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VINCAS MACIŪNAS

PRIEŠ 20 METU - "LITERATŪROS LANKAI
Sukaktys kvepia dulkėmis ir 

gelstančiais puslapiais. Sukaktys 
mena vyrus, aprasojusiomis pli
kėmis, ilgai dėbsančius į savo 
lieknus, žvitrius praeities šešėlius 
nuotraukose. “Sukakties” itin ne
sinori klijuoti prie jaunatviškų, 
dinamiškų sambūrių. Ir, vis dėl-' 
to, šįmet sukako 20 metų nuo “Li
teratūros Lankų” pirmojo nume
rio pasirodymo.

“Lankus” gyveniman išleido 
“žemininkai”, metams praėjus po 
jų antologijos pasirodymo. Ta
čiau aplink naują neperiodinį 
žurnalą susitelkė gerokas būrys 
jaunesniosios ir viduriniosios kar
tos rašytojų. Iki 1959 metų pasi
rodę aštuoni žurnalo numeriai 
įpiovė aiškų ir gilų ženklą išeivi
jos literatūros medin.

“Literatūros Lankai” nebuvo 
literatūrinis sąjūdis ar mokykla 
su aiškia teze, programa. Žurnale 
spausdinama poezija ir proza įvai
ravo tarp realizmo ir eksperimen
tų. Gal jų daugumą vienijo patir
tis, literatūrinis brendimas oku
pacijų, karo ir pabėgėlių stovyklų 
sąlygose? Gal tai buvo ypatingos 
kartos noras paskelbti, kad ji atė
jo, žada save išsakyti ir ilgai pasi
likti? (Kaip tai darė ir darys kiek
viena karta). Geismas atsiriboti 
nuo to, kas jiems atrodė uždarai 
siaura mūsų raštijoje? Tikėjimas, 
kad rašytojas gali suderinti atvi
rumą pasaulio literatūroms su gi
liu patriotiškumu? Antagonizmas 
deklaratyvinei patriotinei rašlia
vai? Jsitikinimas, kad kilniausių 
intencijų, aistringiausios tėvynės 
meilės kupinas ir iškiliai moralus 
kūrinys tebus negyvas kūdikis, jei 
jis neturės forminės gyvybės? 
Dvasinės ir stilistinės giminystės 
su Vakarų modernistais? Tai 
klausimai mūsų literatūros kriti-

i

Buvo tai seniai. Daugiau kaip 
prieš keturiasdešimt metų. Buvau 
bebaigiąs universitetą, kai iš užsie
nio Kaunan sugrįžo jaunas kalbo
tyros daktaras Antanas Salys. Jis, 
kaip ir jo kolega Pranas Skardžius, 
kiek anksčiau parvykęs iš studijų 
tame pačiame Leipcige pas prof. 
J. Gerulį ir kt., buvo mūsų univer
sitete ir labai reikalingi ir labai 
laukiami. Jonas Jablonskis buvo jau 
visai paliegęs, o Kazimieras Būga 
prieš kelerius metus (1924) miręs. 
Rašė “Švietimo Darbe” (1924) su
sigraudinęs Jablonskis: “Su K. Būga 
mūsų kalbos mokslas nustoja 
rindinio savo šulo, didžiojo 
tyrėjo. [...] To didžiojo savo 
nustoja ir mūsų Universiteto
manitarų Fakultetas, mūsų kalbos 
mokytojai, kalbos mokslo jaunuo
menė, visa Lietuva... Kaip čia ką 
pradėsim tame moksle, nebeturėda
mi K. Būgos — man seniui sunku 
ir suprasti: be Būgos gilesnis ir tvir
tesnis tas mokslas lyg nebegalimas... 
Liūdna, skaudu!” Dar liūdniau ir 
skaudžiau pasidarė, kai 1930 m. mi
rė ir Jablonskis. Tad visuomenė su' 
viltimi žvelgė j abu jaunuosius kai- i 
bininkus, laukdama iš jų Būgos ir 
Jablonskio užvadų. Tai, be abejo, 
dėjo abiem ir didelę atsakomybę ir 
nelengvą pareigą. Darbo abiem bu- į 
vo tiek ir tiek.

Didelė buvo laimė jaunam sa- I 
lantiškiui, kad jo mokslinio kelio1 
pradžioje stovėjo Būga, kurio ne tik , 
paskaitų 1923—1924 m. klausė 
universitete, bet su kuriuo ir arti
miau galėjo susieiti. Žodyno įvade 
nurodydamas savo talkininkus, iš 

maloYedaktoriai. I kurių «avo medžiagos, Būga sumi- 
; “Aidų” i nėj° ,r keturių savo studentų pa-1

kams ir istorikams.
Nors “Lankai” jau trylika me

tų nebeegzistuoja, jų dvasia ir už
mojis daugeriopai tebegyvi. Mū
sų jauniausioji poetų ir prozaikų 
karta išeivijoje ir savo stiliumi ir 
požiūriu j literatūrą yra giminin-| 
ga lankininkams. Lankininkiškas Į 
žvilgsnis literatūron turėjo įtakos Į 
ir tėvynėje.

Savaip “Lankų” gyvybę tebe- , 
tęsia ir buvę žūt
Juozas Girnius, perėmęs 
redagavimą, kas mėnesį teberodo 
savo ypatingą jautrumą ir dėme
sį literatūrai. Kazys Bradūnas 
tapo “Draugo” .kultūrinio priedo 
redaktoriumi ir jį pavertė savitu, 
vieninteliu mūsų šios rūšies sa
vaitraščiu. (Kiti “lankininkai” 
talkininkauja “Metmenims”). 
Juozas Kėkštas vėl skersai perėjo 
pasaulį, iš Buenos Aires į vetera
nų namus Varšuvoje; jį lankiu
sieji tvirtina, kad poetas tebėra 
kūrybiniai jaunas, nepasiduoda 
amžiui, ligai ir kitiems negan
dams. Deja, pritilo Alfonso Ny
kos-Niliūno, “Lankų” pagrindi- 
niojo teoretiko, balsas.

“Literatūros Lankai” ypatingą

vardes: P. Būtėno, J. Bukotos, E. 
Viskantos ir A. Salio. Vėlgi, vienoje 
žodyno išnašoje rašė: “Stud. A. Sa
lys tvirtina, kad salantiškiuose 
šauksmininkas” [ir t. t.]. Netrukus 
po Būgos mirties jo didelį rankraš
tinį palikimą su milžiniška žodyno 
kartoteka Salys inventorišku pilnu-' 
mu aprašė ‘Tautoje ir Žodyje” (II, 
1925).

Pradedančiam kalbininkui turėjo 
itin imponuoti Būgos tikras entu
ziazmas mokslui. Dar 1911.IV.9 
(22) Būga buvo rašęs savo drau
gui Kl. Jurgelioniui: “Dirbu savo 
Šakoje visai neatsitraukdamas, ly
giai tasai girtuoklis prie degtinės 
prilipęs. Virtau gyvu girtuokliu 

visai
Literatūros Lankai ypatingą | 

dėmesį skyrė kritikai. Tuo atžvil-l (''ktai ne degtinės, kurios 
giu jų, ir ypač Nykos-Niliūno, nekenčiu!) ■ *asai, Būgos lakiu žo- 

šiandien labai pasigendame. Ne
žiūrint keleto naujų, stiprių kriti-' 
kos balsų, Niliūno žodis — gi
lios erudicijos, religingai atsidavęs BG?°S

literatūrai, taiklus, kartais rūstus, 
bekompromisiškas — dabar itin 
p averstų.

Būtų gera,- jei šios sukakties pro
ga pasisakytų, prisiminimais pasi
dalintų ir patys “Lankų” redakto- ji 
riai bei svarbesnieji bendradar-i 
biai. O dar, redakioryste teužsii- 
mantiems geriausia dovana būtų i i38;. Kl" J* 
mūsų rašto žmonių nuolatinė pa-1 
rama jų prasmingame, bet sun
kiame darbe. J. Žemkalnis

džiu tariant, “dvasinis girtuoklia-1 
vintas” turėjo užkrėsti ir jo moki-j 
nius, .bent uolesniuosius. Nemažiau j

•»,
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“Literatūros Laukų” žurnalo antraštė, piešta K- Janulio

jsitikinimas, kad pagrindinis moks-1 
lininko uždavinys yra mokslinės' 

, tiesos ieškojimas, nenukrypstant j 
' klystkelius, j kuriuos ne kartą stum

te stumia įvairūs laikiniai to ar kito 
meto politiniai bei visuomeniniai i 

' tikslai: “Patriotizmas mokslinguose j 
tyrinėjimuose yra piktas pataryto- 

, ten drąsiai 
j gali ieškoti įvairių bei įvairesnių 
moksliškų nesąmonių”. Tas pavo- į 
jus ypač gresia įvairiems mokslo! 
mėgėjams diletantams, kurie nesto
koja gražių intencijų, bet kuriems 
dažnai pristinga ir mokslinio pasi
rengimo ir mokslinio metodo.' To
kiems ir išvados paprastai jau iš 
anksto aiškios, nes jiems ne tiek 
svarbu ką nors ištirti, kiek įrodyti 
tą ar kitą norimą teiginį.

Susidūrimo su patriotiškai nusi-1

I
I

teikusiais diletantais neišvengė ir 
Būga. Štai daugelio tautinę savi
garbą maloniai glostė Basanavi
čiaus ir kitų teorijos apie garsią 
ir didingą lietuvių tautos kilmę ir 
prosenovę, o Būga rašė: “Palaima 
tikintiesiems, o vargas mums neti
kėliams, kurie, nepatriotiškai elgda
mies, išdrįstame ieškoti Lietuvos 
čia pat jos pašonėje, visai nedau- 
siodami po Trakiją, Frigiją Indiją 
ar Iraną” (Kalba ir senovė, 1922).

Užkliuvo kai kam ir Būgos žo
dynas, į kurį Būga, kaip moksli
niam, o ne praktikos reikalui ski
riamą, dėjo ir rašomojoje kalboje 
nevartotinus kalbinius barbariz
mus: “Manasis žodynas kai kuriems 
tėvynainiams (patriotams) labai 
nepatinka savo skoliniais. [...] Kad

ne tas nevidonas Būga, būtų buvę 
ramu, ir užsieniai būtų nesužinoję 
nieko tokio, kas tųjų patriotėlių 
nuomtyte daro Lietuvai ‘sarmatą’! 
Taigi tegu valdžia Būgą sudraudžia 
ir paveda žodyno darbą tikrajam 
tėvynainiui, Auris neterš lietuvių 
kalbos žodyno abrozais, adynomis 
ir kitomis ‘špėtnybėmis’ ir tuo ne
žemins lietuvio vardo!” Toliau Bū
ga aiškina: “Kiekvienos kalbos žo
dynas turėtų būti ‘zerkolu’, kuria
me būtų matyti visas tautos veidas. 
‘Zerkolas’ niekuo nekaltas, kad žiū
rėtojas išvysta save ne tokį, koks jis 
norėtų būti. Žiūrėtojui nėra ko kal
tinti ‘zerkolo’, nes ‘zerkolas’ tepa
rodo tiktai tai, kas yra paties žiū

rėtojo veide” (Tauta ir Žodis, II, 
1924, p. 464).

