai paminėti. Pra
dedama Bernardo Brazdžionio ei
lėraščiu “Auka” —to paties var
do Čiurlionio paveikslo tema. To
liau dar randame Čiurlionį lie
čiančius šių mūsų poetų eilėraš
čius: Fausto Kiršos, Henriko Ra
dausko, B. Rutkūno. Duodama 
Jurgio Gliaudos dramos “Čiurlio

žmonės skirstosi, taip kaip mūsų 
šventoriuje, kol nieko nelieka; 
baigtinėje dalyje didingai saliu-* 
tuojama garsioji filmų pramonė.

Skaidri, paprasta Gudaus
kienės muzika, taip subtiliai pa
liečiantį Los Angeles gyvenimų 
vaizdus, įterpianti lietuvių melo-1 
dijos grožį, atrodo padarė gilų įs
pūdį klausytojams. Efektas juo 
labiau didesnis, kadangi prieš tai 
grojamuose kitų kompozitorių nu
meriuose kažkaip susikaupė daug 
ištęstų liūdnų periodų. Todėl po 
jų Gudauskienės gyvas, spindu
liuojantis braižas atnešė smagų 
palengvėjimą.

Koncertas, reikia pastebėti, su
ruoštas ir Amerikos dviejų šimt
mečių jubiliejui pagerbti. Šia pro
ga Vyt. Čekanauskas, Bi-centen- 
nial komiteto atstovas, įteikė Gu
dauskienei specialų lietuvių pa
dėkos raštą. Gausiai susirinkę lie
tuviai kompozitorei nepagailėjo 
nei plojimų, nei sveikinimų, nei 
gėlių. Pr- V.

16 a. iki dabarties. Savo nenau
dai, nes pradžioje neįtikino ne- 
efermiškai padainuotu švelniu 
Caccinio madrigalu, nei Mozarto 
arija, nei Brahmso “Die Mai- 
naoht” Tačiau tikrai jausmingai 
atliko Schuberto “Gretchen am 
Spinnrade”. Paskui perėjo į lietu
višką aplinką: į pagaunančią Ka- 
čanausko “Kad aš našlaitėlė”, į 
Metrikienės ‘‘Jado auskarus” 
(kas tas Jadas?), Gudauskienės 
“Smilgas”, Jakubėno “levas” ir 
galop į Banaičio ariją “Neplauk, 
Kastyti”.

Antroje dalyje triumfavo 
“lengvoji” muzika. Juodu glaustu 
apdaru, sidabruotu peruku pasi
puošusi, su fiktyviu mikrofonu 
rankoje Pautenienė tapo įmant-

nis” ištrauka. Anglų kalba pus
lapiuos apie Čiurlionį rašo Bru
no Markaitis, SJ. Žurnalo nume
rį puošia Čiurlionio tapybos dar
bų nuotraukos.

• PAMOKSLAI, B serija, Nr. 1 
(9), 1975 - 1976. Nuo Advento
pirmojo sekmadienio iki aštunto
jo metų sekmadienio. Leidžia A- 
merikos Lietuvių Katalikų Kuni
gų Vienybė. Spausdina Immacu- 
lata Press, Putnam, Conn Atsi
skaitymą siųsti Centro valdybos 
iždininkui kun. V. Dabušiui, 147 
Montgomery PI., Paterson, N. J. 
07501.

Šiame sąsiuvinyje telpančius 
pamokslus paruošė: kun. Vytau
tas Pikturna (pradedant pirmuo
ju sekmadieniu, baigiant Trijų 
Karalių švente; be to, Vasario 16 
dienai); kun. dr. Matas Čyvas 
(pradedant Kristaus krikšto šven
te ir baigiant ketvirtuoju metų 
sekmadieniu); kun. dr. Juozas 
Grabys (pradedant penktuoju ir 
baigiant aštuntuoju metų sekma 
dieniu)

