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I keturis dešimtmečius
žvelgiant
Rašytojų suvažiavimo proga

Alfonso Dargio paroda
ADOLFAS VALESKA
Alfonsas Dargis gimė Lietu
voje, bet jau nuo 1951 m. gyve
na Amerikoje. Nuo 1929 iki
1936 studijavo meną Lietu
voje, o nuo 1936 iki 1940,
gavęs Lietuvos valstybinę
stipendiją, gilino studijas Vie
nos Meno akademijoje. Prieš
atvykstant į Ameriką, dirbo
kaip scenos dekoratorius įvai
riuose Europos teatruose.
Gyvendamas Amerikoje, jis
reiškėsi meno pasaulyje,
laimėdamas apsčiai reikš
mingų žymenų, kurių tarp yra
Lilian Fairchild Memorial
Annual Award of the University of Rochester ir Juror's
Show Award Memorial Art
Gallery at Rochester abudu
1961 metais.
Dargis
yra
dalyvavęs
grupinėse parodose Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje,
Austrijoje, Italijoje, Persijoje,
Turkijoje, P a k i s t a n e ir
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Jis yra turėjęs indi
vidualines parodas New
Yorke, Rochestery, Clevelande, Detroite, Chicagoje, Philad e l p h i j o j e g Huntiagtone, W.
v.; taip pat Vokietijoje Koelno
Boisseree galerijoje ir Mannheime Lore Dauer Meno
salone,

Chicagoje
būdami, viešo pripažinimo
nesusilaukė.
Kalbėdami apie dail.
Dargį, negalime neprisiminti
lietuvių meno v y s t y m o s i
nepriklausomoje Lietuvoje. To
laiko jaunosios dailininkų kar
tos lopšys buvo Kauno Meno
mokykla. Aplamai kalbant,
joje dominavo konservatyviai
akademinė atmosfera. Tačiau
vieno asmens dėka — prof.
Justino Vienožinskio, kuris
buvo didelės erudicijos, aukš
tos kvalifikacijos ir plačių
pažiūrų menininkas ir pedago
gas — buvo galima išugdyti
jaunųjų dailininkų kartą
Vakarų Europos modernaus
meno atmosferoje. Tos daili
ninkų kartos vienas kūrėjas —
dail. Dargis — šioje parodoje
reprezentuoja tą kartą ir drau
ge rodo savo darbus, kuriuose
matyti jo nueitas kelias,
kūrėjo vystymasis ir subrendi
mas ir, galų gale, jo indivi
dualybės ir originalumo apo
teozė.
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Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvių rašytojų
draugijos
organizuojamas mūsų rašy narių tada rinkosi laisvę. Ir
tojų suvažiavimas įvyks š.m. vargu ar kada ir bet kuriame
gegužės 22 - 23 d. Clevelande. krašte, gelbėdami savo gyvyEsame jau įpratę, kad visokie bę ir laisvę, turėjo rašytojai
suvažiavimai išeivijoje vyktų vienu kartu ir tokiu skaičiumi
kone nepertraukiama seka. palikti savo gimtinę. I i e '
Jo meno kūrinius yra įsigij uTačiau rašytojų suvažiavimai tuviai ir jų bendro likimo bro- rim iva^ios meno institamūsuose yra kone pats rečiau bai latvių ir estų rašytojai c l j o s : M e m o r i a l A * Gallery,
sias įvykis. Per beveik 40 minėta prasme ar tik nėra pir- Rochester, New York; Museum
pokario metų laisvuosiuos mas toks unikumas visoje o f F i n e Azt> Dalias, Texas;
Vakaruos tokių yra buvę tik pasaulinės Hteratūros isto- M u sem» of Modern Art, New
keli Jiems visiems suskai rinėje raidoje.
i York City; Philadelphia
čiuoti pakaktų turbūt ir vie
Museum of Art; Huntington
nos rankos pirštų. Tik po karo
Nuostabą kelia ir tai, kad Galleries, Huntington, W. Va.,
Vokietijoje šitokia proga buvo beveik po keturiasdešimt metų University of Delaware,
galima susirinkti gana gausiu tėvynės netekimo laisvieji University of Nebraska,
kūrybingų plunksnos žmonių lietuviai rašytojai čia tęsia Boston Museum of Fine Arls
būriu. Kiek vėliau, jau nau nepriklausomybės laikų Lietu ir Museum of Fine Arts, St.
sėdijose šiapus Atlanto, tokie vių rašytojų draugijos veikimą Louis, Mo. Jo darbų taip pat
suvažiavimai ar tik pusiau su ir šaukia savo suvažiavi yra Vincent Price rinkinyje.
važiavimai gausumu ir iš mą. Juk tai nėra tik vieno ir
Alfonsas Dargis gyvena
davomis kokių nors stebuklų antro rašytojo kaimyniškas Rochestery, New York, kur jis Alfonsas D a r r i s
Kompozicija (38" X 2 4 " , 1979?
naujo gyvenimo kontekste ir susitikimas gyvenamajam turi savo meno studiją su
Iš dailininko darbų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chicagoje.
negalėjo parodyti. Tačiau šių mieste, bet visų bendro ir gyvo meno pamokomis.
metų suvažiavimas jau pačiu intereso pajautimas, kūrybinė
gio darbus, be abejo, reaguo- timas dažnai susiduria su sutiktas su labai karingu
Alfonso Dargio šioje parodo įmm skirtingai. Turbūt visi opozicija. Kalbant apie vaiz- pasipriešinimu. Impresionizjo šaukimo faktu beveik po inspiracija susivažiuoti dides
keturiasdešimt metų buvimo i niu būriu ir aptarti rupimus je, vykstančioje M. K. Čiurlio matome (arba nematome) tą, dinio meno istoriją, reikia mas buvo išjuoktas, sukritisvetimose padangėse yra jei klausimus. Džiugina ir tai, nio galerijoje, Jaunimo cent ką norime rmtyti. Juk ne pasakyti, kad turbūt vienas iš kuotas, tiesiog paniekintas,
ne stebuklas, tai tikrai dė kad Draugijos narių tarpe re, Chicagoje, nuo gegužės 7 d. paslaptis, kad net šiandien pačių naujoviškiausių ir Tačiau jis jkvėpė gyvybę ir
mesio vertas, neeilinis reiš nepasiliko vien tik minėto lie iki gegužės 23 d., išstatyta nemaža mūsų visuomenės reikšmingiausių pasikeitimų impulsą daugeliui naujų
kinys.
tuvių rašytojų egzodo vete daugiau kaip 60 rinktinių ir dalis žiūri į vaizdinį meną krypties ir stiliaus prasme modernaus mene krypčių. Tos
ranai, bet atėjo ir įvairiuose naujausių dailininko darbų.
Reikia pasakyti, kad rašy laisvojo pasaulio kraštuose Paroda atdara šiokiadieniais realistiniu požiūriu. Tačiau įvyko 14 amžiuje su Giotto naujos kryptys tarpusavyje
tojų tremtinių, rašytojų išei augę ir subrendę jaunesnieji. nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. vak., dailės istorija aiškiai rodo, pasirodymu. Jis nusikreipė komunikavo, veikė viena kitą,
vių visais amžiais ir visvos Ir visi drauge jaučiasi, ne kaip. šeštadieniais ir sekmadieniais kad vaizdinis menas, kaip ir nuo bizantiško stiliaus ir at- nors jų kūrybinė veikla vystėkraštuos yra buvę tiek ir tiek. okupantas norėtų, kokia nors — nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. kitos dailės sritys, keitėsi, sigręžė į savotišką realizmą, iš si skirtingose orbitose. Kaip
vystėsi, eksperimentavo. Gimė kurio išsivystė renesansinio sakėme, naujos modernaus
Ypač tokių pagausėjo pasta nudžiūvusia, o gyva, vaisius vak.
naujos pažiūros, prasidėjo ir laikotarpio realizmas, vėliau meno apraiškos ir kūrybiniai
raisiais dešimtmečiais, siau b r a n d i n a n č i a
bendrojo
baigėsi nauji periodai, susikū įtakojęs įvairias meno sritis. vaisiai buvo sutikti šaltai ir
tėjant pasaulyje modernioms lietuvių hteratūros medžio
rė
nauji stiliai. Taip pat Po penkių šimtų metų, 19-tame abejingai. O to laikotarpio
ir laisvas rašto plunksnas be šaka. Jei įmanytų, tai oku
Daugelis mūsų, žvelgdami aiškiai matome, kad nauju amžiuje, s t a i g a pasirodė genijai — Cezanne, Gauguin,
jokio pasigailėjimo prievar pantas ją degte sudegintų ir
parodoje
į dail. Alfonso Dar mas, skirtingumas, pasikei impresionizmas, kuris buvo Van Gogh ir apsčiai kitų, gyvi
taujančioms ir laužančioms kirste nukirstų. O to negalė
diktatūroms bei okupacijoms.
damas, bent tveria tvoras **' "' —
• ' »—
•
Lietuviškoji grožinės lite lietuviškai knygai pasieniuo
ratūros plunksna, gerai prisi se, ignoruoja didžiausia dali- lygins su pirmuoju. Ir antra- lizmas džiaugtųsi, kad šie dėmis parašytų kūrinių ar tik me galvas prieš tuos, kurių
mindama 40 metų besitęsusi mi akademiniuos, studijiniuos 8*8 yra ne mažiau barbariškas metinis be jokio sovietinio dik nesusilauks Salomėjos Nėries dėka lietuviškoji raidė vėl gy
rusiškąjį lietuviškojo rašto ir panašiuos leidiniuos, lyg už pirmąjį. Draudžiama ne tato laisvųjų lietuvių rašytojų „Dainos apie Staliną" likimo, va analogiškoje „Aušroje",
draudimą, negalėjo likti abe lietuvių literatūros geros vien tik lietuviška raidė iš suvažiavimas būtų paskutinis kai apie išeivijos literatū „LKB Kronikoje" ir kituose
jinga, kraštą užgriūvant tiems dalies visai nebūtų. Šitaip el užsienio, bet draudžiamas ir kad po jo baigtųsi visa lie rinius dešimtmečius bus rašo pogrindžio leidiniuos. 0 Cleve
lande už savaitės įvykstantis
patiems, rašto nepakenčian- giantis galima tik naiviai natūralus lietuviškosios dva tuvių literatūra laisvajame pa mos disertacijos, studijos.
rašytojų
tiems okupantams. Reikėjo apgaudinėti patiems save, ta sios alsavimas pačioje raidės sauly. Taip tikriausiai dar toli
Tai nėra nuvertinimas ir mūsų čionykščių
suvažiavimas
tebūna
lygiai
rinktis arba laisvę rašyti taip, čiau kultūros istorija iš tokių krūtinėje, pačioje tėvynėje gražu nebus. Bet jei ir būtų, tai paneigimas tėvynėje likusio
gyvastingas
ir
įžvalgus
kaip diktuoja širdis ir žmogiš naivių sovietinių pastangų spausdinamoj knygoj, kurios apie 38 laisvosios kūrybos arba okupacijoje gimusio ir
kasis orumas, arba rašyti taip, kada nors turės gardaus dirbtinis kvėpavimas turi būti metai nepraėjo čia be prasmės užaugusio lietuvio rašytojo. viskam, kas tik liečia lietuvių
kaip vergišku pasigailėjimu juoko.
palaikomas daugiausia sovie ir nestovi prieš mūsų tautos Ne vienu atveju reikia ste literatūros šiandieninę situ
leidžia ir diktuoja okupantas
tiniais ir okupaciniais minties kultūros istoriją tuščiomis ran bėtis jo kūrybiniu gyvas aciją ir visos tautos bei jos
Tačiau šiandien antrasis preparatais, ant kurių aiškiai komis. Laiko ratui sukantis, tingumu net sunkiai įsivaiz išeivijos bendruosius kultū
ir jo statytiniai. Didžioji dau
lietuvių
spaudos draudimas užrašyta Made in SSSR
guma nepriklausomybės me
ne vienas okupanto inspi duojamose įvairių varžtų rinius rūpesčius.
k. brd.
tais Lietuvoje
veikusios
greitai metų skaičiumi susi- fcnoma, sovietinis kolonia ruotų ir lietuviškomis rai sąlygose. Tačiau ypač lenkia

