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Nuo pirmojo koncerto iki šiemetinės šventės
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Kun šiekštom užverčia senuosius kelius, tas liautu nesuranda: 
Paklausti nemoka, užmiršęs Ištart savo motinos vardą; 
Pirmoj tuščiaskambėje kryžkelėj pėdos prapuola. 
Ir žodis sudūžta, lyg bū! atsimušęs i uolą.

* *
Kaip Nemunas dieną ir naktį be poilsio miego keliauja, 
Upeliai imi galva po šoną po kojom atramos akmenėlį 

skalauja 
šlakstydami juodžemį, kalnus ap'uosdami, mini 
Tekėjimo, ištakos, meilės, garbės pirmapradį šaltinį —

Senaisiais keliais kas ateina atviru veidu, rienaplaukis, basas, 
širdy tas ir sieloj brangiausio,jo atgarsio dovaną nešas, 
Dainų skryneles, tartum kallninti žiedą, atvožia.
Paleidžia valužėn skausmų ir džiaugsmų subrandintąjį grožį.

Pasako, kaip keliamos buvo mėnulio ir saulės vestuvės, 
Kaip grojęs, dainavęs jose ir tamsus ir aušrotas lietuvis, 
Kuo šildė Įšalusio laikmečio rūmą belangį, bežadį. 
Augindamas savo dainos dainininkais dainuojantį medi.

Lietuviško garso tvanai neprigirdė, nesudegino ugnys, 
Praryt neapžiojo nei maro, nei bado Išsiplėtusios akys

bedugnės, 
Muravjoviškų kartuvių mėtomos kilpos neįstengė pakarti... 
Suniekino dainos, kvapą užgniaužiantį, Sibiro šal į...

Kai priešaušrio tonai nutraukė užtemdžiusj dangų apklotą 
pilką 

Ir Malvijo Taila bučiavo grandinėm apkaltą Kudirką, 
Tai kūju kapojamos raidės pabiro ir antkapio akmenį 

virkdė,
Bet himnas sparnu nepašaunamo garso Ir erdvę ir širdis 

pripildė...

Kai verčiame mūsų kultūrinio 
gyvenimo istorijos lapus, ieško
dami pirmųjų pasėlio grūdų, iš
auginusių mūsų dainos meną, iš
ėjusių į viešumą su pirmaisiais 
chorų koncertais, mename var
ganas dienas, kai su poetu visa 
šalis raudojo, jog “anei rašto, a- 
nei druko mums turėt neduoda, 
tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi 
ir juoda”.

Ir todėl ne savo žemėje, ne sa
vo gimtajame krašte, bet Rusijo
je, tolimame Peterburge, kur tuo 
laiku gyveno per 30.000 lietuvių, 
1895 metais gegužės 31 d. įvyko 
pirmasis choro koncertas ir vaidi
nimas, davęs pradžią tolimesnie- 
siems viešesniems kultūriniams 
pasirodymams. Juos rengė tada 
veikusios dvi labdaringos lietu
vių draugijos

Įdomu, kad tais pačiais metais, 
tik keliais mėnesiais anksčiau, 
Mažosios Lietuvos lietuviai (tuo 
metu Rytų Prūsijoje iš apie 650. 
000 gyventojų per 100.000 varto
jo lietuvių kalbą), vasario 17 d., 
švęsdami “Birutės” draugijos de
šimtmetį, taip pat surengė pirmą
jį choro koncertą ir suvaidino 
vaidinimą “Kauno pilies išgriovi- 
mas”.

Vydūnas tada rašė, kad ir jis 
norėjo nueiti į šią šventę, rengia
mą Tilžės šaulių name, bet... “I- 
žengimo lakšteliai, seniau žadėti 
už 1-3 M, nebebuvo gaunami be 
15 M, kiti sakė net be 25 M. Ir 
teko atsisakyti.”

“Tilžės Keleivis”, 1895 m. Nr 
15 po koncerto rašė: “Arti tūks- 
tant lietuvininkų bei lietuvninkių 
iš visų kraštų Lietuvos buvo ant 
tos garbingos šventės iš miestų ir 
nuo kiemų, iš šiaurės ir iš pietų, 
iš rytų ir iš vakarų, iš Prūsijos 
ir iš Rusijos susiradę, tarp tų taip 
mokyti ponai daktarai, sūdžios, 
kunigai, mokytojai, kurie lietu
viškos kalbos buvo, kaip kupčiai 
ir laukininkai bei remestininkai; 
bet nei vienas tų svečių, šią šven
tę aplankiusių, negalės sakyti, 
kad ji jam ne patikuse būtų; bet 
kožnas išėjo apsčiai atgaivintas, 
palinksmytas ir džiaugsmu papil-

dytas į savo namus tuom veliji
mu nešinas: ak, kad bent veikiai 
ir tankiai toke slovna šventė at
sikartotų”.

Šio pirmojo choro koncerto 
programą Tilžėje atliko svečiai, 
atvykę iš Didžiosios Lietuvos.

Po šių dviejų pirmųjų chorų 
viešųjų pasirodymų augo chorų 
ir jų koncertų skaičius.

Kai Lietuvoje Rusijos okupaci
jos metais žiauriausiomis prie
monėmis buvo draudžiamas bet 
coks kultūrinis pasirodymas ir tik 
895 metais buvo surengti pirmie

ji vieši choro koncertai, mūsų kai
mynai estai 1896 metais surengė 
jau net šeštąją savo dainų šven
tę. Pirmąją būva surengę 1869 
metais Tartų mieste, kurioje da
lyvavo 46 chorai ir buvo susirin
kę apie 15 tūkstančių žiūrovų. O 
iki nepriklausomybės atgavimo 
estai iš viso surengė 10 dainų 
švenčių, gi nepriklausomybę atga
vus dar keturias, vėl rusams ko
munistams okupavus kraštą, bu

M. K. Čiurlionis Vinjetė liaudies dainai “Vai, močiute” (popierius, tušas)

vo surengtos kitos šešios dainų 
šventės. Tad iš viso estai jau yra 
surengę 20 dainų švenčių.

Jei pirmose jų dainų šventėse 
vyravo religinės giesmės ir vokiš
kos melodijos bei vokiečių kom
pozitorių kūriniai, tai palaipsniui, 
gausėjant estų liaudies dainoms 
bei estų kompozitorių sukurtoms, 
šeštoje dainų šventėje 1896 m. 
du trečdalius programos jau su
darė estų kūriniai.

Estų atgimimo laikotarpio vei
kėjas ir pirmosios dainų šventės 
organizatorius J.V. Jannsen, 1862 
m. išleistoje knygoje “Eesti Lau- 
lik” daugiausia talpina jo paties 
eilėraščius, pritaikytus vokiškoms 
melodijoms. Tačiau vėliau, jis 
sukomponavo ir originalių dai
nų, tautoje plačiai paplitusių. 
Tautinės vokalinės muzikos ir 
tautinės mokyklos kūrėju yra 
Mart Saar (g. 1882), vienas la
biausiai originalių estų kompozi
torių. Jo kartos bendras tikslas 
buvo pakelti estų muziką iki Va
karų Europos muzikos lygio ir 
iškelti tautinius — estiškuosius 

muzikos elementus.
Latviai tais mums prisiminti

nais 1895 metais surengė Ketvir
tąją dainų šventę Mintaujoje, 
kur dalyvavo 203 chorai su 5208 
dainininkais ir 23 orkestrai su 
300 muzikantų.

Pirmoji latvių dainų šventė 
surengta 187$ metais birželio 26- 
29 dienomis Rygoje sutraukė 45 
chorus. Ji skyrėsi nuo kaimynų 
estų tuo, kad be religinio koncer
to, šventinio koncerto ir chorų 
varžybų, buvo jau sudainuota ir 
10 liaudies dainų ir net dvi ori
ginalios K. Baumanio dainos. 
Latviai jau tada šia švente iš
reiškė viešą demonstraciją jiems 
primestai vokiškai kultūrai ir vo
kiečių baronų viešpatavimui, iš
keldami liaudies tąutinį atgimi
mą. Taip latviai iki nepriklau
somybės atgavimo buvo surengę 
penkias dainų šventes, laisvės me
tais — devynias ir rusų komu
nistų okupacijos metais — pen
kias, iš viso 19 dainų švenčių.

Suomiai pirmąją dainų šventę 
surengė 1884 metais Juviaskiulia 

mieste, kurioje dalyvavo 6 chorai. 
Iki pirmojo pasaulinio karo suo
miai jau buvo surengę šešiolika 
dainų švenčių.

Tai tokia būtų trumpa apžval
ga mūsų kaimynų latvių, estų ir 
suomių rengtųjų dainų švenčių, 
kurioms pradžią davė šveicarai, 
1843 m. birželio 25 d. surengę 
Zuericho mieste pirmąją šitokio 
pobūdžio dainų šventę. Komu
nistinė Rusijos imperija tik 1936 
metais, sekdama kaimynų pabal- 
tiečių pavyzdžiu, surengė pirmą
ją dainų šventę. Jų pirmtakūnai 
caristiniai imperialistai taip pat 
nesidomėjo liaudies menu ir dai
nų švenčių nerengė.

Man teko stebėti Latvijos ir Es
tijos dainų švenčių paruošiamuo
sius darbus. Keliais atvejais teko 
lankytis tų kraštų ne tik dides
niuose miestuose, bet taip pat pa
keliauti iš kaimo į kaimą, lan
kantis bažnytkaimiuose bei ma
žesniuose miesteliuose, susipažin
ti ir pasikalbėti su žmonėmis, do
mėtis jų tautosaka. Bijočiau tvir
tinti, kad nebūčiau neobjektyvus, 
šališkas, bet, kiek prisimenu, i; 
anais laisvės metais, rašydamas 
savo įspūdžius, koks bebūtų mū
sų liaudies dainų istorinis meno 
kelias, mes vis dėlto.esame dai
nų krašto žmonės.
• ’f K ■ ’ ■' L.

•

Kai mes ruošėmės surengti pir
mąją dainų šventę 1924 ipetais, 
estai jau turėjo didelį patyrimą, 
buvo surengę vienuolika savo 
dainų švenčių, o latviai — pen
kias. Bet prisimintina, kad lietu
viai jau buvo kėlę sumanymą su
rengti pirmąją dainų šventę 1906 
metais. Apie tai daug buvo ra
šyta anuometinėse “Vilniaus Ži
niose”. Tačiau viskas ir pasiliko 
dar tik laikraščių puslapiuose, 
vieniems pasisakant už, kitiems 
prieš. Jei būtų buvęs sumanymas 
įvykdytas, tai šventėje jau galė
jo dalyvauti per 30 chorų. Bet ar 
būtų leidusi tokią šventę tada o- 
kupacinė valdžia, tai jau kitas 
klausimas, nes rusai dar vis tebe
silaikė rusinimo politikos, dėjo 
pastangas, kad Lietuva būtų, anot 
poeto žodžių, ir tamsi ir juoda. 
Bet ir tokiose sąlygose mūsų tau
tinis atgimimas vis stiprėjo, ir mu-

: Nukeltu ■ ) 2 psl i

Kai saulė, akly nesudėjus per na.k‘į, prieš dieną užmiega, 
O mėnuo ant žemėn, sapnų iškankintos, išbarsto jos ašarų 

sniegą, 
Mažytė paukštelė, išlėkus iš lizdo, plėšrių vanagų išdraskyto, 
atakoje, pasūpuojama vėjo, sveika išdainuoja ik ryto.

Dainos netroškina akiračių varž as — raudonas nei juodas. 
Netildo dainuojančių, kojas žeidžiąs, neišvaikščiotas gruodas. 
Jei per žvaigždynų spiegimą savosios dainos kai kada 

negirdėsi, 
Neverki: JI nemirė, tik pailsėti nuėjo j ąžuolo saugų pavėsį.

Ir žmonės, ir kartos, ir amžiai, kerštingi ir taikūs praeina 
Pro paliktą dvasios stebuklą, tautos nemirtingąją dainą, 
Dainoj pasilieka gyventi ir amžiai išmirę, ir pranašo knygos, 
Iš ilgai keliavusių prakaito kraujo žibutė išdygus...

Jei Dievas Praamžius lietuvio dainoj nebūt gimęs, gy venęs. 
Ar šiandien beplyštų .jomis pasaulinės tvirtovės ir menės? 
O Daukanto girių paparčių lapus ar bebūt krun praskirti. 
Iškelt kankinių kraštutinių ją auką? Kas liepė jiems mirti?

Taip skaldo daina, į valužę |*aleista, tamsa apsiklojusią tylą... 
Ir baltojo žirgo kelių dundesys atsiliepdamas aiškiai prabyla; 
IJe'uvių senosios tėvynės į tolį pralaužia ir taką ir kelią... 
Saulužės su laisve jungtuvėse išskleistas vėliavas kelia.

Jungtiniu Amerikos Valstybių ir Kanados lietuviu trečiosios Dainų šventės jungtinio choro bendras vaizdas 1966 m. liepos mėn. 3 d.Chicagoje Nuotr.. M. Nagio
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Nuo pirmojo koncerto 
iki šiemetinės šventės

(Atkelta iš 1 psl.) 
zikinis gyvenimas Iš pasėto pir
mojo grūdo 1895 metais išaugo 
j didelį medelyną, kurį prižiūrė
jo vis gausėjanti gabių muzikų 
šeima. Jei ne pirmas pasaulinis 
karas, tai 1914 metais tikrai bū
tų Šventė įvykusi, nes jau buvo 
imtasi visai konkrečių darbų.

•

Pirmąją mūsų dainų šventę su
rengti ėmėsi iniciatyvos prof. J. 
Žilevičius. Paruošiamieji darbai 
vyko sklandžiai. Buvo sudarytas 
Dainų dienos komitetas, kurio 
Bisėdžiai buvo labai audringi.

ėl kuklumo ir pirmo bandymo 
buvo atsisakyta ją vadinti Šven
tės vardu, pasitenkinant vien Dai
nų diena. Tik norisi pabrėžti, kad 
tiek visuomenė, tiek meno kriti
kai bei muzikai vėliau ją verti
no teigiamai, gi bendroji nuotai
ka reiškėsi pakiliu ūpu, dideliu 
džiaugsmu. Vienas muzikos pro
fesorius, po eilės metų šią Dainų 
dieną prisiminęs, juokavo, kad 
audringus rengėjų komiteto po
sėdžius palydėjo antrosios Dainų 
dienos audringas lietus, nuplau
damas, visas dulkes. Tai buvo 
1924 m.

Antroji Dainų Šventė įvyko 
1928 metais. Pasiruošimas vėl

Jungtini* choras visos Lietuvos Dainų dienoje, Kaune, 1924 metais

Igorio Stravinskio diriguota 
atsisveikinimo koncertą 

prisimenant
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šiemetinės Dainų šventės leidinio viršelis, pieštas Vytauto O. Virimu

Perskaičius laikraštyje žinią, 
kad mirė 20-tojo šimtmečio vie
nas iš žinomiausių muzikos kū
rėjų Igoris Stravinskis, man tuoj 
prisiminė su juo atsisveikinimo 
vakaras, įvykęs prieš ketverius 
metus Chicagos Orchestra Hali. 
Tas vakaras buvo 1966 m. gruo
džio 28 d. Buvo suruoštas specia
liai kompozitoriaus Stravinskio 
atsisveikinimui su jo muzikos mė
gėjais. Pradėjus jam nesveikuoti, 
kompozitorius tada paskutinį kar
tą aplankė didžiuosius pasaulio 
miestus, pats diriguodamas savo 
muzikos kūrinius. Nors Stravins
kis ir anksčiau, kaip svečias, lan
kydavo simfoninių koncertų sa
les, jose diriguodamas savo kūri
nius, tačiau niekada nebuvo te
kę jo matyti. Todėl, lankantis jam 
paskutinį kartą Chicagoje, nega
lėjau praleisti tokios retos ir svar
bios progos.

Prisimenu, kaip, užgesus salėje 
šviesoms, mus, šio koncerto klau
sytojus, apėmė Savotiškas, nera
mus laukimas. Po kelių minučių 
įtampos, atsidarius scenos šoni
nėms durims, pasirodė mažas, su
linkęs, lazda pasiramsčiuojantis 
senukas. Eisena labai lėta, vienas 
žingsnis į priekį, o du atgal, ir tie 
patys nelabai toli nešą 84 me
tų, ligų sumenkintą kūną. Nuti
lus pilnos salės šilto priėmimo 

buvo audringas. Komiteto nariai 
nesutarė, tad vieni patys pasitrau
kė, kiti buvo paprašyti pasitrauk
ti. Blogiausia, kad šios šventės 
pasirengimui buvo skirta per ma
žai laiko, ir chorai negalėjo rei
kiamai pasiruošti. Džiugu vis dėl 
to, kad šioje šventėje dalyvavo 
dvigubai daugiau chorų ir cho
ristų, negu pirmojoje.

Trečioji Dainų šventė įvyko 
1930 — Vytauto Didžiojo metais. 
Vėl nesutarimai. Ir šį kartą žy
miai didesni, nes buvo užsimota 
rengti net dvi dainų šventes, dvie
jų skirtingų komitetų: vienas pa
sirinkęs birželio 20 d. datą, o ant
ras — birželio 22 d. Pagaliau pa
vyko susitarti. Šventė įvyko, da
lyvavo dar daugiau chorų, negu 
antroje šventėje, bet lauktų ge
resnių rezultatų negauta.

Todėl ketvirtąją. Dainų šven
tę buvo nutarta ruošti 1938 me
tais. Duota daugiau laiko pasi- 
ruošitnui. 1937 metais prof. Vla
das Jakubėnas, “Vaire” pateik
damas muzikinio gyvenimo ap
žvalgą, rašė: “Rugsėjy muzikos 
gyvenimas jau buvo gan įvairus. 
Žymiausi įvykiai buvo tačiau ne 
sostinėje, bet provincijoje, būtent, 
dvi pirmosios bendros rajoninės 
dainų šventės, Marijampolėj ir 

plojimamas, muzikantų pa- 
gelbstimas, kompozitorius — di
rigentas Stravinskis užlipa ant 
podiumo ir paėmęs lazdelę pra
deda diriguoti savo muzikos kūri
nius.

Vakaro programa susideda iš 
kompozitoriaus pirmojo — rusiš
kojo laikotarpio kūrinių, ku
riais jis ne tiktai pagarsėjo pačiais 
premjeriniais jų išpildymais, bet 
šie kūriniai ir paliko patys po
puliariausi Stravinskio kūryboje. 
Kompozitoriaus pasirinktieji kū
riniai tada buvo “Firevvorks”, pa
rašytas Rusijoje 1908 m. kito 
kompozitoriaus Rimsky-Korsako- 
vo dukters vestuvėms, ištraukos 
iš baletų “Petraška” ir “Ugnies 
paukštis” (“Firebird”) ir smuiko 
koncertas, parašytas 1931 m., ka
da kompozitorius pradėjo kurti 
neoklasikiniu stiliumi.