ria filminių melodijų žvaigž
de. Oh, boy! Tik laikykimėsl Vi
sos dainos, suprantama, sukosi 
apie meilę ir buvo paįvairinamos 
apskaičiuotų judesių, grimasų bei 
mostų inąprovizacija. Vykusiai 
talkino fortepijonu šaltakraujis 
Wil'liam Lockwood ir būgnais iš
lakus Edward Lerner. Dainuo
jant arijetę “Kaip reikia jį mylė
ti”, būgnininkas vaizdavo abejin
gą vyrą, sėdintį ant aukštos kėdu
tės ir ramiai skaitantį “Lietuvių 
'Dienas”. Po to pianistas su būg- 
n'ninku pagrojo palyginti santū
riai, bet sklandžiai Gerschvvino 
melodijų atkarpas. Pabaigai so
listė atliko ‘‘Porgy and Bess’ iš
traukas. Pažymėtina, kad teks
tus ji pati išsivertė iš anglų kal
bos, pati aranžavo, ir viskas skam

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th Street TeL RE 7-1941

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
Ir geriausias pirkimo sąlygas.

VOLARE visiškai naujas mažas PLYMOUTH
Ekonomiškas — iki 25 mylių galionu

Sutaupysit iki $2,300.00 pirkdami 1975 metų Chrysler ar Plymouth.

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir 
dtų, taipgi importuotų. įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
tus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

3ALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, 

gerbiamas virš 50 metų.

NE S A V I N G 
to A N ASSOCIATION

B. B. PIETKIEYVTCZ, Prez.

2555 Wes1 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

VALANDOS 9 v r. Iki II V. d. — Trečtad uidaryta 
ANTRAI) Ir PENKTAD. — S v. ryto Iki 6 v vak 
PIRMAI). Ir KETVIRTAI). - i 7 r Utį 8 v v

73/4% 

Mokamas už 6 n 
certifikatus. 

Minimum $1,000

6l/2% 5lA%

Mokamas už 1 m. Mokamas už
certifikatus. Investavimo

Minimum $1,000 sąskaitą*
PINIGAI JNESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mnimmj kas $ mėnesiai

bėjo patraukliai, lietuviškai. Au
ditorija negailėjo katučių, nei bi- 
sų, ypač meiliai atliktam valsui 
“Nesupyk”. Tiesa, pr'e lengvo
sios muzikos teisėtai buvo pridė
ta Br. Budriūno “Mano meilė”. 
Tuo būdu atiduota duoklė vi
siems vietiniams kompozitoriams.

Darbščios Ginos Geštaut'e- 
nės naujoje tapyboje atsispindi 
praeitos vasaros Paryžiuje patirti 
įspūdžiai. Daug prancūziško.spal
vingumo. Daug gyvenimo 
džiaugsmo: karnavaluose, ka
vinėse, gatvių eisme, architektū
ros perspektyvoje. Viską galima 
apibūdinti aforizmu: stebėk, 
jsijausk ir įamžink drobėjel Bū
dama gera piešėja, Geštautienė 
nebijo tapyti judančio žmogaus. 
Dominuoja liaunos moterys.

Žinoma, ne visi paveikslai vie
nodai pajėgūs. Kai kur matęsi 
skuboto neišbaigtumo, slegiančio 
kolorito, realistinio perkrovimo. 
Gerai atrodė kelios akvarelės, at
sitiktiniu spalvų išsiliejimu suke
liančios įvairias asociacijas ir pa
traukiančios akį. Pr. V.

WAGNER and SONS
TYPEVVBITERS, 

ADDING MACHINES
AND CI1ECKWRITEKS 
NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso

Virš 60 metų patikimas jums 
patarnavimas

5610 S. Pulaafei Bd., Chicago 
Pilone — 581-4111

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chioago, Illinois, 60029

GERA NAUJIENA!.! 
Žemiausios persiuntimo

išlaidos!!:
Jokia kita firma neturi žemes- 
nias persiuntimo kainas už 
Inter-Trade Express Corp.