Dargio darbų siužetas keitė
si su jo formos struktūrine idė
ja. Dar prieš kokius 30 metų
matėme jo žemaičių vestuves,
kurias Dargis iš liaudiškos
b u i t i e s perkėlė į g a n a
ekspresyvią formą. Tai buvo
vienas ženklų, kad Dargio
kūrybinė
energija
yra
dinamiška. Jis vis ieškojo ir
tebeieško naujų sprendimų.
Kiekvienam
siužetui
jis
pritaiko savitą formą ir
ekspresyvią išraišką. Iš kitos
pusės, Dargio kūryboje paste
bime ne tik jausmingą polėkį,
bet ir kūrybinės idėjos ats
pindį stiprioje intelektualinėje
prizmėje. Tam tikra prasme
Dargio darbų ekspresijos
pobūdis yra artimas žemaičių
liaudies meno charakteriui,
kuris yra skirtingas nuo kitų
Lietuvos
etnografinių
ir
dialektinių sričių. Jei aukštai
čių liaudies skulptūra pasižy
mi klasikine forma ir ritmo
balansu, tai žemaičių liaudies
mene matome kontrastą ne tik
formų ekspresijoj ir Unijų
dinamikoj, bet ir ypač kontras
tą stipriai pabrėžtose spalvo
se ir veidų išraiškoje.
Vadinasi, Dargio kūryba
liudija ne tik šių laikų meno
krypčių išdavą, bet ir stipriai
pabrėžtus vidinius lietuviško
charakterio aspektus. Populia
riai tariant, Dargis yra lietu
viškasis Picasso, nors jo dar
buose ir nematome realistinio
stiliaus. Baigdamas prisime
nu mūsų septynių grafikų
parodą, kuri buvo suruošta
Milwaukee
Tarptautiniame
institute ir 1958 metais ir kriti
kų buvo aukštai įvertinta. Jie
ypač pabrėžė Dergio darbų
originalumą. Tada aš buvau
tikras, kad su reikiama
iniciatyva galėtume
mūsų
stipriesiems grafikams atverti
duris į plačią ir sėkmingą
lietuviškos
grafikos repre
zentaciją. Pasirodo, kad ir be
tos iniciatyvos Dargio darbai
šiandien matomi daugelyje
reikšmingų muziejų ir kolek
cijų. Šios parodos proga labai
norisi palinkėti dail. Alfonsui
Dargiui gausių metų, ilgo
kūrybinio kelio ir nuostabių
išradingos kūrybos vaisių.
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Žemaičių laikrodis
Viena iš Alfonso Dargio versijų
Jurgis Jankus
Kai įsišneku su dailininku Alfonsu Dar- naują, gerą Brennabor dviratį), padavė
giu, ne sykį ateina mintis, kad vien dailė jo jam savo laikrodį ir pasakė: "Drožk į stotį
viso neatskleidžia. Man vis atrodo, kad jis ir nustatyk".
lygiai taip pat galėjo būti ir aktorius, ir
Mes visada taip darydavom. Kai reikėrašytojas. Ypač rašytojas, nes visada pil- davo tikslaus laiko, eidavom į stotį, o sto
nas būtų ir nebūtų istorijų. Kai pasakoja tyje kabėjo toks didelis, apskritas, dar iš
būtus atsitikimus, tiki, kad jie tikrai buvo, caro laikų palikęs, kurį stoties viršininkas
kai pasakoja nebūtus, irgi tiki, kad jie bu kasdien nustatydavo pagal pralekiantį
vo. Nors ir nenorėtum tikėti, bet kitaip ne tarptautinį traukinį.
gali. Lygiai taip pat kaip negali netikėti
Makabi kapitonas pažiūrėjo į nulekiangero aktoriaus tragedija, a r kaip negalėjai tį vartininką ir paklausė, ar kas atsitiko,
netikėti, kai skulptorius Petras Rimša čia kad taip kažin kur lekia, kai netrukus reipat tavo akyse "dirbo" iš vieno lito bank- kės pradėti rungtynes? Paaiškinom, jog
noto šimtines. Ir netikėdamas esi linkęs ti- nežinom tikro laiko. Mūsų laikrodžiai eina
keti, nes taip daug geriau viskas susiklos- kiekvienas sau, tai vartininkas ir nulėkė į
stotį tikro sužinoti.
to.
Makabininkai visi išsitraukė savo laik
Vieną vakarą bene ketvertas vyrų sėdė
jom pas Alfonsą Daigį, gurkšnojcca jo kon rodžius: visų, kaip vienas, rodė aštuonio
jaką, šnekėjom apie gerus senus laikus ir lika minučių ligi trečios. "Bet iš kur mes
apie dabartinius nebe taip gerus. Nuomo galim žinoti, kad jūsų laikrodžiai gerai ro
nėms išsiskyrus, suliepsnodavom kaip do"? — užšokom. Tada tai visa paslaptis ir
pavasarį uždegta pernykštė žolė. Lieps paaiškėjo. Makabi kapitonas pasakė, kad
nom paviršiumi nubėgus, vėl aprim- jie, išvažiuodami iš Telšių, savo laikro
davom. Kas su Dargiu dažniau yra šne džius nusistatė pagal Vyskupo Valan
kėjęs, supras, kad suliepsnoti jis irgi čiaus laikrodį.
— Vyskupo Valančiaus? — nustebom.
greitas. Kartais toks greitas, kad ir tikras
—
Vyskupo
Valančiaus kada jau gyvo ne
dzūkas to greitumo galėtų pavydėti.
Iš tų keturių vyrų trys buvome savieji, bėra, o jie laikrodžius pagal jį nusistatinėDargio kaimynai, o ketvirtas svečias, iš ja.
Vienas karštesnis net užrėkė: — Manot,
kažin kur užklydęs į Rochesterį ir panūdęs
kad
jūs iš Telšių, tai galite žmones mul
Alfonso paveikslų pamatyti. Jis irgi že
maitis, net iš to paties Žemaitijos pakraš kinti. Manot, kad Mažeikiuose niekas ir
čio, tai kaip pro kitą žemaitį, ir dar ne nežino, kas tas Valančius buvo. Jo ir kau
eilinį, praeis net nekriuktelėjęs. Todėl ir lai jau baigia trūnyti, o jūs...
nuvedėm. Tik, atrodė, kad tie mūsų nela
Žmonės buvo beįsižeidžią. Kai kurie net
bai žemaitiški suliepsnojimai jį kiek nera ėmė dairytis kuolų. Sakė, už tokius juokus
mino, tarpais net krūptelėdavo, lyg būgš kai pašventinsim, tai ne tik žaisti neberei
taudamas, kad įsismaginę neimtumėm kės, bet ir kelio į Telšius nebesurasite.
Dargio stogo kilnoti. Vienu tarpu, tikriau
Bet Makabi kapitonas buvo šviesus vy
siai norėdamas mus apraminti, pasuko ras, sako, net gimnazijos ar kokios kitokalbą j kitą pusę. Kaip tik tą vasarą jis bu- ^
Neišsigando
mok y ^
mokytoja8.
vo buvęs Italijoje, tai ir ėmė pasakoti apie ^užkaistančių žemaičių. Bet kas žino, gal
kraštą žmones, miestus, muziejus gnuvė- h i g s i g a n d o . G a l todėl ir ėmė visą laikrosius. įsismaginęs net prasitarė kaip vie- j č&> i s t o r i j p a 8 a k o t i . Sakė, kad vyskupas
nai dailiai italikei, pagal tenykšte paproty V a l a n č i u s ^
mokėjo v a l d ^ savo
pasidrąsinęs j užpakali gnybtelėjęs.
^
g.
feupiją
jog ^
igminting0 ^ ^
— Ir gavai papliaušką? — kažin kuris šauly nebuvo. Net Telšių rabinas eidavo
šyptelėjo.
pas jį patarimų pasiklausti, o popiežius
— Taigi, kad būčiau. Pamokė visam kvietė pas save į Romą. Norėjo savo pagal
amžiui. Atsisuko, pažiūrėjo, šyptelėjo, lyg bininku padaryti, bet Valančius nė į tą
senam pažįstamam, įsikabino į ranką ir pusę. Sakė: "Negaliu savo žemaičių vi
vedasi. Nei rėkt, nei bėgt. Eisi, velniai ži siems vėjams palikti. Kai tik išvažiuosiu,
no į kokią skylę nusitemps ir paleis ne tik tai caras tuoj uždarys visas mano mokyk
be pinigų, bet ir be kelnių. Aplinkui dar to las, tamsius Žmones paslikai nugirdys,
kie muskulingi italai sukinasi.
girtus į savo cerkves suvarys, o mūsų
— O Vatikane buvai? — nutraukė šei- bažnyčiose kazokai arklius laikys? Taip
mininkas beįdomėjantj svečio pasako vyskupas Valančius ir grįžo namo, at
jimą.
sisakęs labai aukštos vietos, bet popiežius
— Buvau. Nuvykęs Romon, kaip pro jo nuopelnų nenorėjo užmiršti. Jis turėjo
Vatikaną praeisi.
Šveicarijoj gerą draugą, nuostabų laik
— O žemaičių laikrodį matei?
rodžių meisterį, kuris padarydavo tokius
— Žemaičių?
laikrodžius, kurių ligi šiol niekas nemokė
— Žemaičių, — patvirtino Dargis ir jo jo padaryti. Vieną sykį prisukti, jie eidavo
lūpomis nubėgo vos pastebimas šypsnelis. ištisus metus ir per tą laiką nepasivėlin
— Tai ar dar ir toks yra? — stebėjosi davo ir nepasiskubindavo nė viena sekun
svečias.
de. Tokius laikrodžius jau buvo padaręs
— Žinoma, kad yra. Juk esi žemaitis. pačiam popiežiui, Prancūzijos prezidentui,
— Pats tikriausias.
Anglijos karalienei, tik Rusijos caras vis
— Ir nežinai, kad žemaičiai turėjo savo negalėjo prisikalbinti. Šveicaras buvo gud
laikrodį?
rus: nenorėjo su rusais jokių reikalų turėti.
— F r m ą sykį girdžiu. Bet jei ir turėjo, T o k j laikrodį popiežius padirbdino ir vys
tai koks čia ryšys tarp Žemaičių laikrodžio kupui Valančiui. Kad caras neatimtų, la
ir Vatikano? Kodėl tą laikrodį turėjau bai slapta, sako, senute moteriške apren
pamatyti Vatikane, o ne Žemaitijoj.
gęs, laikrodį atsiuntė į Varnius. Caras,
Pernai buvau ir tenai, bet niekas man žinoma, sužinojo, bet atimti buvo nepato
jokio laikrodžio nerodė. Net neužsiminė. gu. Kaip tu atimsi popiežiaus dovaną iš
Pate savo elektroninį palikau brolvaikiui. vyskupo. Tuoj visas pasaulis sužinos, bus
Sakyk, koks ten per laikrodis? Ir kodėl jis negražu. Tada tai ir sugalvojo vyskupą
Vatikane?
Valan6ų perkeldinti į Kauną. Bevežant
Dargis klausėsi galvą kiek į Šoną pa daiktus per miškus gali visko atsitikti, ne
lenkęs ir šypsojosi.
gi visus plėšikus sužiūrėsi, o jau Petrapily
— Kad, matote, čia gana ilga istorija, nesunku bus jį perdažyti, gal net paauk
— nutęsė ir sriūbtelėjo k^lis laSus konjako. suoti, viršuj dvigalvį erelį pridėti ir pa
— Tai kas, — kažin kuris leptelėjo. — skelbti, kad caro rūmų laikrodininkas pa
Laiko turime, klebonas minioms dar ne darė laikrodį geresnį, negu geriausias
skambina.
šveicaras būtų sugebėjęs.
Visi šyptelėjom. Dargis paėmė butelį,
Bet vyskupas Valančius nebūtų buvęs
papildė beištuštėjančias taures ir, pato Valančius, jeigu to nebūtų pramatęs. Jis
giau atsisėdęs, papasakojo.
tikrą laikrodį nusiuntė Telšių klebonui
saugoti, o sau įsidėjo seną, paprastą, kurį
# * *
plėšikai ties Kulautuva atėmė, nuvežė Vil
Mažeikių futbolo komanda pasikvietė niaus gubernatoriui, o tas, net gerai neap
parungtyniauti Telšių Makabi. Rungtynės žiūrėjęs, pats nugabeno carui. Kas atsi
turėjo prasidėti trečią valandą, bet mes ir tiko Petrapily niekas nežino, tik, sako, kad
žiūrovai pradėjom rinktis gerokai anks Vyskupas Valančius po to labai dažnai nei
čiau. Vieni norėjo geresnes vietas užsiim iŠ Šio, nei iš to vienas pats sau šypsodavęti, kiti kojas į sviedinį patrankyti. Netru si8. O tikrasis laikrodis, Telšių klebonų rū
kus, pilną sunkvežimį pristoję, atburzgė ir pestingai saugomas, ramiai sulaukė ne
telšiškiai. Artėjo laikas ir rungtynes pra priklausomos Lietuvos. Tada tai laikrodį
dėti, bet mūsų laikrodžiai kiekvienas rodė pirma pastatė bažnyčioje, paskum, kai Tel
kitaip. Ir futbolo komandos kapitono, ir šiuose atsirado vyskupas, perkėlė jį j vys
vaistininko ir nuovados viršininko, ir dar kupo rūmus, bet pastatė taip, kad norė
kažin kieno. Vienų jau baigėsi trečia, o ki damas kiekvienas galėjo savo laikrodį
tų dar buvo ką tik po antros. Tada mūsų pasitikrinti. ? .įoma, tik telšiškiai. Nė vie
kapitonas pašaukė vartininką (jis turėjo nas nenorėjo, kad į jų vyskupo rūmus lan-
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Nuo Sudaužtinio