Stebint kompozitorių, diriguo
jantį savo kūrinius, kažkaip jo 
išvaizda nesiderino su pačia mu
zika. Iš Stravinskio išvaizdos at
rodė, kad ir jo muzika turėtų 
skambėti kaip Bacho, raminan
čiai. Bet kaip žinome, Stravins
kio muzika yra gyva, energinga, 
moderni, originali ir labai ritmin
ga. Nors šie kūriniai buvo atlikti 
pirmą kartą prieš 60 m. ir sukėlė 
tada daug neramumo muzikos 
pasaulyje, šiandien jie yra visur

ramiausiai priimami kaip bū
dinga XX amž. klasika. Ši ir vė
lesnė jo kūryba kaip tik parodė, 
kad kompozitorius Stravinskis vi
są laiką buvo jaunos dvasios kom
pozitorius, einąs su gyvenimu, vis 
ieškąs jam charakteringų naujų 
būdų išsakyti savo mintims mu
zikoje. Klausantis tada jo muzi
kinės kūrybos, man kažkaip la
bai natūraliai prisiminė ir kitas 
kūrėjas — dailininkas Pablo Pi- 
casso. Jiedu abudu maždaug 
vienmečiai, abudu labai drąsūs 
savo kūryboje, kurios nepajėgia 
įveikti jokia kritika, abudu savo
tiškai originalūs, neturintys kitų 
sau lygių, abudu modernistai, a-

Igoris Stravinskis
Piešinys P- Picasso 

budu garsūs visame pasaulyje 
nuo pat pradinės savo kūrybos, 
tiktai ne abudu iš to paties Eu
ropos kampo: Picasso Iš pietų — 
Ispanijos, Stravinskis iš rytų — 
Rusijos.

Po kiekvieno tada išpildyto 
muzikos kūrinio visa salė plojo

Tilžės Giedotojų draugijos choras, vadovaujamas Vydūno, 1907 metais

Panevėžy. Kaip žinoma, po ne
pavykusios 1930 m. dainų šven
tės mūsų muzikai nutarė sekan
čią dainų šventę atidėti 1938 me
tams, kad būtų laiko gerai pasi
ruošti. Lietuvos muzikų sąjungos 
valdybai vadovaujant, šis pasi
ruošimo darbas jau varomas ke
lerius metus. Rajoninės dainų 
dienos yra visų pirma itin geras 
būdas bendram mūsų chorų pa
siruošimui patikrinti. Antra, jos 
iš Viso gali būti gražiu akstinu 
muzikos kultūrai kelti.

Abiejų dainų dienų įspūdis bu
vo visai patenkinamas, net džiu
ginąs. Visų pirma, paminėtinas 
sklandus organizacinis da/bas, į- 
vykdytas centre Muzikų sąjungos 

'valdybos, o vietose — vietinių 
I komitetų.

...Dainų dienos proga buvo su
ruošti ir kiti koncertai, pavertę 
šias abi dainų dienas labiau lyg 
dainos ir muzikos šventėmis...”

1938 m. rajoninės dainų šven- 
■ tės įvyko Ukmergėje ir Klaipėdo- 
1 je ir didžioji dainų šventė, turė
jusi įvykti tais metais, buvo ati
dėta vėlesniam laikui, dar geres
niam pasiruošimui.

Rusams okupavus Lietuvą, ket
virtoji Dainų šventė buvo sureng-

AMERIKOS VALSTYBĖ IR 
LIETUVIO

Chica® IrtetutitfMi Ampfutneati

Z'-ii iį. '

me iš džiaugsmo ir pagarbos 
šiam trapiam kompozitoriui. Bet 
jis ilgai mūsų džiaugsmu ir savo 
garbe su mumis nesidalijo, nieko 
nelaukdamas, tuoj ėjo prie kito, 
programoje įrašyto, kūrinio. Nė 
nepajutome, kaip programa pa
sibaigė. Baigęs diriguoti “LJgnies 
paukštį”, kompozitorius, atsisu
kęs, keletą kartų mums, sustoju
siai publikai nusilenkė, ir vėl pa- 
mažėli pamažėli apleido sceną. 
Bet mes jo vis nenorėjome paleis
ti, vis norėjome kuo ilgiau pabū
ti su šiuo muzikinės kūrybos ge
nijumi. Nenustojus mūsų ploji
mams, dar kartą scenos šoninėms 
durims atsidarius, vėl pasirodė 
kompozitorius. Bet, mūsų nusivy
limui, jis buvo jau su paltu ir 
skrybėle. Nukėlęs skrybėlę, dar 
mums pamojavo, ir durų tamso
je prieš mano akis dingo pirmą 
ir paskutinį kartą matytas gyvas 
Stravinskis. Tos dvi valandos, 
praleistos su kompozitoriumi, 
taip greitai prabėgo, liko tiktai 
trumpa, džiugi, nepamirštama 
akimirka.

Su kompozitoriaus Igorio Stra
vinskio mirtimi, mes netekome 
tokio žmogaus, kuris, būdamas 
gyvas, suteikė tūkstančiams mu
zikos klausytojų dvasinį džiaugs
mą, pats diriguodamas savo mu
zikos kūrinius, o po savo mirties 
paliko muzikos pasauliui tokį tur
tą, kurio nei kandys, nei rūdys 
nepajėgs sunaikinti ateities šimt
mečiuos.

JAV-SE YRA PER 334,000 
GYDYTOJŲ

Statistinėmis žiniomis 1970 m. 
gruodžio 31 d. JAV-se buvo 334,- 
028 gydytojai. Net 11,032 nauji 
gydytojai 1970 m. buvo gavę lei
dimus praktikuoti mediciną. Iš jų 
3,016 buvo baigę medicinos 
mokslus užsienio mokyklose.

Gugenheimo muziejus gauna 
250 kūrinių

Dvejus metus užsitęsusi byla bai
gėsi susitaikymu, pagal kurį Gu
genheimo muziejus New Yorke 
gauna 250 kūrinių kolekciją, ku
rią anksčiau buvo įsigijusi Hilla 
Rebay. Tai buvo vokiečių baro
ne, nuo šio šimtmečio pradžios 
rinkusi meno kūrinius. 1938 m. 
ji apsigyveno JAV-se. Jai pavyko 
surinkti apie 600 aukštos meni
nės vertės darbų. Ji buvo Gugen
heimo muziejaus patarėja, bet 
taip pat steigėja Rebay fundaci
jos. Tarp šių dviejų institucijų 
buvo kilusi byla dėl palikimo. 
Dabartiniu susitaikymu Gugen
heimo muzieius gauna visą eilę 
Kandinskio, Vuillardo, Mondria- 
no, Leger, Picasso, Calder ir ki
tų kūrinių.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susiiarut 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5O7B

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
’ed cal Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 874-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-člos Ir California

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

6 iki 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

ta 1946 m. ir po to maždaug 5 
metų laikotarpyje vis įvykdavo 
kita tokia šventė.

Lietuviai, gyveną JAV ir Ka
nadoje, šiais metais rengia ketvir
tąją Dainų šventę, kurios mūsų 
visuomenė laukia dideliu susido
mėjimu. Turint mintyje pirmų
jų istorinių viešų chorų koncer
tus, surengtus 1895 metais, ir pir
muosius bandymus surengti Dai
nų šventę 1906 m., šiemetinė Dai
nų šventė rengiama ant tvirto is
torinio ir tradicinio pagrindo, bet 
neatšokant nuo šios dienos mū
sų muzikinės raidos bei pajėgu
mo ir nuo išblaškytas ir paverg
tos tautos tautinių rūpesčių. Vi

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgin

425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, lllinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., I Iki 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč ir fieftt. tik 
susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perčm»

DR. EDMUND E. CIARfi
OPTOMETRISTAS

.'709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477 TU&. PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS
■RAVVFORD MEDICAL BH1LDINO 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0878

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
ii 32 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal siLsitariiną. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Varnų — rezid. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 r d Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 

nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

»’AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir p 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 
ValandOB pagal susitarimą.

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ ir VAntŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 va! iki 1 vai. p. p. ir nu« 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto ik 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto ik! 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

rel. ofiso ir buto OLymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Perskaitę “Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

si būkime jos dalyviais, jei ne 
dainuodami, tai bent klausyda
miesi.

automobiliai didesni 
ŽUDIKAI NEGU KARAS

lllinois valst. sekretorius J. 
W. Lewis prašė veteranus įsi
jungti į kovą prieš automobilių 
nelaimes. Jis atkreipė dėmesį, 
ka,d per visus 195 JAV nepri
klausomo gyvenimo metus ka
ruose žuvo 650,000 amerikiečių, 
tuo tarpu susisiekimo nelaimėse 
tik per pasku inius 70 metų 
JAV-se žuvo netoli 2,000 000 
žmonių.

DR. MARIJA LINAS
I AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso Ir rezidencijos) 

"•lando* o<ur»> susitarėm.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VltlAUS LIGOS 
.‘454 VVest 71st Street 

(lįst Ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati 

darvmą bus pranešta vSlIau

0R. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

1618 H 71st St. — Tel. 737-5148 
Tlkrlrla akis. Pritaiko akinius Ir 

•'centrui Icusca”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS .JGOS 
5159 South I)amen Avenue 

rel. Ofiso PR 6-7860: N-my 925-769' 
Valandos tik pagal šit: įtarimą

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOI’EDIJOS LIGCS 

2745 VVest 69th Street
Tel 737-2290: ofiso ir rezideneijor 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

' CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. GRovehilI 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgiją 
Ofisas 2750 VV. 71at Street 

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

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. ir šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 va.', 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 tu 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8; 
penkt. 2—5. šešt pagal susitarimą.

i
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Judrusis Pranas Juras
Aštuoniasdešimt metų sukakties proga

STASYS YLA

Kai žmogus sulaukia 80 metų 
ir neišslysta žmonėms iš akių — 
vis dar matomas ir girdimas 
veikloje, — negali praeiti pro ša
lį nesistebėjęs: Žiūrėk, turim ir 
tokių “jaunuolių!” Jo vardas įsi
brėžęs ne vienoj generacijoj. Jo 
darbų litanija išrašyta ir pakar
tota ne sykį spaudoj. Būtų proto- 
koliška tai kartoti. Įdomiau stab- 
telt ties žmogum ir paieškot jo 
dinamikos versmių. Pagaliau jis, 
kaip mes visi, turį įdomių kont
rastų, kurių derinys yra skirtingas 
ir tik jam būdingas.

Juras ne audringas kaip jūra, 
o tik judrus: gyvų akių, judrios 
kūno kompleksijos, reaktyvių vei
do raukšlių, greito — smulkaus 

Ktin. Prano Juro piikėlimas j prelatus 185!) im. Lawrence, Mnss. Iš 
kairės J dešine: Bostono augziliaras Tlontas J, Kiley, Pr. Juras ir 
vysk. V. Brizgyu, —

žingsnio, nenusėdįs vietoje, vis 
skubąs lyg neramus vaikas. Sa
kytum, sangvinikas savo prigim
tim. Buvo apskritaveidis, pilnų 
žandų, dar žvalesnis ir besišyp
santis, kol buvo jaunas. Dabar 
Veidas pratiso ir papilkėjo, lyg 
asteniko, ir šypsnį greičiau kei
čia susirūpinimas. Ar jis nebuvo 
ir anksčiau jautrus, gerokai už
daras, retai kam prasiveriąs savo 
jausmu? Tai rodytų jį esant ir 
melancholiką.

Statūra ne aukštuolis, bet tie
sus kaip styga — ligi dabar. Gai

va pakelta, žvilgsnis gyvas ir tie
sus, nukreiptas pirmyn, su labai 
mažais posūkiais į šalis. Stipria- 
kalbis ir net greitakalbis audito
rijoj, o asmeniškai taupus žody
je. Nežiūrint judrumo ir šakoji- 
mosi įvairiom veiklos kryptim, pa
grinde yra tvarkos, pareigos, die
notvarkės žmogus.

Pažįsta jis žmones ir jų san
tykius, bet kalba apie tai atsar
giai. Turi kritišką žvilgsnį, bet su 
kritika neina viešumon. Priima 
pažangesnius sprendimus, gerbia 
drąsesnes mintis, mėgsta dinamiš
kas asmenybes, bet išklauso ir tų, 
kurie saugo įprastines formas ir 
pažiūras. Socialus visuomeninių 
interesų plotmėje, bet ne fami-

liams asmeniškai. Turi gerbėjų, 
turėjo artimų veiklos draugų, bet 
mažai intymių bičiulių. Visuo
meniškas, bet ne grupės, ne kas
tos atstovas.

Jei klaustume, kuo motyvuoja
ma jo dinamika, pirmiausia rei
kėtų nubraukti utilitarizmą. Jis 
neieško sau naudos, tačiau moka 
organizuoti pinigą, jį apversti ir 
padalinti kitiems. Idėjų nekuria, 
problemų nekedena, bet idealais 
žavisi ir idealistus gerbia. Jo ke
lias: idėjas pasisavinti, jas pritai
kyti gyvenime ir remti realius ki-

Laikraščio “Darbininko” štabas 1946 m. su svečiu Lš Chjcagos — kun. 
Juozu Prunskiu. Iš kairės į dešinę: Antanas Kneizys — “Darbininko” 
redaktorius, kim. J. Prunskis — laikraščio bnedradarbių Antanas Pel- 
džius — “Darbininko” administratorius, kun. Pranai Juras — laik
raščio reikalų vedėjas.

Klierikas Pr. Juras 1919 mietais Chicagoje su Jonu Poška - medicinos 
studentu.

tų darbus. Tai realisto arba prak
tinio idealisto bruožas.

Gimęs 1891 metais šiaurės Lie
tuvoj, pradėjęs ir įpusėjęs gimna
ziją Šiauliuose, dirbęs krautuvė
se ir veikęs slaptoj moksleivių 
veikloj (ateitininkuose), jis 1912 
persikėlė į Ameriką. Čia metus 
lankė kolegiją ir buvo priverstas 
pertraukti dėl džiovos. Pirmojo 
didžiojo karo laiku porą metų dir
bo Katalikų Susivienijime. Pa
galiau grįžo į mokslą ir ketino 
eiti į vienuolius, bet išėjo į kuni
gus (1922). Kas liko jam vienuo
liška — tai paprastumas ir ne
reiklumas sau, ir didelis dosnu
mas lietuviškiems vienuolynams.

Aktyvų kunigo darbą, su dvie
jų metų pertrauka, praleido vie

noj parapijoj (Lavvrence, Mass.), 
kuri buvo “žymi” nebent tuo, 
kad turėjo nežymią, Naujojoj 
Anglijoj vienintelę atskilėlių (ne- 
zaležninkų) grupę. Kaip klebo
nas, Juras neišsiskyrė iš kitų (ir 
neatsiliko), bet pralenkė daugelį 
visuomeninėj ir kultūrinėj veik
loj. Rašė straipsnius įvairiuose 
laikraščiuose, kūrė vaidinimus 
(dramas), bet nepasidarė žurna
listu nei rašytoju, tik šių ir mu
zikų mecenatu. Davė pradžią 
dviem vienuolių spaustuvėm, sep
tyniolika metų buvo atsakingas 
už “Darbininko” laikraštį, įstei
gė vaikam laikraštėlį “Eglutę”, 
o įvairiem rašytojam padėjo iš
leisti daugiau kaip 30 knygų.

Nebuvo Amerikoj lietuvių ka

talikų organizacijos, kurioje jis j 
nebūtų buvęs valdybose — iš kar-1 
to net keliose. Nebuvo žymesnio 
katalikų ar šiaip bendrinių suva
žiavimų, kur jis nebūtų dalyva
vęs. Judėjo žmogus neužgaišda- 
mas, nesileisdamas į ginčus, ką 
pasiėmęs atlikdamas. Veiklos jis 
neplanavo platesnėj skalėj, nei 
tikslino jos kryptį. Buvo vienas 
iš judančių, greit pritariančių, 
prisidedančių, paremiančių — 
neužsispyręs, neieškąs “teisybės” 
nei ambicijų. Juro veiklos charak
teriui būdinga ne tiek “linija”, 
kiek situacija, konkretumas ir 
tempas. “Jei daryt, daryt greitai 
ir konkrečiai!” Pagavai jį geru 
momentu, pataikei įtikint ir nu- 
teikt, jis tuoj pritars, parems, pri
sidės. Nepataikei — užmiršk, pa
lik jį ramybėj. Šį jo bruožą ži
no ir tie, kurie ieškojo jo para
mos knygoms išleisti. Tačiau ne
sakytum, kad Juras impulso, nuo
taikos žmogus. Kartais jis nesiduo 
da išvedamas iš “linijos”, neklau
so autoritetiškų patarimų nerem
ti kokio nors rašytojo ar minty
tojo. Kodėl? Juras įsimyli į kū
rybiškus žmones, žavisi jų min
timis, ir juos remia neprašomas- 
Taip jis buvo “įsimylėjęs” kun. 
Joną Navicką — marijoną ir Ma- 
rianapolio kūrėją, kun. Joną 
Švagždi — nemažos išminties ir 
visuomeninės patirties vyrą, pro
fesorių Antaną Maceiną ir Simą 
Sužiedėlį, o kolektyviškai—pran- 
siškonus, Brocktono ir Putnamo 
seseles ir dėl jų kultūrinio, švie
timo, lietuviško darbo. Kiek jis 
laiko, darbo ir pinigo skyrė šiems 
vienuolynams įsikurti ir plėstis, 
tik vienas Dievas težino. (Jis pats 
apie tai nekalba).

Prie Brocktono seselių jis pra
dėjo kurti ir savo Alką — lietu
vių archyvą, biblioteką ir etnog
rafinį muziejų, kurį 1965 m. per
kėlė į Putnamo seselių sodybą. 
Tai nauja jo darbo sritis: sutelk
ti ir išsaugoti Lietuvai Amerikos 
lietuvių kultūrinį palikimą. Šį ko
lekcionieriaus darbą jis pradėjo 
nejučiom, talkindamas dr. Al. 
Račkui Chicagoje, jam siųsdamas 
įvairią medžiagą. Pagaliau darė
si savarankus lesinėtojas, tik ne- 
sigarsindamas — kol surinktieji 
lobiai jau nebetilpo klebonijoje 
ir vasarvietėje. Per pastaruosius 
20 metų šis jo darbas pasidarė 
dėmesio vertas ir jau plačiau nau
dojamas. Dabar, išėjęs į pensiją, 
jis visą laiką pašvenčia Alkai 
plėsti ir jai tvarkyti. Be minėtų 
trijų skyrių (archyvo, bibliotekos 
ir etnografikos), prieš porą me
tų pradėjo telkti ir dailininkų pa
veikslus, tikėdamasis išvystyti ir 
galeriją.