Dabar jūsų gimines gaus dl- 
diesnę vertę, kaip niekada 

anksčiau
UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
SIŲSTI

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė aplf 
tai, o jūsų giminūs pritarė.
Su specialių rublių pažym6ji 
mals jūsų gimines gali gaut 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai {eiti j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertes prekių 
o gal net daugiau. 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius Įrodvmą. Specia 
lių rublių pažymėjimus galima 
oaversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pristatomi maž 
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.45 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
NĖRA JOKIŲ KITU 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MOŠŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

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

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3442.00

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $3947.00 
ČHIGULI VAZ 2102 
STATION WAC.ON

US $3795.00 
MOSKVITCH 127 iE 
STATION WAC,ON

US $3909.00 
NAUJAS PAGERINTAS 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE

US $2505J>0

REIKALAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS 19 ŲSSR. 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO. 
MES TURIM 28 METŲ 
PATYRIMĄ 
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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LAIKO INFLIACIJA
’ Laikas yra pinigai, taip sako 

mūsų broliai amerikiečiai. Taigi, 
jei krinta doleris, tai reiškia, kad 
krinta ir laiko vertė, L y. nu- 
pinga ir laikas. Galima sakyti, 
jog kartu su pinigais jaučiama ir 
laiko infliacija. Konkrečiai kal
bant, žmogui yra laiko kaip šie
no. Prisimenant įvairius paren
gimus, laiko atžvilgiu jie turi bū
ti labai ilgi, prakalbos ilgos, o vi
sa turi būti pradėta su neabejo
tinai reikšmingu pavėlavimu.

Filosofai teigia, kad viena mi
nutė yra labai brangi, kad per 
vieną minutę galima susprogdinti 
pasaulį, bet taip yra tik raštuo
se, gi gyvenime žmogus kartais 
laukia valandą, kad atidarytų ta
verną.

Rudeniui atėjus, prasidėjo įvai
rūs parengimai. Taip ir lekia tie 
visų parengimų stiprintojai iš pa
rengimo j parengimą, griūdami. 
Nieko nepadarysi, taip jau yra, 
turi kas nors eiti. Bet tie, kurie 
visada visur eina, tikriausiai, turi 
laiko per daug. Pavyzdžiui vyksta 
koks nors pareng’mas, tai būti
nai reikia pavėlinti. Jeigu nepa- 
vėlirii, tai reiškia, kad tavo pa
rengimas niekam tikęs. Jeigu jau 
atėjo kas per anksti į salę, tai te
gu palaukia, sėdėti tai ne miškas 
kirsti. Pagaliau nėra čia ko vis
ką punktualiai pradėti. Tik Lie
tuvių opera visada spektaklį pra
deda punktualiai, žinoma, jeigu 
sol. Vicikas, vykdamas į salę, tikė
to negauna. Suprantama, kad per 
nesusipratimą parengimą būtų 
galima ir anksčiau pradėti, bet 
dori žmonės vėluojasi. Ir reikia 
vėluotis. Jeigu ateini ir sėdi, tai 
jau visi tuoj ir galvos, kad neturi 
kur laiko dėti. Kai jau visi susė
dę, būtinai pasivėlink, tada visi. 
matys, kad tavo uždaviniai dide- j 
Ii, kad tu negali visur suspėti, kad 
tave kankina posėdžiai ir svarbūs 
valstybiniai reikalai, kad ir tu esi 
maždaug kaip daktaras, kurį iš 
vienos ligoninės ir iš vienų namų 
į kitus pacientai tampo. Žodžiu, 
vėlavimasis yra būtinas žmogaus 
reputacijai išlaikyti ir kelti.

Jeigu tave kas kvies į šiaip ko
kį neįdomų susirinkimą, tai būti
nai atsakyk, kad neturi laiko. Do
ras žmogus negali turėti laiko. 
Tvirtink, kad negali niekur eiti, 
kad' laiko nėra, kad tegu dirba 
tie, kurie nieko nedirba, nors 
šiaip labiausiai laiko neturi tie, 
kurie nieko neveikia. Laiko nebe
reikia branginti, nes laikas pini
gai, pinigai krinta, Dabar, ru
deniui atėjus, būtinai vėluokimės

VAIŠINGUMAS IR TEMPAS

(Caracase). Atrodo, per ilgai 
užsibaliavojom, ir, prieš 45 minu
tes atvykę į aerodromą, sužino
jom, kad esam 15 minučių pavė
lavę į savo lėktuvą, turėjusį mus 
nuskraidinti į Brazilijos Rio de 
Janeiro.