iki

Kupolinio

Gal reikėtų šį rašinėlį apie
"Grandinėlės" pasirodymą ge
gužės 8 d. Chicagoje pradėti
keliais žodžiais apie "Gran
dinėlės" reikšmę apskritai.
Tai nebūtų pirmą kartą rašo
mi žodžiai, ir jų mintis mums
visiems gerai žinoma. Žinoma
— bet primirštama, kai pasi
duodame liūdnai nuotaikai (o
juk taip tikrai pasitaiko!) dėl
mūsų jaunimo lietuviškos Šir
dies, dėl jo dvasios jėgų ištver
mės, dėl lietuvybės šioje že
mės rutulio dalyje perspektyvų
tada, kada "mūsų" jau nebe
bus — ar kada mūsų varga
nas, vienišas tremties galvas
tepuoš į kapelius žengiančios
senatvės šerkšnas...

tai jau premijų vertas projek
tuotojų A l d o n o s Vaitonienės bei "Dailės" įmonės ir siu
vėjų Marcelės Kazlauskienės
bei Angelos Vrana nuopel
nas!), judesio dinamikoje at
skleidžiantys vis naują spal
vų ir raštų kaleidoskopą. I
apvalią visumą jungėsi ir Jon
Darling tvarkomi Šviesos ir
realistinių skaidrių efektai, ir
pranešėja Živilė Vaitkienė,
kurios aiški dikcija, jokio ak
cento neiškraipyta tarsena,
rimta (nepamaiviška) laiky
sena ir natūralus (neperdažy
tas) grožis yra lyg aukštas
kelrodis visiems panašių ren
ginių, sakysim, ir 1983 m. Dai
nų šventės rengėjams.

Tokio šerkšno Šeštadienio
vakarą Marijos gimnazijos sa
lėje matėme nedaug — nebent
kur ne kur publikos eilėse, tik
jau ne scenoje, kurią valdė
žvali ir žydinti jaunystė! Ir ta
da vėl pajutome, kaip stipriai
"Grandinėlė" lyg koks vais
tas malšina mumyse pesimiz
mo ir nevilties skausmą. Beje,
ji kilsteli mus ne tik emociš
kai, bet ir pačiu savo buvimu
duoda mums medžiagos suvo
kimui, apmąstymui, kad vis
kas nėra dar taip blogai ir nei
na tik, gustaitiškai tariant,
tobulai atbulai.

Tačiau pats iškiliausias
grandinėhnio spektaklio "prie
das" — tai, be abejo, sol.
Aldonos Stempužienės Švedienės išėjimai. Nuo pat
pirmos jos dainavimo būdui
labai tipingos raudos iki
paskutinės dainos jį "Gran
dinėlės" jaunimui teikė mo
tinišką atsvarą, o visai prog
ramai — muzikinio gylio. Jos
pasirodymo svorio centras —
trys gabalai iš F e l i k s o Bajo
r o vestuvinių dainų ciklo, dar
sykį patvirtinančio, kokias
estetiškai patenkinančias gali
mybes atveria bene D. La
pinsko pradėtas (bet jo toli
gražu neužbaigtas ir neišbaig
tas) lietuviškasis muzikinis
avangardizmas, gebąs taip
įtaigiai bei originaliai jungti
liaudinės inspiracijos vokali
nę liniją su minimalistinio sti
liaus instrumentinės palydos
koncepcija. Teko patirti, kad
šių Bajoro dainų (kurių iš Lie
tuvos gautas tik klavyras) orkestraciją
atliko ta pati
^Grandinėlės" dirigentė R,
Kliorienė. Uždavinys jai šau
niausiai pavyko, kaip pavyko
jai be priekaištų paruošti bei
vesti ir visą orkestrėlį (R. Klio
rienė — elekt. vargonėliai, J.
Rynes ir C. Donovan —
klarnetai, I. Kuprevičiūtė —
trumpetė, M. Bankaitytė —
kanklės, O. Oleynik — akor
deonas, M. Oley
nas; pastarieji du, sūnūs ir tė
vas, buvo pagrindiniai šokių
akompaniatoriai).
Nesu šokio meno specialis
tas, dėl to ir negalėčiau žinoviškai aptarti visų Liudo Sa
gio pasiektų
rezultatų
plonybių ir niuansų. Tačiau
kai kurie jo pergalvoto ir reali
zuoto spektaklio momentai
niekuomet neišdils iš atmin
ties. Pavyzdžiui: per visą pir
mąją dalį vos pastebimai besi(Nukelta į 3 psl.)

Stebėdami
"Grandinėlės"
gyvastingumo pasireiškimą,
galvojame ir suprantame štai
ką: 1) burdama žalią ir dar vi
sur nukrypti galintį jaunimą į
kolektyvinį vienetą, ji stip
rina jo dvasinius muskulus,
ugdydama ištvermingas, loja
lias ir altruistines asmenybes;
2) tuo pačiu ji skatina savo na
rių suvokimą, kad, nors bū
dami skirtingi, jie visi turi vieną b e n d r ą j u n g t į —
lietuviškumą; 3) ji diegia juo
se kolektyvinės meninės kūry
bos disciplinos įgūdžius ir 4) ji
ir toliau lieka vienu puikiau
sių reprezentacinių ansamb
lių, kuriuos išeivijoje betu
rime.
Bet bent pirmieji trys punk
tai juk būdingi ne vien tiktai
"Grandinėlei", o visiems jau
nimo šokio ir dainos an
sambliams aplamai, ar ne?
Teisybė... Užtatai dera pridėti
ir tam tikrus daugmaž vienai
"Grandinėlei" charakteringus
nuopelnus, kaip antai: 5) su
gebėjimą į tautinių Šokių me
ną be atsiprašinėjimų ir
sąmoningai įvesti ir kuria
mąjį (ne tik interpretuojamą
jį) elementą ir 6) savo rengia
mais spektakliais publiką ne
tik linksminti, bet ir apšviesti.