Tokį mes turime Jurą — dar

judrų fiziškai, dar aktyvų kuni
gą — patarnaujantį, kas tik pra
šo, — budrų visuomeniškai ir 
“konservatyvų” (kaip vertybių 
konservuotoją) kultūriškai. Už 
nuopelnus lietuvių kultūrai Litu
anistikos institutas ir Katalikų 
mokslo akademija pakėlė jį gar
bės nariu. Vienintelis iš Ameri
kos lietuvių dvasiškių jis gavo ir 
aukščiausią prelatūros (protono- 
taro) laipsni su privilegija ne

šioti vyskupiškas insignijas: žie
dą, kryžių ant krūtinės ir tam 
tikrom progom, laikant mišias, 
mitrą. Su žiedu jis nebesiskiria, 
kryžių kai kada užsideda, bet mit
ros berods dar nėra užsidėjęs ant 
savo galvos. Tur būt laukia auk
sinės progos, kuri ateis kitais me
tais, švenčiant kunigystės 50 me
tų sukaktį.

POTVYNIS
Atostoginio nuotykio apybraiža
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Lygumos jau buvo įkyrėjusios. Akys gau
dyte gaudė kiekvieną žemės pakilimą, nekant
riai laukdamos, kada pagaliau galės atsirem
ti į kalnų atšlaites. Kalnai mums, nesibai
giančių žemumų gyventojams, buvo tarsi ste
buklingais žodis, atveriąs vartus į burtų pa
saulį.

Tačiau jie nesiskubino mūsų pasitikti. Ne 
kartą tamsūs siluetai horizonto pakraštyje pa
virsdavo tik rūsčiais, lietumi grasinančiais de
besimis.

— Pažiūrėkite į kairęl — sušuko džiugus 
jauniausiojo sūnaus balsas, nutraukdamas 
miegūstos tylos voratinklius, taip patogiai vi
sus apraizgiusius. — Atrodo, kad tie rausvi 
kauburiai yra garsiųjų Dakotos Bad Lands 
vietovių pradžia.

Šį kartą kauburiai nebuvo nė miražas, nė 
debesys. Jie kaskart tirštėjo, ryškėjo, tiesėsi į 
pilką dangų lyg smailūs kažkokio pasakiš
ko miesto bokštai, dygo iš žalios lygumos ta
rytum kokių nežemiškų augalų daigai.

— Tai kaip norite? — paklausė tėvas. — 
Ar dabar aplankysime Bad Lands, ar grįžda

mi sustosime?
Klausimas buvo nereikalingas. Užteko tik 

pažvelgti į smalsias, blizgančias vaikų akis. 
Jis nusišypsojo ir pasuko į kairę.

Apie Bad Lands jau visi buvome girdėję 
ar skaitę, todėl buvo įdomu iš arti pamatyti 
tuos keistus, didžiųjų gamtos skulptorių-lie- 
taus, vėjo ir šalčio iš paprasto molėto dirvože
mio išskaptuotus paminklus.

— Tėveli, juk sustosime ilgiau? Mes labai 
norėtume bent kiek pasivaikščioti, pasidairyti.

— Ten randama suakmenėjusių dino
zaurų ir kitokių priešistorinių gyvulių kau
lų. Juk leisite paieškoti?

— Aš norėčiau nufotografuoti keistesnes 
viršūnes. Nors diena debesuota, gal išeis...

Iš užpakalinės sėdynės biro nekantrūs pra
šymai, o mes tik šypsojomės. Juk tam ir ato
stogos, kad apžiūrėtume viską, kas matyti ver
ta. Vaikai tai puikiai žinojo, tik norėjo dar 
naujo užtikrinimo.

Netrukus kelias susiaurėjo ir automobilį iš 
visų pusių apspito keistaformiai, rausvai rudi, 
lyg gerai pienu praskiestas kakavas, kaubu
riai. Sustojimo aikštėje stovėjo tik keli auto
mobiliai. Nežinia, ar vėsus, ankstyvas rytas, 
ar, neįprasta Dakotai, debesimis pilka padan
gė, išbaidė čia kasdienę smalsuolių masę.

— Kaip puiku, kad žmonių nedaug! — 
džiaugėsi jaunieji. — Niekas nesimaišys, ne
trukdys nuotykių ieškoti.

Foto aparatai, akmenims skaldyti plak
tukai, plastikiniai krepšiukai, dėžutės ir kito
kie vaikams būtini dalykai buvo paskubomis 
grūdami į kišenes, kišami už diržų.

— Kaip ilgai manote čia užtrukti? — juo

kais paklausė tėvas, kai jauniausias prie diržo 
prisikabino metalinį vandens butelį ir į kiše
nę įsidėjo sumuštinių.

— Tėte, geriau skrybėlę pasiimk. Tarp tų 
uolų būna baisiai karšta. Gali saulės smūgį 
gauti.

— Jūs per daug kaubojiškų filmų prisižiū
rite! — nusijuokiu. — Šiandien saulės tikrai 
nematysime, o troškuliu nereikės mirti... Juk 
dabar čia parkas ne kokios nežinomos pūs- 
tynės.

Takelis, kuriuo pradėjome kelionę, buvo 
taip kietai sumintas nesuskaitomų kojų, kad 
dusliai skambėjo, mums žengiant vorele į prie
kį.

— Lyg klojimo grendimas, — pastebėjo tė
vas ir pasilenkęs pabaksnojo pirštu suaižėjusi 
takelio molį. — Kietesnis už cementą...

— Mama, kas grendimas? — susidomėjo 
vaikai, tačiau atsakymo nelaukė, nes vieta bu
vo per daug įdomi.

— Žiūrėkite, tie kalnai moliniai! — atskri
do nustebęs šūktelėjimas nuo vienos papėdės.

Kas iš tolo buvo panašu į rausvas uolas, 
pasirodė visai ne akmuo, o tik vandens ir ki
tų gamtos elementų išgraužtas, nudrožinėtas, 
iškraipytas keisčiausiomis formomis, suaižė
jęs molis. Ne visas jis buvo vienodai rausvos 
spalvos — dažna viršūnė susidėjo iš įvairia
spalvių žemės klodų, ryškiai jostomis sudėlio
tų. Tikrų akmenų nebuvo matyti, o viena ki
ta uolos atšaiža blizgėjo kampuotų kristalų a- 
datėlėmis.

Takučio pakraščiais buvo metaliniai kuo
leliai su parašais, aiškinančiais kalnų kilmę, 
amžių ir kitokias įdomybes.

Netrukus vaikai pradėjo nusivilti.

— Čia lyg kokia'me muziejuje. Visur vis
kas sužymėta ir nurodyta. Jokio įdomumo.

— Aš kitaip Bad Lands įsivaizdavau... Čia 
nieko gero nerasime. Tiek žmonių praeina, 
viską nurenka.

Tik vyriausias nesiskundė. Kliksėjo sau fo
to aparatu į visas puses, stengdamais prisi
minimui parsivežti kuo daugiau nuotraukų.

Net aš pati jaučiau kažkokį nepasitenkini
mą šia ekskursija. Būtų kur kas įdomiau pa
šniukštinėti be tako, be nurodymų nežinomo
mis, gal būt, net pavojingomis vietomis, o 
dabar žingsniavome lyg namie parke pasivaiš- 
čioti išėję.

Vaikai laipiojo po žemesniuosius kaubu
rius lyg ožiukai, čiuožė žemyn ir klykavo. Ne
sutikome nė vieno žmogaus. Visa gamta atro
dė sustingusi kažkokiame amžiname snaudu
lyje — jokio garso, jokios gyvybės.

Staiga takelis pasibaigė prie gilaus skar
džio. Parašas dėkojo už atvykimą, kvietė pasi
grožėti neįprastu gamtovaizdžiu ir grįžti at
gal. Rausvosios viršūnės kilo aplink tarsi go
tiško stiliaus katedrų bokštai, lyg senoviškų 
pilių griuvėsiai ar kažkokio milžinų vaiko ne
rūpestingai išbarstyti žaislai. Kalnai tęsėsi dar 
toliau, ir vaizdas kartojosi su labai mažomis 
variacijomis, bet mums jis atrodė daug pa
trauklesnis, nes ten nebuvo takelio ir užra
šų. Ten niekas nevaikščiojo...

— Ar dabar turėsime grįžti...
Nusivylimas buvo toks apčiuopiamai skau

dus, kad pasitraukiau keletą žingsnių į šalį, 
nenorėdama jo klausytis. Ūmai akis patrau
kė nedidelis grumstelis, visai ant skardžio 
brianos. Pakėlusi jį, kone šūktelėjau iš nustebi
mo: aplipę rudu moliu, saujoje gulėjo keturi il

gi, juodai blizgantys kažkokio gyvulio dantys.
— Ką duosit radybų! — sušukau, negalė

dama paslėpti džiaugsmo.
Radinys ėjo per rankas, palydėtas nuosta

ba ir pavydžiais žvilgsniais.
— Kam jį duosi, mamyte? — paklausė jau

niausias, bet klausimą atkartojo dar dvi po
ros akių. Pasidarė nesmagu, nes atsakymo ne
būčiau galėjusi sugalvoti. Be žodžių atsisukau 
į vyrą. Jis šyptelėjo.

— Net ir priešistoriniais laikais gyvuliai 
turėjo daugiau negu keturis dantis. Pasidairy
kite!

Tačiau ir labai sąžiningai perčiupinėję vi
sas skeveldras ir grumstus, daugiau nieko ne
radome.

— Mamai tikras stebuklas pasitaikė, — 
karčiai pastebėjo vyriausias sūnus. — Čia tiek 
žmonių praeina, viskas jau surinkta.

— Čia praeina, o ten ne! — staiga pareiš
kė tėvas, mostelėjęs ranka žemyn. — Nulip
ti nebus sunku, aš jau žiūrėjau, o užlipti vis 
įstengsime. Gal kitur bus dar lengviau.

— Kažin ar galima? — suabejojau.
— Kodėl ne? Tik tako nėra. Takai yra pa

prastiems, išlepintiems turistams, o tokiems 
nuotykių ieškotojams kaip mes, takai tik kliu
do. Ar ne, vyrai?

Pusiau šliauždami, pusiau rėpliodami, ri
tindami iš po kojų tonas sauso molio grums
telių, nusileidome žemyn. Valandėlę stabtelė
jome, kad įsidėmėtume vieną kitą būdinges
nę viršūnės formą ir nepaklystume grįžda
mi, o paskui pasukome gilyn tarp išgraužų.

Kiek paėję, atsidūrėme lėkštame įlinkime 
tarsi milžiniškos lėkštės dugne. Apie kraštus

(Nukelta į 4 pusi.)
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LIETUVIS MOKSLININKAS LIETUVIU 
BENDRUOMENEJE

Referatas, skaitytas Lituanistikos 
instituto suvažiavime gegužės mėn. 
30 d. Chicagoje

Savo pranešime stengiuos likti 
ištikimas “lietuviškai” mūsų tra
dicijai: pradėti nuo senųjų laikų. 
Laikytis nusistatymo, susidariu
sio stebėjimo, patyrimo ir prita
rimo keliu. Tai bus “senojo sti
liaus” balsas, susidarytas visuo
meninių bei kultūrinių mūsų 
linkmių įtakoje. Vadinas, jūsų 
šio vakaro kalbėtojui visų pirma 
rūpi lietuviškais mūsų vandeni
mis plaukiąs tautinis mūsų Lai
velis, kuriame randame įsitai
siusį, gerai besijaučiantį ir patį 
kalbėtoją.

Turėjome kunigaikščius, didi
kus ir bajorus, atgimimo laikais 
formavosi tautinė mūsų visuo
menė, šalia jos dabartiniais lai
kais, mūsų pačių akyse, formuo
jasi tautinė organizuotoji mūsų 
bendruomenė. Esu paprašytas 
panagrinėti klausimą, kokia vie
ta ir koks vąidmuo tautinėje mū
sų bendruomenėje turi būti lie
tuvio mokslininko. Turimasis lai
kas teleidžia pasidaryti tik sąži
nės sąskaitą.

Tautinė lietuvių visuomenė, 
kaip sakiau, pradėjo formuotis 
tautinio atgimimo laikais, ir pir
masis jos rūpestis buvo aktyviai 
įsijungti į atgimimo vyksmą. Vi
suomenės veikėjas buvo žmogus, 
einąs “ten, kur jį šaukė tautos 
reikalai”. Natūralu buvo savo 
pirštus prie šių reikalų prikišti 
daugeliui, į viešumą išplaukė 
tie, kurie reiškėsi srovinio, ideo
loginio, kultūrinio, profesinio ir 
kitokio mūsų gyvenimo vadais, 
viešosios nuomonės sudarinėto
jais, apskritai savo įtaka. Pavar
tykim kad ir Lietuvių Enciklope
diją — ir matysim, kiek paly
ginti daug jų turėjom ir tebetu
rim. Tiesa, ne visi jie buvo ar 
yra mokslininkai, bet visi jie 
mokslo ragavę. Štai su dr. Jono 
Basanvičiaus vardu yra susijęs 
pirmojo tautinės dvasios laikraš
čio “Aušros” atsiradimas, Basa
navičius organizavo Didįjį Vil-

STASYS BARZDUKAS

niaus seimą, jam pirmininkavo, 
jis kūrė Sąjungą grąžinti lietu
vių kalbai teises Lietuvos bažny
čiose, Lietuvių mokslo draugi
ją, rūpinosi Tautos namų staty
mu, dirbo Lietuvos Taryboje, pa
sirašė Vasario 16 aktą ir kt. Rū
pėjo Basanavičiui mokslas, bet 
jis turėjo būti priemonė tautai 
kelti bei sąmonininti. Dr. Jonas 
Šliūpas pradėjo Amerikos lietuvių 
tautinį sąjūdį, pirmasis leisda
mas bei redaguodamas čia lietu
viškos dvasios laikraščius, steig
damas draugijas, organizuoda
mas (kartu su kun. A Burba) 
lietuvių parapijas ir kt. Dr. Vin
cas Kudirka tautinį savo darbą 
taip pat pradėjo Lietuvos drau
gijos Varšuvoje suorganizavimu 
ir “Varpo” leidimu. Ir juo toliau 
į naujuosius laikus, juo labiau 
mūsų visuomenės veikėjų darbas 
plečiasi. Jie daugiausia vis “de
vynių amatų” žmonės. Toks kan. 
J. Tumas — Vaižgantas jau lai
komas “visuomeninio gyvenimo 
barometru": jis ne tik veikė, bet 
ir visuomeninio gyvenimo nuo
taikas kūrė.

Atgimimo laikų visuomeninis 
gyvenimas ėjo kartu su jaunučiu 
mūsų mokslu. Toks Kazimieras 
Būga, mokslininkas “iš pašauki
mo", kalbos mokslo “alkoholi
kas”, naujai pasirodančias mūsų 
knygas vertinęs pagal tai, ar jo
je kurioje jis galėjęs rasti bent 
vieną dar jam “nežinomą” žodį, 
į kalbos mokslo pasaulį atėjo per 
visuomeninę — kultūrinę savo 
veiklą: sekretoriavo Petrapilio 
lietuvių susišelpimo draugijai, 
vertė j lietuvių kalbą dramos vei
kalus ir net pats juos rašė mūsų 
mėgėjų teatrui, buvo tokio teatro 
suflerius, leido (kartu su kitais) 
nelegalų “Žiburio” laikraštėlį ir 
kt. Jonas Jablonskis lietuvių kal
bos mokslui dirbo beveik pusę 
šimto metų ir paliko aiškius pėd
sakus rašyboje, gramatikoje, žo
dyne. Bet ir jis nešė visuomenės 
veikėjo naštą: dirbo redakcijose, 
steigė draugiją pigioms knygoms 
taisyklinga lietuvių kalba leisti, 

bet svarbiausias jo gyvenimo žy
gis — tai bendrinės lietuvių kal
bos sutvarkymas. Tačiau šis jo 
darbas tebūtų buvęs tik dalinis 
laimėjimas, jei Jablonskis pats 
nebūtų rūpinęsis, kad jo vaisiai 
būtų pasisavinti ir plačiosios lie
tuvių visuomenės. Su šia visuo
mene jis laikė nuolatinį ir labai 
artimą ryšį: jis labai daug rašė 
ir savo jnokslą skelbė su apašta
lišku atsidėjimu bei uolumu. Nie
kas kitas savo laiku tiek neišmo
kė taisyklingai vartoti gimtosios 
kalbos kiek jis.

Nepriklausomoji Lietuva pa
dėties iš esmės nepakeitė, nors 
valstybinis aparatas dabar atliko 
didelę dalį tų darbų, kuriuos 
anksčiau vykdė visuomenės vei
kėjai. Pvz. valstybinės instituci
jos dabar jau ėmė rūpintis švie
timu, teatru, opera, valstybė 
įsteigė konservatoriją, meno mo
kyklą ir daug ką kita. Bet lietu
vis mokslininkas ir dabar nebu
vo atpalaiduotas nuo visuomeni
nės veiklos. Tai pailiustruosiu 
trijų Lietuvos universiteto rekto
rių pavyzdžiais. Vincas Čepinskis 
dirbo socialdemokratų partijoje 
ir buvo Lietuvos Steigiamojo sei
mo socialdemokratų frakcijos na
rys. Mykolas Roemeris priklausė 
masonų Lietuvos ložei, buvo lie
tuvių teisininkų ir lietuvių-pran
cūzų draugijų narys, aktyviai 
reiškėsi Rotary klube ir kt. Sta
sys Šalkauskis veikė ateitininkuo
se, buvo jų federacijos vadas bei 
ideologas ir nesėkmingai mėgi
no kandidatuoti net į Lietuvoj 
seimą. Visuomenininkais profe
sionalais, tur būt, reikia laikyti 
Lietuvos seimų atstovus, dirbu
sius taip pat aukštosiose Lietuvos 
mokyklose, apsčiai mokslininkų 
buvo ideologinėse, profesinėse ir 
kt. ano meto mūsų organizacijo
se. Žodžiu, visuomenėje maišėsi, 
jos veikloje reiškėsi ir įtakos tu
rėjo nemaža neprikl. Lietuvos 
mokslininkų, ir tai reikia laikyti 
pozityvia tautinio mūsų gyveni
mo apraiška.