{Buenos Aires). Iš ten važia
vom į restoraną ir šokome iki 6 
valandos ryto. Tik sugrįžę į na
mus ir pasiėmę daiktus, išskubė- 
jom į aerodromą, nes 3 vai. 30 
minučių ryto turėjom išskristi.

Raimonda Apeikytė, 
“Lietuvių Dienos”

ir kitus verskime vėluotis. Paren
gimuose jokių kortelių mušti ne
reikia ir niekas tau už vėlavimąsi 
algos nenurašys.

Šiaip jau laikas yra labai dvi- 
pusiškas. Jeigu apsidaužei auto- 
mobiliu, tai daktaras tau patars 
daugiau judėti, o advokatas vis 
lieps dar pagulėti lovoje. Jeigu 
vieniems labai patiks elektrinių 
gitarų grojimas, tai kiti, norėda
mi, kad viskas greičiau baigtųsi, 
pradės salėje tyliai melstis, kad 
sugestų elektra. Jeigu dvi minutes 
lauksi autobuso, atrodys amžiai, 
o jei dvi valandas kalbėsi su mer
gina, atrodys akimirksnis, jeigu 
dvylika valandų losi pokerį, tai 
atrodys, kad teužtruko tik pusva
landis. Jei būsi bažnyčioj, tai skų- 
siesi, kad labai ilgos pamaldos ir 
ilgas pamokslas, bet jei sėdėsi ba
re, tai pats kalbėsi valandą ir at
rodys, kad dar tik pradėjai sa
kyti tai, ką turi pasakyti.

Žodžiu, laikas gali kai kam at
rodyti kai kada ir brangokas, bet 
nereikia rūpintis, laikas pin'gai, 
o pinigai pinga. Nebūkime šykš
tuoliai ir kokie taupytojai, vieni 
į pareng mus vėlinkimės, o kiti 
jų laiku nepradėkime, kad taip 
gautųsi darnus veiksmas, lyg ge
rai susidainavusių Prapuolenio 
ir Linkevičiūtės duetas. A.T.

Kada laikas labai greit plaukia.

APIE VEDYBAS
“Kiek daug žmonių vedasi vė

lyvame amžiuje ir be meilės: to
kios vedybos net ir velniui nėra 
radybos. Tada abu šeimoje gyve
na kaip šuo su kate. Iš čia įvai
rios ligos. Tokių ligų joks gydy
tojas negali palengvinti tol, kol 
abu vedusieji iš šuns ir katės ne
pasidaro du balandžiai.”

Dr. J. Adomavičius

POLITIKAS IR PSICHIATRAS
Politikas paklausė savo pažįs

tamą psichiatrą:
— Aš visada stebiuosi, kaip tu 

žinai, kada žhogus yra psichiškai 
nesveikas.

— Aš duodu tokius klausimus, 
į kuriuos vidutiniškų gabumų 
žmogus gali lengvai atsakyti. Pa
vyzdžiui, aš paklausiu: “Jeigu ka
pitonas Cookas tris kartus apke
liavo pasaulį, o vieną tų kartų bu
vo nužudytas, tai kuris kartas tai 
buvo?”

Politikas susimuistė ir tarė:
— Ar tu man negalėtum duo

ti klausimo iš kurios nors kitos 
srities, ne istorijos? Istorija ne
mano sritis.

LAZDOS REIKŠMĖ

"Lazda — tikrai gana priver
tus daiktas daugeliu atvejtįi ir 
remtis einant, kai išsinariname 
koją arba kai pečius ima slėgti 
metų našta; ir pasisiekti, ko ne
prieiname ranka; ir atsiunti,- kai 
užpuola pikti Šunys; Ir dėti per 
kuprą, kai kas ridrs taikstosi 
traukti iš kišėriėš piniginę arba 
griebti rinkinuką.”