Ta objektyvaus “zerkolo” teori
ja tinka ne tik žodynui, bet ir ap
skritai kiekvienam moksliniam tyri
nėjimui. Tokia mintis betgi ir da
bar Lietuvoje, bent' oficialiai, ne
priimtina. Štai Būgos Rinktinių 
raštų tritomio (1958—1961) įva
de Būga supeikiamas: “Jis naiviai 
tikėjo, kad mokslas turi ir gali būti 
apolitiškas, laikėsi požiūrio ‘moks
las mokslui’. Gyvenimas parodė, 
kad taip nėra”, ir kai kuriuos Bū
gos teiginius vokiečiai vėliau pa
naudoję savo propagandai. Taigi 
ne tiek svarbu, ar kokia mokslinė 
išvada yra teisinga ar ne; svarbiau 
tai, ar ji yra,, netgi ar kada nors 
ateityje galės būti “naudinga” ar

i “nenaudinga”. Ir taip Būgai teko,

anos dainos žodžiais betariant, “iš 
dešinės ir iš kairės”.

Tą mokslinio tyrinėjimo ir poli
tinių interesų susidūrimą juto ir 
Salys. Savo mokytojo dvasioje, tik 
vengdamas anam būdingų ironi
zuojančių bakstelėjimų, rašė Salys 
straipsnyje apie senosios prūsų že
mės sritį Skalvą: “Po karo [t.y. po 
pirmojo pasaulinio karo] dėl politi
nių aistrų įsisiūbavo ramus M. 
Lietuvos praeities klausimų svars
tymas buvo pasidaręs beveik nebe
įmanomas. Vokiečiai, pvz. P. Kar- 
gė, su ypatingu užsidegimu įrodi
nėjo lietuvių ateiviškumą M. Lie
tuvoje, lyg tartum anksčiau čia gy
venusios, bet Ordino nukariautos ir 
išnaikintos skalvių ir nadruvių 
prūsiškos, bet tuo pačiu baltiškos 
kiltys būtų kokia paveldėtinė jų 
nuosavybė. O iš mūsų pusės užsi- 
degėliai P. Pakarklis ir V. Vįleišis 
vėl nuėjo tiek toli, jog neigė net 
atskiros prūsų tautos ir kalbos bu
vimą” (Lietuvių Enciklopedija. 
XXVII).

Prof. dr. Antanas Salys (1902. VII. 21 — 1972. VII. »1)

•
Dėstyti Salys pradėjo 1930 m. 

pavasario semestre. Atsiskleidę gels
telėjusius “Židinio” (1930. Nr. 1) 
puslapius, skaitome šią akademinių 
gyvenimo kronikos žinutę:

“Naujas docentas. Nuo šių me
tų pradžios j Teologijos—Filosofi
jos fakultetą pakviestas einančiu 
docento pareigas dr. Antanas Sa
lys. Savo įžanginę paskaitą ‘Fone
tika ir rašyba’ naujasis docentas 
skaitė sausio 6 d. Universitete šį 
semestrą skaitys fonetiką ir įvadą 
į baltų kalbotyrą”.

Paskiau Salys 
tarinių mokslų 
m. drauge su 
Vilniun.

perėjo j Humani- 
fakultetą, 
fakultetu

o 1940 
persikėlė

klausytinebeteko 
kursu, bet daug

Man pačiam 
Salio skaitomų 
kartų teko girdėti palankius atsilie
pimus apie juos. To didžiai talen
tingo kalbininko ir puikaus dėsty
tojo paskaitos buvo jo gausių klau
sytojų labai mėgstamos. Per ketu
riolika metų jų klausė šimtai mū
sų bestudijuojančių lituanistų. 
Kai prieš trejetą metų Salys lankėsi 
Lietuvoje, jj su didele pagarba su
tiko nemažas būrys jo buvusių 
klausytojų, kurių tarpe buvo ir iš
kilusių kalbos mokslininkų. Jiems 
tai buvo ne tik susitikimas su bu
vusiuoju profesorium, bet ir nema
ža moralinė atrama. Vienas iš jų, 
nors ir neabejotinai suprasdamas 
savo minties neįvykdymą, pasiūlė: 
“Pasilikit, profesoriau, Vilniuje. 
Galėsit apsigyventi prof. Balčikonio 
[jis buvo prieš pusmetį miręs] bu
te ir dėstyti universitete”. Salys jam 
būdingu taikliu žodžiu 
tų gerai, tik kad pas 
labai nepastovus”. Tą 
turėjo Salys, kai 20
mirtį juoston įrašytame šodyje pa
sidžiaugęs, kad “tėvynėje lietuvių 
kalbos tyrimo darbas varomas pla
čia ir šakota vaga”, drauge nuo
gąstavo: “Tik kad tas užsidegimas 
ir entuziazmas nebūtų užgesintas 
šiaurės rytų vėjo”.

atsakė: “Bū- 
jus klimatas 
pačią mintj 
dienų prieš

I
Nesu kalbininkas, tad ir nesi

imsiu Salio mokslinių rašinių kri
tinio vertinimo, o ribosiuos bend
rais apžvalginiais bruožais. Man

(Nukelta J 2 p«l.)
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matos, kad Salio kaip kalbos tyri
nėtojo dėmesys labiausiai krypo į 
tris sritis: j tarmes, į asmenvardžius 
ir vietovardžius, j leksikologiją bei 
leksikografiją, t. y. j žodyno reika
lus.

Salio daktarinė disertacija, 1929 
m. priimta Leipcigo universiteto, 
buvo skirta gimtajai žemaičių tar
mei, būtent, žemaičių kalbos ploto 
istorijai: “Die žemaitischen Mun- 
darten. Teil 1. Geschiehte dės že
maitischen Sprachgebiets” (išsp. 
Tautoje ir Žodyje, VI, 1930; yra ir 
atskiras atspaudas). Kaip retas mū
sų kalbininkas, Salys parodė savo 
disertacijoje itin gerą istorinių šal
tinių pažinimą ir kruopštų jų pa
naudojimą savo temai. Į to pobū
džio studijas Salį bus pastūmėjęs ir 
jo mokytojo Būgos pavyzdys. Būga 
kaip tik yra labai domėjęsis ir ne
maža rašęs lietuvių ir apskritai 
baltų gyvenamųjų plotų senovė
je klausimais.

Susipažinimas su istoriniais šal
tiniais teikė mokslinio svorio ir vė
lesniems Salio rašiniams apie as
menvardžius ir vietovardžius. Štai 
pvz., “Gimtojoje Kalboje” (1936, 
Nr. 6) atsakydamas j klausėjo pa
siteiravimą “Ar Kulautuvos vardas 
lietuviškas ir kokia jo kilmė”, Sa
lys nurodo, kad toji vietovė “pir
mą kartą ordino metraščiuose pa
minėta 1364 m. kaip vilią (— kai
mas) Kalanten, kuri tėra skaitymo 
klaida vietoje *Kalauten. [...] Tai
gi Kulautuvą XIV amž. lietuviai bus 
tarę — ‘Kulautai [...] *Kulautai 
bus atsiradę iš pavardės *Kulautas 
(plg. Vyniautas, Gedautas), kuri 
savo ruožtu yra išvestinė iš *Kulas 
(išlikusi ši yra Skuodo apyl. kaimo 
varde Kulai ir taip pat tėvavardi- 
nėse pavardėse Kul-aitis, Kul-ėnas) 
su priesaga -autas, kaip ir anas Ge
dautas ir pirminio Gedas. [...] Vė
liau *Kulautai, pridėjus dar naują 
priesagą -uva, išvirto dabartine — 
Kulautuva. [...] Dabartinė vardo 
lytis, matyti, jau XVI amž. buvo 
visuotinai vartojama vietoje senų
jų ♦Kulautų, nes gudiškoji mūsų 
valstybės raštinė nuosekliai rašė, 
Kolovtovo ir rečiau Kolotovo. Taigi 
šios mūsų beaugančios vasarvietės 
vardas yra lietuviškas ir labai se
nas”.

Pacitavome kelias straipsnio iš
traukas, kad vaizdžiau pailiustruo
tume Salio kalbinių nagrinėjimų 
pobūdj. Panašus kruopštus istori
nių šaltinių panaudojimas būdin
gas ir čia Amerikoje Salio rašy
tiems Lietuvių Enciklopedijos 
straipsniams apie Kauno, Klaipė
dos, Nemuno, Vilniaus ir kitus var
dus, o taip pat jau tikroms studi- 
jėlėms apie prūsus, žemaičius, Nad- 
ruvą, Notangą, Skalvą ir kt.

•

Tarmėtyrai (tai paties Salio dar 
1929 m. pasiūlytas terminas) Sa
lys buvo gerai pasirengęs ne tik 
Leipcigo universitete (tuo domėjosi 
ir jo tenykštis profesorius J. Geru
lis, 1930 m. išleidęs “Litauische 
Dialektstudien”), bet dar ir Ham
burge pagilinęs eksperimentinės fo
netikos studijas 1929 m. rudens se
mestre.

Lietuvių tarmės dar nedaugiaus- 
sia tebuvo tyrinėtos. Pirmasis mū
sų dialektologas buvo savimoka li
tuanistas, kaip jį pavadino Salys 
(Lietuviškoji Enciklopedija, II, 
1934), kun. (vėlesnysis vyskupas) 
Antanas Baranauskas, šiaipjau ge
rai žinomas kaip “Anykščų šilelio” 
autorius. Jis įžvalgiai pastebėja tar
mių skirtingumus, j kuriuos kiti 
kalbininkai dar nebuvo atkreipę pa
kankamo dėmesio. Toksai Fridri
chas Kuršaitis, žinomojo lietuvių 
kalbos žodyno ir gramatikos auto
rius, išsitarė apie Baranauską Va
lančiui: “Tas pons tokius ma ste
buklus paskaitė, jog aš pats turiu 
žmonių pasiklaust, beg jie taip 
kalb”. Apie Baranausko tarminius 
tekstus, jo surinktus iš seminarijos 
klierikų,kuriems dėstė lietuvių kal
bą, ir 1920 m, F. Spechto atskira 

knyga išleistus, rašė Būga: “Ne
žiūrint netobulumų, Baranausko 
pasakų rinkinys yra vienatinis šal
tinis, iš kurio galime nors apgrai
bomis pasižinti su lietuvių kalbos 
šnektomis” (Kalba ir senovė,1922). 
Pripažino ir Salys, kad “nors Bara
nausko tarmių sistematikoje yra 
nemaža dogmatiškumo, bet jos pa
grindiniai dėsniai dar ir šiandie 
tebegalioja” (Liet. Enc., II, 1934).