Nepriklausomybės netekimas 
vėl atnešė likimlnj rūpestį būti 
arba nebūti. Angažuojamės už 
“būti”. Bet tauta yra okupuota,

Žolynuose nokstanti vasara... Nuotr. V. Maželio

tad jos ateitis ne jos vienos va
lioj. Moderniųjų laikų okupaci
jos turi taip pat ištobulintas nai
kinimo priemones. Mūsų tautai 
yra jau nuleista daug potenciali- 
nio kraujo. Iš kitos pusės ji rodo 
nuostabų tautinį gajumą. Jame 
ir glūdi mūsų ateities viltys. Šioj 
vietoj kyla klausimas kiekvie
nam iš mūsų: kartu su savo tau
ta ar be jos? 1

Tautinio mūsų atgimimo isto
rijos pamoka įtaigoja rinktis pir
mąjį sprendimą: kartu! Negi ir 
mes pakartotume pasmerktąjį 
mūsų bajorijos apsisprendimą sa
vo tautos atžvilgiu: “Niekad, nie
kados (Przenigdy)”? .Štai dėl ko 
apsisprendimas už tautą svetur 
mus taip pat veda į tautinę mū
sų bendruomenę. Nesileisdamas 
į ilgesnes kalbas, šia proga teno
riu trumpai priminti, kaip Bend

ruomenės kelią suprato PLB val
dybos buv. pirmininkas a.a. Juo
zas Bačiūnas, senosios mūsų atei- 
vijos žmogus, dėl to ir jo balsas 
įgyja išskirtinį svorį.

Atrodo, — rašė jis 1964 rug
sėjo “Pasaulio Lietuvio” 9 n-ry, 
— taip pat beveik visi sutariam, 
kad mums reikia ir vienos, bend
ros, stiprios pasaulinės organiza
cijos, kokią turi žydai ir kai ku
rios kitos tautos. Tokia organi
zacija mums dabar turi būti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
kurią sudaro atskirų kraštų lie
tuvių bendruomenės. Šiai Bend
ruomenei rūpi, kad viso pasaulio 
lietuviai būtų vieningi tautiniuo
se savo reikaluose, kad jie vieni 
kitus geriau pažintų, kad arti
mai tarp savęs bendradarbiautų, 
kad vieni kitus daugiau gerbtų 
ir kad visi aukotų bent dalį savo 

pastangų didžiausiam ir visuoti
niam siekimui — kad Lietuva vėl 
būtų laisva ir demokratiška”.

Bendruomenė, be abejo, nera
šys mokslo veikalų, nekurs eilė
raščių ir romanų, netapys pa
veikslų, nekomponuos muzikos 
kūrinių. Tai lietuvio mokslinin
ko, poeto ir rašytojo, dailininko 
ir muziko pašaukimas ir darbas. 
Bet Bendruomenė turi ir privalo 
sudaryti viso šio darbo atmosferą. 
Kūrėjas turi jausti, kad jo dar
bas yra reikalingas, laukiamas, 
vertinamas. Iš kitos pusės, ir 
Bendruomenė turi jausti, kad lie
tuvis mokslininkas, rašytojas, dai
lininkas ir muzikas yra aktyvus 
jos narys, ne abejingas stebėto
jas. Parama ir galima nauda turi 
būti abipusė, ne vienos krypties. 
Šitokius tarpusavio santykius 
vaizduojuos, nes tokie būtų nau
dingi abiem pusėm. Duodama 
taip pat kiekviena pusė ir gautų. 
Nebarstytume į šalis savo kūry
binių talentų, turėtume taip pat 
pajėgią savo Bendruomenę. Iš 
tikrųjų nenustojo savo aktualu
mo ir reikšmės mintys, kurias 
prieš aštuoniasdešimt metų sa
vo Marijampolės gimnazijos mo
kiniams, busimiesiems Lietuvos 
šviešuoliams, skiepijo P. Kriau- 
Čūnas, įžymusis mūsų lituanis
tas, gimanzijos senovės kalbų 
mokytojas, teologijos kandidatas, 
mūsų prisikėlimo apaštalas:

Kiek tik galėdami išsimoksli
nę, pasilikite gyventi ir dirbti 
tarp savųjų lietuvių. Mylėkit sa
vo tėvų per tiek šimtmečių iš
laikytą žemę, lietuvių kalbą, ge
rus senovės palikimus. Išmokite 
lietuvių kalbą ir istoriją. Supras
kite lietuvių tautos'ne tik praei
tį, bet ir dabartį bei ateitį. Patys 
besišviesdami, Svieskite ir kitus 
lietuvius. Laikykitės vienybės, 
nesiskirkite dėl menkesnių daly
kų, visados atmindami, kad svar
biausias dalykas yra visete tautos 
atgijimas, susipratimas ir išvien 
ėjimas prieš bendruosius spaudė- 
jus (Dr. K. Grinius, Atsiminimai 
ir mintys, I 38-39).

Šitokie turėtų būti lietuvio in
telektualo ir lietuvių bendruome
nės santykiai. Iš esmės jie tokie, 
kokius su savo tauta turėjo Jonas 
Basanaidčius, Jonas Jablonskis, J. 
Tumas-Vaižgantas ir kiti mūsų 
pirmtakai, nors laikai daugeliui 
atžvilgių yra žymiai pasikeitę 
mūsų tautos ir bendruomenės 
naudai. Šitas pasikeitimas turėtų 
mus vesti į padėtį, kurią mums 
rodo dr. Juozas Eretas naujau
sioj savo knygoj “Kazys Pakštas”:

Poeto Vytauto Mačernio 
atminimas pagerbtas 

Telšiuose ir tėviškėje

Minint poeto Vytauto Mačer
nio 50-tąjj gimtadienį, žemai
čiai savo sostinėje Telšiuose su
rengė įspūdingą jo minėjimą. 
Mat, 1944 metais žuvęs poetas 
buvo baigęs Telšių gimnaziją. 
Apie Mačernį okupuotoje Lietu
voje rašyti ir jį viešai prisiminti 
leista tik po to, kai pernai Vil
niuje jau galėjo pasirodyti su
telktinis jo poezijos tomas. Dau
giau kaip dvidešimt penkerius 
metus apie Mačernį ten buvo vi
suotinai tylima, nors jo poezijos 
knygos buvo leidžiamos išeivi
joje ir jo poezija čia ypač buvo 
ir yra mėgiama.

Dabar birželio 12 d. Žemaitės 
liaudies teatro salėje, Telšiuose, 
jau įvyko taipgi didelis Mačer
nio kūrybos vakaras. Apie jo 
poeziją kalbėjo du ryškesnieji 
šiandieniniai literatūros kritikai 
V. Kubilius ir K. Nastopka. Ak
torius Laimonas Noreika pa
skaitė Mačernio šeštąją viziją 
ir sonetų. Savo kūrybos vakare 
skaitė dar poetai: Eug. Matuze- 
vičius, V. Bložė, p. Drevinis ir 
kt. Atsiminimų apie Vytautą 
Mačernį papasakojo jo studen
tavimo dienų bičiuliai: Pranė 
Aukštikalnytė - Jokimaitienė ir 
Eugenijus Matuzevičius. šio li
teratūros vakaro dalyviai po to 
aplankė ir Vytauto Mačernio 
kapą jo tėviškėje, šarnelėje.

* Jaunieji smuikininkai lie
tuviai laimėjo Čekoslovakijoje. 
Čia, Usti miestely, kasmet vyks
tančiose jaunųjų smuikininkų 
varžybose, šiais melais pirmą
sias ir antrąsias vietas laimėjo 
trys Vilniaus M. K- Čiurlionio 
vid. meno mokyklos mokiniai: 
Algirdas Paukštė, Vyt. Mikeliū- 
nas ir kt.

• V. Daunoras š. m. gegužės 
SI d. turėjo vokalinį koncertą 
Maskvoje. Salia rusų kompozi
torių, jis išpildė Verdi bei kitų 
operų a rijas. Solistui akompana
vo Gytis Trinkūnas. Koncertą 
transliavo Maskvos radijas.

Šveicarijoje, esą, nėra “profesio
nalų” visuomenės veikėjų: ten 
savo kraštui savo visuomeninį 
įnašą atiduodąs kiekvienas švei
caras. Dėl to Šveicarija ir esanti 
ne tik kultūringas, bet ir gerai 
organizuotas kraštas. Kraštas, 
galįs būti pavyzdžiu ir mums.

POTVYNIS
(Atkelta iš 3 pusi.)

susigrūdę, susirėmę šonais stūksojo smailos 
viršūnės. Tarp jų vagojosi įvairaus gilumo, 
vandens srovių įrėžti grioviai. Apačioje, nors 
šiuo metu neradome jokių drėgmės pėdsakų, 
aiškiai regėjome srovių vagas, atneštus ak
menukus, smėlį ir... baltuojančias, pilkuojan
čias nežinomų gyvulių suakmenėjusias lieka
nas.

Prie jų vaikai prilipo neatplėšiami ir, kiek
vieną naują radinį palydėdami džiaugsmo 
šauksmais, dėjosi į krepšiukus. Atsirado dau
giau dantų, nugarkaulio narelių, net suak
menėjęs senovinio vėžlio kiautelis.

— Sunku įsivaizduoti, kad čia kažkada 
buvo tropikinės pelkės ar jūra, — su nuosta
ba tarė vyras, apžvelgdamas suaižėjusią nuo 
sausros lygumą. Tik kur-ne-kur pageltusios 
žolės kuokšteliai ir aštriais spygliais ūsuoti 
kaktusiukai paįvairino daubos vienodumą.

Aš taip pat pasekiau jo žvilgsnį ir vėl grį
žo nemalonus jausmas, kad mes čia bėginėja- 
me lyg kokie vabzdžiai molinio dubens dug
ne. O Jeigu kartais...

— Žinai, ką man šįryt sakė motelio šei
mininkė, kai paminėjau, kad gal aplankysime 
Bad Lands, — išdrįsau prabilti visą rytą rū
pėjusia tema.

Vyras atsisuko ir laukė. Jaučiau, kad jis 
išgirdo rūpestį nerūpestingai tartuose žodžiuo
se.

— Liepė saugotis lietaus. Čia pavojinga ly
jant, nes molis labai greitai praskysta.

— Kodėl anksčiau nesakei?
— Nenorėjau kvailokais būgštavimias 

nuotaikos drumsti. Matai, kiek jiems džiaugs

mo iš saujos senų kaulų.
— Nelis, — pagaliau nusprendė jis, pa

žvelgęs į niūrią padangę. — Dakotoj retai 
lyja.

— Kažin kokių gyvulių šitie kaulai? — 
pokalbi n įsimaišė jauniausiojo sūnaus balsas.

— Senų! — nusijuokė tėvas.
— Panašių į avis ir lamas, — pasakiau. 

Atsimeni, viršuje prie tako po stiklais buvo 
panašių kaulų ir šalia nupiešti tų gyvulių pa
veikslai.

— Atsimenu!. — nudžiugo jis. — Jie bu
vo žoliaėdžiai ir gyveno prieš milijoną metų!

— lik ne prieš milijonąl — užprotestavo 
vyriausias. — Vis tiek gerai žinoti vardus ir 
kam kaulai priklausė. Mokykloje bus pravar
tu.

— Gal jau užteks? Laikas kelionę tęsti.
Dar nors pusvalandį, tėte. Leisk apžiūrėti 

aną vandens vagą. Tada galėsime eiti... — pa
prašė vidurinysis, kuriam nelabai sekėsi. Net 
ir su mano pagalba, jo rinkinys buvo gana 
kuklus.

— Pusvalandį. Pasižiūrėkite į laikrodžius, 
kad visi žinotumėt ir susirinkite prie ano iš
kyšulio! pusiau juokais sukomandavo tėvas.

Vjsi trys berniukai bematant išsiskirstė po 
daubos dugną, akis į sausą, suskirdusią žemę 
susmeigę. Visi skubėjo kaip galima naudin
giau sunaudoti tą pusvalandį. Pradėjome dai
rytis ir mes. Vis dėlto buvo didelė naujiena 
savo akimis pamatyti ir ranka pakelti nuo že
mės tas senovės liekanas. Iki šiol Jas tebuvo
me matę muziejuose.

Staiga be jokio perspėjimo ant galvos pa
biro stambūs, šalti lašai. Garsiai pliūptelėda
mi, jie krito ant kietos, rausvos žemės ir tuoj 
pat nyko, nepalikdami jokios žymės.

— Lyja! — surikau, lyg kiti būtų nepa
jutę lašų.

— Vaikai! Greičiau susirinkite! — pašau
kė vyras, o moliniai kauburiai atkartojo bal
są.

Berniukai slinko artyn neskubėdami, ne
noromis. Kiekvienas stengėsi atrasti dar vieną, 
paskutinę brangenybę. Tuo tarpu reti lašai 
pavirto srovėmis ir pylėsi žemyn nesuvaldo
mu gaivališkumu, ' šniokštdami, gurgėdami. 
Šilta, suskirdusi žemė ėmė garuoti, įdubimuo
se telkėsi balutės. Vaikai jau bėgte bėgo artyn, 
garsiai kvatodami, nes jų batai slidinėjo šla
piu molio paviršiumi. Jauniausias staiga išsi
tiesė ant žemės. Pakilo dumblinu pilvu ir krū
tine, pabraukė rankomis per marškinius ir vėl 
pasileido bėgti. Susirūpinę lietumi ir vaikais, 
neturėjome laiko pažvelgti į kalnagūbrius. Kai 
pagaliau pakėlėme akis, mus nukratė šiurpas. 
Sausos išgraužos ir grioveliai, kuriais dar taip 
neseniai leidomės j daubą, buvo ' sklidini 
dumblino, putoto vandens. Šniokšdamas ir 
kriokdamas, lyg tūkstantis mažų kriokliukų, jis 
veržėsi žemyn nuo visų kauburių, nuo visų 
krantų į aukštasienj dubenį, kurio dugne sto
vėjome mes — šlapia pašiurpusi nuotykių ieš
kotojų šeima.

— Greičiau į viršų! — šūktelėjo vyras ir, 
pastvėręs jauniausią sūnų už rankos, pasilei
do bėgti artimiausios tarpukalnės link.

Buvo net nuostabu, kaip greitai vanduo 
rinkosi į apačią. Per keletą minučių jau sė
mė mūsų blauzdas, o mažyliui siekė kelius. 
Bėgti darėsi sunku. Molis buvo patižęs, sli
dus. Drumzliname vandenyje negalėjome ma
tyti nė akmenų, nė duobučių, kurios lyg ty
čia taikėsi po kojomis.

— Lipkit, lipkit į kalną! — ragino tėvas, 
stumdamas vaikus aukštyn, bet jie niekaip 
negalėjo užsikabinti už slidžios žemės. Mo
lis tiško, skilo gabalais ir visi slydome že
myn į putojantį, sparčiai kylantį, šviesiai ru
dą vandenį.

Netrukus buvome visiškai šlapi ir dumb

lini. Atrodėme tikrai juokingai, bet rimta si
tuacija neleido nė šyptelėti. Nubridome iki 
kitos vietos, tik ir ten geriau nepasisekė. Tokie 
jaukūs, draugiški kalnai vienu akimirksniu 
virto mūsų priešais. Jie purtėsi, stūmė nuo sa
vęs, tarytum negalėdami pakęsti nė rankos 
prisilietimo. Vandens jau buvo iki juosmens 
mažiausiam vaikui, ir tėvas užsikėlė jį ant pe
čių. Vaikai kažkodėl neatrodė išsigandę. Jie ne
verkė, nešaukė, tik tylėdami atkakliai kabino
si Į kalnų šonus, slydo atgal ir vėl kabinosi.

Debesys tarsi prakiuro. Lijo taip smarkiai, 
kad pro sroves ir garus, kylančius nuo visos 
žemės paviršiaus, nebuvo galima įžiūrėti kito 
įdubimo krašto. Drumzlinas vanduo tebesi- 
kaupė iš visų pusių. Kažkur, kitame dubens 
šone, atskilo molinio kalno dalis ir su garsiu 
pliaukštelėjimu, pasinėrė putotame ežerėlyje.

Visas tas kurtinantis triukšmas, pavojus ir 
bejėgiška vienatvė sukėlė neapsakomai keistą 
savijautą. Pasijutome lyg paskutiniai gyvieji 
tvano metu arba kažkaip stebuklingai perkel
ti į priešistorines gadynes, kada čia panašiai 
lydavo ir tarp vešlios augmenijos slankiojo 
gyvuliai, kurių suakmenėjusias liekanas nese
niai rinkome.

— Mėginkime ten, — nutraukė keistas 
mintis vyro balsas, toks tolimas ir neaiškus.

—Susikibkite rankomis. Aš mėginsiu lipti 
pirmas ir trauksiu jus paskui. Tik drąsos!

Tylėdami susirakinome rankomis, kurios 
buvo šaltos ir apkibę dumblu.

— Ženkite tik po vieną žingsnį į viršų. į- 
sikaskite kojomis į molį kiek galite giliau. Kai 
tikėsite, kad pirmoji koja laikysis neslydusi, 
tik tada judinkit antrąją, — vis aidėjo auto
ritetingas šeimos galvos balsas, ir mes pildėme 
kiekvieną jo įsakymą.

Pro kojas gurguliavo vandens srovė, iš 

po kojų slydo žemė ir virto skysta, gličia ko
še, kuri garmėjo pakalnėn, paslėpdama, užly
gindama mūsų išklampotus pėdsakus. Labai 
pamažu slinkome į viršų.

— Aš negaliu daugiau, — nuaidėjo uždu
sęs jauniausiojo balsas.

— Žinoma, kad gali! — griežtai rinktelėjo 
vyriausias jo brolis. — Pagalvok, kaip bus 
malonu namie draugams pasigirti. Šitokie nuo
tykiai kasdien nesimėto!

Neiškenčiau nenusijuokusi ir dėkingai 
spustelėjau jo ranką.

— Jau viršus, — po kažink kiek laiko nu
aidėjo vyro balsas. Jis truktelėjo visą virtinę 
purvinų šeimos narių per keteros briauną ir 
atsistojo.

Atsargiai pasilenkiau prie krašto ir pa
žvelgiau žemyn. įdubimas dabar buvo iki pu
sės prisipildęs putoto, rudo vandens ir beveik 
neatpažįstamas. Tik pačiame pakraštyje plū
duriavo gelsva, šiaudinė skrybėlė. Aplink mus 
tekėjo linksmi upeliukai ir smagiai krito že
myn. Nebuvo abejonės, kad, lietui ilgiau pa
lijus, visas įdubimas pavirs giliu, laikinu eže
rėliu.

— Nauja skrybėlė buvo... — tyliai ištarė 
vyras.