"Grįžkime prie mūsų priežo
džio. Lazda turi du galus. Bet 
mes kartais taip apžlimbame, da
romės tokie trumparegiai, kad be
mat ome tik arba vieną, arba ant
rą jos galą, ne abu. Tada ir pa
čios lazdos nebesugebame kaiį> 
reikiant nei ( paimti, nei laikyti. 
Todėl mums nebetarnaųja, kaip 
iš tikrųjų galėtų.”

' A. Tamošaitis, SJ
' -'* ' ‘ įj

MOTERIS IR CIGARETĖ
■

Daugumą moterų galimi’ pa
lyginti su cigaretėmis: jos visuo
met būna rūpestinguose įpakavi
muose iki tam tikro laiko, nesi- 

' gaiiirit nieko riiasinel rekla- 
: mai, greitai užsidega, prilimpa 
i- priė;rapų/malprtiai svaigina, kar
tais užgęsta.netikėtai, bet įpratus, 

j beveik jau nebeįmanoma jdpras- 
i ti, nori dėl to ir amžius trumpė
tų/

- ,v, , 'i ' { ‘ (
AUTOMOBILIŲ REIKŠMĖ

Mokytojas klausė klasę, ką: ge
ro davė autoinlob-lio laikmetis. 
Vienas mokinys atsiliepė: “NSfei, 
sustabdė arklių vogimą”.

VALGYKLOJE

— Kelneri, šito viščiuko viena 
koja trumpesnė už kitą, pareiš
kė svečias valgykloje.

— Tai, pone, ar jį valgysi, ar 
su juo eisi šokti? — paklausė kel
neris.

APIE GYDYYTOJUS IR PACIENTUS

Atsargumas
Paciento Žmona palatos gy

dytojui:
— Be abejo, daktare, aš visiš

kai nesirengiu jo jaudinti. Būsiu 
labai atsargi. Aš tik paprašysiu jį 
parašyti testamentą.

Telefonas
Kalbasi du psichiatrai.
— Šiandien buvo atėjęs pa

cientas, tvirtinęs, jog prarijo tele
fono aparatą.

— O tu, žinoma, panaudojai 
hipnozės metodą ir per vieną se
ansą padėjai nusikratyti tuo kom
pleksu?

— Ne, ne! Tai padarysiu tik 
rytoj. ,

— Bet kodėl gi?
— Matai, šiandien vakare tuo 

telefonu jam turi skambinti la
bai svarbiu reikalu.

Priežastis
Parapijos gydytojas antraeilėse 

pareigose dėstė dar ir sekmadieni
nėje mokykloje. Vienos pamokos 
metu jis klausia berniūkštį:

— Sakyk, mažiulėli, ką mes 
turime daryti, 'kad patektume į 
dangų?

— Numirti, —atsakė berniu
kas.

LIETUVIS IR LIETUVYBE
Ateitis

“Paveiksle, kuriame basas 
džentelmenas apmąsto taurelės 
turinį su visiškai nusirėdžiusia 
mergele, reikia įžiūrėti moderniš
ką, idealistinę ir išsilaisvinusią iš 
visokių prietarų varžtų mūsų jau
nąją kartą, kurios rankose yra 
mūsų lietuvybės ateitis”.

Svetimoteriavimas

“Minkštai kramto savo kugelį 
su kopūstais, geria Šnapsą ir tau
kuotom lūpom siekia bučiuotis 
su ne savo “meilute”.

Laidotuvės
“Niekas nabašninko j grabą 

neguldo su skrybėle, su lietsargiu 
if juodais akulioriais”.

Lietuvis

1 ‘‘Lietuviškos sodybos kiemą 
naktį knisanti kiaulė vaizduoja 
Amžiną Lietuvį, kuris visais lai
kais subiaurindavo už save pra
našesnio pozityvų darbą”.

Iš dail. V. Vizgirdos ir poeto 
Ant. Gustaičio pokalbio

“Lietuvių Dienose”.

DAKTARO ŽENTAS

Gydytojas tėvas klausia savo 
dukrą:

f — Ar tu pasakei savo draugui, 
jpg aŠ jį laikau niekam tikusiu?”

— Taip, tėti, bet tai jo nę- 
Icvaršina. Sakė esąs tikras, kad tai 
rie pirma klaidinga diagnosęė, ku
rią tu hustatei. .