Vis dėlto pas Baranauską buvo 
ir netikslumų, ypač kiek tai lietė 
tas tarmes (ne rytiečių aukštai
čių), kurias jis mažiau tepažino. 
Baranausko tarmėmokslį reikėjo pa
koreguoti. Tad Salys ėmėsi darbo

kame krašte gyvendamas, prof. Antanas Salys mėgdavo vasaros atostogas praleisti D. Slyvyno vasarvie
tėje Bleu Water Manor prie Lk. George, N. Y. Vilos verandoje čia matome D. Slyvyną (kairėj) ir prof. 
Antaną Salį. Nuootr. V. Maželio

ir ... motociklo, su kuriuo apvaži
nėjo nevieną kaimą ypač žemaičių 
bei aukštaičių tarmių pasieniuose. 
1933 m. Humanitarinių mokslų fa
kulteto leidinyje “Archivum Philo- 
logicum” (IV) Salys paskelbė reikš
mingą konspektyvinį straipsnį “Ke
lios pastabos tarmių istorijai”,prie 
kurio pridėjo labai svarbų tarmių 
žemėlapi. Rašė tame straipsnyje: 
“... paskelbiau ir kelias tikslesnes, 
mano apeitas [mes pridėtume: ir 
apvažinėtas] tarmių sienas”. 1935 
m. hektografu buvo išspausdinta 
Salio skaityto lietuvių kalbos tar
mių kurso santrauka, J. Laboko su
rašyta. Antras pataisytas leidimas 
išėjo 1946 m. Tuebingene, kur ta
da Salys dėstė universitete. Dar ga
lime nurodyti nedidelį straipsnį 
“Klaipėdiškių tarmė”, paskelbtą
“Lietuvos Aide” (1934, Nr. 10). 
Paskutinis šios srities Salio rašinys 
buvo jo puikus apžvalginis straips
nis apie lietuvių kalbos tarmes Lie
tuvių Enciklopedijoje (XV).

•

Itin domėjosi Salys asmenvar
džiais. Ir čia Amerikoje ne vienas 
prisimena, kaip mielai Salys patar
davo norintiems sulietuvinti ar pa
togiau sutrumpinti savo pavardes. 
Apie asmenvardžius Salys yra pa
skelbęs eilę straipsnių: “Apie mūsų 
vardus ir pavardes” (Židinys, 1933, 
Nr. 5—6), “Mūsų lietuviškieji var
dai” (Gimtoji Kalba, 1933, Nr. 4— 
8), “Mūsų gentivardžiai” (GK, 
1937, Nr. 1—3,5), “Moterų pavar
dinęs priesagos” (GK, 1939, Nr.4) 
ir kt. Čia dar reikia pridėti jo gau
sius enciklopedijos straipsnius: As
menvardžiai, Gentivardžiai, Krikš
tavardžiai, Pravardės, Tėvavardžiai, 
o taip pat išsamius paskirų vardų 
ar pavardžių lingvistinius bei isto
rinius aiškinimus toje pat enciklo
pedijoje: Jogaila, Jurgis, Juška, Ka
zimieras, Margiris, Marija, Mažvy
das, Mikalojus, Mindaugas, Povilas 
ir kt.

Apie asmenvardžius berašant, 
Saliui labai rūpėjo ir praktikos rei
kalas. Minėtame straipsnyje apie

mūsų lietuviškuosius vardus Salys 
rašė: “Visos tautos turi savo tauti
nių vardų. Jais visur mėgsta va
dintis ypačiai šviesuomenė. Neatsi- 
liekame ir mes. Šiandie jau su žva
ke reikia ieškoti inteligento šeimos, 
kuri vaikus vienu krikščioniškuoju 
krikštavardžiu tekrikštydina. Kiti 
jau net nusiskundžia tautinių var
dų trūkumu. Girdi, turime Vytau
tą, Algirdą, Gediminą, Kęstutį ir 
dar keliolika kunigaikščių vardų, 
o moteriškųjų Birutę, Aldoną, Pa
jautą ... — ir viskas. Daugis dėl to 
tariasi reikiant vardų naujai kaltis 
ir, žinoma, kala. [...] Tas vadina
masis vardų badas radosi dėl to,

nes pavardes atlietuvinti arba lie
tuviškomis pakeisti. Bet Šimkaus ir 
Aleksos tipo pavardžių nebevertė- 
tų užkliūti. Jos šiandien yra visiš
kai sulietuvėjusios, mums kokiu sve
timumu akių nebado. Mūsų pa
vardžių gryninimo klausimu daug 
spaudoj rašyta. Reikalas visų pri
pažįstamas gyvu. Turi, pagaliau, 
kuri oficialinė įstaiga žengti čia 
pirmąjį žingsnį. Patalkinėsime visi 
kas kuo mokėdami” (Židinys, 1933, 
Nr. 5—6,p. 488).

Skaudėjo Saliui ir mūsų pavar
džių vokietinimas. Ilgokame 
straipsnyje “Dėl Klaipėdos krašto 
pavardžių lietuviškumo ir vokiš

kad daugumas vardais tenori pripa
žinti tik kunigaikščių vardus. [...] 
Taigi tautinių vardų trūkumu 
mums nėra ko guostis. Turim jų 
daugiau nei kitos tautos. Tik reikia 
visuomenę su jais suvesti j pažines, 
juos plačiau paskleisti. Kitame 
‘Gimtosios Kalbos’ numeryje duo
sime porą šimtų rinktinių tauti
nių vardų. [...] Nors mes galime 
rieškučiomis semtis gražių gražiau
sių vardų iš senojo lietuvių ir prū
sų vardyno, bet vienas kitas neiš
kęs ir pats naujo patinkamo vardo 
nepasidaręs. Tų vardų kūryba ne
išvengiama ir nepeiktina. [Salys 
čia nurodo tokius vardus: Auksė, 
Aušra, Audronė, Alaušas, Dalia, 
Danguolė, Eglė, Guoda, Jūra, Lai
mutis, Putinas, Rimtas,Rytis, Vaka

ris, Venta, Vida ir kt.]. Tie vardai 
gražūs ir raiškūs, nors daryba ir la
bai paprasta. [...] Negalima pritar
ti pakliūtinei vardų ‘išmonei’, kur 
vardas daromas šiaip sau by tik 
būtų, kalėjų nuomone, skambus 
garsų rezginys. Tai priešinga ne tik 
kalbos kūrybai, jos ugdymui, bet ir 
vardo esmei, nes vardas vis turi ką 
nors reikšti, arba bent seniau yra 
reiškęs”. Kažin, ar nevertėtų tą 
Salio straipsnį su visu ten pateiktu 
vardų sąrašu persispausdinti? Jis 
būtų ir įdomus ir naudingas.

Dar aktualesnis už vardų buvo 
tada pavardžių klausimas. Dėl ne
palankiai susidėjusių istorinių są
lygų daugelis grynai lietuviškų 
pavardžių buvo suvokietintos ar 
suslavintos, bent gavo slaviškas 
priesagas (-avičius, -evičius, -aus- 
kas, -inskis ir t. t.). Spaudoje bu
vo daug straipsnių pavardžių klau
simu. Daugumas karštai pasisakė 
už pavardžių atlietuvinimą; buvo 
betgi ir santūresnių, ar net ir prie
šingų nuomonių. Salio pažiūra 
tuo atžvilgiu buvo visai aiški! “Tai
gi lietuvinant mūsų pavardes, be 
jokio skrupulo galima vienu brūkiu 
nubraukti visas anas slaviškąsias 
priesagas. Juk, kaip matome, XVI 
amž. jos tebebuvo dar gana sveti
mos. [...] Taip pat tektų ir versti-

kumo” (Lietuvos Aidas, 1936, Nr. 
57, 59, 61), jis aštriai kirto Klai
pėdos laikraščio “Memeler Damp- 
fboot” išvedžiojimus, kad lietuviai 
Klaipėdos krašte lietuvinę vokiškas 
pavardes. Salys nurodė, kad kaip 
tik vokiečiai savaip iškrevezoję lie
tuviškas pavardes, pateikdamas pa
vyzdžius iš oficialaus surašymo me
džiagos: Jagstadt, Jagstat, Jagkstat 
(-Jakštaitis), Koegst (-Kėkštas), 
Jettkandt (-Gedkantas), Mattegat 
(-Motekaitis) ir t. t.

Ilgai neteko laukti, ir pavardėmis 
susirūpinta jau valstybinėje plot
mėje. 1937.XI.11 seimo posėdyje bu
vo svarstomas pavardžių įstatymas. 
Trumpai aprašydamas “Gimtojo
je Kalboje” (1937, Nr. 9) tą sef- 
mo posėdį, Salys neslėpė savo 
džiaugsmo dėl seimo palankumo 
pavardžių atlietuvinimui: “Projek
to referentas ats. Kviklys gražioje 
ir turiningoje kalboje nupasakojo 
mūsų pavardžių svetimėjimą ir ga
dinimą ir baigdamas pabrėžė: pa
vardžių atlietuvinimas didelė ne
priklausomosios Lietuvos dovana 
jos 20 metų nepriklausomybės su
kakčiai paminėti. Seimo pirminin
kas Gvildys savo rimta, o retoriš
kai tiesiog meistriška kalba atrėmė 
vad. ūkiškuosius sumetimus prieš 
pavardžių atlietuvinimą. Ūkišku 
mastu, sakė jis, toks dalykas ne- 
matuotinas, čia dera mūsų priežo
dis: geriau be dalies, negu be gar
bės. [...] Apskritai, atlietuvinimo 
idėjai pritarė visi kalbėjusieji atsto
vai. O pasisakyta plačiai, svarsty
mas truko ištisas 3 vai. Prataiklūs 
atstovo Merkio teisinio pobūdžio 
priekaištai nepajėgė seimo įtikinti 
įstatymo atidėtinumu. Ir balsuojant 
projektas 38 balsais pripažintas 
svarstytinu”.

Pavardžių įstatymas buvo sei
mo priimtas 1938.XII.6 ir prezi
dento paskelbtas “Vyriausybės Ži
niose” (1938.XII.23, Nr. 629). Įsta
tymas be kitko numatė:

14. Atitaisomos šios lietuvių pa
vardės: 1) turinčios slaviškas prie
sagas, 2) verstos j kitas kalbas ir 

3) iškreiptos svetimų kalbų įtaka.
15. Ištaisomos šios lietuviškos 

pavardės: 1) tarminės ir 2) nu- 
krypusios nuo bendrinės kalbos dės
nių.