— Vaje! — staiga sušvilpė vyriausias sū
nus ir atsirėmė į mane, tarytum tik tik dabar 
supratęs pavojų, iš kurio ištrukome.

— Ir aš tos nuomonės, berneli, — pasa
kiau, priglausdama jį artyn.

Tvirtai susikibę rankomis, slidinėdami pa
tižusiu takeliu, apsukome molinio kalno pa
pėdę. Vidury šlapios, blizgančios aikštės sto
vėjo raudonas mūsų automobilis, toks vieni
šas tuščiame plote. Mes pažvelgėme į vienas 
kitą, nusišypsojome dumblinais veidais ir pasi
leidome bėgti jo link
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PR. VISVYDAS

Vytautas Volertas

Vytautas Volertas, PRAGARO VY
RESNYSIS. Premijuotas romanas. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas 
1971 m. Chicagoje. Viršelis Gied
rės Vaitienės. Romanas 273 psl. 
raina $5.00, gaunamas "Drauge”

Iš dabartinių Lietuvos ūkve
džių stebuklo laukti negalima: 
jie niekad neįsileis laisvo rašyto
jo iš svetur, kad paviešėtų pro
vincijoje, susipažintų su žmonių 
buitimi ir parašytų įdomų ro
maną. Partiniai bijo rodyti ko
lūkinę tikrovę ir ją saugo užtve
rę stagarais ir šiaudų kūliais. Pa
žangūs, sarmatlyvi žmonės!

Kai skaitai Vytauto Volerto 
premijuotą knygą “Pragaro vy
resnysis”, protarpiais pagalvoji, 
ar nepavyko jam slaptai pralįs
ti pro spygliuotas stagarų užtva
ras ir savo kailiu įsitikinti, kaip 
dabar vargdienės Lietuvos vals
tiečiai stato komunizmą. Roma
ne gausu gyvų epizodų, šmaikš
čių dialogų, daug puošnių gam
tos pavaizdavimų; daug taiklios 
kaimo poetikos. Fabulos audinys 
tirštas, daugiaplanis, su naujo
viškais pasakojimo vingiais, psi
chologiniais srautais ir sąmonės 
dundėjimais.

V. Volertas moka rašyti ir su
maniai kritikuoja sovietinį gyve
nimą. Savo skatiko jis nekiša, bet 
negeroves čaižo pačių veikėjų, 
net ir partinių, jausmais ir minti
mis. Daug kam atrodys, kad kny
ga perdėm satyrinė. Iš tiesų, pa
rodijos gija driekiasi nuo pra
džios iki galo. Išpūsta sovietinė 
rimtis atrodo juokinga, kai ap
linkui mirga komiškos situaci
jos. Visur užuodi degtinės tvai
ką. Vyrai nuobodžiauja ir kom
binuoja darbadienius. Moterys 
skaito ateistines paskaitas ir filo
sofuoja. Drausmingi saVivėikli- 
ninkai kiekviena proga išsijuosę 
atlieka visidfn'š įkyrėjusią progra
mą. Piliečiai vaidina savo roles. 
Gyvenimas plaukia drumzlinu 
paviršiumi. Net ir nelaimės nu
skamba tragikomiškai.

Pro satyrinį šydą V. Volertas 
paliečia vieną iš opiausių dabar
tinės Lietuvos negerovių — reli
ginį persekiojimą. Nelengva 
linksmą romano nuotaiką derin
ti su skausmu, kurį jaučia kata
likų Bažnyčia Lietuvoje. Rašyto
jas savaip nori įrodyti, kad nuo 
religinių - moralinių syvų buvi
mo ar nebuvimo priklauso veikė
jų dvasinė sveikata ir visuome
ninis gerbūvis. Tam jis pasirenka 
dvasiškai gerokai apžalotus vei
kėjus. Štai, religinio persekiojimo 
auka, kunigas Kazys Miliūnas 
(dabar Jonas RukŠys) užsimaska
vęs dirba kolūkyje. Gelme ar 
proto įvairumu jis nepasižymi. 
Doras, visus mylintis, tačiau bai
lys ir alkoholikas. Aišku, Rukšys 
nesimbolizuoja katalikybės Lie
tuvoje. Tame pačiame kaime, 
kaip remonto dirbtuvės sargas, 
pluša ir religijai aukojasi žymiai 
heroiškesnis kun. Morkūnas, ta
čiau jam romane tenka nežymi 
vieta. “Kunigai turi būti šventi” 
arba “esu silpnas dabartinėse są
lygose būti kunigas”, prisipažįsta 
Rukšys, pasiduodamas nevalin- 
gumui.

Dar labiau dvasiškai sunykęs, 
nors pats splavingiausias romane, 
atrodo Rukšio kaimynas Baleika, 
kietagalvis senosios gvardijos bol
ševikas. Baleikos pavydai iy rū
pesčiai kaupiasi kreščendu. Jam 
autorius užkrovė gal ir per dide
lį apmąstymų krūvį. Jei jis toks 
bukas ir kietagalvis, kaip roma
ne ne kartą teigiama, kam tokia 
plati psichologinė erdvė? O tas 
Baleika mąsto ir kombinuoja in
trigas ištisais puslapiais. Pir
miausia, jis pavydi mokytam ko
lūkio pirmininkui Sartušiui ir 
jaučiasi niekinamas ir nuolat 
skriaudžiamas (“vieno namuose 
visko pilna, kitas lupynomis pra
gyvena”). Nežiūrint to, jis gar
bina sovietų valdžią, didžiuojasi 
fanatišku bolševikiniu budru-

mu, įtarinėja Rukšį, kasa kitam 
duobę, įsivelia į psichinius 
prieštaravimus, haliucinaci
jas, kol galų gale išsikrausto iš 
proto.

Dvasinėmis silpnybėmis ir ap
mąstymų godoųiis apkaišomas ir 
Stasės Dimšaitės charakteris. Ji 
— pagyvenusi moterėlė, RukŠio 
gimnazijos draugė, beveik suža
dėtinė — dar vis myli Kaziuką. 
Gyvena mieste ir vadovauja ba
tų krautuvei. Jos akimis Volertas 
stebi miesto gyvenimą: butų sto
ką, apsileidimą, kombinatorišką 
prekių paskirstymą, eilutes prie 
parduotuvių ir t. t. Dimšaitės. 
moteriški psichologiniai noktiur
nai gana nuobodoki. Ji vis mąs
to ir mąsto apie artėjančią senat
vę, apie senmergystę, apie savo 
nelaimę, kad, štai, Kaziukas a- 
nuomet išėjo į kunigų seminari
ją, o ji liko viena. iCitos, už ją 
žymiai prasčiau atrodančios, su
sirado vyrus. Iš Dimsaitės daug 
ir nepasijuoksi. Kai personažas 
skursta atskilęs nuo gyvenimo, 
kai jis per daug aimanuoja, jis 
tuo pačiu pasidaro ir neįdomus. 
Dalinai autorius mėgina parody-

girnas. Baleika paslysta ir gydo 
ligoninėje sužeistą ranką, vėliau 
suserga psichiškai. Jo dukrelė 
Jadzė įsivelia abortan. Dimšaitę 
ištinka lengvas širdies priepuo
lis. O nelaimės: vienas paskęsta, 
kitą užmuša bulviakasės kablys, 
trečias supleška. Tiek netikėtu
mų, tiek įvykių, ypač pabaigoje. 
Suriju juos balansuoti su roma
no veikėjų psichologiniais apmąs
tymais, kuriems, reikalingas lė
tesnis tempas, ramesnė atmosfe
ra. Čia Volertas pakliūva į tuos 
pačius spąstus, su kuriais susipa
žino kai kurie mūsų gana gabūs 
romanų rašytojai. Turiu minty, 
rašytojų nuolatinį troškimą kny
gą padaryti ir juokingą, ir vaiz
džią, ir psichologišką, ir religi
nę, socialinę, ir kupiną įvairių 
netikėtumų. Didelis glėbys, bet 
mažas estetinis krūvis.

Todėl religinė drama, kad ir 
kertinė Volerto romane, neišky
la' meniškom šviesom. Rukšys ir 
Dimšaitė su savo anemiškais ap
mąstymais ir veikla toli gražu 
neturi dvasinės jėgos skverbtis į 
žmogaus moralines gelmes. Žino
ma, Čia randame tikrai įdomių 
epizodų, išryškinančių religinio 
persekiojimo būklę. Matom, kaip 
jaunas dailėtyrininkas Meilus, 
pasitelkęs Rukšį, nulupinėja nuo 
kryžių šventųjų raižinius. Iš

Vytauto Volerto romano viršelis, 
pieštas Giedrės Vaitienės ' ‘ i;
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ti, kad be religinės atsparos sen
stanti moteris sukasi tik biologi
nio nykimo sūkuryje.

Pasakojimas vyksta dviem pa
ralelėm: kaimo ir miesto epizo
dais. Romano pabaigoje jos susi
lieja, kai Dimšaitė vyksta į ko
lūkį bulviakasio talkos prievolei 
atlikti. Jai iš tiesų labiau rūpi su
rasti Rukšį ir išpažinti jam pa
sakytą melą, kad jis, girtas bųda- 
mas, ją nuskriaudęs. Nepavyks
ta: Dimšaitė žūva nuo mašinos 
kablio. Struktūriškai toks parale
lių staigus susiliejimas romanui 
naudingas, tačiau finalinė scena 
su mirštančia Dimšaitė, kai ji 
šaukiasi kunigo, nupiešta lėkšto- 
kai. Skaitytojas lieka apviltas. 
Kažkas svarbaus turėjo įvykti, 
bet neįvyko. Viską pagadina ane
miškas kunigas Rukšys. Jis nepa- Į 
kyla virš savo slepiamo brevijo-1 
riaus. Pagaliau jis išdrįsta atsi
klaupti prie Stasės. Sumeta vieną 
kitą lotynišką sakinį, sušnibžda 
"Jai, Viešpatie, atleidai” ir tuoj, 
kaip zuikis, pasileidžia laukais- 
prie savo nelaimės — degtinės 
butelio.

Dar lieka keli puslapiai, ir į- 
vykiai verčiasi tragikomiškais kū
liais. Atvažiuoja Dimšaitės ger
bėjas geležinkelietis fr ūmai pa
virsta slaptosios policijos parei
gūnu. Su įtarinėjimais nueina 
Rukšio trobelėn ir belaukdamas 
užsnūsta. Atbėga pamišęs Balei
ka ir padega būdelę. “Slaptoji su
pleškėjo”, konstatuoja kolūkio 
pirmininkas Sartušis. Atseit, dim 
go landus inspektorius. Tokiose 
nelaimėse, anot Sartušio, “susi
gaudyti buvo sunku net su eili
nio kipšo pagalba”.

Tai tiesa, ligų ir nelaimių pa
lyginti trumpame romane per 
daug. Rukšį pakerta alkoholizmo 
priepuolis, vėliau plaučių užde-

visur gudri metaforika. Lakoniš
kumą mėgstančiam moderniam 

i skaitytojui kyla klausimas: kam 
Meilaus pokalbių vėliau isryškė- I v^° to yeikja? Argi bulviakasiui 
ja jo nekomunistinė pasaulėžiū-: piistatyti būtina dviejų puslapių 
ra. Jis ieško asmeninio Dievo, pa-1 uvertiūra, su visom tviskančiom 
žįsta lietuvių tautos nuotaikas—I balytėm, įsižiūrėjusiom dangun, 
“visa tauta kaip tikėjo, taip ir ti- besidziaugiančiom jose atsispin
di” 1 dinčiu mėliu O pati knygos pra-

Niekas V. Volertui neprikiš dž'a ~ du šėtoniškai _ vaizdingi 
kalbos anemiškumo. Kaimo im
presionizmas tiesiog veržiasi per 
briaunas, nors į psichologijas pa
sinešusiam romanui poetika nei 
visuomet naudinga. Volerto sti
lius gana gyvas, vietomis net la- i 
koniškas. Tačiau tie minčių sta-1 
katai, sąmonės dundėjimai, ūži
mai, asociacijų pasikartojimai il
gainiui atsibosta. Norėtųsi lyges
nio, paprastesnio srauto. Vienu! 
veiksmažodžiu išreikštas jaus
mas sukelia didesnį įspūdį, negu 
ištisa virtinė kinetinių žodžių. 
Štai kaip aprašomas alkoholio 
priepuolis: “Pirštai, rankos dre
bėjo, lakstė, kratėsi. O su jomis 
be tvarkos šokinėjo raidės. Smil
kiniai skelėsi, plyšo”.

besidžiaugiančior'. jose atsispin- 
i dinčiu mėliu O pati knygos pra-

sakiniai — turėtų priklausyti ne 
prozos veikalui, bet lyrinių gal
vosūkių ar mįslių rinkiniui: “II-

Nuotr. V. Maželio 
ii ;?!’ C1 /
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ga daržinė, alksnyno krašte pri
gulusi, eilę plačių durų prieš 
kaimą išvertusi, raudonu stogu 
tarsi gaisu atsimušė debesų pa
dangėje. Pripūtusi, išsiskėtusi, 
per varsnas nusikeverzojusi.” 
Rašytojui, kurio stilius gana aiš
kus ir dailus, toks papildomas 
dailinimas tik kenkia. Daržinė 
paprasčiausiai galėjo būti, kaip 
autorius po 
griozdu.
■‘•lir'tį rinki

to ir sako — didelis
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TARPTAUTINĖS MUZIKOS 
VARŽYBOS 
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AL. TENISON’AS bl
1 int'vyg iv.jc'i o;r

Tas pats su gamtos aprašy
mais. Čia V. Volertas mina dau
gelio mūsų prozaikų numindžio
tą romantinės stilistikos takelį. 
Kur tik nepažvelgsi, visur lyrika,

Pereitą mėnesį Briuselyje vyko] 
Tarptautinės karalienės Elzbietos Į 
muzikos koncertų varžybos. Šią 
muzikos paskatinimo instituciją 
prie Karališkosios muzikos konser 
vatorijos įsteigė Belgijos kara- 
laisu Alberto (1875—1934) naš
lė Elzbieta (1876—1965) 1951m. 
skiriant premiją kas dveji metai

paeiliui pianistams ir smuikinin- 
I kams. Šiais thetais buvo smuiki- 
; ninku eilė ir į Briuselį suvažiavo 
virtuozai smuikininkai, vieni 
kandidatuoti į smuiko muzikos 
meistrus, kiti — jau žymūs smui- 

,kos specialistai ir profesoriai, kad 
šioje aukštoje tarptautinėje var
žybų jury komisijoje tartų savo

kompetentingą žodį. Iš viso į var 
žybas atvyko 33 kandidatai iš 19 
kraštų: Argentinos; Australijos, 
Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, 
Kanados, Vokietijos, Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos, Irano, Izra
elio, Italijos, Japonijos, Lenkijos 
Uragvajaus, Sovietų Sąjungos, 
JAV, Pietų Afrikos ir Švedijos.

Kadangi iš visų varžovų paren
kami ir premijuojama tik 12 ge
resniųjų smuikininkų, tad visų 
pirma buvo daromas bendras 
kandidatų patikrinimas šiam 
kontingentui atrinkti. Kiekvienas 
.varžovas per pirmąjį “sijojimą” 
turėjo sugroti Adagio ir Fuga iš 
Bacho G, A, ir C sonatų. Po to 
išpildyti jury komisijos skirtas 
Allegro iš V-jo Vieuxtemps kon
certo ir pagaliau dar 2 —3 Cap- 
ricccio’s iš Paganini. Pirmajam 
patikrinimui pasibaigus, beliko 
kandidatai tik iš šių kraštų: 3 
iš Sov. Sąjungos, po 2 iš Belgi
jos ir Izraelio, po viena iš Argen
tinos, Australijos, Bulgarijos, Ja
ponijos ir Lenkijos. Taigi premijų 
konkurse beliko kandidatai tik iš 
8 kraštų. Santykis tarp vyrų ir 
moterų 5:7.

* * 1 zv
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nas kandidatas turėjo išpildyti 3 (rusė) jš Argentin0S) y vietą ir 
Muzikos veikalus: 1) Belgijos premiją 75 000 frankų laimėjo 

...... ..............
naujai sukomponuotą jr’ ‘ ’^oo"Trankų

Tai liudija apie šių varžybų 
kompeticijos aųl^tą lygį.

Pagaliau gegužės 22 d. vakare 
Didžiojoje Konservatorijos salėje, 
Belgijos karalienei Fabiolai daly
vaujant, užsibaigė šios tradicinės 
tarptautinės Karalienės Elzbietos 
muzikos — smuiko varžybos. Po 
to dar dvi valandas pilna salė 
klausytojų nekantriai laukė jury 
komisijos nutarimo. Per tą laiką 
senesnieji Karalienės Elzbietos 
konkursų laureatai, kaip David 

į Oistrach, Lecnid Kogan ir kiti, 
linksmino publiką savo aukšto 
meno smuiko muzika. Salėje jau
tėsi tikras tartautinis smuiko lau
reatų vakaras, kada šio konkurso 
pirmininkas Marcei Poot paskel
bė jury komisijos nutarimą:

Šio konkusrso I vietą ir Didžią
ją Tarptautinę Karalienės Elzbie
tos ir karalienės Fabiolos premiją 
200.000 frankų laimėjo Miriam 
Fried iš Izraelio. II vietą ir Belgi
jos vyriausybės premiją 150.000 
frankų laimėjo Andrei Korsakov 
iš Sov. Sąjungos, III vietą ir 
premiją 125.000 frankų laimėjo 
Hamao Fukivvara iš Jajymijos, 

_ < „ . , , | IV vietą ir premiją 100.000 fran-
Baigminese varžybose kiekvie- kų laimėjo Ona chūmašenko 

ir

kompozitoriaus Jean Lone’io var
žyboms i 
veikalą, BRT simfoniniam or-į 
kestrui pritariant, 2) jury komi
sijos paskirtą veikalą fortepijonui 
pritariant ir 3) koncerto veika
lą, kurį pagal savo skonį pasiren- 45.OOO‘"frankų“ laimėj- 
ka pats varžovas; jį palydi šimto-1 
ninis orkestras.