“National Enųuirer”
KUR NĖRA ADVOKATŲ

Vieną dieną šv. Petras ir vel
nias susibarė, kuris iš jų taisys su
lūžusią tvorą tarp dangaus ir 
pragaro.

— Tu taisysi tvorą, arba aš 
tave patrauksiu į teismą, — sako 
šv.. Petras velniui.

— Trauk į teismą, bet kur tu 
gausi advokatą,' —r sako velnias.

(z)

PAVOJUS
Motina padavė berniukui Val

gyti saldžių drebučių. Berniukas 
pažiūrėjo į virpantį dubenį ir pa
sakė:
'Mamytė, ’ kaip galima ją 

valgyti, kad ji dar gyva ir juda.

SENELIO ARGUMENTAI
— Mano seneliui yra bėdos sū 

klausa. Gydytojas šakė, jog lai 
rtuO gėrimo, ir būtų geriau mesti 
svaigalus gerus. Bet senelis nenu
sileidžia, taip įrodinėdamas: 
“Daktare, mėgstu aš labiau, ką 
geriu, o ne ką girdžiu”.

Bet jis visai į mane nepanašus, 
teigįa nustebęs tėvas.

— Tas tiesa, bet ką mes turi
me padaryti prieš tai?

— Iškviesti gydytoją.
Operacija

— Ką daryti, profesoriau? 
Operacijai viskas paruošta, o pa
ciento dar nėra.

— Tai nieko, pradėsime be jo. 
Automobilis

Nuo galvos iki kojų subintuo
tas automobilistas, atsikvošėjęs li
goninėj po susidūrimo, pro tvars
čių plyšelį šaukia:

— Daktarei Pasakykit man 
tiesą, kokią baisį ji bebūtų: at
mano automobilis labai nuken
tėjo

Komunistinė “šluota" taip pat 
euriirūpino laiko stoka. Esą reikia 
visur stovėti eaiėje, jei nori nor
maliai pavalgyti, jei nori patekti 
į tualetą, ir visur kiitur turi stovėti 
eilėje. Todėl siūlo išradimą, kuris 
už tave stovėtų eilėje. Išradimas 
pavadintas Ąutopavaduotojas — 
AP 75. Jį reikia prisegti kitam prie 
nugaros, kuris eidamas tą AP pa
trauks. Kad nesumaišyytų su kitu 
AP, reikia viršuje įsidėti savo nuo
trauką. Na, ir sakyk, ar mūsų bro- 
Biai nėra išradingi?

SOVIETINĖJE SKALBYKLOJE
Kartą užėjau į skalbyklą.
— Norėčiau atsiimti savo 

marSldnius, — pasakiau priė
mėjai.

Jinai pažvelgė į kvitą.
— Galime duoti vietoj marš

kinių dvejas kelnaites, — staiga 
pareiškė ji, — arba, jeigu nori
te, keturias nosine®.

— Ką?
_ Jūs neišgirdote ar nesu

pratote?
— Aš negaliu patikėti...
— Tikėti ar nerikėti — jūsų 

asmeniškas reikalas, o čia vals
tybinė skalbykla. Mes kovojame 
už tai, kad klientai nebūtų ap
gaudinėjami.

— O kartais jūs nekovoja te 
už tai, kad skalbiniai, kurie pas 
jus atnešami, būtų išskalbti?

— Liaukitės filosofavę. Na 
tai kaip, paimsite? Kelnaites ar 
nosines? /

— Aš norėčiau marškinių!
— Na koks jūs žmogus? Kur

čias, ar ką? Neįmanoma susi
kalbėti. AŠ gi jums aiškinu. Pas 
mus trūksta marškinių, o kel
naičių perteklius. Na, tai ką jūe 
renkatės? Viena ar kita?

— Sakykim, kad mano marš
kiniai iš tikrųjų suplyšo, bet ta
da atiduokite bent sagas. Jos 
buvo originalios, perlamutri
nės... Gal būt, išliko sveika bent 
apykaklė?.. Atleiskite, dėl Die
vo, bet man atrodo, kad štai tie 
marškiniai, kurie kybo ant pa
kabos — antrieji iš kairės — 
yra mani.