17. Asmeniui, kurio pavardė ati- 
taisytina ar ištaisytina, vidaus pa
są ■ duodanti įstaiga siūlo pavardę 
iš Pavardžių Žodyno pagal patai
sytą lytį, atitinkančią jo pavardę.

28. Ligi išleidžiant Pavardžių 
Žodyną pavardės taisomos Vidaus 
Reikalų Ministro nurodymu.

Prie Pavardžių įstatymo parengi
mo buvo prisidėjęs ir Salys, kuris 
buvo Pavardžių komisijos (prie Vi
daus reikalų ministerijos) narys. Jis 
taip pat suredagavo ir Pavardžių 
žodyną, likusį rankraščiu, netrukus 
karo meto negandoms Lietuvą už
klupus.

Vieną labai žinomą lietuvišką 
pavardę betgi Salys ištaisė, nelauk
damas nė pavardžių žodyno išlei
dimo, nei net paties pavardžių įsta
tymo. Tiesa, jo nė nereikėjo, nes 
anos pavardės nešiotojas buvo jau 
prieš pusantro šimto metų miręs, 
tad ir jo sutikimo nebereikėjo atsi
klausti. Tai Donelaitis. Jis pats ano 
meto įpročiu buvo susilotyninęs sa
vo pavardę ir pasirašinėjo Donali- 
tius. Žinomasis kalbininkas A. 
Schleicheris, 1865 m. leisdamas jo 
raštų antrąjį (po Rėzos) leidimą, 
nusprendė, kad to lietuvių dainiaus 
pavardė turėjusi būti Duonelaitis, 
sudaryta iš žodžio duonelė, pana
šiai kaip Bumelaitis — burnelė, 
Galvelaitis — galvelė, ir t. t.

Nors 1909 m. leisdamas Done
laičio raštus, J. Šlapelis dar buvo 
suabejojęs (“Mūsų dainiaus pavar
dė greičiau bus buvusi Donelaitis, 
ne Duonelaitis”), betgi ir jis pats 
ir vėlesnieji rašė tik Duonelaitis. 
Tą pavardės formą ypač išpopulia
rino M. Biržiškos ir kitų autorių 
mokykliniai vadovėliai. Bet štai 
1935 m. “Archivum Philologicum” 
(V) paskelbė du straipsniukus: A. 
Janulaičio “Donelaitis ar Duonelai
tis” ir A. Salio “Dar dėl Donelai
čio pavardės”. Abu autoriai buvo 
už Donelaitį. Nulėmė, žinoma, Sa- 
.lio straipsnis, nes paremtas įtikina
mais kalbiniais argumentais. Anot 
Salio, toji pavardė kilusi ne iš žo
džio duonelė, o buvusi krikštavar- 
dinės kilmės. Pagrindinė lytis bu
vusi Donys, gudiškai Danis, o tai 
mažybinė Evdokimo vardo lytis.Tad 
linksmojon pusėn versdami, pasa
kytume, kad Donelaitis, tai Evdo- 
kimaitis. Beje, kai kam, o gal ir 
daug kam, tokie išvedžiojimai at
rodys nepatikimi, Betgi tokių “ne
patikimų” pavyzdžių yra tiek ir

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir T—• v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. teleef. WAlbrook 5-6076

REZID. TEL. 239-4088

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

S8O1 Vest 68rd Street 
Kampas 63-člos ir California 
Valandos pagal susitarimų: 

Pirmad . antrad. ketvirtad. nuo
8 Iki 7:80 vai. sakaro. 

šeštad. nuo 2 iki 1:80 vai. 
Trečlad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 478-4048
Rezid. <eL VVAlbrook 5-8048

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

mtrru ir slapumo taku 
CHIRURGIJA

TeL ~ 685-0588
*OX V AI .L E Y MEDICAL CENTE’

860 Summlt Street
VUmto 68 — Rllgin tUlmrt*

Skelbkitčs “Drauge”.

tiek. Štai Vaškys, Vaškaitis, Vaške
lis jau tokios, rodos, lietuviškos 
pavardės, o jos kilusios, kaip yra 
aiškinęs Salys, ne iš lietuviško vaš
ko, o tik iŠ gudiško krikštavardžio 
Vaško (su minkštuoju s, kuris lie
tuvių išvirto į š; tai mažybinė Iva
no forma, atseit Jonelis). Panašios 
krikštavardinės kilmės esančios da
bar visai sulietuvėjusios mūsų pa
vardės Jurkus, Mickus, Rimkus, 
Stankus, Šimkus, Venckus ir kt. Tai
gi toks Vaškaitis tikrai mūsiškai 
būtų buvęs Jonaitis.

Salys rekomendavo: “Schleiche
rio pramanytu Duonelaičiu turėtų 
ir literatūros istorikai nusikratyti”.

Cel. ofiso HE 4-5849 rez. Mu-2281

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.- 

2434 7lst Street
Vai.: pirm. Ketv 1 iki r oopie. 
*ntr., penkt * 5 treč <r 6ešt tt' 
mzltaruz

Or. An> Rudoko kabinetų pertai'

DR. EDMUND E. CIARo
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DR. A. JENKINS
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3844 West 63rd Street

V AL.: kasdien nuo 1—4 p. p ir 
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DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 48th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. ir 
šeštad. tik susitarus.

DR.TlG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimų 
Skambinti — 585-2525

Tel ofiso ir buto OLympic 2-415i
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-1 vai. Ir 4-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KbRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8825 West 58th Street 
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. U 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. •—8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU TR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue

Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
2 v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid. telef. — 239-2919

Pasinaudokite Draugi! “dassiiicd" skyriumi.

Ir tikrai nusikratė. Dabar visur li
teratūros istorijos knygų ir šiaip
jau spaudos puslapiuose tik Done
laitį tematysime. O vis dėlto, senieji, 
dar mokykloje pripratę prie Duone
laičio, tos pavardės lyg ir pasiilgs
ta. Juk dainiui, taip gražiai apra- 
šinėjusiam žemdirbius—būčus, ku
rių pagrindinis gyvenimo rūpestis 
ir visas ju nelengvo triūso tikslas 
buvo kasdieninė duona—duonelė, 
Duonelaičio pavardė, tegu ir sava
vališkai pramanyta, buvo kažkaip 
simboliškai prasminga. Kažin ką 
pasakytų patsai būrų dainius, jei 
taip būtų galimybė jo atsiklausti?

(Bus daugiau)

DR. NINA KRAUGEL -
KRIAUČELIONAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOr 
6132 S. Kedzie Avė 

rel. WA 5-2670, neatsiliepus skani 
blnt 471-0226 Valandos pagal sus 
tarimų.
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SPECIALYBE VIDAUS L1GO> 

2454 We»t 71st Street
(71s> ir Oampbell Avė. kampas;

Elrmad.., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo s vai. popiet Iki 7 vai. vak 
•Cetvirtad. Ir šeštad nuo 9 v. ryt 

Iki 11 vai. ryto tik susitarus
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Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
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DR. VYT. TAURAS
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DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Weat 71«t Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad 
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6648 South Albany Avenue

Va’.: pirm., antrd., ketv. 6—8 v«j 
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Prie čiurlionišku problemų sustojus (2)

Abstraktistas ar 
surrealizmo 
pirmtakas?

K. TOROMS KIS
’■ I

Nors ir prabėgomis apžvelgus 
laiką, kuriame M. K. Čiurlionis 
gimė,gyveno ir dirbo, tikiuosi bū
ti suprantamesnis ir pačioje 
problemoje, kurią M. K. Čiurlio
nis buvo užsimojęs spręsti. Kaip 
ankstesniais amžiais teologinės— 
filosofinės ir meninės idėjos ėjo 
iš pietų į šiaurę ir į vakarus, taip 
devynioliktame šimtmetyje, ypač 
jo antroje pusėje ir dvidešimtojo 
šimtmečio pradžioje jos pasišo
kinėdamos lėkė iš vakarų į rytus 
ir į pietus. M. K. Čiurlionis savo 
studijų metais lyg išėjo (pradžio
je j pietus, o po to ir j vaka
rus) tų naujų idėjų pasitikti 
(Varšuva, Leipcigas. Po to vėl 
Varšuva, Viena, Muenchenas, 
Praha, Dresdenas...). Tik šitaip 
subrendęs, jis sugrįžta į tėvynę 
ir pradeda dirbti. Neskaitant po
ros—trejų metų laisvų studijų 
Varšuvoje, jo intensyvus darbas 
tetruko vos penkerius metus 
(Druskininkai, Palanga, Vilnius, 
Peterburgas).

Nesu visai tikras, ką reikštų 
šiaip žmogaus gyvenime penkeri 
metai, bet dailininko gyvenime 
tai baisiai trumpas laikas. Mat, 
dailininkui visiškai intelektua
liai subręsti ir nugalėti (techniš
kai) naudojamą medžiagą trun
ka apie dešimtį, o dažnai ir dau
giau metų. Todėl visuose kraš
tuose, kur yra žinomos nuo am
žių nusistovėjusios meno tradici

jos, yra priimta nuomonė, jog 
geriausi dailininko metai yra nuo 
40 iki 70. Tai patvirtina istorija 
ir kūryba visų didžiųjų tapybos 
meno meistrų. Beveik pakaktų 
vienos rankos pirštų suskaičiuo
ti tik keletui fenomenų, kurie pa
siekė meno istorijoj garbę, nesu
laukę 40 metų (Rafaelis, Gior- 
gione, Van Gogh ir dar vienas 
kitas). Žinoma, neįmanoma at
sakyti į klausimą, ką būtų jie dar 
padarę, jeigu būtų ilgiau gyvenę?

Mūsų M. K Čiurlionis kaip tik 
ir įeina į skaičių per anksti miru
siųjų. Jo ankstyva mirtis mus ir 
palieka už geležinių durų, kur 
nei pro rakto skylutę nebegalima 
įžiūrėti, kas toliau galėjo dary
tis... Jo pasirinktas kelias yra pil
nas pavojų. Bijau būti klaidingu 
pranašu, sakydamas, kad mes jo 
niekada galutinai ir nesuprasime, 
nes teoretiškai ten yra daugiau 
tikėjimo negu grynosios tapybos. 
Jau Benoif(dar prieš M. K. Čiur
lionio mirtį) vienu atveju yra 
pasisakęs, kad labai daug “šne
kėjimo” yra M. K. Čiurlionio dar
buos, tuo tarpu kai iš tapybos 
“dabar ko kito reikalaujama”. 
Deja, kaip jau minėjau, penkeri 
ar net septyneri metai dailininko 
darbe yra baisiai mažas laikas, 
ir todėl... daug kas dovanojama, 
kaip piešimo klaidos et cetera. 
(Jos dovanojamos ir Gauguinui

M. K. Čiurlionis Demonas

ir Van Goghui ir kitiems per 
anksti mirusiems).