Po pirmojo patikrinimo palik-' 
tiems kandidatams buvo skirta 
savaitė laiko, kad šį naują Lone- 
lio koncerto veikalą kiekvienas 
išstudijuotų ir pasiruoštų. Ne
nuostabu, kad per trumpą laiką 
paruošti koncertui naują veikalą 
reikia turėti ypatingų gabumų ir 
dažnas.-čia susiduria su sunku-, 
mais. <> r. < 1 •

Jury komisija sudaryta iš 15 1 Elzbietos'šmuiko konkuree.'““““” 
narių.- Be jos. narių iš pirmojo, 
“sijojimo”, Belgijos vyriausybė • ”
čia pakvietė dar iš užsienio žy- • Kazachuos rašytojų suva- 
miuosius smuiko virtuozus — Jo- žiavim? dalyvavo, iš Vilniaus at- 
seph Francescati, Yehudi Menu- vykę, akademikas K. Korsakas 
hiti, David Oistrach, Isac Stern, ir "Kultūros Barų” vyr. redak- 
Joseph Szigeti ir Georgės Octors torius, rašytojas A. Baltrūnas.

i,ui.;..------ -- —_— ----------------—_— ----------.-------------------------------------------

Edith Volcaert iš Belgijos, VI

laimėjo Yehoshua Epštein iš Iz- 
I raelio, VII vietą ir premiją 55.000 
frankų laimėjo Rudolf Werthen 
iš Belgijos, VIII vietą ir premiją 

jo Zinovy 
Vinnikov iš Sov. Sąjungos, IX 

Svietą ir premiją 35.000 frankų lai 
mėjo Geoffrey Michaelis iš Aus
tralijos, X vietą ir premiją 30,- 
000 frankų laimėjo Vania Mila- 
nova iš Bulgarijos, XI vietą ir pre 
miją 25.000 frankų laimėjo Mag
dalena Rezler iš Lenkijos, XII vie
tą ir premiją 20.000 frankų teko 
Zacharui Bron iš Sov. Sąjungos.

Miriam Fried yra pirmoji mo- 
I teris, laimėjusi I vietą Karalienės

r

FRANK’S TV and RADIO^”lNC.
32441 SO. HALSTED STREE1 Telef. - OA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponjl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
LtEPONIS

C £ N T k R, I N C.
So Western PR 8-5875
nuo u U< 4-30 Kitam dienom nuo I

Sekmadieniais uždaryta

I
F U R N I T U R E

Marąuette Pk., 6211
Pirmadieniais tr ketvirtalieniato

9 iki 6 vai. vakaro

ŠEIMAI?

, r

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tuea 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30.

(PLŪS INTERtST) •

SAVINOS ANO LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue et Sacramcnto • Chicago, Ifflnob 60632 • 847-1140

ASSETS OVER $149,500,000, KESERVES OVER $13,500,000, j
omaHOURSi

Mlomday, TueSday, Thursday and Friday 9 a.m. to 8 p.111.
Saturday 9 a.m. to 12 Noon • Wed. no business transaeted

OF VOUI 
IN Vf STMt

AK JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ
AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

'STANDARD
EDERA
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• Aloyzas Baronas, VEJA' 
LEKIA LYGU ,'iA. Romanas. T“, 
leido L'etuvos atgimimo sąjūdis 
1971 m. Mecenatai — Marija ir 
Br "o Ma :r.n kni. Viršelis Ka
zio Veselkos. Tiražas 1 COp egz. 
Knyga 177 psl., kaina 4 dcl., 
gaunama “Drauge”.

Naujasis Aloyzo Barono ro
manas yra supintas iš pokario 
metais Lietuvoje veikusių parti
zanų temos. Tai didelės įtampos, 
netikėtumų ir didelio tikėjimo 
laisve puslapiai, išskabtuoti iš 
realios tikrovės, tvir* ai į ją atsi- 
remiantys, bet nepamiršę taipgi 
nei literatūrinės frazės, nei kom
pozicinio veiksmo išdėstymo.

Aloyzo Barono rotnano viršelis,

ALOYZAS
BARONAS

pieštas Kazio Veselkos

tie, kurie iš arčiau prieina prie 
t ki-’čri’o žmagaus 'šgyveniimų, 
sueilaulkią iš jo tiesicg aistringo 
ckai y tojo.

Aistriu; j ik Lytojo susilauks 
ir ši Alfonso Grauslio knyga, 
kurioje rcndr.me šiuos skyrius: 
Gyvenimo būdas apsprendžia ti
kėjimą; Kančia Dievo veido 

| šviesoje; Nėra man gera be Ta- 
, vęs; Grožis — kelias į Dievą; 
[ Grožio šaltiniai; Gera širdis — 
Dievžmogio širdies atspindys; 

I Širdis krikščioniškos meilės tar
nyboje.

'• ros knygos išleidimą stambia 
506 dolerių auka parėmė buvęs 
Kauno apskrities agronomas 
Juozas 'ridūnas. žinau šiandien 
lietuviškos knygos išeivi oie pa- 
~ rodymo sunkumus, reti šitckii 
•■■tveii.i mecenatai verti didelės 
kaitytojų pagarbos.

Tikrovinį įspūdį romane sukurir 
ir neišgalvota pulk. Burli škic 
figūra, kovų dienomis rusų dali
nių vado Lietuvoje. Dvasioje su
krėstas lietuvių partizanų didvy
riškumo, jis vėliau tikrai pabėgo 
į Vakarus. Visa tai prie knygos 
puslapių rište pririš tiek senus, 
tiek jaunus skaitytojus, ieškan
čius gyvo, intriguojančio, bet ne 
tuščiai pigaus pasiskaitymo.

Tėvo diena. Spausdinamas žur
nalo konkurse trečiąją premiją 
laimėjęs G. Š’i'ko s ra penis "Ar 
mūsų moralė kyla, ar smunka?” 
Kitų dar ’ašema apie maldos 
apaštalavimą, apie komunizmo 
siekius apie meną ir metafizi
ką, skelbiamas. Tolstu aus dvk- 
ters laiškas Brežnevu ir Kosy
ginui. Apžvalginiuos skyriuose 
minėtinas ika’bin’”

SU
Ar būtinas literatūros 
žurnalas rusų kalba 

Vilniuje?

savo menui Vilniuje leidžiamo savaitraš
čio “Literatūra ir menas“ birže
lio 26 d. puslapiuose rašoma, 
kad prieš ketvertą dienų įvyku- 
šiame Rašytojų sąjungos prezi- 

, _ Vargu, ar galima tikėtis sėk- prisidėjo dar viena gražuolė —.dilimo posėdyje, be ki a ko, bu
ko pre . A. |mės iš koncerto, kai lauke svili- malonaus balso, aiškaus tarimo vo sVarstoma ir literatūrinio 

-alio straipsnis, kur jis, liesda-!na 90 |aipsųių Fahrenheito, ir pranešėja Žibutė Balsvtė-Brinkie- žurnai0 ruSų kalba leidimo ga- 
1 limybės. šito fakto akivaizdoje

I

taip ir lieka neaišku: ar pati Ru
sija tokiam žurnalui neturi po
pieriaus, ar gal jau ir iš Rusijos 
panašių leidinių neleidžiama nu
siųs i į Lietuvą? šiaip ar taip, 
tai bus dar vienas rusiškas lei
dinys Lietuvos sostinėje Vilniu
je. Reikalas “didžiojo brolio’’, 
atrodo, taip tvarkomas, kad žur
nalas lyg nebūtų okupanto įsa
kytas, bet “įsteig'tas” pačių lie
tuvių rašytojų iniciatyva.mas “Tėve mūsų” ma'dos verti- lsau|ė vilioja prie vandenyno. Ta nė. . t

[ Galingai nusiteikęs choras, pa- 
nepato-1 siruošęs skristi Chicagon, padai-1 
įdėmiai navo penketą būsimos šventės re- 

[pertuaro dainų, pirmąją progra- 
d LoslrnOS baigtlamas B. Budriū- 

[ no “Protėvių žeme”, kur solo par
tiją atliko Capkauskienė. Be abe- 

i jo, tai viena iš geriausių Budriū
no kompozicijų. Choras ją visuo- 

[ met dainuoja laisvai, su jautriu 1 
pakylėjimu, pabrėždamas kiekvie
ną teksto žodį. Tuo būdu ir lai
mimas įspūdis, kurio itin stigo at
liekant kai kurias kitų kompozi
torių dainas, lyg ir paaukojant 
jas vidurkiui.

Pabaigoje buvo atlikta B. Bud
riūno kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”, su bosu Rimtautu Dabšiu 
ir G.Capkauskiene. Gražus, pa
triotiškas kūrinys, tačiau kanta
tos vargiai įkandamas šiltam sek
madienio popiečiui. Šį sykį kai 
kuriose kantatos vietose pasitaikė 
dirbtinio forsavimo, perdaug 
trankių, rėksmingų forte, ypač 
dainuojant finalą. Tai nelengva 
,pabaiga tiek solistams, tiek pa- 
| čiam chorui. Dainų šventėje kan- 
[ tata, dainuojant tūkstantiniam 
ansambliui, tikriausiai skambės 
lengvai ir įspūdingai.

Pr. V.

mą lietuvių kalbon, pasisako už čiau pasitaiko išimčių: geras in-[ 
“Ir nin rlancmin q{w it* I. • 1 vii frazę “kaip danguje, aip ir že- 

j mėje”. Numeris puošiamas Alg.
i Grigaičio nuotraukomis.

terpretatorius išblaško 
gurnus ir “priverčia” 
klausytis.

Taip atsitiko birž. 20 
Angeles Lietuvių dienos spektak
lyje, kur pagrindinę programos 
dalį atliko iš Montrealio atvyku
si solistė, koloratūrinis sopranas

Grožinei literatūrai šį karta 
atstovauja keturi autoriai: Zita 
Kaulienė, Dana Deksny ė - Ky-Į 
bartienė, B. Žilvitytė - Vaitienė 
ir Gediminas šilkas. Kiekvienas 
jų duoda po vieną eilėraštį. Ei- Gina Bųtkutė-Capkauskienė. Ša- 
lėraščiai silpni. Visi jiė žemiau 
bet kokio mūsų šiandieninės ly
rikos vidutiniškumo. Tai būtų 
dar tik pusė bėdos. Bet jau tik
rai kuriozas, kai Dana Deksny- 
tė - Kybartienė gana akivaiz
džiai nusirašo Vytautą Mačernį. 
Štai Deksnytės - Kybartienės 
posmas;

Ateik, nak’ie, ir būki mano 
mylima; j

IApgaubk juodais plaukais ir 
žemę vžmigdyk.

Palikę vieru du pe.seu’y.le 
tada,

Svajonių pilyje galėsim žeist...

O štai Mačernis;

[lia Br. Budriūno vadovaujamojo 
choro jos pasirodymas buvo furor 
divinus. Daininkė užimponavo 
ne tik vaiskiu, temperamentingu 
dainavimu, bet ir savo patrauk
lia asmenybe. Gina turi įspūdin
gą, raiškiai išskaptuotą supermo- 
terišką veidą, su graikiškais —lie
tuviškais bruožais.

I Rengėjų sangvinišku pageidavi- 
|mu, solistė atliko perdėm links
imą programą: La Girometra (Si- 
bella), Sin tu amor (Sandoval), 

[La Pastorella delle Alpi (Rossi- 
ni), Entuziazmas, tempas, lipšnus, 

[tonas užbūrė klausytojus. Po to 
sekė net trys (!) Br. Budriūno 
dainos: Išauš pavasaris, Šauksmas, 
Išdykęs rudenėlis. Šauksmas, daž
nai girdimas, Los Angeles 
je, suskambėjo su nauja, 
dėta dimensija.

Tolimesnėje programos 
ir vėl virpėjo populiarios 
tinės melodijos: Wien, du Stadt 
meiner Traeume (Sieczynski), 

i Reve de valse (Strauss), Adele’s 
Laughing Song (Strauss). Pabai
gai — ilgesnė arija iš neseniai 
Chicagos lietuvių operoje dainuo
tos Verdi “Traviatos”. Klausan
tis traviatiškos lyrikos ir kolora
tūrinių trelių, prisiminė Montre
alio laikraštininko sakinys: Gina 
dainavo lakštingalos lengvumu ir 
su didėle meile savo menui.

Gaila, kad neteko išgirsti Cap- 
kauskienės sudėtingesnių dalykų, 
kurių atlikimą labai išgyrė sve
timtaučiai kritikai: Nakties kara
lienės partijos iš Mozarto “Užbur
toji fleita”, arba pamišimo sce
nos iš Donizetti “Lucia di Lam- 
mermoor”. Gal kitą kartą.

Solistei puikiai akomponavo R. 
Apeikytė. Ji irgi nugalėjo Fah- 
renheitą, skoningai, švelnia fra: 
zuote paskambindama G. Verdi 
— F. Liszto “Rigoletto” parafra-1 
zę. Prie koncerto sėkmės taip pat i

• Anatolijus Kairys, IŠTIKI
MOJI ŽOLE. Išleido Lietuvos 
atgimimo są jūdis 1971 m. Mece- 
augant, Mcnika knygos gale 
natai — Janina ir Juozas Va-i 
liušaičiai. Viršelis: Ant. Rūkš
telės. Tiražas 1,100 egz. Leidi
nys 254 psl., kaina 4 dol., gau
namas “Drauge”.

Pastaruoju metu kabiau reiš
kęsis kaip dramaturgas, Anato
lijus Kaiiys štai pasirodo ir su 
rema au. Tai pak 'aus. gerokai j 
paidealizuo' o epo puslapiai, vaiz- į • Ketvirtoji Jungtinių Anieri- 
-’uoją vieno Lietuves kaimo bui- Ros Valstybių ir Kanados lietu
ti nuo rusų tankų įriedčjimo pir- į VIŲ DAINŲ ŠVENTE 1971. VII. 
mojo bolševikmečio pradžioje 
iki pasitrauk' i ar nepasitraukti į 
Vakarus dilemos, rusams pakar
totinai grįž ant į Lietuvą. Ro
mano centre regimas vienos 
mergaitės — moters Monikos li
kimas raudonojo ir rudojo tva-

Ateik, naktie, ir būki mano
mylima,

Ateik, pečius apskleidusi 
tamsiais plaukais.

Pal'kę vieni du pasauly je tada 
Žavingomis svajonėmis 

galėsim žais'.

Ir kaip redaktorius šito nepa
stebėjo?

4. Chicago Interna' įonal Amphi- 
theatre. Ketvirtosios Dainų 
šventės komiteto leidinys. Reda
gavo Stasys Daunys ir Jonas 
Vaičiūnas. Viršelis — Vytauto 
Virkau. Išspausdinta 5,000 egz. 
Spausdino ViVi Printing. Kaina 
1 dol.

t

sceno-
negir-

dalyje 
opere-

ž-’rnalas 
tyrimus 
manyti,

UŽKREČIAMO VEŽTO 
RŪŠIS?

Britų medicinos 
“I.encet” skelbia apie 
kurie dueda pagrindo
kad vadinamoji Hodgin liga — 
limfatinės sistemos vėžys — 
yra ir ne taip labai, bet vis dėl
to užkrečiama. Tyrimai vedami

Į ( y
e •fjupr,

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

SKAMBINTI RE 7-9615

I
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A. Grauslio veikalo aplankas, pieš
tas Giedrės Vaitienės

Anatolijaus Kairio knygos viršelis, 
pieštas A. Rūkštelės

• Alfonsas Grauslys, IEŠ
KAU TAVO VEIDO. Rodyklės 
ieškojimo keliuose. Viršelis Gied 
rėš Vaitienės. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1971 m. Kny
ga 296 psl., kaina 5 dol., gauna
ma Drauge.

Alfonso Grauslio raštijai bū
dingas dalykas yra labai platus 
apsiskaitymas. Reta grožinė ar 
teologinė knyga nesulaukia jo 
dėmėsi?. Grauslys yra būdingas 
ypač tuo, kad jis savo skaity
muose nesustoja vien prie šio 
laiko autorių. Jis sugeba rasti 
jaudinančio įdomumo ir senose, 
daugelio užmirštose knygose. Į 
teologines studijas Grauslys ei
na su ne mažesniu pamėgimu, 
negu jis eina į literatūrines stu
dijas. Teologiniai raštai, ypač

no košmare. Romano įtampai 
augant, Monika knygos gale 
virsta pačios gimtosios žemės 
ir jai ištikimybės simboliu. Ro
manas baigiamas šitokiu akor
du: “Nieko daugiau Tylėnams 
neliko — tik darbas ir daria. Ir 
ištikimoji Monika. Amžinai ne
senstanti, amžinai nemirštanti 
Monika. Kai nuvažiuosite į Ty- 
lėnus, pabučiuokite geltoną smė
lį, kuriuo išbarstomi sekmadie
niais takai.”

Tai didelio formato, puošnus 
96 psl, leidinys, tikras šiemeti
nės ketvirtosios Dainų šventės 
paruošos albumas ir informaci
ja. Leidinio pirmuosiuos pusla
piuos talpinti amerikiečių ir mū
sų oficialiųjų pareigūnų sveiki
nimai ir linkėjimai Dainų šven
tei. Toliau eina visa informaci
ja : kas, kur ir kaip buvo dirba
ma, kad Dainų šventė realizuo- 
tųsi. Pateikta ir smulki Dainų 
šventės programa, rodomi nuo
traukose jos dirigentai, solistai, 
tekstų autoriai ir gausūs mūsų 
vyresniųjų ir mažųjų dainininkų 
chorai, prie nuotraukų pride
dant kiekvieno choro istoriją, 
dabar dainuojančių choristų pa
vardes, jų dirigentus ir kt. Sko
ningas leidinys, kuris kiekvie
nam šventės dalyviui pasiliks 
maloniu šio nepaprasto įvykio 
prisiminimu.

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rlus, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PISNYS, sav., 
6211 - 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3688.

WAGNER & SONS
Typevvriters — Adding Machlnes — 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

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

[ . — .

DENGI

Telef

a

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

(R MĖGĖJAMS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

A M E STOGUS
ALUMINIĮAUS RYNOS (Gutters) 

vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

PRospect 8-2781
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• LAIŠKAI LIETUVIAS, 
1971 m. birželio mėn. Nr. 6. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas. Redaktorius — 
Juozas Vaišnys, SJ. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 2345 
W. 56th St., Chicago, 111. 60636. 
Metinė prenumerata 5 dol.

Šį kartą pirmajame puslapy 
redaktoriaus straipsniu pager
biama birželio mėnesyje minima

• TECHNIKOS ŽODIS, 1971 
m. sausio - vasario mėn. Nr. 1 
(125). Leidžia Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos Chicagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. Vyr. 
redaktorius — G. J. Lazauskas, 
208 W. Natoma Avė., Addison, 
III. 60101. Administracijos ad
resas — A. Pargauskas, 6643 
So. Francisco Avė., Chicago, 111. 
60629. Me'inė prenumerata 6 
dol., studentams — 2 dol.