Clevelando „Grandinėlės" svotas ir svočia keliauja į vestuves: Vilija
Banionytė ir Antanas Motskus.

Visų šių teiginių tiesą liu
dijo paskiausiasis ansamb
lio pasirodymas net trijų da
lių programoje, patraukliai
pavadintoje "Nuo Sudauž
tinio iki Kupolinio". Kiekvie
noje dalyje vaizduojamas vis
kitas mūsų liaudies šokio rai
dos etapas: pirmojoje ~ senoviškiausi, "etnografiškiausi"
šokiai bei dainos (lygiai taip,
kaip kaime atlikinėdavo),
antrojoje — pirmieji, nepri
klausomybės metais stilizuo
tieji, įsakmiai sceniniam pasi
r o d y m u i iš p i r m y k š t ė s
medžiagos perdirbti šokiai,
trečiojoje — naujesni ir nau
jausi bei originaliausi šokiai,
kurių muzika ir choreografija
sukurta nebe anoniminės liau
dies, o profesinių menininkų
(žinoma, daugiau ar mažiau
įkvėpimą semiančių iš auten
tiško kaimo kūrybos paliki
mo).
Gal geriausiai publikos
reakciją į šį spektaklį galė
tume apibūdinti tokia mintim:
nustebome, kad programa jau
baigėsi (nors truko ji dvi su
puse valandos)! Norėjome dau
giau. Būtume džiaugęsi, jei,

džiotų kokie prašalaičiai, tai taip laikė lie
žuvius už dantų kaip nežinau ką. Jeigu ne
makabiečiai ir ne tos futbolo rungtynės,
tai ir šiandien turbūt niekas kitas apie jį
nebūtų žinojęs.
Iš tikrųjų nebūtų buvę daug bėdos, jei
gu ir mažeikiečiai sužinojo. Mes nebū
tumėm grūdęsi į Telšius savo laikrodžių
tikrinti. Kaip užteko ligi šiol, būtų užtekę ir
toliau pralekiančio tarptautinio traukinio,
bet aikštėje pasimaišė koks plunksnagrauži8, išgirdo, ką Makabi kapitonas pasakojo
ir išpliurpė laikraščiuose. Iš laikraščių
sužinojo net ir Valstybės prezidentas, ku
ris irgi nei pats, nei prezidentūra tikslaus
laikrodžio neturėjo. Tikrą laiką sužinoti
adjutantas kiekvieną rytą, o kartais net ir
vakare, skambindavo į Karaliaučių.
Tuo laiku prezidentas su Telšių vysku
pu, galima sakyti, nebuvo labai geruoju,
todėl ir derybų pradėti dėl laikrodžio nebu
vo kaip. Ir be derybų žinojo, kad vyskupas
laikrodžio neduos, o tikslaus laikrodžio
valstybei būtinai reikėjo. To reikalavo ir
sostinės prestižas, ir bėgamieji valstybės
reikalai. Kas matė: kažin koks miestelis,
galima sakyti kaimas, turi tikslumo ste
buklą, o valstybės galva tikro laiko turi ka
žin kur ieškoti. Pasitaręs su ministeriais,
nutaikė, kada vyskupas išvyko į užsienį, ir
nusiuntė ulonų kuopą į Telšius. Tie sek
vestravo klebono ilgą vežimą, prikrovė pil
nas drangas šiaudų, valstybės vardu pa
ėmė laikrodį, kad neausikratytų, susuko į
trejus pūkinius patalus, klebono vežikui

nuskambėjus trečiosios dalies
paskutiniam akordui, būtume
po pertraukos kviečiami dar ir
"ketvirtajam veiksmui"; atei
ties lietuviško šokio vizijai, su
pintai iš tam visai priaugu
sios choreografo Liudo Sagio
ir muzikės Ritos Kliorienės
kūrybinės vaizduotės! Kitaip
sakant, pustrečios valandos
tautinių šokių koncertas ne tik
neprailgo, bet sukėlė tiesiog
nepasotinamą apetitą žiūrėti
ir klausytis dar daugiau. Bra
vo už šitokį tour de force!
Žinoma, spektaklis susidėjo
ne vien iš šokių (nors jie — jo
pagrindas). Būta ir gražaus,
skardaus dainavimo: mergai
čių duetas, berniukų tercetas,
mergaičių ir mišrus choras,
ausį traukė ir skaidriai spal
vinga instrumentinė palyda.
O akį kerėjo ne tik visuomet iš
radinga choreografija, ne tik
gana preciziškas šokėjų dar
bas (tik, sako kiti, ne visai
toks tobulas kaip Urugvajaus
"Atžalyno"), ne tik skaistūs ir
Švytintys jaunųjų merginų ir
vaikinų veidai, bet ir pasakiš
kai puikūs jų drabužiai (kiek
vienoje dalyje vis kitoki: čia

padavė vadeles, šeši ulonai išjojo priekin
kelią vesti, kiti išsirikiavo iš paskos, ir taip
visa kolona tvarkingai paržygiavo į Kau
ną.
Laikrodį pastatė prezidentūroje. Ulonai
parvežė gerai. Laikrodis ėjo ir melodingu
švento Petro bazilikos varpų garsu valan
das mušė. Prezidentas tuoj patikrino savo
kišeninį, Sofijos dar priešvestuvinę dova
ną: jis vėlinosi septyniomis minutėmis.
Žvilgterėjo į savo laikrodžius ir kiti vysku
pinio pasižiūrėti susirinkę. Jų visų: ir Tū
belio, ir Mirono, ir Tamošaičio, ir kitų ėjo
minutė minutėn su prezidentu. Visi nuste
bo. O jeigu tas žemaitinis skubinasi? Nors
ir mesk lauk. Būtų tik nereikalingas vys
kupo erzinimas. Ir pačių žemaičių. Kai iš
užsienio grįžęs vyskupas pakels ergelį, že
maičiai ko gera dar norės atsiskirti ir mė
gins savo valstybę sukurti. Ką tu su jais.
Gali panorėti net savos nepriklausomos re
spublikos. O gal net monarchijos su gene
rolu Plechavičium priešaky. Nors pre
zidentas ir labai pasitikėjo savo laikrodžiu,
bet vis tiek adjutantui liepė dar sykį pa
skambinti į Karaliaučių, ir visi akis išplė
tė, kad Karaliaučiaus laikas ne tik valan
domis, ne tik minutėmis, bet ir sekundėmis
sutapo su vyskupiniu. Tada visi sutarė pa
samdyti laikrodžio prižiūrėtoją, o visom
ministerijom įsakė kiekvieną rytą skam
binti Valstybės laikrodžio prižiūrėtojui ir
tuoj visus savo laikrodžius suderinti su
valstybiniu. Net geležinkelio stotims ne
bereikėjo nusistatinėti savo laikrodžius pa

gal tarptautini traukinį. Atvirkščiai: dabar
tarptautinio traukinio mašinistai ir kon
duktoriai ėmė savo laikrodžius tikrinti
Kaune. Visa valstybės valdžia džiaugėsi,
kad nors vieną reikalą pagaliau pavyko ne
tik gerai, bet tobulai sutvarkyti.
Kai vyskupas grįžo iš užsienio ir suži
nojo, kas atsitiko, iš karto taip pašoko, kad
vos gal-oš į vyskupijos rūmų lubas neprasimušė, bet tuoj susigriebė, atsirakino ne
degamąją spintą, išsiėmė raudonu ak
somu aptrauktą dėžutę, prasivėrė,
žvilgtelėjo vidun, nusišypsojo ir vėl užda
rė, o pats vis tebesišypsodamas atsisėdo
prie stalo ir ėmė rašyti kažin kokį raštą.
Netrukus įbėgo vyskupijos sekretorius. Jis
buvo labai susijaudinęs, labai pasipikti
nęs ir pasiūlė, kad vyskupas tuoj padarytų
prezidentui demaršą, nes kas matė, kad
prezidentas apiplėštų vyskupiją. Ne tik
vyskupiją, bet visą Žemaičių kraštą. Vys
kupas klausėsi besiblaškančio sekreto
riaus ir nenustojo šypsojęsis, paskum pa
sakė:
— Kam man pas jį eiti, kad jis pats
ateis.
— Ateis? Ko jam eiti, kad jie turi laik
rodį, o ne mes.
— Laikrodį turi, bet rakto tai ne.
— Rakto? — išsižiojo sekretorius.
Vyskupas pakilo, atidarė spintą, išsi
ėmė aksominę dėžutę ir parodė sekretoriui
raktą. Raktas buvo auksinis, keistai
parangytas, su žiburiuojančiu deimantu
galvutėje.
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Kazys Binkis prisiminimuos

nesant antibiotikų, tokia šir
dies liga buvo nepagydoma.
Kalbant
bendromis
temomis, ypač pakartotinų
vizitų metu, paaiškėjo, kad
Kazys Binkis buvo labai įdo
mus, kultūringas ir labai spal
vingas žmogus. Žinojau, kad
jis yra ekspresionistas, keturvėjininkų organizatorius, kiek
kairesnių nusiteikimų žmogus.
Kadangi jis tuomet gyveno
nacionalizuotuose Vailokaičio
namuose, jų visa anuometinė
aplinka manyje kėlė tam tikrą
atsargų santūrumą. Tačiau iš
Kazio Binkio pasisakymų ir
pareiškimų greit paaiškėjo,
kad jis yra labai sąmoningas ir
gilus lietuvis patriotas. Savo
žodžiuose jis buvo labai tiesus,
aštrus ir sarkastiškas. Komu
nistinei sistemai Kazys Binkis
buvo labai priešingas, kietas jų
darbų ir užsimojimų kritikas.
Ir tos kritikos jis nevengė,
buvo labai atviras. Net nelabai
gerai jautėsi, būdamas lyg ir
privilegijuotu ir gyvendamas
tuose buvusiuose Vailokaičio
namuose.