Bet mane domina M. K. Čiur
lionio darbuose kitos problemos!

Nežiūrint to, kad M. K. Čiur
lionis yra reto iškalbingumo fe
nomenas ir įgimtas talentas 
(kiek tai liečia komponavimą ir 
mistinį pojūtį), ar M. K. Čiurlio
nį iš tikrųjų būtų galima skirti 
prie abstraktistų pirmūnų, ir ar 
praktiškai įmanomas tapybos ir 
muzikos sujungimas? Ir... kuriam 
moderniojo meno išsišakojimui 
M. K. Čiurlionis iš tikrųjų pri
skirtinas?

Jau anksčiau, rašydamas, apie 
“M. K. Čiurlionio laiką”, sumi
nėjau visą eilę modernistinių atsi
šakojimų ir visą eilę M. K. Čiur
lionio laikininkų vardų, kurie 
dalyvavo naujų problemų tapy
boj ieškojime ir jų formavime. 
Analizuojant M. K. Čiurlionio pa
likimą, nėra jokių abejonių, kad 
jisai buvo entuziastingas naujo
vių šalininkas, ta idėja tiesiog

gyveno. Be abejo, Leipzige tų 
naujovių rado daugiau negu 
Varšuvoje. Dar daugiau jų buvo 
Muenchene ir Berlyne: daugiau 
negu Vienoje. Taigi ne dėl ko 
kito jis gauna Volmanų paramą, 
ir apvažiuoja (1907) Vieną, Mu- 
encheną, Prahą ir Dresdeną.

Viena tik man neaišku, kodėl 
M. K. Čiurlionis nebaigė nuva
žiuoti iki Paryžiaus —visų tuo
laikinių naujumų lopšio? Dėl 
to tektų manyti, kad M. K. Čiur
lionis buvo persiėmęs daugiau se- 
cesionistinėmis negu grynojo im
presionizmo idėjomis. Toks fak
tas taipgi rodytų, kad to laiko 
Lenkijoj ir (dalinai) Rusijoj do
minavo secesionistai. Dargi dau
giau! M. K. Čiurlionis laike tos 
kelionės mini Boeckliną ir Stuc- 
ką. O kas gi tiedu tokie?!

D. L. Dumond “The Secesion 
Muvement 1860—1931” sako, 
kad Boecklinas, Stuckas, Trueb- 
neris ir Uhde 1892 suformuoja 

i Muenchene secesionistus, kurie 

yra daugiau “socialinio natūra
lizmo simbolistai”. 1897 metais 
Gustav Klimt ima vadovauti Vie
nos secesionistų grupei, kuri dau
giau propagavo Seurat ir neoim- 
presionistines idėjas (Be abejo, su 
simbolizmo priedu). 1905 Viena 
atskyla. 1899 metais Berlynas ap
jungia savo grupę daugiau imp
resionistiniais pagrindais. 1910 ir 
Berlynas skyla: Nolde su Peehs- 
tein ima vadovauti “Neue Sezes- 
sion” ir pasivadina ekspresionis
tais.

Paryžiuje 1900 paskelbiamas 
Fauvizmas, o 1910 ir Kubizmas: 
dvi pagrindinės srovės, pastūmu- 
sios naująją meno mokyklą iki 
abstrakto:

1911 metais Muenchene atida
roma pirmoji (Mėlynojo Raite
lio) abstraktistų paroda... 1911 
metais miršta M. K Čiurlionis... 
1925 Andre Breton paskelbia 
surrealistų manifestą.

Cezanne jau šaukė dailininkus 
supaprastinti gamtą dar keletą

Namai priemiesty
ALOYZAS BARONAS

OBELĖLE

Kasmet, pavasariui atėjus,
Apsipili rusvais žiedais,
Ir širdį vėlei čia paliečia vėjas,
Kaip ir vaikystėje kadais.

Kada basom, suskilusiom kojelėm 
Išbėgdavai ganyklų takeliu. ' 
Ir pajunti kaip rasos kojas gelia, 
Žygiuojant kietu ir lygiu keliu.

V ARTELIA I

Ir čia taip pat žali, maži varteliai, 
Kaip ten anoj, žalioj, tėvų sodyboj. 
Ir čia žolė gležna, mažytė želia. 
Ir žvaigždės viršum medžių kybo.

Tik netoliese pastatai, kaip šmėklos guli. 
Liejyklos plieno, aliuminl jans ir vario, 
Vartelių neužversi, kai didžiuliai
Debesys mirštančių plieno žvaigždelių paberia,

AGUONA

Ji šoktelia, kaip didelė liepsna, 
Tarpe vešliai sužėlusių balandų, 
Ir užgirsti, kaip lyriška daina 
Viršum senų, žalių sodybų skrenda.

O riša baigia plaut dienų lietus 
Ir užveria vartus visom viltim. 
Ir apgailėsi mus ir mūs metus 
Savo mažytėm, išverktom akim.

metų prieš fauvistus ir kuhistus 
Iš jo ir Seurat šios dvi šakos ir 
išauga. Taigi daugelis fauvistų ir 
“naujųjų secesionistų” 1907 me
tais, kada M. K. Čiurlionis važi
nėja po Vidurio Europą, jau turi 
gana daug “suprastintos” gamtos 
savo drobėse. Jų turi ir Gustav 
Klimt Vienoje, Vrubelis Rusijo
je; taipgi Javlenskis ir Kandins
kis, kuriedu atvyko i Muenche- 
ną dar neprasidėjus XX šimtme
čiui, ten gilino savo meną, o po 
to greitai ir aktyviai reiškėsi tarp 
vokiečių ekspresionistų. Taigi...

Visa tai turint prieš akis, aš 
■nerandu pas M. K. Čiurlionį dau
giau abstraktinių elementų, kaip 
pas čia suminėtus: ypač pas kai 
kuriuos Paryžiaus fauvistus,kaip: 
Matisse, Braque, Otto Friesz, 
Marąuet ir Derain (Turiu min
tyje jų drobes, tapytas 1901— 
1907 metais).

Taigi, žiūrėkime, kad nesu
kluptume, pradėję M. K Čiurlio
nį piršti pasauliui kaip “abstrak
tizmo pirmūną”? Mano many-

(Nukelta j 4 pusi.)

Toks tai gyvenimas žmogaus
Iš rinkinio "Pašiurpo mano velnias"

LIUDAS DOVYDĖNAS

(Tęsinys iš pereito n-rio)
Daug metų mūsų galiniam kambaryje 

stovi Trakimui lova. Juk jis mums ir giminė. 
Kartais ateina, pasėdi ant lovos kraštelio ir 
man sakys: “Tu, Veronika, manęs neapgau
dinėk per akis. Kur tau pradžioje mėnesio 
padėjau dešimkę, jau seniai tu ir antrą pri
dėjai”. “Toks, tai gyvenimas žmogaus”, pasa
kysiu.

Nežinau kiek metų atgalios Trakimas at
sisakė Piter. “Petras aš esu, Veronika,Petras”. 
Ir ėmė kalbėti savo parapijos žodžiais. Labai 
pasikeitė, pervirtęs septyniasdešimtąją. Kartą 
jis mane klausia: “Ar tu dar atsimeni unt 
kolno karklai siūbavo, pakalnaj undo liūlia
vo”? Net nusijuokiau, toks jau ir klausimas. 
“Gerai, kad atsimeni. O aš matau. Regėti 
regiu, matau. Tu tu žiūrėk, Veronika: kai 
vėjelis žvilgančius iš apačios karklo lapus siū
buoja, o tin pakalnaj, pagal Rutkūno pirtų 
prūdely, undo liūliuoja. Tik regėk, Veronika. 
Ten dabar aš visas. Čia tik kiauri puspadžiai 
ir pamūras su šunimis, Suprask, Veronika”. 
Veronika pasimuisto, pečiu trukteli. Gal jai 
ne lengva tai suprasti. — Gal jis ten su savo 
regėjimais. Ir aš, kaip atgal atgrįžtas arklys, 
vis tenai ir tenai. Regis, aš čia kaip per kokį 
kermošių. Pravažiavau, visokių raštų pake
lėse pramirgėjo... maniškio kruvina kepurė, 
rūko lustai iš pakalnės aukštyn... Vaikai si
joną įsikibę...

— Grįžęs iš parko, jau geram vidurdieny, 
mano sūnus sukrito ant pirmos kėdės ir susi

ėmė galvą. Po kiek laiko, jau pypkės atsirū- 
kęs, jis ims ir sakys, “Mūsų visas miestas pa
sidarė per vieną naktį biednesnis”. Ir jis pa
sakė, vadinasi, radęs ant skuduro ir laikraš
čio gabalo gulintį už generolo Granto papė
dės. Ten, taip sakyt, Trakimo ir būta nakti
gultui. Ir popierinis maišelis su paukščių le
salu. Ir daktarą pakvietė, ir norėjo vežti pas 
Pustelnick. Jau iš kiemo išsukęs, kai atsimi
nęs Trakimo ne kartą sakyta, “Arkliuku, 
margu kad nuvežtų atšlaitėn”. Arkliuko se
niai nebėra, kaip ir Gabrieliaus Kossik, tiek ir 
tiek angliakasių nuvežusio j šlaitus.

Veronika, apsidairiusi sode, ilgai trina 
šiurkščius delnus. Gal būt, naktis vėsina ran
kas. Patylėms, atsidusdama susilaikant:

— Čia mano rankomis iščiupinėta. Pasaky
si —žmogus netikės, o teisybė už Striūną tie
sesnė, kai pasakysiu, jog šitie namai, tie, va 
mirusieji, man ir šeimyną kaip ant pečių iš
nešė.

Iš vidaus retkarčiais suskamba stiklai, vars
tomos Thomas Hali durys. Geležim tarškė
damas, stotyje sustaugęs ratais, nutyla trauki
nys. Tai iš Chicagos.