Apie šiandieninę Lietuvos pra
monę rašo A. P. Mažeika. Mate
rijos prigimtį analizuoja And
rius Jgnaitis. Lietuvos kartogra
fijos klausimais rašo J. Zaikaus
kas ir prof. St. Dirmantas. Duo
dama lietuvių mokslininkų dar
bų apžvalga, inžinierių ir Archi
tektų veiklos kronika ir kt.

I

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

3314 West 63fd Street
Chicago, Illinois 69629

Telef. PRospect 6-8998

Muziejaus

čia 
bei 
pa-

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

retenybė

LAIKU PRISIMINIMAI!PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS_____ _________________
. . . . Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vanoouver, B. O., CANADA

nri"i — i ■" s?' -
‘ \ iii 'I "iiii NluSf 
lllllll I’

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me
tu OertiHcatų sąskaitas 

Minimum *5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD...........9 v. r. iki 9 v. V.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ 9 v. r. Iki S v. v.

SEŠTAD 9 v r Iki u v a — Trečiad uždaryta.

f

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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* Č. BUTKYS

Vokiečių okupacijos metu Kau
no Valstybės teatre direktorium Į 
buvo paskirtas solistas ten. Vla
das Ivanauskas. 1 uo-būdu po il
gos pertraukos teatro vadovybė 
pirmą kartą perėjo į. operos ats
tovo rankas.

Ir V • Ivanauskui kilo sumany
mas duoti Lietuvai naują muzi
kinį kūrinį, kur; galima būtų 
greitai teatre pastatyti. Kadangi 
buvo noras kuo greičiau tokį kū
rinį parodyti scenoje, tai atsisaky
ta nuo sumanymo l&ukti naujos 
operos, bet sustota prie operetės. 
Čia buvo galima suskirstyti dar
bą tarp kelių asmenų. Vadinasi, 
kiekvienam to darbo nebus labai 
daug. Vienas sukurs libretą, t.y. 
parašys komediją su- dainomis ir 
šokiais, o kitas toms dainoms ir 
šokiams parašys muziką.

Atsirado du kompozitoriai, ku
rie pasisiūlė direktoriui parašyti 
mrziką, būtent, Juozas Tallat— 
Kelpša, teatro dirigentas, ir Eme- 
rikas Gailevičius, Karo muziejaus 
orkestro d'rigentas. Reikėjo tik 
surasti libreto autorių, ir V. Iva
nauskas pasirinko mane. Aš tik- f 
rai nežinau, kodėl aš buvau pa
sirinktas, gal dėl to, kad jis bu
vo matęs mano komediją jauni
mui “Trys draugai”, su dideliu 
pasisekimu ėjusią Kauno Jauni
mo teatre. O gal dėl to, kad ma
tė ir mano komedijos suaugusiem 
“Metinis apdaras” repeticijas 
Valstybės teatre. Tą komediją re
žisavo Antanas Sutkus, kuris la
bai vertino mano dialogus. Ir di
rektorius Ivanauskas nutarė, kad 
aš tinku šiam operetiniam uždavi
niui.

Ivanauskas paprašė mane už
eiti pas jį, pasiūlė sutikt para
šyti libretą operetei, o dėl jos tu
rinio pasikalbėti su kompozito
riais Tallat—Kelpša ir Gaile- 
vičium.

Abu kompozitoriai labai apsi
džiaugė, kad atsirado dramatur
gas, tik abu prašė nerašyti liau
diškos operetės, bet tokio turinio, 
su kuria galima būtų pasirodyti 
ir užsienyje, tai turėtų būti pana
šioj plotmėj kaip Johan Strauss, 
Franz Lehar ir kiti.

Deja, sugalvoti ką nors konkre
tesnio opertės temai jie mažai ga
lėjo, ypač kai Tallat—Kelpša o- 
peretės galą įsivaizdavo mylimos 
moters užmušimu pavydo įkarš
tyje.

Apie tai, kad man teatras už
sakė parašyti operetei libretą, bu
vo paskelbta laikraštyje, straips
nyje apie teatro veiklą.

Tuo metu aš daug laiko pra
leisdavau Berlyne, įstojus j uni
versitetą doktoratui ruoštis. Tie
sa, būčiau ir be paskaitų lanky
mo gavęs daktaro titulą, jei bū
čiau buvęs Vokietijos pilietis. Vo
kiečiai žmonėms, baigusiems Ru
sijos universitetu titulu “mokslo 
kandidatas pirmo laipsnio”, t.y. 
be valstybinių egzaminų dar pa
rašiusius diplominį darbą, pripa
žindavo daktaro laipsnį, tik rei
kėjo universitetui pristatyti savo 
diplominio darbo nuorašą ir gau
ti profesoriaus aprobavimą.

Tuo būdu buvo pripažintas 
daktaru Lietuvos advokatas Šere- 
metevskis, net paskirtas teisėju 
Berlyne.

Gyvenimas Berlyne man labai 
tiko libretui rašyti, nes turėjau 
progų pamatyti naujų operečių 
pastatymus bei linksmas komedi
jas. Ir tikrai, tie metai buvo man 
nepaprastai produktingi: para
šiau du libretus — “Meilės bal
sas” ir “Linksma ištuoka” ir dvi 
komedijas — “Lagaminas” ir 
“Jungtuvės iš prievartos”.

Sį kartą tiems kūriniams pasi
rinkau temas, kurios nesensta ir 
nieko neužgauna, nes ankstyves
ni mano dramatiniai kūriniai ne
išvydo rampos švieos vien dėl to,

kad juose nemaža buvo satyrinio 
e'emento, ir teatras bijojo, kad 
neužsigauti; įtakingi asmenys.

Grįždamas iš Berlyno į Kau
ną, pasiėmiau savo parašytus lib
retus, kiekvienam koHiporitbrii.il 
po vieną. Ir tik traukinyje prisi
miniau, kad neparašiau nei dai
noms, nei kupletams žodžių. Juos 
tada ėmiau ir parašiau traukiny
je. Nebūdamas poetu, negalėjau 
eiliuoto teksto tinkamai informin- 
ti. Bet man buvo svarbu, kad 
kompozitoriui bent žinotų, apie ką 
tekstas kalba.

Atėjus man skirtai dienai lib
retams skaityti pas direktorių I- 
vanauską, aš apstulbau. Nei Ta
llat—Kelpšos, nei Gailevičiaus 
tenai nebuvo. Jų vietoje buvo pa
kviestas muzikas Jonas Švedas, 
liaudies ansamblio vadovas. O 
jam kaip tik buvo reikalingas 
liaudinis siužetą? Žodžiu, Švedui 
mano libretai visai netiko. Bet 
vis dėlto Ivanauskas prikalbėjo 
jnane juos skaityti. Nebuvo tai 
lengvas darbas. Iš anksto žinoda
mas, kad libretai netinka, aš vis 

| dėlto turėjau skaityti.
I Be Ivanausko ir Švedo dar ma
no skaitymo klausėsi teatro dra
maturgas Stasys Santvaras ir ope
rečių vadovas — režisierius, jei ne
klystu, jo pavardė buvo Steponai
tis. Pastarasis man pasakė, gir
di, tamstai yra artimas komiškas 
žanras, kodėl ligi šiol tamstos ko
medijų nematėme teatro repertu-

Nuotrauka V. MaželioVasaros luialoniunai

are. O poetas Santvaras pastebė
jo, kad mano dainoms tekstai tai
sytini.

Taip ir nepavyko direktoriui 
IV Ivanauskui praplėsti Valsty- 
1 bės teatro repertuaro nauja lietu
viška operete.

i Am; operečių libretus ir mini- 
j mų komedijų tekstus turiu dar 
| ir šiandien. Jeigu muzikai ir re- 
Į žisieriai jomis domėtųsi, mano 
l adresas toks: C. Bntkyš, 225 E.
4th St Apt. 209, Bethlehem, Pa , 

I 18015.

Šeštadienis, 1971 m. liepos m&n. 3 d.

į miesčio gyventojai kalba: “Pasi
imkit tuos savo paminklus, tik 
duokit žmonišką gyvenimą“. Gal 
jie teisūs, bet vis vien žvilgsnis 

Columtijos universitete New kryps a į Vilniaus senamiesčio 
Ycrke, įvyko lenkų mckslHin-' išlaikymą, 
ku suvažiavimas - svars ybos.

j Užtruko tris dienas. Iš JAV ir
Kanados buvo suvažiavę apie antro hektaro. Jis turi apie 69 
300 profesorių, įvairių šakų gatvių ir skersgatvių ir blogiau- 

I mcks’ini'-kų. Atvažiavimui pir- E.'a, kad kai kuriomis senamies- 
mininkavo Lenkų meno ir moks čio gatvėmis vyksta didelis ma
lė frvttihlto pirmininkas, pensi-, š-nų transpor as. dėl vibracijų 
nlr!'re- inžinierius Damian S. -'au nugriuvęs vienos bažnyčios 
Wandycz. Jis suvažiavimo tiks- kėkštas. Siūloma iš senamiesčio 
lą aptarė, kaip priemonę pasi- iškelti fabrikus, gamyklas, san- 
keisti pasiektais rezultatais ir 
kaip būdą parodyti pasauliui, 
koki kuT Orinį įnašą daro lenkai.

Lenkų mokslininkų 
suvažiavimas

Jo plotas nėra didelis — pus-

yra apie 700 objektų, kuriuos 
reikia ar... reikėtų prižiūrėti.

Lie uvoje veikia ir paminklų 
restaurarinės dirbtuvės, su apie 
500 žmonių. Deja, nusiskundžia
ma, kad spaudoje nespausdina
mi jokie projektai, nepasakoja- 
ma apie architektų ieškojimus, 
bandymus Reikia apie pamink
lus žinoti ii' re;|kia pratęsti jų 
amžių — tai pabrėžiama šių die- 
’ų spaudoje Vilniuje. (ELTA)

dėlius, bazes.

MENO PARODA LOS ANGELES
Lietuvių dienos proga Los An

geles Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, birželio 20 d. buvo sureng
ta meno paroda, kurioje dalyva
vo dvi dailininkų grupės: mėgė
jai ir profesionalai. Mėgėjų gru
pėje pasirodė: J. Glodenienė, H. 
Misiūnas, S. Mockevičienė, II. 
Brazdžionienė, J. Šlapelytė, A. 
Pažiūrienė, Pranas Visvydas ir 
J. Puikūnas. Visi jie dau
giau ar mažiau atstovauja re
alistiniam menui. Išbaigimu iki 
detalių pasižymėjo Šie Glodenie- 
nės paveikslai: Berželiai, Rocky 
kalnai, Ruduo, Pavasario snie
gas. Kaip jau galima spręsti iš 
pačių pavadinimų, jie vaizduoja 
daugiausia kraštovaizdžius. M.Mi- 
siūno kūryboje taip pat vyrauja 
kraštovaizdis. Gana įspūdingai at
rodė jo Vasaros rytas, tapytas a- 
liejiniais dažais, ir Prieš atodrėkį 
(akrilis). Tapytojas, vartodamas 
šviesiai pilkas spalvas, sugeba su
kurti gana nuotaikingų vaizdų. 
S. Mockevičienės paveikslai su
kurti bareljefiniu būdu. Iš jų ten
ka paminėti bent trejetą, savo ma- 
syviškumu: krentančiu į akį: Pir
mas žmogus ant mėnulio, Meksi
ka, Pavasaris Arizonoje. Iš II. 
Brazdžionienės paveikslų išsiskiria 
ypač du: Saulės paukštė ir Išva
rytas Dievas, kuriuose žymu ieš
kojimas individualaus braižo. J. 
Šlapelytė turėjo išstačiusi eilę pa
veikslų, sukurtų siuvinėjimo me
todu, ir kolekciją lėlių, kurių tar
pe buvo ir labai originalus dar
bas Verpėja prie ratelio. Pats siu
vinėjimas atliktas dimu ir dyks- 
niais. Tai kūryba, reikalaujanti 
didelės kantrybės. Iš Šios rūšies 
darbų galima atžymėti: Obelų 
žiedai, Gėlės, Pamiškės; Tulpės 
ir ypač trys ornamentinio pobū
džio kūriniai. A. Pažiūrienės pa
veiksluose vyravo kraštovaizdis, 
sukurtas gana realistiškai.Tik vie
nas jos darbas buvo pasidavęs 
kiek į abstraktą, būtent Linijų 
žaismas. Pr. Visvydas yra kelių 
talentų žmogus: poetas, kritikas,

žurnalistas, dailininkas. Parodoje

gana jaunas dalininkas ir V. Sa
kalauskas, pasirodęs čia bene su 
pirmąja individualia paroda. Jis 
irgi turi stiprią vaizduotę, kuri 
neša jį nuo realybės iki abstrak
to. Vienas iš pačių įspūdingiau-

išstatė keletą dekoratyvinių ar ar-lsių jo paveikslų šioje parodoje — 
chitektūrinių paveikslų, kuriuose (taj Vienuma, kur realybė nežy- 
už harmoningo linijų žaismo, mja; susisiekia su abstrakto užuo- 
dažnai slepiasi abstrakti idėja, j minomjs, g kitų paveikslų pami- 
Vienas iš tokių yra Sekma- nėtini dar Nesibaigiantis šokis ir 
dienia. Tačiau Pranas Visvy- prjsjrrljnjrnaj g sąmonės. Daili-**«**«„ rrisimimmai is sąmones, uain-
das lygiai originalus ir kitokio po-kinkas daug drąsos rodo spalvų
būdžio paveiksluose, iš kurių ypač 
įdomus Natiurmortas. Kelis pa
veikslus buvo išstatęs ir J. Pui
kūnas; iš jų bene geriausias at
rodė Mįslingas Nemunas.

Parodos lankytojams buvo iš
dalyti lapeliai, prašant juos bal
suoti už 3 geriausius mėgėjų gru
pės paveikslus. Nubalsavus paaiš
kėjo, kad pirmąją vietą laimėjo 
Žmogus ant mėnulio (S. Mocke
vičienė), antrąją — Linijų žais
mas (A. Pažiūrienė) ir trečiąją 
— Pavasaris (J. šlapelytė). Pa
žymėtina, kad šiuo atžvilgiu mo
terys pralenkė vyrus. Prelatas Ku
čingis laimėtojoms įteikė po vie
ną trofėją arba Oskarą, kaip čia, 
Hollywoode, įprasta.

Profesionalų grupėje daugiau
sia paveikslų eksponavo J. Andra- 
šiūnas. Beveik visi jie vaizduoja 
gamtą; tai kraštovaizdiniai pa
veikslai. Dailininkas labai jautrus 
spalvoms, kurių žaismingumas su
kelia žiūrovui estetinį pasigėrėji
mą. Jo paveikslai dvelkia jauku
mu, lietuviška kaimo idilija, kaip 
štai: Berželiai, Ežero krantas Ma
lūnas prie tvenkinio, Keliukas... 
Jauniausias šios grupės dalyvis — 
tai šešiolikmetė Rasa Arbaitė, iki 
šiol surengusi jau kelias indivi
dualias savo kūrinių parodas Los 
Angeles, Santa Monicoj, Chicago
je, Detroite ir kt. Tai labai la
kios vaizduotės dailininkė, suku
rianti fantastiškiausių vaizdų, ku
riuose maišosi realybė su abstrak
tu. Paveiksluose daug dinamikos. 
Nepaprastai originalus darbas to
je parodoje buvo jos Auka. La
bai įdomus paveikslas ir Atspin
džiai. Parodų lankytojas pastebi 
nuolatinį jos augimą, temų Įvai
rumą, spalvų z; ‘

vartojime. Ilona Avižonytė—Pe- 
terienė daug kam jau žinima iš 
savo turėtų parodų Los Angeles, 
Clevelande, Rochestery ir kituo
se Amerikos miestuose. Ji turį ba
kalauro laipsnį iš meno srities. 
Apie jos kūrinius dail. V. J. Vaik- 
šnoras šitaip sako: “Nors jos kū-

P R 0 G R E S S > P A Ž A N G A 
COLLISION EXPERTS

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas. 

Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparnų darbas 

2637 W. 47th St., tel. 523-1249
Chicago, Illinois 60632

tU jos augimu, temų ivai; 
spalvų žaismą. Taip pat

Lenkai yra išeivijoje įkūrę 
stambią tam reikalui biblioteką 
Polonia ir leidžia žurnalą “Po
lish Revievv’’. Be kitų dalykų 
per tris valandas svarstybose 
buvo nagrinėjamas lenkų tauti
nis charakteris; dalyvavo socio
logai, psichiatrai ir istorikai. 
Aptarian* suvažiavimą, spaudai 
duotame pareiškime suminima, 
kad lenkai nėra labai geri dia
loguose; jie daugiau linksta 
prasiveržti monologais. Taip ra
šo "Nevv York Times”.

Kaip apsaugoti Vilniaus 
senamiestį?

Reikalas išsaugoti Vilniaus se
namiestį, apsaugoti rito nykimo 
įvairius architektūros pamink
lus, tai daug kam lietuvių rūpi
mas klausimas. Bet, kaip “Komj. 
Tiesoje” geg. 27 d. nurodė S. 
Radišauskaitė, Vilniaus sena-

rinių idėja suvokiama, tačiau 
kažkas mūsų vaizduotę pažadina 
įspūdžiams, kurie siekia toliau už 
spalvų horizonto.” Šioje parodo
je išstatyti jos paveikslai pasižy
mi labai dideliu spalvų žaismin
gumu, sukelia žiūrovui pasigerė
jimo- ir estetiskumo jausmą, pa
traukia jį savo, dailia tapymo tech
nika. Dailininkė turi natūralų, 
kylantį iš sielos gelmių, grožio 
jausmą, kuris ryškus visuose jos 
paveiksluose. Iš gausių jos darbų 
galima išskirti ypač šiuos,: Rudens 
ugny, Pavasario aidai, Prieblan
da, Dykumos toliai, Užmiršta gė
lė, Žuvėdros. Tai paveikslai, ku
rie verčia žiūrovą sustoti ir ilgai 
gėrėtis.

Daugiausia paveikslų pardavė 
dailininkas Jonas Andrašūnas — 
net 27. Iš viso jis, buvo parodon 
išstatęs 42. Žmonėms labai pati
ko lietuviška jų tematika: ežeriu
kai, berželiai, atšlaitės su medžiais, 
ramūs, kaimiški gamtos kampe
liai...

JT.

LAISVĖ TAIP PAT 
ĮPAREIGOJA

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai ’

Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą.

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes ga- 
•ime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETU
VIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau.

Rašykite tuojau:

Lietuviškos Knygos Klubui 
4545 W e s t 63 r d Street 
Chicago, Illinois 60629

pridedami $5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.