40 metu nuo rašytojo
mirties praėjus
Kazys Binkis gimė 1893 m.
lapkričio mėn. 4 d. Biržų
apskr., Papilio vis., Gudelių k.
ir mirė 1942 m. balandžio mėn.
27 d. Kaune.
Dar būdamas
pirmose
gimnazijos klasėse (1921,1922,
1923 m.), Kazį Binkį jau žino
jau. Mokiniai jo eilėraščius, jo
redaguotus „Vainikus"
ir
„Dainas" labai mėgome. K.
Binkio eilėraščius deklamuo
davome, d a i n a s
dainuo
z davome. Kai kurie iš mokinių
bandė taipgi rašyti eilėraš
čius. Jaunų žmonių tarpe
Binkis savo eilėraščiais buvo
labai populiarus. Taip pat jis
buvo populiarus ir su savo
knygutėmis vaikams. Jos buvo
labai lengvai skaitomos ir vai
kams
suprantamos.
Tos
knygutės vaikams buvo popu
liarios ir kaime, ir mieste. Dau
gelio tarpe jisai pasidarė
vėliau labai populiarus ir savo
puikiai sueliuotais feljetonais.
Kas gi neatsimena „Tamo
šiaus Bekepurio"?!
Tokį žmogų kaip Kazys Bin
kis buvo įdomu pažinti ir as. meniškai. 1940 - 1942 metais
iki pat jo mirties teko būti jo
gydytoju.
Pirmą sykį teko jį lankyti
1940 metų pabaigoje ar 1941 m.
pradžioje, kada Kazys Binkis
jau gyveno, kaip ir daugelis
Ė! kitų menininkų, Vailokaičio
namuose, Vienybes aikštėje,
Kaune. Pirmosios bolševikų
okupacijos metu,turint reikalo
su privilegijuotais ano laiko

Kazys Binkis (1893.XI.4-1942.IV.27).

žmonėmis, kažkaip norėjosi
būti atsargiam * ir rezervuo
tam. Turiu prisipažinti, kad,
pakviestas aplankyti ligonį,
jaučiausi nelabai patogiai,
eidamas į tuos namus.
Atlikus sveikatos
patik
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rinimą ir aptarus.. reikalinggą tyrimų procesą bei gydy
mą, gana greit užsimezgė
kalba ir bendromis temomis.
Jis turėjo endocardo ir vožtuvų
uždegimą (chroninį endokorditą) ir vožtuvų ydą. Tuo metu,

Kilus rusų - vokiečių karui ir
rusams pabėgus, Kazys Binkis
jautėsi gerai. Bet vokiečius
pažindamas ir būdamas giliu
patriotu,
nepriklausomybės
šalininku, jis man tuoj pasakė:
„Vienas velnias pabėgo, kitą
gavom, tik šito kiek kitokie
ragai".
Savo sunkioje ir ilgoje ligoje
Kazys Binkis buvo labai kant
rus. Savo ligą pakėlė labai sto
iškai. Visos savo ligos metu
sekė Lietuvos politinius
įvykius ir ypač rūpinosi kultū
riniais jos reikalais.
Dr. J . Meškauskas
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Faudonos, margos, g e l s v o s baltos / P r a ž y d o tulpes visos kartu (K. Binkis)

Kazys Binkis
TULPĖS
Raudonos, margos, gelsvos, baltos
Pražydo tulpės visos kartu,
Vėliavos iš žolių iškeltos
Raudonos, margos, gelsvos, baltos.
Kad nebegrįžtų naktys šaltos
Ir pievų kruša neužbertų,
Raudonos, margos, gelsvos, baltos
Pražydo tulpės visos kartu.
OBELŲ

Žiūrim — krinta
patylomis
Obelų žiedai.
Plestekėlėmis
baltomis,
Žiūrim — krinta
patylomis.
Rodos, sniego
atkarpomis
Snigo tik andai, —
Žiūrim — krinta
patylomis
Obelų žiedai.
ŽIBUOKLĖS

Nuo Sudaužtinio
(Atkelta iš 2 psl.)
kaupianti įtampa, pagaliau
„Sudaužtininiame Jonkelyje" į
sąmonę orffiškai
prasiver
žianti dramatišku, kraupių
pauzių iškąstu kojų ir būbno
trenksmu — iki įtampos atoslū
gio begalinėje A Stempužienės - Švedienės suniūniuotos
lopšinės ramybėje. Koks pui
kus atskirų gabalų sumon
tavimas į visumos architek
toniką! Arba antrosios dalies
pažiba — "Rugučiai" (1939
mchoreografija E . Ambra,zevičienės). Arba
užbaigos
teatrališkas "Kupolinis" (šiuo
laikinė choreografija J. Lin
gio ir L. Sagio, B. Dvariono
muzika) su kupoliniais žoly
nais apkaišiotais Joninių ži
bintais. Jei dėl vieno kito
atskiro sprendimo būtų gali
ma paabejoti ( pvz., ar "Dži-

iki

Kupolinio

gūnas" nepaimtas truputuką
per lėtu tempu, o "Sadutė" —
truputuką per skubiu?), tai visdėl to niekas negalėtų ginčyti,
kad su naująja "Grandinėlės"
programa aplamai galime drą
siai eiti ir veržtis bet kur, kur
tik reikia Lietuvą ir lietuvius
reprezentuoti iš pačios geriau
sios pusės. Valio!
Panoraminę programą "Nuo
Sudaužtinio iki Kupolinio"
atliko 30 šokėjų (19 merginų,
11 vaikinų). Jiems pritarė jau
minėti 7 muzikantai ir įvai
riai padėjo dar 7 talkininkai.
Tektų pažymėti, kad be jau
ankščiau įvardintųjų, pasi
naudota ir J. Pažemio orkestracijomis bei M. Baronaitės,
B. Vokietaitytės, A Rūgytės,
B. Juškevičiūtės, K. Marijošienės, E. Morkūnienės ir J.
Gudavičiaus
choreografija.

— Ką jie darys, kai laikrodis sustos?
Prašys, maldaus, bet negaus.
— Atims. Jie turi policiją, kariuomenę,
ginklus, o ką turime mes? Su plikom ran
kom neapginsim.
— Ir nereikės. Renkis. Dėžutę su raktu
ir mano raštą nuveši į Vatikaną. Iš tenai
nepaims.
Taip ir atsitiko. P o smagaus Naujų Me
tų sutikimo adjutantas susijaudinęs pa
žadino prezidentą.
— Laikrodis sustojo.
— Tai prisuk, — piktokai numetė pre
zidentas. Ax jau nė to nebemoki?
— Kad nėra rakto.
— Kaip tai nėra?
— Nėra. Visur išieškojau — niekur nė
•
ra. Turbūt neparvežė.
Prezidentui visi miegai išlakstė. Su
bruzdo visa prezidentūra. Krašto apsau
gos ministeris pasigavo ulonų kuopai
vadovavusį karininką. Niekas nieko apie
jokį raktą nežinojo. Liepė pargabenti laik
rodį, tai laikrodį ir pargabeno. Kodėl nepa
o.
sakė, kad dar reikia ir rakto.
Reikėjo ieškoti rakto. Bet kaip? Aišku,
kad vyskupas laiko jį pasisėdęs, ir kaip tu
jam iš po sėdynės ištrauksi? Po ilgų pasi
tarimų nutarė rasti gerą, tvirtą žemaitį ir
nusiųsti pas Žemaičių vyskupą. Geresnio
žemaičio ir tvirtesnio vyro už generolą Ple
chavičių nerado. Jį prezidentas pasikvie
tė, trumpai drūtai išdėstė reikalą, įsakė
tuoj važiuoti ir, geruoju ar bloguoju, išgau
ti iš vyskupo laikrodžio raktą. Plechavi

Ansamblio rūpestinga reikalų
vedėja — Aleksandra Sagienė, globėjų komiteto pir
mininkė — Birutė Skrinskienė, valdyba — Vilija
Pažemytė,
Daiva
Petukauskaitė ir Rūta Staniškytė. Liudo Sagio įvykdytą
etnografinių duomenų surin
kimo, scenarijaus paruošimo,
choreografijos
parengimo
darbą, peržiūrėjusios pateiktus
dokumentus, tekstus ir brėži
nius, finansiškai parėmė Ohio
Arts Council bei Ohio Program in the Humanities įstai
gos. O naujosios programos
pastatytam lėšų suteikė E. R.
Mather ir W. 6. Mather fon
das, National Endowment for
the Humanities ir Lietuvių
fondas.
Cikagiškį
"Grandinėlės"
koncertą surengė PLJS Ryšių
centras. Kuklus koncerto pel
nas bus skiriamas Devin

čius ramiai išklausė ir pasakė:
— Ne, pone prezidente.
— Kaip tai ne. Esi karys ir turi mano
įsakymą vykdyti.
,
— Bet aš visų pirma esu žemaitis, — nė
nemirktelėjęs atsakė Plechavičius. — Jei
gu būtum pradžioje sakęs, būčiau pats vy
kęs pas vyskupą, būčiau šnekėjęs, taręsis,
gal ir... Ką žinai, kas besiderint gali atsitikti. Bet būtumėm susišnekėję, ir valstybė
būtų turėjusi ir laikrodį ir raktą. O dabar
negaliu. Kad vyskupas būtų nors žemaitis, gal tada ir paklausyčiau. Žemaitis su
žemaičiu gal ir susišnekėtumėm. Jeigu u
susimuštumėm, ir tai niekas nesužinotų. O
dabar, ponas prezidente, kaip atrodys.
Suvalkietis saugo Žemaičių relikviją, o
žemaitis ateina ją atsimti ir svetimiems
atiduoti. Verčiau, pone prezidente, imk ma
no kardą, imk antpečius, o aš važiuoju į
Mažeikius. Ką ten veiksiu, nežinau, bet
žemaitis Žemaičiuose nepražus.
— Tai tikrai ne? — dar pamėgino pre
zidentas.
— Ne. — tvirtai atrėmė generolas ir
tvirta ranka griebė nusisegti kardą.
Prezidentas sulaikė generolo ranką. Jis
buvo švelnios dūšios ir negalėjo leisti, kad
prezidentūroje įvyktų toks dalykas, kurio
pasekmes ir geram politikui,sunku buvo
numatyti. Nors širdis kiek ir apkarto, kad
generolas labiau ištikimas savo žemai
čiams, negu jam, visos valstybės preziden
tui, bet išleido tokį pat, koks buvo atėjęs,
tik paprašė, kad visas pasikalbėjimas ir

tajam lituanistikos semina
rui, įvyksiančiam rugpjūčio
8-22 d. prie Akrono, Ohio, pa
remti. Jame kiek daugiau nei
pustuzinis lektorių be jokio
atlyginimo šešias - septynias
valandas per dieną dėstys to
kiems pat savanoriams, jau
niems studentams, įvairiau
sius lituanistikos dalykus.