Ji nusijuokia, savyje. Omai rankomis užsi
dengia, sakytum sulaikydama ištrūkusį:

— Va, mat, girdi Thomas Hali, kaip va
dinau Tomgalyje stiklus dėlioja, vaišės bus. 
Kas bus iki ryto, galės ir gerti ir valgyti. Sa
kysi, kogi ta Veronika Rapalionienė krizena. 
Dėjosi, kai dar senelis Gabrielius man dažnai 

duodavo išvalyti tą katiloką. Ponišką, taigi. 
Ir vis neužmiršdavo perspėti, idant aš per 
daug ant katiloko nespiaudyčiau. Žmogysta! 
Nieko kito neišraitysi, jeigu tegali tiesiai ant 

-jo paspiaudžius su sijono padalka nušluostyti.
Ir vėl ji bando sulaikyti juoką tarp lūpų, 

delnus ant vienas kito sudėjus.
— Tu, žmogeli, jo neatsimeni. Ak, kągi aš 

čia paistau, juk tavęs nebuvo tada ir karkly
ne, ten, mūsų Lietuvoje. Gabrielius Kossikas 
mėgdavo išgerti, bet jo žmona jį laikė kaip 
ant pavadžio. Jo Janetta buvo kietų rankų ir 
dolerį pagaudavo, nors tasai turėtų ir labai 
trumpą uodegėlę. Tai ji, misis Janetta, atsky
rė bufetą Tomgalyje nuo valgyklos aksomu.
—Tai, va, pats Gabrielius Kossik sako, tu, 

Veronika, pasislėpk po bufetu. Tuo metu lai
dojo, regis iš paliokų, tokį Cerneckį. Daug 
giminių prisirinko. Sako Gabrielius, girdi, 
tu patūnok, jeigu kas įsimes už bufeto — tai 
griebk už blauzdų. Gerai. Aš ten, sau, ant 
tokios dėžės atsisėdau, kiek čia manęs — iš
sitenku. Tik du maži žiburėliai apšviečia bon- 
kas, kaip mergaites su sijonėliais visokio gy
mio. Galvos aš nemačiau, tik kojas įėjusio. 
Tai aš ir sugriebiau už bato... kad suriks — 
nugi paties Gabrieliaus balsu. Ir ims spiau- 
dytis, girdi, taip išgąsdinusi. Aš jam pakar
tojau jo pasakymą. Tai jis ir sako. “Tai mano 
galva! Senatvėje, visai iškvaršo”... “Ir prašė 
nieko Janettai nesakyti. Mat, jis žmonai vis 
tikindavo, kad nemačiomis nabašninką at
lankiusieji atlenda į Tomgalį ir stačiai iš 
bonkos... Veronika atsidūnsta, kaip įkalnį nu
galėjusi.

— Nepatikėsi, nuo to sugriebimo už aulo, 
man Gabrielius pasidarė žmoniškesnis. Aš 
darbu niekad nesiskundžiau, bet, va, rankos 
neištesėdavo. Būdavo išplauni, išklupinėji, 
vaksais ištepi vienuolika kambarių. Tai — 
nieko. Bet po to eidavau rūsį. Tada jokių ten 
mašinų nebuvo, rankomis būdavo plauni, 
trinki, visokiais muilais, miltais. Rankos pir
miau išpursta, o vėliau -ima luptis oda, verčia

si pūslės. Kaip ir visi, pradėdavau darbus nuo 
ryto penkių iki vakaro šešių. Kartais, jeigu 
negyvėlis, tai ir rki vėlumos. Janetta visos gi
minės sutempdavo krūvas drabužių, įsisodi
nusi vežimėlin nuveždavo pas dukteris, vai
kais apsikrovusias. Va, tasai, advokatas, Ja- 
nette žentas, tada vadinom lojeriu, labai iš
reikalaudavo, jam kad nė dulkelės. Bet po to 
sugriebimo už aulo Gabrielius pamažu ėmė 
mane palaikyti. Čia jis kartais kokių kruopų, 
čia kokį drabužį, girdi, vaikams parnešk. Bet, 
va, nebuvo širdyje ramu. Mat, jo žmona vis 
įtardavo jį ten, už aksomo, slapčia nugeriant. 
Janette net ant bonkų žiurstelių pažymėda
vo nugėrimą. Tai aš turėdavau meluoti, kad 
tokio ir tokio pagrabo metu, neatpažintas, kai 
ten buvo užsiėmę negyvėliu. Kokių tik šu
nybių per gyvenimą tu žmogau nepridirbi! 
Susikimšusi megztinį, ji pasikiša rankas po 
pažastimis. Gal būt, vėsa. Ne, tokia naktis 
iš naktų, nežinai, kiek dar jų liko, sėdėk ir at- 
sidusk. — Juk einu per devintąją. Gal ir ne
toli šimto. Nėra, matai, tikrų užrašymų, sako, 
gimusi aš Lydžiūnų dvare, keturiolikta šei
moje. Matyt, Dievui nusibodo Damušio vai
kus skaityti. Negudriai aš iš tėvų žemės pa
kilau. Buvau aš jauna, velnių prikišta ligi 
pažastų. Jau piemenaudama ėmiau rinkti po 
kapeiką, mat, baisiai troškau gabaliuko že
mės. Tėvas, amžinas dvaro kumetis, džiauda
mas autus, atsidus visais plaučiais ir sakys, 
“Nors autus ant savos pasidžiauti”. “Aš net 
kunigui, — mat piemenė, — kai neturėjau 
doro grieko, nudžiugusi pasisakiau renkanti 
pinigus. “Lokamstva, griekas naididžiausias. 
Susivaidyk! Panelės Švenčiausios pakojuje yra 
škarbonkė, įmesk ten —sutramdyk velnio 
pagundą”. Kartą įmečiau. O veik dvi dienas 
gražiausi, įmetusi dvi kapeikas. Pinigo rin
kimu velnias taip apsėdo! Jau buvau septy
niolikos metų, ir kai Petkevičiokas vedė Se- 
dytę, ūkininko dukterį... verkiau. Be ašarų 
verkiau, net viduriai susilaikė, atsiprašant 
Kelionei užteko, tai ir sugniaužiau kumštį — 

važiuosiu į Ameriką! Rinksiu pinigus, danti
mis kalendama, po to —grįšiu. Pirksiu že
mės daugiau nei Sedys. Ir aš pati vyrą rink
siuos. Ar ne paleistuvystė, va, pasakysi.

— Bet kitaip popierėliai susiklojo čia. Bala 
žino, visai ne taip. Kai man kada būdavo la
bai jau aitru ant širdies, savo sūnui apsaky
davau. O jis — “Nors tai jau sakei, mama, 
bet kartok. Kartok, nes tokia visų ateivių da
lia. Akmenis reikėtų prakalbinti, tegu ir jie 
apsakinėja.” Klausi, kuriais perteliuskavau 
vandenis? Ar aš žinau. Tai dar prieš japonų 
—ruskių karą. Net pamanau, kol jūs čia, vo
kiečių ir tų baisių raudonųjų nebuvot išguiti, 
tai mes karą vadinom armabilu. Ak, nors ga- 
lugaliuose išmoksiu žmoniškai liežuviu. Tai 
jūs, va, atvežėt žodžius: švarus, gyvata, auka, 
vilionės. Tokie žodžiai! Ir sekmadienis ir ant
radienis, ir penktadienis. Iš pradžių kažin kas 
lyg ir ne taip atrodė. Greit .persiimi. Tu ne
tikėsi, aš gi, dvyloji neraliuota, gal tik koks 
penketas šviesių metelių pralėkė, kai mano 
sūnus Rapolas prisodino mane skaitymui, ra
šymui. Iš rašto ne kas — nagai jau per daug 
nuskalbti. Skaityti —išmokau. Paduok da
bar ką nori, kremtu kaip senelis bedantis rie
šutus. Na, bet gi palauk, apie dėjimąsi čio
nai buvau pradėjus. Ne galva, o rėtis. Ji pa
tyli. Prieš akis prasiskyrusiais pirštais pave- 
džioja. — Matai, kartais vakare ima rodytis 
daugiau negu pehki. Tada turiu pailsėti.

— Atvedė mane ant virvutės. Taip taip, 
tu nesijuok. Najorke, taip sakyt, Najorke iš-’ 
lipau vos gyva iš laivo. Septyniolika dienų 
teliūskavo. Žmogus negali pagal savo vyžas 
urėdui batus siūti; jeigu jau septyniolika, tai 
tegu bus. Bet kad valgyti tai jau — tošė 
ne valgymas. Duona tokia supuolusi, bet ir 
tos ant galo liežuvio užmestinai. Dar silkę 
duoda, o vandens vos keletą lašų. Sėdi būda-. 
vo, viršuj laivo, siūbuoja tave, o tu žiūri į 
vandenį ir —troškuliu vaduojies. Tiek van-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Toks tai gyvenimas žmogaus
(Atkelta iš 3 psl.) 

densl Ir ima akyse viskas rodytis. Vakare, kar
tą, sėdžiu ant laivo, taip noris gerti, nors ply
ta širdį prispausk. Saulė leidžiasi toli, o ban
gos be jokio nuovargio į laivą ir tave puola 
ir puola. Ir matau — nugi Rūšėno banda... 
atsiūbuoja. Ir margoji vagilka, ir bulius Treis- 
kus, visada viskam greitas. Iš paskos pilkų 
avių gal kelios dešimtys. Ir tiesiai į mane. Aš 
surikau, rodos, rankas iškėliau... Atgaivino 
vandeniu. Su manim siūbavusi Adelė Varna- 
giryčia, pasakojo, kad jau ir man, kaip Valiu
lio Eugenijui, buvo gatavi pririšti geležgalį 
po kaklu.

— Nakčia išėjom į Skrantus. Trisdešimt 
septyni. Mes tik dvi mergšės. Padavė virvę 
į rankas, sako, nepaleiskit. Per naktį ne ką 
nUknapsėjom. Viens kitam lipam ant kulnų, 
baramės. Bet argi to nežinai? Bet Skrantų 
nepasiekėm, labai jau sunykom. Pasukom į 
Šenadory. Ten aš jokio giminės, pažįstamo. 
'Bet tuoj mane priėmė tokia ponia Gulubovs- 
ka. Aš, mat, lenkiškai graibiausi. Ji, ta Go- 
lubovska, didelį namą — saliūną laikė. Buvo 
tpn ir kambarių, kur grūdosi lyg piestoje jau
ni vyrai —maineriai.

Ji lyg ko susimąstė. Pamojavo prieš akis 
penkiais pirštais. Siaurės danguje nukrito 
žvaigždė, akimirkai ugnimi perplaudama 
skaidrų dangų. Iš Tomgalio kilo garsų miši
nys. Ten, manytina, vaišinosi. Ar ji klausėsi 
garsų, ar ją pertraukė žvaigždės kritimas.