— Visaip gali būti!
Tai atiduokite man juos!

— Šiuos marškinius gaus tas 
klientas, kuris atnešė septyne
rius marškinius. Jisai gaus dve
jus marškinius ir kaip kompen
saciją kelnaites bei nosines.

— Kaipgi taip? Jūs atiduosite 
Jam mano marškinius?

— Jūsų požiūris J asmeninę 
nuosavybę kažkoks feodališkai 
buržuazinis. Jūs už marškinius 
gaunate kelnaites. Sutikite, jog 
kelnaitės taipogi reikalingas 
daiktas. Argi gali nūdienis inte- i 
ligentas apsieiti be kelnaičių?

— Žinoma, negali, — sutikau 
aš, — iš tikrųjų, kelnaitės pirmo 
būtinumo daiktas.

— Na galų gale prabilote

ABEJOTINAS PUNČAS
Airis klausė savo draugą .pran

cūzą:
— Ar tau patinka airiškas 

punčas?
— Taip, —atsakė .prancūzas, 

— tik, deja, jis pilnas priešin
gybių.

— Kokių priešingybių?
— Jūs įpilate viskės, kad būtų 

stipru; pridedate vandens, norė
dami .padaryti jį silpnesnį, cukrus 
dedamas, kad būtų saldu, o cit
rina — kad būtų rūgštu. Paskui 
jūs sakote: “Į jūsų sveikatą!”, bet 
išgeriate patys.

PAGAL SAVO KNYGĄ

Rašytojas Panhandler, parašęs 
knygą, “Vienas šimtas būdų užsi
dirbti pinigų”, rinko išmaldas.

— Kodėl tu prašinėji išmaldų? 
— paklausė Panhandleiį prekybi
ninkas.

— Išmaldų prašymas yra vie 
nas iš būdų mano knygoje kaip 
pasidaryti pinigų, — atsakė Pan- 
handleris. Z. V.

SUPRATINGI ŽMONES

Vieną kartą pas žymų Gabrovo 
prekybininką užėjo į svečius jo 
nuolatinis klientas. Pavaka
rieniavę jie susėdo užstalėje pa
sikalbėti. Po kurio laiko šeimi
ninkas užgesino lempą ir tarė:

— Nėra reikalo veltui deginti 
žibalą. Kalbėti mudu galim ir 
tamsoj.

Pasikalbėjo jie, ir svečias su
judo eiti namo. Seimininkas no
rėjo uždegti lempą.

— Palauki —sulaikė jį sve
čias. — Kol mudu sėdėjome tam
soje, aš nusimoviau kelnes, kad 
jos veltui nesitrintų.

Prašo-kaip normalus žmogus 
me paimti kelnaites.

— Taip, bet jos man per dide
lės.

— Ne bėda, svarbu, kad ne
būtų mažos. Nesiožiuokite, prie
šingu atvejų teks pasiskųsti jū
sų įstaigai kad jūs trukdote vyk 
dyti mums planą.

__Tada verčiau duokite nosi
nes. Visada pravers.

— Genia! Duok keturias nosi
nes! Prašom. Tiesa, jos neskalb
tos. Bet jūs išsiskalbsite jas pa
tys. Su nosinėmis ne tiek jau 
daug darbo.

— Taip, bet aš juk sumokė
jau už skalbimą?

— Už marškinių skalbimą, bet 
ne už nosinių. Pasižiūrėkite į 
savo marškinius, jie tiesiog nuo
stabiai išskalbti.

— Taip. Puikiausiai! Net gra
žu žiūrėti! Mano mėgiami marš
kiniai! švaručiai kaip ašara! 
Svajonė!

— Na matote! Belieka para
šyti skundų ir pageidavimų kny
goje, kad jūsų marškiniai iš
skalbti gerai. Juk mūsų įmonei 
kliento nuomonė labai svarbu.

M. Vasilevskis 

DAILININKAS IR RAŠYTOJAS
Amerikiečių dailininkas Whist- 

lėr džiaugdavosi, sutikęs žmogų, 
kaip ir jis pats. Kartą rašytojas 
Mark Tvvain, aplankęs jo studiją, 
apsimetė, kad apie dailę visiškai 
nieko neišmano.