Žibuoklių kvapas ore plauko,
Nors pievoj jų ir nematyt.
Naktis nusviro jau ant lauko.
Žibuoklių kvapas ore plauko...
Naktis tylioji žino daug ko,
Bet ko? — negali pasakyt...
Žibuoklių kvapas ore plauko,
Nors pievoj jų ir nematyt...

Kai apninka liūdnos min
tys, kad mūsų gyvenime nebė
ra jokių prošvaisčių, tereikia
prisiminti — Lituanistikos
seminarus ir "Grandinėlę".
M. J. Dranga

Šypsodamos skina ji rūtą,
Šypsodamos pina kasas, — .
Sią naktį bernelio yr būta...
Šypsodamos skina ji rūtą.
Tyliau... Sužinos — tai pražūta...
Bet kaip sužinos tai ir kas?
Šypsodamos skina ji rūtą,
Šypsodamos pina kasas.

Optimizmas: linksmas ir
malonus nusiteikimas, kuris
įgalina net arbatos virdulį
smagiai dainuoti, nors ir karš
tame vandenyje ligi pat nosies.

— Kiniečių priežodis

RŪTA

RUGIAGĖLĖS
Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj
Daugiau nieko nebmatysi,
Vien tik mėlyna akyse.
Užsimerksi,
pamąstysi,

tas, kas atsitiko po jo, pasiliktų tik tarp
juodviejų.
Išėjus generolui, prezidentas kelias
minutes nervingai pavaikščiojo po kabine
tą, paskum paėmė telefoną ir paprašė Tel
šių vyskupo. Pasitaikė, kad tuo tarpu vys
kupas kartu su savo sekretorium tvarkė
kažin kokius vyskupijos reikalus. Paėmęs
ragelį vyskupas kelis akimirksnius pasi
klausė, mirktelėjo viena akim sekretoriui,
ranka pridengė ragelį ir šnipštelėjo:
_ p a t g prez identas.
Prezidentas labai ramiai išaiškino, kas
» privertė tokiu neįprastu būdu pasiimti
laikrodį, nes jam valstybės ir tautos rei
kalas yra viršum visko, mandagiai atsi
prašė už ulonų žygį ir išdėjo dabartinę bė
dą.
— Gaila, bet negaliu padėti — pasakė
vyskupas.
—Kodėl? — jau kiek užgauto prezidento
tonas skambtelėjo tam trumpam žodelyty.
— Rakto ir aš neturiu.
— Tai kas turi?
— Vatikanas.
— Vatikanas? Kaip jis tenai atsidūrė?
— Taip pat, kaip laikrodis prezidentū
roje.
— To tai jau nesakyk, ekscelencija. Po
piežius ulonų neturi. O jeigu ir turėtų, kaip
jie be mano leidimo būtų sieną perėję.
— Nereikėjo. Vatikanas nenori, kad jo
dovana naudotųsi neautorizuota valdžia,
ypač tokia, kuri kartais kreivokai pažiūri į
jo ganomas avis, tai ir paprašė, kad raktą

Nusijuoksi... O paskui —
Vien tik mėlyna akyse,
Žemėj, ore ir danguj.
AGUONĖLĖS
Ugniaspalvės aguonėlės
Po rugius visur liepsnojąs,
Lyg išklydę rojaus vėlės,
Ugniaspalvės
aguonėlės...
Visas kraštas — vienos gėlės!
Ar čia žemė, ar čia rojus? —
Ugniaspalvės aguonėlės —
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs...
APLINKUI

ŽIEDAI

—
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TIK DAIROSI

AKYS

Aplinkui tik dairosi akys nustebusios,
Kai mainos stebuklų stebuklai pasauly.
Pasislinkit į pakraščius,
debesys,
Kad matyčiau sugrįžtančią saulę.
Šiandien sprogsta laukuose grūdų milijardai.
Girdžiu, kaip diegai pirmą kartą alsuoja,
Kaip miško krūtinėj sula kunkuliuodama
ver
da.
Visi paukščiai sujudę pakrūmėms balsuoja, —
Turbūt renka mane savo viešpačiu.
O, šiandien aš skrajot ir dainuot pasirengęs!
Ei tu, lengvasai vėjau iš priešpiečių,
Nuvalyk tik greičiau man padanges.
VĖJAVAIKIS
Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu
lenktyniais.
Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju
Aš važiuoju.
Mano skraistė lengvo rūko
Plasta padangėj ištįsus.
Mano vėtra kai padūko —
Išsislapstė žvaigždės visos,
Mėnuo nuo dangaus paspruko.
Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų?
Debesų keliu didžiuoju
Tik aš vienas tevažiuoju...
Lik, pavasari, tarp pievų!
Gaud.yk savo varles, sliekus...
PauhMės ilstančios, — sudievu!
Aš p-alenkiu ir palieku.

atiduočiau bent tol, kol laikrodis negrįš į
Žemaičius.
Prezidentas nebeturėjo ką pasakyti, nes
raktas buvo jau už jo valdomos teritorijos
ribų ir dar tokiose rankose, kuriomis vieni
kitus nelabai glostė.
Bet daryti ką nors reikėjo. Negi veši
laikrodį atgal į Telšius, o paskum siųsi
žemaitį generolą, kad vienaip ar kitaip
susitartų su vyskupu suvalkiečiu. Toks
atbulas žingsnis darytų sarmatą ne tik
valdžiai, bet ir visai valstybei.
Reikalui gelbėti vėl sušaukė valdžios
žmonių pasitarimą. Svarstė ir vienaip,
svarstė ir kitaip, net patį laikrodį iš visų
pusių apžiūrėjo ir apčiupinėjo, tada viena
blaiva galva pasakė:
— Ką mes čia apie jį tūpčiojame. Laik
rodis yra laikrodis, žmogaus padaryta
mašina, ne koks antgamtinis sutvėrimas.
Pašaukim gerą laikrodininką, jis raktą pri
rinks. O jeigu negalės pririnkti, padarys.
Kitas tuoj pasiūlė, kad reikia pašaukti
čia pat iš Laisvės Alėjos Karvelį.
Pašaukė. Tas netrukus, įrankius į juo
dą maišelį susisukęs, ir atėjo. Apžiūrėjo,
pirštų galais pamaldžiai apglostė dailų,
įmantriai išpjaustytą laikrodžio paviršių,
paglostė viršum debesų plasdenantiems
angeliukams veidukus, pažiūrėjo prasida
ręs į vidų. Pirma taip, paskum per padi
dinamą stiklą, pagyrė, kad darbas yra
padarytas stebuklingų rankų ir vėl ėmė
vyniotis įrankius.
— Pririnksi? — vienu žodžiu paklausė

..

Nuotrauka Vytauto Maželie

ministeris pirmininkas.
— Ne. Ir nepririnksiu ir nepadarysiu.
Čia viskas sudėta visiškai kitaip. Ir rakto
kitokio, o kokio, tai ir aš pats nežinau. Dėl
padarymo būtų galima gal ir padaryti, bet
su nevisiškai tinkamu raktu sukant gali
ma patį laikrodį sugadinti. Patarčiau siųs
ti į Šveicariją, į tą pačią dirbtuvę, jeigu ji
dar tebėra. Jie tai tikrai padarys.
Susisuko įrankius, atsiprašė, kad nie
ko negali padėti, ir išėjo.
— Jis turbūt tik žadintuvus temoka tai
syti. Pamatė gerą darbą ir išsigando, —
nusišiepė vienas iš valdžios žmonių.
Tuo tarpu kažin kuris pasakė, kad su
savamoksliais nėra ko prasidėti. Sakė, rei
kia paimti žmogų, kuris šveicariškus laik
rodžius pažįsta. Šalia Karvelio esanti
Omegos laikrodžių krautuvė, ji turinti
Šveicarijoj laikrodžių taisymo mokslus
išėjusį specialistą.
— Pamatysit, jis ateis ir tuoj pat su
tvarkys. Gal net ir tokį raktą savo dirb
tuvėje ras.
Pašaukė specialistą.
Tas atėjo. Toks jau gerokai praplikęs,
nuo ilgo darbo kiek į kriukutį linktelėjęs.
apžiūrėjo laikrodį, pirštu pagramdė tą vie
tą, kur reikėjo raktą kišti.
— Je, je, je, — paniurnėjo sau po no
sim, paskum atsisuko į kelis pusračiu
sustojusius vyrus. — Padarysiu. N*ra bė
da, ponas prezidentas. Už dvi valandas
bus padarytas. Labas dienas, ponas pre
zidentas.
(Nueita j 4 ,»!.)
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NAUJI LEIDINIAI