— Man leųda visokių kvailysčių, kartais 
tarytum galvą derėtų lanku suveržti, kaip 
kokia alaus bačkelė. Aš vis manau, kur yra 
mano žvaigždė. Sako, mirštančiojo ir žvaigž
dė nupuola. Ir lenda man mintis galvon: kur 
maniškė? Ar ji ten, viršum Garstupio kalne
lio žiba vis tokia pat, skaidri lyg ašara, ar ji 
atsekė mane čionai, viršum kaminų, padūma
vusio dangaus? Nuo Kalpokiškio buvo čia 
toks Šapoga Jeronimas. Visokių niekų maišas. 
Jam ten, Marvino skylėje — breikeryje bosas 
dėl kažko anglies gabalu galvą. Lyg ir pa
kvaišo, bet vėliau — atsigavo. Jis, kągi, vargo 
pelę, nęgi išdrįs prieš galybę — bosą. Dak
taras sužinojo. Advokatą surado. Teismas. Gal 
būt, pirmas toks nutikimas šioje žemėje. Ir 
bosą perkėlė į kitą vietą. O juk buvo tikras 
airišis. Ir Jeronimui priteisė iki gyvos galvos 
po 22 doleriu kas mėnesį. Tai, va, tas Jero
nimas ir vaikščioja, nesgi anais laikais 22 do
leriai buvo didelis pinigas. Tai jis kartą ir 
klaus mane, “Veronika, sakyk, ar mano ange
las sargas liko Kalpokiškyje ar atplaukė?” 
Tada man juokas, buvo tikras juokas, o da
bar ir aš klausiu save pačią. Žiūrėk, aš vėl 
nuklydau. Apie kągi aš? Aa, va, aš jau pas 
Golubovską. Buvau aš žalia kaip ankštis, 
žmonės geri, aš jiems irgi tokia. Darbuojuosi 
aš po burdingierių kertes, darbo nedaug, du 
doleriu per savaitę pažadėjo (taigi — keturi 
rubliai!) ir patalas ir valgymas. Tik aš ne
supratau, ką reiškė Golubovskos pasakymas, 
“dlia pečenki”—ką užsidirbsi, tai bus tavo...

Po tylos.
— Ta “pečenki” greit parodė ragus. Kai 

jau aš atsigavau, jau man ir linksma, net 
niūniuoti išdrįsau; veidas, būdavo, nukaista, 
kai tie burdingieriai mane giria. Čia toks Sta- 
sek Volčinski man saldainių siūlo, čia tas nuo 
Vilniaus lietuviu dėdamasis, vardu Vladisla- 
vas, lenkiškai mane giria. Jau jis plaštakų į 
minkštimą, jau jis vakare sutikęs taikosi į 
glėbį. Tai dar nieko. Bet pradėjo ateiti sveti
mi, išsigėrę apačioje. Lipa, būdavo, į viršų 
ir ten miega. Kartais ne vienas. Vienas iš 
tokių, jau žmogus-metuose, ir geru muilu kve
pia, ir rankos minkštos. Tai jis atėjo į viršų 
ir mane pašaukė. Aš, netašyta, — einu. Gal 
jam, sakau, alaus ir valgio kokio. Jis gi—už
sirakina iš vidaus ir liepia gulti į lovą. Kalba 
gražiai lietuviškai. Aš matau, kad ne geroji, 
tai grafiną su vandeniu laikau prieš save ir 
sakau, nelįsk! Dreba širdis, savo balso ne
pažįstu, bet aš ant savo. O jis ir šiaip ir taip, 
lyg juokais. Galop. — Ką tu čia, varle, aš 
už tave sumokėjau penkis kvoterius! Jeigu ge
rai, tai ir tau penkis —pečenkai, “aš neno
riu už dyką!” Ir puolė jis mane visu glėbiu. 
O aš — grafinu. Pasiutusi buvau, nugi ga
lėjau ir akis stiklais išgrūsti. Aš rėkiu, jis rė
kia. Ir Golu'bovska, ir kiti subėgo. Jis kaip 
meitėlis kruvinas, aš ir krauju aptaškyta. 
Rankoj vis dar laikau grafino kaklą. Pasibai
gė. Jgrasino niekam nesakyti. Už tris savaites 
sumokėjo šešis dolerius. Vakare pats jos vyras 
pora arklių atvežė į Skrantus, pas Stiklius. Jie 
buvo nuo mūsų krašto.

Mus šaukia į vidų. Pravėrus duris, sklinda

geros kavos kvapas, virsta pro duris garsios, 
traškios kalbos.

— Nu, tai, va, baigsiu. Štai kas man širdį 
uždegė. Važiuojant į Scrantus, kelionė buvo 
ilga, gal bent septynias, astuonias valandas. 
Man regis, Golubovskos vyras nenorėjo mane 
vieną paleisti. Aš dar visa degiau, taip sakyt. 
Kelionėje atsiminiau motinos žodžius, mane 
išleidžiant. Mūsų namuose viens kitam ne
daug kalbėjom. Ir meilų žodį sunkiai ritinom. 
Mama nutaikė, kai aš kieme visam kubile 
kojas mazgojausi, tai ji ir sako, “Kitur bus 
kitaip”. Ir tyli. Ir aš tyliu. Ašara man jau 
prie pat vartų, kaip sakydavo mama. “Gy
venk, dukra, taip, kad nesisarmatytum vaka
rykščio”. Ir lyg kalba užlūžo. Ji su šakele 
diemedžio, kurią ant pirštų suka į žemę žiū
rėdama. O aš iš kubilo, pasilenkusi, užmetu 
akį ant mamos ir matau, kaip ji pasimetusi. 
Jos rankos dreba ir diemedžio šakele rišamos. 
Ji basa, kojos suplaišėję, nykščiai atsiskyrę, 
krūtinė įkritusi, per lininę suknelę kilnojasi. 
Taip dabar viską matau, ką tu pasakysi. Ir ji 
vėl kažin ką nori sakyti. “Nubrauk uodą nuo 
kaklo, Veronika”. Ir tas uodas, kągi, tegu jis 
ten, bet ausis pagavo Veronika. Man regis, 
tik tada aš sužinojau savo vardą. “Tai tuoj 
atvažiuos Skruodys, pavėžės...” Ji, mama, lyg 
atsiprašydama, savo kietas suplaišėjusias ran
kas pašluosto į suknelės šonus, bailiai taip 
prieina prie kubilo ir greit man pabučiuoja 
kažin kur, prie ausies: “Sudiev,... sudiev ma
no...” Ir pritrūko garso. Aš atsistojau kubile, 
tokia lyg nedamušta, žiūriu į ją, mamą... ir 
nežinau, ar lipti iš kubilo ant kiemo žemės, 
ar kaip čia. “Sudiev, mama”. Tada ji sustojo, 
atsigrįžo ir lyg seniai sudėliotą, lauktą — iš
bėrė. “Mylėk žmones. Mylėk visus. Užvis la
biau, laikykis su saviškiais”. Tada aš nežino
jau, kad aš jos daugiau jau nematysiu. Dar 
kas, šitai tik dabar, kai mano sūnaus žodžiu 
ir darbų aš išvyniojau kaip iš kamuolio... 
“laikykis su saviškiais”. Ale jau einam.

Ji kairiu pačiu pasinešusi, sulenkta naštų 
nuskubėjo. Ji, gal būt, slėpė akis. Prie pat 
durų, man regėjosi, ji kita ranka perbraukė 
per skruostą. Vieną ir antrą.

Didžiojoj salėj, Tomgalyje, buvo atskleista 
aksominė uždanga, Ten pats Joe Kossik, pra
plikęs, vienuolio vaanikėliu apie ausis, spin
dįs tepaluotais plaukais, visiems apsukriai, 
mokančiai šypsodamas patarnavo. Veronika 
privedė mane prie Flee-Filiominos, a ukštos, 
krūtiningos šviesiaplaukės. Blondinė tuojau 
atsiprašė primiršusi lietuviškai, bet tai buvo 
tuščias pasigyrimas, — ji kalbėjo gražiai ir 
tiksliai. Tuoj pridūrė, kad tai nuopelnas Ve
ronikos, ypač jos sūnaus Rapolo. Las Vegas — 
pasaulio kalbų babilonas, bet lietuviškai, 
ačiū Dievui, retkarčiais išgirstanti. Las Ve
gas, tai pekla, pridengta popieriniais rojaus 
paveikslais.

— Ir tu, Filiomina, toje pekloje. Grįžtum 
čia.

— Grįžau, bet... — ji mostelėjo ranka į ki
tas duris, kur jos tėvas jau gėlėse skendo. Ma
tėm, taigi, Filiominai atsiradus, net du gėli
ninkų vežimus.

Atrodė, lyg drėgmė sužibo Filiominos su
maniai išdažytuose vokų kampučiuose. Mes 
pasitraukėm. Filiomina buvo griūte užgriūta. 
Visko klausinėjo, užjautė vis nauji, nematy
ti veidai. Jie tikino buvę geri Piter draugai, 
ir labai nuliūdę netekę Piter. Atėję per dvejas 
duris netrukus gailautojai eilute rūpestingai 
rikiavosi prie bufeto. Atskirai nuo lentynų 
miško ant bufeto stovėjo rikiuotė Four Roses, 
Canadian Club, Seven Crovvn ir visokių spal
vų ir visaip nužymėtų. Tai gausiai plovė liū
desį, kurio buvo nedaug.

— Čia visokie kiaulės, pažįstu juos, viliojo 
iš Piter skatiką, kai jis vėliau — buvo nema
tomas. Gal jis ir pats tai nutuokė, nes vis 
eina būdavo, vienas, visiems kelią duodamas, 
vis toks lyg svetimas viskam.

— Gal ir mes čia tokie pat?
— Jau tu nesakyk, — ji sustabdė už ran

kovės einat pro duris į gėlių kambarį. — Man 
Petras akis pravėrė. Jeigu mano sūnus dabar 
dėl mūsiškių ir gula ir kelia, tai pasidėkavoti 
turiu Trakimui. Sėskim čia. Čia dar yra vazo
nų, kuriuos savo rankom ne kartą nučiupi- 
nėjau. Va, matai, šitas kaktusas, aš jį išaugi
nau. turi metų, padla. Čia, senelis Gabrielius, 
kai per daug bonkų pakilodavo, ateidavo ir 
užmigdavo. Kvietkai, girdit, svaiginę. Net 
vargus užmiršti. Palauk, apie ką aš čia?

(Bus daugiau)

Abstraktistas ar 
surrealizmo 
pirmtakas?

(Atkelta iš 3 pušį.)

mu, M. K. Čiurlionis buvo tiek 
pažangus, kad jis pajėgė šitoje 
vietoj bėgti, sakyčiau beveik pa
raleliai: taigi jis' buvo tik savo 
laiko laike.