— Neblogai, ponas Whistler, 
visai neblogai. Tik, va, iš šio kam
po išmesčiau štai šį debesėlį, — ir 
.parodė, kaip reikia ištrinti.

— Atsargiai, ponas! —sušu
ko .persigandęs Whistler. — At
sargiai! Argi nematai, kad dažai 
dar neišdžiūvę?

— O, nesirūpink, — maloniai 
tarė Mark Twain. — Aš su pirš
tinėmis. kaip matote.

Komunistinė “‘šluota” įsidėjo šią 
nuotrauką, teigdama, kad ta kar
vė deklamavo: “Sugedusios autogir 
dyklos man nerūpi, nes vandens 
Ijgi |«žmann1’>

Dr. S. Aliūnas

POETAI IR LAIKAI

— Vyrai, — sušuko mums
Maironis,

Paimkit arklį, knygą, lyrą,
Bet jau šiandien už šitai ponios 
Tuojau pasmerktų savo vyrą.

Ir kas šiandieną tas artojas, k - 
Kas tu, kvieteli, tu rugy,
Jei ne viena tiktai svajoja,
Nutvert bent su master digri.

Ir ka*s poezijos tos grynos,
Kas iš poemų ir novelių,
Kai reikia žmoną vežt į kiną,
Madų parodon ir į balių.
Niekai šiais amžiais visos lyros,
Ir kas dabar jomis begrotų,
Jeigu šiandieną pilna vyrų,
Ir su gitarom, ir barzdotų.
Knygų, arklių nenugalėtas,
Jis skamba mums gražiau už lyrą, 
Šiandieną šauktų ir poetas:
— Dolerį rankon imkit, vyrai.

KULTŪROS KRIZĖ

Ir'teigiama, kad vaizdas liūdnas 
Kultūros šiam tremties kely,
O aš geriu sau ligi dugno,
Ir vis yra dar butely.
Protingi vyrai naiviai šneka, 
Trūkstą mums polėkių gilių,
O lekia puikiai Pontiakas 
Plačiuoju tremtinio keliu.
Spauda ermydeiį vis kelia,
Kad apkiautimą reikia vyt,
O mano viloj nei dulkelės 
fr nei knygelės nematyt.
Kas tau čiurlioniškas Allegro,
Kas tau romanas ir gaida,
Kai tavo blokan veržias negras, 
Kultūros krizė tik tada.

Iš naujai išėjusio rinkinio “Ali
jošiaus lapai”.

in MITCH

— Gerb'amas pone, aš labai atsi
prašau, užmiršau pasakyti, kad 
neturiu pinigų.

Spygliuotinės mintys

— Šiandien už pinigą gali nu
pirkti laimę, o 'ko negali nupirk
ti — tai jau kas kita.

— Anądien skaičiau straipsnį 
apie kryogeniką — tai yra apie 
mokslą, kaip šaldomi kūnai. Nie
ko nauja iš to nesužinojau, nes 
mano šeimininkas, kur nuomo
ju butą, kas Žiemą tai daro.

— Visada atleisk priešui, jei
gu jis žymiai stipresnis už tave.

— Tu gauni iš gyvenimo tiek, 
kiek į jį įdėjai. Aišku, atėmus 
federalinius ir kitokius mokes
čius.

— Kai aną vakarą nuėjome 
į svečius, hipnotistas sau objek
tu pasirinko mano vyrą, kadan
gi šis jau snaudė.

— Tik ką pirkau naujus na
mus Los Angeles mieste ir gied
rią dieną galiu matyti vandeny
ną — taigi mano namai paplū
dimyje.

— Geram vyrui ir svetima 
žmona gera, o kapriznam vyrui 
ir sava neįtinka.

— Joks vilkas dar neįrodė, kad 
avys pačios lenda į jo gerklę.

— Trumpa atmintis ir trum
pa suknelė nepakenks merginai, 
turinčiai gražias kojas.

'— Glostomo katino uodega vi 
Buomet riečiasi į viršų.
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