Iškiliausioji 1981 metų
amerikiečių knyga
Amerikiečio rašytojo John
Updike naujausias romanas
"Rabbit is Rich", laimėjęs
1981 metų Pulitzer Prize ir
National Book Critics Circle
Award, šiomis dienomis nusi
nešė ir trečiąją svarbiausią
JAV
literatūrinę
premiją:
American Book Award už ge
riausią 1981 metų beletristinį
veikalą.
John Updike, gimęs 1932, ki
lęs iš Pennsylvanijos, studija
vęs Harvarde ir Oxforde, dir
bęs kurį laiką kaip žurnalo
N e w Yorker reporteris, da
bar gyvena Naujojoj Anglijoj,
su kurios mažų miestelių ap
linka jaučiasi labai suaugęs, ir
pilnai atsideda rašytinei kū
rybai. O prirašęs jis yra daug:
poezijos ir novelių, vaikams
apsakymų, libretų, straipsnių,
gerą skaičių stambių romanų.
Jo reputacija kritikų tarpe la
bai aukšta ir remiasi daugiau
sia jo stiliaus meistriškumu —
aštriai, taikliai ir su šmaikš
čiu sąmojum Updike dažniau
siai gvildena Amerikos visuo
menės nuotaikas ir elgesio
formas, susitelkdamas ties
lokalinėmis jų apraiškomis.
Retkarčiais jo romanai pasi
žymi sudėtinga simbolika
(pvz. The Centaur, 1963; Of
the Farm, 1965) ir ironija, ky
lančia iš plyšio tarp jo ro
manų paviršiaus, kurį sudaro
veikėjų erotiniai nuotykiai, ir
giluminių prielaidų, kurios
pasirodo yra visai ortodok
sinės
protestantiškos reli
ginės pažiūros į žmogaus pri
gimtį ir dorovinę proble
matiką. Bet, nežiūrint jo
savito meninio stiliaus, Up
dike toli gražu nėra eksperi
mentuojantis beletristas. Iš es
mės jis yra moralistas, ir jo
žvilgsnis nuolat krypsta į ti
piškus, "mažus" žmones vie
šoje visuomenės arenoje.
"Rabbit is Rich" yra jau tre
čia jo knyga apie tą patį pa
grindinį veikėją, mažo Penn
sylvanijos miestelio gyventoją
Harry Angstrom, pramintą
"Rabbit". Jį pirmąkart sutin
kame "Rabbit, Run" (1960)
kaip nuo atsakomybės ir nuo
gyvenimo ir nuo žmonos bė
gantį jauną vyrą. Dešimt me
tų vėliau, "Rabbit Redux"
(1971), jis paliestas skyrybų ir
to meto visuomenės nera
mumų — rasinės neapykan
tos, "gėlių vaikų" reiškinio.
Dabartinėje "Rabbit is Rich"
jį matome pusamžį, sustorėju

si, nors dar vis moterų tebegeidžiantį, pasiturintį Toyota
automobilių prekybininką, ku
riam jo visas gyvenimas (tiek
kiek jis sugeba jį savo ne per
daug mikliu protu įžvelgti ir
įvertinti) jaučiasi tuščias ir ne
pelningas — net jo anūkėlė, sė
dinti jam ant kelių, jam tepri
mena jo paties gyvenimo
artėjantį galą: "dar viena vi
nis jo karstan. Jo". Peršama
mintis, jog jei skaitytojas
smerktų Rabbit, tuo pačiu tu
rėtų smerkti ir save patį ir kar
tu visą Amerikos viešą ir
amerikiečių privatų gyveni
mą.
Kodėl toks išskirtinis dėme
sys teko šiam Updike kūriniui
ir kartu visai Rabbit trilogi
jai? Meniniu požiūriu šie trys
romanai, atrodytų, net kaip
reikiant nesusisieja — veikė
jai, o ypač pats Rabbit, neiš
laikomi vientisom asmeny
bėm. O 1981 metais išleista ir
apsčiai kitų autorių, ypač mo
terų, neblogų romanų. Pri
pažįstant Updike stiliaus iški
lumą, vis dėlto galima būtų
suabejoti ar jo kūryba iš tiesų
taip turininga kaip kai kurie
kritikai linkę ją laikyti. Pavyz
džiui, kyla klausimas: ar tiek
daug vietos duodama erotinei

Rašytojas John Updike

Liepsnos teatro sode, Kaune, 1972 m. gegužės 14 d.
meilei jo romanuoe vien tik no
rint įrodyti, kad ji yra nuobo
di? Arba, ar jo tokia ryški reli
ginė orientacija nėra galutinai
banali, kadangi vargiai ar jo
je glūdi kas nors daugiau ne
gu pesimistiškas žmogaus
dvasinių galių įvertinimas ir
primygtinis demonstravimas,
kad žmogus sugedęs pačioj sa
vo prigimty ir nerasiąs vilties
savo aplinkoj? Kitaip tariant,
ar bus nesąžiningas skaity
tojas, jei neįstengs savęs pa
ties (arba tik labai mažai)
Rabbit gyvenime atpažinti?
Ar kartais gali trūkti sąžinin
gumo ar bent geriau pamatuo
tos įžvalgos ir rašytojui, pasi
nešusiam parodyti visuomenei
jos pačios veidrodį?
Gal tikroji priežastis, ta
čiau, kodėl Updike yra pasie
kęs ir tebesilaiko savo aukš
tos
reputacijos
viešoje
amerikiečių kritikoje, glūdi jo
santykyje su Amerikos litera
tūrine tradicija. Jis labai tvir
tai joje išsitenka, ir jo kūrybos
sąskambiai su pagrindinėm
nuo pat ankstyvų laikų Ameri
kos literatūrą formuojančim
kryptim suteikia jam svorio.
Vienas iš būdingų jos bruožų,
išnyrančių ir Updike kūry
boje, tai konfliktas, užsimez
gęs dar puritoniškoje šio kraš
to kultūros pradžioje, tarp
galingo noro pasiekti tikslą,
plėsti,
užvaldyti
aplinką,
sukurti naują gyvenimą ir
naują visuomenę ir kaltės
jausmo bei nuodėmės sąmo
nės kaip tik dėl savo žmogiš
kų galių ir žemės turtų nau
dojimo.
Pats
Updike

Aleksandro Marčiulionio piešinys, minint Romo Kalantos mirties dešimtmetį.

sąmoningai laiko save atkartotoju Sinclair Lewis 1922 me
tais išleisto romano "Babbit",
davusio nuožmiai negailes
tingą vidurinės amerikiečių
klasės portretą. Bet Updike
šaknys siekia ir dar giliau —
19 šimtmečio Naująją Angliją
ir jos išraišką Nathaniel Hawthorne kūryboje, kuris pabrė
žė kontrastą tarp žmogaus no
rų gyventi laimingai šiame
pasauly ir tap visa gaubian
čios moralines tamsos. Kaip
Amerikos romantizmo laiko
tarpio rašytojai, taip ir Up
dike, šį tamsųjį puritonišką
žvilgsnį į visą kūriniją ypač
sieja su pinigais, su prekyba,
su politika, su lytine žmogaus
prigimtim. Amerikiečio siela
graužiama nerimo ir yra bevil
tiškai suskilusi: šių žemiškų
dalykų azartiškai vejamasi,
kai tuo pačiu metu jiems reiš
kiama panieka. Tai būdinga
Updike veikėjams. Atrodytų,
kad Updike religinė perspek
tyva nepagrįstai susiaurina jo
viziją; jo vaizduojami žmonės
pernelyg siauri ir maži, ir jis
pats tame neįžiūri didelės tragikos. kadangi tokį žmogaus
matą jam yra padiktavusi jo
religinė tradicija. Šias Updike
religines prielaidas būtų gali
ma kvestionuot teologiniais ir
antropologiniais pagrindais,
bet kas svarbiau, tai kad Up
dike, kaip ir didysis amerikie
čių rašytojas Hawthome, jo
pirmtakas, vis dėlto bando
kaip menininkas išsilaikyti
ant tos ribos, kur tamsa nuo
lat grasina visai užlieti.
Aušra Liulevičienė

Romas Kalanta
Degančiom rankom jums dalinu
Kiekvienam po žariją.
Nebijokit ištiesti delnų —
Tegu žaizda neužgyja.
Gruzdančiom lūpom ir tau
Tariu karštyje tirpstantį sakinį,
Kad anglėjančiais vyzdžiais matau
Nuo kapo nuristą akmenį.
•

Ir nesudegu čia liepsnose,
Pavirsdamas dulke pilka —
Viršum Kauno ir Nemuno skraido
Nepasiekiama jokia kulka.

dvasia,

K a z y s Bradūnas

Lietuviai tarptautinėje
lyginamųjų civilizacijų
konferencijoje
profesorius,
Sių metų gegužės 27-30 d. f i l o s o f i j o s
pirmininkaus
aštuntai
sesijai
Pittsburgho universitete įvyks
International Society for the („Gebser and the Structure of
Comparative Study of Civili- Consciousness I — East and
zations vienuoliktasis metinis West", 2 vai. p.p. ketv. geg. 27)
ir jos tęsiniui tryliktai sesijai
suvažiavimas.
(II — Technology and Socie
Programos ketvirtai sesijai
ty", 4 vai. p.p. ketv. geg. 27).
(„Traditions
of
Research:
Paskaitas skaitys Vytautas
Historical Conditions of Cultu
rai Creativity", 10:30 vai. ryte, Kavolis (ketvirtoj sesijoj 10:30
ketv. geg. 27 d.) ir tryliktai vai. ryte, ketv. geg. 27, „Sočiai
Artistic
sesijai („Comparativity: The D y n a m i c s a n d
Object and the Disciplines", Creativity: a Review and
10:30 vai. ryte, š e š t geg. 29 d.) Reconsiderations" ir plenumo
pirmininkaus Vytautas Kavo paskaitą ketv. vakare, 8:30
lis, Dickinson College sociolo vai. „Civilization Analvsis as
gijos profesorius. Algis Mickū- Sociology of Culture", ir taip
nas,
Ohio
U n i v e r s i t y pat d a l y v a u s baigminėse
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Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos - lietuviškos
orientacijos mėnesinis žurnalas
Vyr. redaktorius — kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, 850 DesPlaines Ave.,
Apt. 409, Forest Park, IL 60130.
Administruoja Juozas Polikaitis,
7235 S. Sacramento Ave., Chicago,
IL 60629. Žurnalo metinė prenume
rata JAV ir Kanadoje 9 dol., Pietų
Amerikoje — 5 dol., kitur — 7 dol.,
susipažinimui — 7 dol., garbės pre
numerata — 15 dol. Sis numeris iš
dėstytas Jono Kuprio, jo daryta ir
viršelio antraštė.
Numerio temos ir akcentai: Mora
linis ultimatumas TSRS vyriausy
bei; "Ateities" sukaktuvinius me
tus baigiant (K. Trimakas); Kartų
bendradarbiavimas (A. Darnusis);
nauji Bernardo Brazdžionio eilė
raščiai; Eliziejus Draugelis (18831981); Stasys Barzdukas (19061981); Sendraugių ateitininkų
šeima (Aug. Idzelis); Julija Švabaitė ir jos naujausioji knyga (M. Stan
kus - Saulaitė); studentų puslapiai
su idealoginiais apmąstymais ir
grožine kūryba; plati, pasaulinė
ateitininkuos veikla — aprašai ir
gausios iliustracijos, kuriose la
biausiai akį džiugina jaunų veidų
gausybė.