Klubas siunčia savo nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

Vilniuje yra 72, o Kaune 24 
vad. respublikinės reikšmės pa
minklai, gi visos Lietuvos archi
tektūrinių paminklų sąrašuose

GĖLĖS
Vemtu valtis nunketanis laidotuvėm* 

Ir kitokiom* progom* 
G U t A U S K V 

Beverh IIiils Gėlinyčia 
\\ H»rd Htreet Chicago

FEI, PR H-OKRS — PR H-OK34
' I IH

BRIGHTON
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Servtng the Mthuanlan Comniunity 
f>7 vears wlth personai attention

4071 Archer Avė. (West of California Avė.)
Chicaco niinoh 60632 Tel. LA S-8248

FUNERAL HOME

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

La I d o t u v i ų Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345 6
1410 S. 50fh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpubilc 7-1213

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

koHiporitbrii.il
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ŠVENTĖS IR DIRIGENTAI
Taip jau nuo seno buvo, kad 

jei kada kur buvo švenčiama, tai 
jau buvo ir dainuojama, nes, ko
kia šventė be dainų. Žinoma, 
kartais buvo uždainuojama gra
žiau, kartais garsiau, bet juk nie
ko nepadarysi, visko žmogus ne
gali tobulai mokėti. Žinoma, kad 
gražiau išeitų, yra dirigentai. Tai 
jie daugiau ar mažiau užsimoja, 
anot to jaunojo žiūrovo, lazdele 
graso, kad visi vieningiau rėktų.

Diriguoti visi baisiai mėgsta, 
žmogus, taip sakant, yra pašauk
tas dirigavimui. Kiekvienas vis 
nori kitą padiriguoti. Net ir Li
tuanistikos instituto šventėje visi 
bandė viską diriguoti, bet mano
me, kad viskas taip ir pasiliks, 
nes dirigentai vienas kitam ne
pasiduoda.

Diriguoti vienas nori, kad par
tijų per daug, kitas nori sudiri- 
guoti, kad organizacijų būtų ma
žiau, trečias nori sudiriguoti, kad 
premijų būtų daugiau, kitas nori, 
kad būtų mažiau. Visi nori taip 
diriguoti, kad’ kitas aukotų, kad 
pačiam aukoti nereikėtų.

Vieni nori sudiriguoti, kad ka
puose žmones vienaip laidotų, o 
kiti diriguoja kitaip ir kitaip lai
doja, negu, kad anas norėtų. Vie
ni nori visus lietuvius sudiriguo
ti į vieną organizaciją, ir suva
ryti į vieno laikraščio sąrašus, o 
kiti nori taip diriguoti, kad cho
ras skambėtų įvairiai. Žinoma, 
daina yra užkrečiamas dalykas, 
kai vienas užtraukia, tai ir kiti 
nori padainuoti. Pavyzdžiui Lie
tuvių frontas prieš pusmetį pa
samdė Jaunimo centrą Chicago
je, rašė į visus kalendorius, kad

I

SPYGLIUOTINES MINTYS J. GLIAUDOS 
“KAUKIŲ BALIUJE”, IŠSPAUSDINTAME 

“PRADALGĖSE”
išspauzdintame “Pradalgėse”.
— Tikrai pamilsi ir balvoną, 

jeigu jis turi milijoną.
— Žmogau tu čia aukštai 

puties, 
pavirsi dulke po piūties, 
Kai kojos tiesiai nestovės.

— Ir šampanas toks jau 
prastas — 

tartum barsčiai, tartum 
actas.

— Aš matu, kad tas žmogus 
gabus 

šampano vietoj pūsti 
arabus.

— Kai mes esame maskuoti, 
mums nėr reikalo meluoti.

— Tam maskaradinės 
malonės,

kad pagyventume kaip 
žmonės.

— Likimas toks visų žmonių, 
negali velnio siųsti po 

velnių.
— Šalin gyvenimo rutiną, 

Mefisto, nešk benediktino.
— Eikienė pirko suknią 

brangią, 
turiu aš pirkti dar 

brangesnę. 
Eikienė pirko sofą plačią, 
turiu aš pirkti dar platesnę. 
O, Viešpatie, suteik jėgų, 
Suteik ir vyrui pinigų.

— Iš meilės juoktis pravartu, 
kai myli jį — jis tartum 

saulė, 
o susituokus

atvyksta birželio minėjime daly
vauti Hamiltono choras, kuriam 
pažadėjo 800 dol, tai oficialieji 
veiksniai irgi nutarė dainuoti,bet 
Jaunimo centre nebebuvo.

Žinoma, visus minėjimus nu
nešė kapų gyvybinis reikalas. Ir 
vieton minėjimų tądien sušauk
tas kapininis susirinkimaš. Ką 
ten beminėsi, kas buvo prieš tris
dešimt metų, kas ten tada galve
lę paguldė. Geriausia rūpintis 
kur tu pats gulsi patriotškai ar 
ne patriotiškai. O kas ten kur Si- 

ibire ar kovose krito, .tam vis tiek 
!jau nebesvarbu, ar su kranais ar 
be kranų buvo Sibire palaidotas. 
Svarbu mums patiems pasirū
pinti, kad būtume kaip reikiant 
pagerbti ramiai lovose mirę su 
dailia asista.

Be abejo, viso šito sklandžiai 
nesudiriguosi, tokio dirigento, 
lankiusio ar nelankiusio Lietuvą, 
nėra, niekas visko nesudiriguos 
taip, kąd niekam galvos neskau
dėtų.

Gyvenama įvairių dainų ir di
rigavimų gadynėje, bet tokių di
rigentų, kurie viską gerai sudiri- 
guotų, reikės gan ilgai laukti. Bet 
dėl to nereikia nusiminti, nes vis 
geriau išeina čia, negu ten, kur 
po Lenino barzda diriguoja par
tijos lazda.

I

L. S-kis

tartum kiaulė.
Ar tu geiša ar višta, 
kad tik būtumei karšta. 
Ateik, Karmen, čigone 

mano, 
ištuštint kibirą šampano.
Šampano putojantis šūvis, 
ir griuvo ištižęs lietuvis.

Infliacijos katilas vis toliau gražiai kurstomas, atlyginimams ir pre
kėms kylant. . .

■ Gatvė Panevėžy
Panevėžio rajono Naujamie$; 

čio miestelio gyventojai jau pa
miršo tą metą, kai kiekviename 
name kas vakarą žibalinę uždeg
davo. Visas Naujamiestis elekt
rifikuotas. Išskyrus Pakalniškio 
gatvę. Yra ten ir stulpai, ir lai
dai. Nėra tik elektros. Gretimoje 
gatvėje televizorius spektaklį ro
do, radijas dainuoja, o pakalrųš- 
kiečiai anglimis šildomais lygin
tuvais kieme mojuoja.

— Kodėl mūsų gatvė taip nu
bausta? — suka galvas.

Iš tiesų, kodėl?
“Valstiečių Laikraštis” 

gegužės 29 d.

Žmogus namuose patarnavimo nori, 
tokio kaip restorane; o restorane 
patarnavimo nori tokio, kaip na
muose.

SILPNOS ATMINTIES

Užėjęs į vaistinę profesorius sa
ko:

— Prašau man duoti 10 tab
lečių ocetikanciderterinės salicili- 
ko rūkšties.

— O, tamsta nori aspirino?
— Taip ,taip, tik niekbda ne

galiu atsminti jo pavadinimo.
DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 

tempas

Dukrelė siunčia telegramą;
“Aš išteku, brangioji mama!” 
Kol inukeliavo telegrama, 
pati dukrelė tapo mama.

Pr. Basčius
IŠSIGELBĖJO

— Berniuk, kodėl stovi lietu
je? Tu visas peršlapai.

—■ Aš pabėgau iš namų, nes 
mane norėjo išmaudyti.

ŠAUNUS VAGIS
“Legenda iš Seredžiaus pasa

koja apie energingesnį pupos ke
leivį, kuris pavogė Dievo pyp
kutę.”

Kun. V. Ragdanavičius

' ■ • "t

KŪRYBINGAS ELGETA

Kartą prancūzų rašytojas 
Aleksandras Durnas ėjo Pary
žiaus ga've ir čia jam pat ne
lauktai pastojo kelią elgeta ir 
paprašė išmaldos.

— Nors jau nusiimtum kepu
rę, jei prašai išmaldos, — tarė 
rašytojas. ,

— Garbusis pone, — sako 
elgeta, — ana ten ant kampo 
gatvės s'ovi policininkas, jis 
pamatys mane nusiimant ke
purę, tuojau supras, kad aš čia 
elge'auju, ir mane suims. Da
bar jis mano, kad čia kalbasi 
du geri bičiuliai.

Rašytojas, patenkintas elge
tos sumanumu, davė jam 100 
frankų.

PO ATOSTOGŲ
Jonas dėl ligos dviem mėne

siam išvyko į Floridą ir ten mi
rė. Kai jis buvo sugrąžintas na
mo ir buvo pašarvotas koplyčio
je, susirinko visi artimieji.

—- Jis - labai gražiai atrodo, — 
pasakė viena poniutė savo kai
mynei.

— Po dviejų mėnesių Floridoj 
ir tamsta gražiai atrodytum! — 
atšovė kaimynė.

BROLIŠKA MEILĖ
— Aš šiandien pamačiau žmo

gų, mušantį asilą, ir priverčiau 
jį liautis kankinti tą gyvulėlį.Kaip 
tu pavadintum šį mano gerą dar
bą?

— Broliška meilė!

STEBUKLAS PRIE SIENOS

Amerikietis kontrabanda neša
si iš Meksikos meksikietiškos teki- 
la degtinės.

— Kas čia yra, — klausia mui
tininkas?

O, tai švęstas vanduo, — at
sako turistas.

— Bet gi tai degtinė, — atsa
ko muitininkas.

— O, žiūrėkite, tai dar vienas 
stebuklas įvyko, — pasiaiškino a- 
merikietis.

Pavasario simfonija

.......... — |-.f'---- ‘-■T.

ROMANTIŠKI PAVADINIMAI

J. Tininis pradžioje išspausdi
no knygą “Sužadėtinė”, vėliau 
“Dailininko žmona”, o dabar, 
matyt, tuo nusivylęs, “Nuskan
dintas žiedas”.

STANDARTINIS 
ATLYGINIMAS

Jis:
— Tavo jaunesnysis brolis ma

tė, kaip aš tave bučiavau. Ką 
jam duoti, kad apie tai niekam 
neprasitartų?

Ji:
— Paprastai tokiais atvejais 

jam duoda dvidešimt penkias ka
peikas.

Problema
“Galvą 
liemenį 
gražųjį pasturgalį 
ar tavo kojas 
ką gi man mylėti”.

Aldona Gustas; — Moteriške, moteriške, tu esi
___  paguoda, pragaras, paslaptis ir 

ten, kuris sako, jog tave pažįsta, 
— Vyrai visi būtų labai tvir- yra neabejotinas kvailys.
jeigu nebūtų silpnų moterų. į Prancūzų raštytojade Beauvoir

I

Sovietinė pasaka. “Mano dukrą gali išgelbėti ir vesti tik tas, kuris'su
gebės atgabenti atsarginių dalių mūsų rūmų ūkiui.”

A. pdtuvos pieš. “Tiesa”

SAVITARNA RASEINIUOSE

Vieną dieną Raseinių kuro 
kontoros darbuotojai nuėjo į val
gyklą. -Panoro blynais pasivaišin
ti. Kasoje mandagiai paėmė iŠ 
jų pinigus, o virtuvėje (taip pat 
mandagiai) atkišo po saują mil
tų ir šaukštą taukų.

— Kepkitės! ;

— Kaip tai? — nustebo ir pa
sipiktino šie, — mes, berods, už 
gatavusJ blynuš sumokėjom.

— Maža ką. {sumokėjote! Ža
liavą turite, gaminkitės.

—Mes skųsimės, —galutinai 
supyko kuro kontoros darbuoto
jai. ‘f

— Labai prašau, — sutiko vi
rėjas, — tik pirma save apskųs- 
kit, nes patys pardavinėjate mal
kas po 4 rublius už metrą. Tiek

MAŽUTIS APSIRIKIMAS
Pamokslautojas prie karčia- 

mos šaukia:
— Visi girtuokliai eis j pra

garą; visi, kurie nori ei' i į dan
gų, prašomi čia stoti šalia ma
nęs.

Būrelis klausiusių sustoja gre
ta, tik vienas išgėręs neboja.

— Ar tu nenori eiti į dangų?
— paklausia pamokslininkas.

— Ne.
— Ar tu tikrai nenori miręs 

eiti į dangų?
— O, miręs — tai kitas rei

kalas, aš maniau, kad jau da
bar tų visus kvieti į balius, 
paaiškino nusigėręs.

r.y•..
TEISME

Tai, sakai, vienas ėjai vog- 
- klausia teisėjas.

— Taip, vienas, nes šiais lai
kais sunku pasitikėti žmonėmis,
— a sakė kaltinamasis.

MUZIKOS PAMOKA
Sūnus griežia smuiku, gi šuo 

kaukia ir nervina tėvą.

— Sūnau, ar negalėtum 
groti to, ko šuo nemoka? 
paklausė tėvas. 

PAS KIRPĖJA
Vienarankis vyra* atėjo į kir

pyklą nusiskusti barzdos. Jį ap
tarnauja pradedantis kirpėjas 
ir įpjauna. Tačiau vyras kant- 

! riai sėdi, nieko nesakydamas. 
Barniukui tai neįprasta, ir jis 
neičken ęs klausia;

— Ar nesat buvęs mūsų sa
lone anksčiau?

— Ne, rankos aš netekau ka
ro metais.

kainuoja supjaustytos. O jūs san
dėlyje pakišate rąstus su visais 
kelmais ir dar pasakote: ne kur 
dingsi — pats susipiausi. O tie gi 
rąstai kainuoja po 2,80 rb metras. 
Tai va, kaip jūs man, taip aš 
jums. Tai kepsitės blynus ar ne?

Pavartė kuro kontoros atstovai 
taukų šaukštą, pavartė ir išėjo ne- 
mitę. Iki šiol niekam nesiskun
džia. Matyt, nenori rąstų su kel
mais istorijos pagarsinti.

M. Jonauskas 
“Valstiečių Laikraštis” 
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Mintys prakalbų pagerinimui
— Kodėl nesakoma, “šuniška 

draugystė”, o tik “šuniškas prie
raišumas”!

— Blogiausia su žmogumi yra 
tai, kad' jis išmoko skaityti, tik 
neišmoko galvoti.

— Yra žmonių tokių tinginių, 
kad jie kai šalta tingi drebėti.

— Jei batai spaudžia, nebūti
nai mažinti kojas.

— Galvą daugiausia skauda 
ne po darbo, o po poilsio...

— Automobilis turi būti gerai 
pateptas, o ne vairuotojas.

— Niekas tavo bėdom per 
daug nesirūpina tol, kol į jas nė
ra įmaišyta graži moteris.

— Bankas yra tokia instituci
ja, kuri tau skolina pinigus, jei
gu tu gali įrodyti, kad tokios pas
kolos nereikalingas.

—- Be taurelės ir po dešimtme- 
meČio susitikę greitai nebeturi a- 
pie ką kalbėti, prie jos ir po pa
ros susitikus kalba vandeniu lie
jasi.

— Kai bonkos į pakaušius dūž 
ta — šukės laimės neneša.

— Meilė yra pragaro muzika, 
kuri priverčia šokti net senių šir-

Buvęs Kambodijos princas turi Kinijoj gerą darbą.
*
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KOMUNISTŲ PARTIJOS ĮSAKYMAS 
LIETUVOS KARVĖMS, KIAULĖMS 

IR VIŠTOMS
Jeigu pavergusi Lietuvą rusiš

koji kompartija nebūtų tokia kru
vina, tai ji būtų didžiausia hu
moriste. “Tiesa”, birželio 18 d. 
numeryje paskelbt1 penkmetinius 
įsakymus, kuriuose svarbiausią 
vietą užima įsakymai gyvuliams.

Tiesa rašo:

“Bendrąją mėsos gamybą kol
ūkiuose, tarybiniuose ir kituose 
valstybiniuose ūkiuose padidinti 
iki 357 tūkstančių tonų, arba 5 
procentais daugiau, negu pernai,

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— Dėdė Anupras iš Califomi- 

jos tvirtina:
Keičiasi laikai ant žemės
Ir mėnulis pasikeis, 
Kai jame vaikščios mergelės 
Su naktiniais marškiniais.

Dėdė Anupras

— J.V. Juozūnas klausia: 
Kodėl karai pasauly gaudžia, 
Kodėl valdovai yra glušai? 
Kodėl mes vienas kitą 

skriaudžiam?
Brangus Pilypai, Mateušai.
Kodėl stengies pagerint kitą, 
Bet pats nenori pasikeisti;
Dolerį griebi vietoj lito,
Ir šykščiu kitą mėgsti šmeižti.
Kodėl tingi save stebėti, 
Neini gudryn, imi žioplėti 
Beliko vien tik išdidumas, 
Nors dvasioje esi tik bumas.

NAMAI IR ŠUO

Mažas vaikas stovi gatvėje ir 
gailiai verkia.

— Ko tu verki, vaikeli, — 
klausia gailestingas praeivis.

— Neš mano šuo namo pabė
go!

— O kur tu gyveni ?
— Tai žino tas šuo.

*

— Net ir naiviausia moteris y- 
ra pakankamai sumani apgauti 
protingiausiam vyrui.

— Popierinė servetėlė negrįž
ta iš skalbyklos ir meilė iš skyry
bų teismo salės.

—• Kai šventajam velnias ko
ją pakiša, dažniausiai tai būna 
moters koja.

— Kvailys siekia turėti, ką 
jis geidžia, išmintingas stengia
si būti patenkintas tuo, ką jis 
jau turi.

— Moderni moteris supranta 
visus, išskyrus savo vyrą.

— Basas yra toks žmogus, ku- 
pavėluoji ir nepasirodo, kada tu 
ris ateina į įstaigą tada kada tu 
ateini anksti.

Tikimybės teorija: ir aklai viš
tai grūdas pasitaiko.

Pirma pataisyk gūžtelę, paskui 
gauk vištelę. Neteisybė! Vištelė 
pati atbėgs.

pieno — iki 1398 tūkstančių to
nų, arba 3,5 procento daugiau ir 
kiaušinių — iki 277 milijonų. 
Primelžti iš kiekvienos karvės po 
3110 kilogramų pieno, gauti iš 
vištos dedeklės po 236 kiaušinius, 
i šveislinės kiaulės — po 16 par
šelių, kurių svoris atjundymo me- * 
tu būtų ne mažesnis kaip 18 ki
logramų.

Manoma, kad gyvuliams, neiš- 
pildžiusiems garbingo partijos 
plano, bus sustiprintas marksisti
nis kursas.
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