svarstybose, 42-roje sesijoje,
„Study of Comparative Civilizations and the University", 9
vai. ryte, sek. geg. 29); Marija
Gimbutienė, archeologijos
profesorė UCLA (šeštoj sesijoj,
2 vai. p.p. ketv. geg. 27, tema
bus pranešta vėliau); Algis
Mickūnas (tryliktoj sesijoj, 4
vai. p.p. ketv. geg. 27, „The
Struckures of Technology and
the Structure of Cosmos").
Suvažiavimo
programoje
taip pat pramatyta filosofo
Antano Nesavo, LTSR Mokslų
akademijos nario, paskaita
„Religion and the State: A
Search for Individual and
Collective Identities", 31-mojcj
sesijoj 8:30 vai. ryte, šešt. geg28.
Konferencija vyks Forbes
Seminar Suite. 2K56 Forbee
Ouadrangle, Pittsburgh unš
versitete, Pittsburgh, P a .
Norintiems konferencijos sesi
jas lankyti, registuotis bus
galiiua ten pat, geg. 27-29 d.
Mokesti? 20 dol. asmeniui, 5
dol. s t u d e n t a m s .
Arba
registraciją
galima
siųsti;
1SCSC Annual Meeting 198182, Center for International
Studies, 4 G03 Forbes Quadra~
ngle, University of Pittsburgh,
PA 15260. Registruojcratis i&
anksto, mokestis 17
dol.
asmeniui. 3 dol. studentams.
Informacijų reikalu skambanti
(412)624-1206 ftzfe* (412)6241453.
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Žemaičių laikrodis

tu, dar kiekvienam atskirai ir išėjo.
— Rupūžė, — pasakė kažin kuris visiš
kai
nebe diplomatiškai, bet nė vienas to
(Atkelta iš 3 psl.)
epiteto jam už piktą nepalaikė.
Ir išėjo. Prabėgo ne dvi, bet keturios
Laikrodis aišku buvo gatavas. Būtų pa
valandos. Prezidentas jau norėjo siųsti
klausę
Karvelio, būtų nusiuntę kokį išmin
adjutantą, pažiūrėti, kas atsitiko, kai pro
tingą žmogų į Šveicariją, gal būtų kitą rak
gyvatvorės galą kyštelėjo sulinkusi laik
tą parvežęs. Dabar ne tik po laikrodžio, bet
rodininko figūra. Vidun įėjęs, iš liemenės
ir
pasiskųsti niekam negali. Išgirs vysku
kišenėlės išsikrapštė raktelį, įspraudė į to
pas,
kas atsitiko, atvažiuos su raktu ir
kį plyšelį, pasuko sykį, pasuko kitą. Vidu
pasakys:
ry laikrodžio paptelėjo, sekundinė rodyklė
— Pone prezidente, kur tas laikrodis?
nuslinko ketvirtį rato.
Atvažiavau
prisukti, kad dykas stovėda
— Eina, — pasakė kažin kuris.
mas nesugestų.
— Mėgina eiti, — pataisė prezidento
Kur akis dėti? Laikrodis tiek metų išbu
adjutantas.
vo
nesugadintas visokiose landynėse, o čia
Laikrodininkas pasuko dar kartą, dar
prezidentūroje į niekus nuėjo per kelis mė
kartą, tik staiga visos rodyklės, kad ims
nesius. Tokį atsitikimą vyskupas, žinoma,
bėgti viena kitą pralenkdamos, švento Pet
paleis ne tik per visą Žemaitiją, bet ir per
ro bazilikos varpai kad ims skambėti. Be
visą Lietuvą. Kad Lietuvos užtektų. Su
pertraukos, be jokio skaičiaus, paskum sugadinto laikrodžio garsas kažin kur nueis.
klanksėjo, suburzgė ir sustojo. Laikro
Vatikanas tuo tikrai pasirūpins.
dininkas mėgina sukti raktą į vieną pusę,
Visi, priėję tokios nuomonės, laikrodį
mėgina į kitą, tas nė iš vietos. Net ištrau
nunešė į kažin kurį kambarį, užkrovė ne
kiamas nebesileidžia.
reikalingais daiktais ir paliko užmarščiai,
— Sugadinai, — labai šaltai, kaip pre
o patys pasižadėjo laikyti liežuvį už dan
zidentui ir pridera, pasakė šeimininkas.
tų.
Laikrodininkas pakėlė galvą.
Liaudies išmintis moko, kad žmogus
— Nesugadinai, — ponas prezidentas.
šaudo,
o velnias kulkas gaudo. Taip ir čia.
— Jūs buvot sugadinęs. Aš žinau, kas jam.
Nežinia prieš kiek laiko (to nėra jokioj
A š galvoju, kad žinau. Atnešk į dirbtuvę,
enciklopedijoj parašyta) Kaune buvo įsis
aš pažiūrėsiu į vidurį.
teigusi tokia pusiau slapta Nekaltų ponių
Vyrai susižvalgė į vienas kitą, o tas,
draugija, kurios tuometinė pirmininkė bu
kur pasiūlė pakviesti specialistą, atbulas
vo prezidentienės artima draugė, tai kaip
nuslinko į kitą kambarį.
galėjo ji nesužinoti to, ką žino prezidentie
— Eik namo, atsiųsim, — diplomatiš
nė. Sužinojusi tuoj susišaukė slaptos drau
kai pasiūlė ministeris pirmininkas.
gijos slaptą posėdį, nutarė gelbėti pre
Laikrodininkas nusilenkė visiems kar

zidentą, o kartu ir visą jo valdžią iš bėdos.
Po kelių dienų prezidentas sulaukė slaptos
delegacijos. Delegacija prižadėjo labai
slapta nuvežti laikrodį į Šveicariją, tenai
būti, kol jį sutaisys, o sutaisytą taip pat
slapta pargabenti atgal ir pastatyti pre
zidentūroje į tą pačią vietą, lyg jis nebūtų
iš jos net pajudintas buvęs. Ne tik pri
žadėjo, bet ir savo nekaltybėmis prisiekė,
kad visą laiką išlaikys didžiausią slapty
bę.
Prezidentas apsidžiaugė, bet vienom
moterim tokio didelio uždavinio nedrįso
patikėti. Vienam iš savo ministerių liepė
paleisti žinią, kad Nekaltų ponių draugi
jos delegacija vyksta į Vakarų Europą lan
kyti šventų vietų, joms palydovais pasky
rė du uniformuotus pulkininkus, kurių
vienas buvo su delegacija vykstančios ne
kaltos ponios vyras, ir šešis neuniformuotus saugumo valdininkus. (Sako, kad iš jų
buvo net du nekaltų delegačių vyrai), laik
rodį įpakavo į diplomatinį paketą ir visus
išleido.
Nekaltos ponios savo žodį išlaikė.
Šveicarai, jų maldaujami ir saugumo val
dininkų iš tolo stebimi, smarkiai sužalotą
laikrodį sutaisė, tikslumą patikrino, naują
labai komplikuotą raktą padirbo. Tokio
darbo net ir šveicarai padaryti negalėjo
nei per vieną savaite, nei per mėnesį. Sako,
kad darbas gal ir greičiau būtų ėjęs, jeigu
tos dailios nekaltybės nebūtų aplinkui
sukinėjusios ir meisteriams nebūtų buvu
sios labai geros, kad tik darbą geriau pa
darytų, o meistrai žinojo, kad, laikrodį pa
taisius, kartu su laikrodžiu ir jos išnyks,

užtat ir vilkino. Bet tai tik gandai. Kai rei
kalas eina apie nekaltybę, tai net ir visą ži
nanti istorija tampa nebylė.
Šiaip ar taip laikrodžio taisymas užtru
ko ištisus metus, gal net kiek ir ilgiau, o
tuo metu rusai užėmė Lietuvą. Nebebuvo
kur laikrodžio bevežti. Dėl paties vežimo,
tai niekas nedraudė, sovietų atstovas net
dirbtuvėn atėjo ir pareikalavo, kad laikro
dis, kai tik bus baigtas taisyti, tuoj būtų iš
siųstas į Maskvą, o iš tenai patikrinę jau
jie patys parveš į Lietuvą.
Tik jų nelaimei mūsų nekaltos ponios
nebuvo taip lengvai apmaunamos. Jos su
metė, kad Stalinas ne mažiau gobšus už
buvusį carą, laikrodį tuojau sau pasi
glemš. Kai tik buvo baigtas, tuoj vėl gra
žiai susipakavo ir nuvežė į Vatikaną, o
Vatikanas priimdamas pasižadėjo laikro
dį nusiųsti į Lietuvą tik tada, kai ji bus
laisva.
• * *

Valandėlę sėdėjom tylėdami. Mums pa
našūs Dargio pasakojimai buvo nebe nau
jiena, bet svečias nežinojo net ką galvoti.
Jis peržvelgė mūsų rimtus veidus kartą, ki
tą, paskum atsisuko į Dargį.
— Ar tikrai taip buvo? — paklausė.
— Žinoma. O kaip tamsta galvoji? Kad
nebuvo?
— Nežinau. Nesumetu net ką galvoti.
Juk visą aną laiką gyvenau Kaune, ir nie
ko neteko nugirsti.
— Yra dalykų, kurie laikomi paslapty,
— labai rimtai atsakė.
— Bet iš kur sužinojai pats? — nenu

sileido svečias.
— Iš pircoų šaltinių. Iš pačių p O M »
sių. Jeigu neskkisi gasidų, kaip žemaičiui
galėčiau ir pasakyti.
— Prižadu.
— Matai, kai gyvenau Kaune, su Nekal
tų moterų draugijos pirmininke buvom
taip, parodė vį-rvėn susukęs dešinės ran
kos smilių ir didįjį pirštus.
* * *

Po metų kitų ir Alfonsas Dargia nuva
žiavo pasidairyti po Romą. Kai susitikau
grįžusį, paklausiau:
— Ar matei?
— Ką? — pakėlė antakius, lyg nežinotų
apie ką šneku.
— Laikrodį. Žemaičių, laikrodį ar ma
tei? — dar pabrėžiau.
-Ne.
— Ne? — nustebau.
-Ne.
— Tai gal ir Vatikane nebuvai?
— Buvau.
— Popiežių matei?
— Mačiau.
— Popiežių matei, o savo laikrodžio ne.
— Nerodo. Pasakiau, kad esu žemaitis,
tai ir nerodė. Bijojo, kad neatimčiau. Jeigu
būčiau pasakęs, kad esu turkas, būtų paro
dę. Turkams koks žemaičių laikrodis nei
šilta, nei šalta. Jiems popiežiaus tai ne
rodo. Bijo, kad nenušautų. Ne visur ir ne
visiems galima viską pamatyti, — užbaigė
šneką tokiu rimtu veidu, jog net ir ar kelis
akimirksnius visiškai rimtai tikėjau, kad
teisybę sako. Bet tik kelis akimirksnius.