Bet, va, yra kitas moderniojo 
meno (daugiau tapybos) atsiša
kojimas, kur M. K. Čiurlioniu kur 
kas geriau sutelpa:

— Surrealizmas!
J surrealizmą M. K. Čiurlionis 

ne vien tinkamiausiai sutilptų, 
bet ir būtų tikras jo pirmtakas, 
net dvidešimčia metų pasirodęs 
pirmiau už surrealistus. Mat, sa
vo esmėje M. K. Čiurlionis yra 
daugiau negu paprastas simbolis
tas: jis gyvena pasakos, sapno, 
mistinės poezijos pasaulyje. Be
noit šitoje vietoje teisingai įžvel
gė, pavadindamas M. K. Čiurlio
nio meną “tikėjimu”, “kosmine 
religija”. Nors pats Benoit nero
do didelio optimizmo Peterbur
go parodose dėl tų “kosminių” 
dailininkų, bet M. K. Čiurlionį jis 
toje grupėje išskiria, pasisakyda
mas, kad “Čiurlionis galėtų būti 
didėliu dailininku”, ir, jeigu Be
noit būtų turtingas, jis Čiurlio
niui padėtų.

Bet Benoit kalba čia apie sim
bolistus ir “kosminius dailinin
kus”.

Surrealizmas Benoit dar neži
nomas (Surrealizmas susifor
muoja tik 1924—25 metais, o 
Benoit kalbėjo apie M. K. Čiur
lionį 1909—‘1912 metais).

Surrealistų “manifesto” dog
mą, kad “realybės absoliutą su
daro sapno ir realybės susijungi
mas”, mes kaip tik daugiausia ir 
randame M. K. Čiurlionio kūry
boj. Kas gi čia kitas, jeigu ne pa
saka, nes sapnas, ne jo surrealis- 
tinė vizija į kitą pasaulį, geresnį, 
gražesnį negu mūsiškis? Bet į jį 
nueiti kažkoks negerumas ar li
kimas trukdo (paukštis,- žuvis, 
žaltys, demonas, juodas karalius 
“Rexse”).

— “Simbolizmas”! — šauksi
te.

— Taigi, kad surrealizmas ir 
yra pilnas simbolių — būtų ma
no atsakymas.

Pats surrealismas, kaip toks, 
dalijasi, kol kas, į du pagrindi
nius išsišakojimus: Juan Miro ir 
Salvador Dali. Jeigu Miro surre
alizmą pavadintume abstrak- 
čiuoju, tai Dalio būtų realistinis. 
M. K. Čiurlionis tame išsišakoji
me galėtų būti trečiąja surrealiz
mo šaka: kosminis surrealistas. 
Miro tie sapnuojantieji objektai, 
paversti plokštumomis ir išdėsty
ti drobės plokštumoje dažniausiai 
be jokios forminės ar giluminės 
perspektyvos. Dali traktuoja gy
vą ir negyvą objektą realistiniai, 
taip pat realistiniai jį sudarky
damas, kad iš to gautųsi to sap
no košmarinė mistika. Dargi jis 
savo daiktus ir gyvus sutvėrimus 
patalpina rafaelitinio skonio pei
zaže, nes tokia nuotolinga pers
pektyva dar labiau sukošmarina 
jo surrealistinį “sapną”. M. K. 
Čiurlionis savo gyvą ir negyvą 
objektą supaprastina beveik iki 
ribos, beveik paversdamas jį sim
boliu, ir patalpina erdvėje (“Kos
inuse”), tuo savo “surrealistinį 
sapną” paversdamas lyg pasaka. 
Taigi...

— Kodėl tik dvi surrealizmo 
šakos, o ne trys?! Ir tuo labiau, 
nes ten būtų pati tikriausia ir, 
gal būt, pati sėkmingiausia M. 
K. Čiurlionio vieta.

Palieka dar vienas sunkiai 
nagrinėjimas ir dar sunkiau atsa
komas klausimas:

— Ar M. K. Čiurlionis tikrai

norėjo išsakyti muziką vaizdinė
mis priemonėmis?

Manyčiau, kad taip! Mat, to
kiai prielaidai yra dokumentuo
tų teigimų. Bostoniškės Lietuvių 
Enciklopedijos IV tome sakoma, 
kad “jis tapybos su muzika sin
tezės nesiekė”... (?) Kuo toks tei
gimas galėtų būti įrodytas? Prie
šingai!

Atidžiau nagrinėjant M. K. 
Čiurlionio palikimą, ypač sona
tas, jo įgimtas kompozicinio rit
mo pajautimas kaip masėse taip 
ir detalėse yra labai muzikalus, 
vienur, kaip andantėse, jis eina 
daugiausia ramiom ir tiesiom li
nijom, tuo tarpu paveiksluose, 
kaip allegro ar scherzo, jis pilnas 
visaip vingiuotųjų, net iki deta
lizuotų karoliukų (marių puto
se), Taip pat kiekvienas paveiks
las yra ir atitinkamo spalvinio 
tono. Lyg būtų, sakysim, C dur, 
arba G dur, arba F minor. Net 
norėčiau tikėti, kad jautresnės 
inteligencijos muzikas galėtų M. 
K. Čiurlionio “Jūros sonatą” arba 
“Saulės sonatą” pasidėjęs ant 
pianino paskambinti. Žinoma, 
tam jis turėtų turėti viziją ir jaus
ti spalvinių tonų ir kai kurių li
nijų artumą su muzika.

M. K. Čiuriionis, kaip atrodo, 
šitai ne tik juto, bet ir tuo fana
tiškai tikėjo. Ne tik tikėjo, bet ir

is. K. Čiurlionis

savo draugams ne kartą apie tai 
aiškino. Šitoks teigimas yra užsi
likęs ne tik M. K. Čiurlionio laiš
kuose, bet ir to paties Benoit apie 
M. K. Čiurlionį pomirtiniame 
straipsnyje (Reč. 1912.11.10):

... jis buvo muzikas, kuris už
sispyrusiai teigė muzikos ir tapy
bos paralelę. Toliau:

— Visi Čiurlionio paveikslai 
atspindi jo sielą, nušviestą aukš
tesnės šviesos.

Taigi. O kas gi tada ta jo 
“aukštesnioji šviesa” jeigu ne 
muzika?! Juk jis muziką išsamiai 
studijavo ir jai buvo pasirengęs...

Problemą sumuojant, paliktų 
tik vienas klausimas:

— Ar iš viso yra galima mu
zikos ir tapybos sintezė, neap
kraunant pastarosios tapybai ne
bereikalingais elementais ir tuo 
būdu jos, kaip tokios, neužkan
kinant?

(Bus daigiau)

M. K. Čiurlionis Fuga

Žalčio sonata. Andante

Prof. Vladas Jakubėnas 
buvo pavojingai susirgęs, 

bet jau sveiksta

Kompozitorius Vladas Jakubė- 
nas praeitą vasarą nuvyko gydy
tis į “Pain rehabilitation Cen- 
ter”, La Crosse, Wisc. Ši institu
cija, neseniai įkurta prie St. 
Francis ligoninės jauno ir ener
gingo neurochirurgo D. N. O. 
Shealy, gydo asmenis, kankina
mus negalimų pašalint skausmų. 
Šalia keleto naujesnių smulkių 
chirurginių priemonių daroma 
čia ir naujoviška operacija, iš
bandyta prieš 5 metus Anglijoje. 
Žinant faktą, kad radijo bangos 
gali slopinti skausmą, netoli nu
garos smegenų įstatomas minia
tiūrinis “radijo siųstuvas”, siun
čiąs radijo bangas žemyn į nuga
rą ir kojas. Aparatas veikia per 
baterijos varomą “bangų sukė
lėją”; jų stiprumus ir dažnumas 
reguliuojamas paciento. Šiuo 
metu tokiu “Myelostatu” yra 
aprūpinta per 900 žmonių, kurių 
beveik visi jaučia skausmų pa
lengvinimą.

Deja, tai nepasitvirtino VI. 
Jakubėno atžvilgiu. “Implantą” 
įvykdžius, net sugrįžus į Chica- 
gą, profesoriaus savijauta vis blo
gėjo. Teko sugrįžti į La Crosse 
ir visą aparatūrą išimti su nema
žu pavojum gyvybei, reto tipo 
infekcijai nejučiomis išsiplėtus.

Šiuo metu per venas leidžiamų 
antibiotikų, o taip pat įgimtos 
stiprios sveikatos dėka VI. Jaku- 
bėnas sėkmingai taisosi — tiki
masi, kad VI. Jakubėną netrukus 
vėl matysime Chicagoje.

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE

(lllinois valstybės gyventojai prie tų kainų oridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
ARIJOS Stasys Baras-Baranauskas (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Čerienė 4.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.00
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
grįžkim, grįžkim Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir proza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
MONTREALIO AUŠROS VARTU CHORAS DAINUOJA 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė . 5.00
ZUIKIS PUIRIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00

Užsakymus siuskite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. PR. SKARDŽIUS

Didžioji gramatika
darbo ypatybė yra tai, kad jame | 
ne tik aprašoma gramatinių ly- j 
čių daryba bei jų kirčiavimas, | 
bet dar tinkamai nušviečiama jų' 
reikšmė ir gausiais gyvosios i 
žmonių bei įvairių raštų kalbos' 
pavyzdžiais pavaizduojama jų

Prieš keletą metų Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas 
drauge su Vilniaus universiteto 
ir Pedagoginio instituto lietuvių 
kalbos katedromis yra sumanęs 
paruošti didžiąją, akademinę, 
trijų stambių tomų lietuvių | vartosena. Pvz. E. Galnaitytė 
kalbos gramatiką. Visos gra-, gana ryškiai aprašo būdingąsias 
matikos vyr. redaktorius yra 
Kazys Ulvydas, ši gramatika 
yra aprašomoji norminė. Pirma
sis jos tomas (752 p.) išspaus
dintas Vilniuje 1965 m.; jo turi
nį sudaro daiktavardis, būdvar
dis, skaitvardis ir įvardis. Ypač 
plačiai šioje knygoje aprašoma 
daiktavardžių ir būdvardžių 
daryba, kuriai skirta net 315 
psl. šio tomo mano parašyta re
cenzija pasirodė 1965 m. Gimt. 
Kalboje (39-43 p.).

Antrasis šios gramatikos to
mas (779 p.) išleistas 1971 m. 
Jo autorių yra bent 14: V. Amb- 
razas, P. Bernadišienė, Z. Du- 
mašiūtė, P. Gailiūnas, E. Galnai
tytė, I. Jašinskaitė, V. Labutis, 
J. Paulauskas, J. Pikčilingis, N. 
Sližienė, K. Ulvydas, A. Valec- 
kienė, E. Valiulytė ir J. Žukaus
kaitė. Jo turinį sudaro veiksma
žodis, prieveiksmis, dalelytė, 
prielinksnis, jungtukas, jaustu
kas ir ištiktukas.

Kaip pirmojo, taip ir antrojo 
tomo teikiamoji medžiaga dau
giausia dorojama dabartinės 
bendrinės (literatūrinės) kalbos 
vartosenos požiūriu. Visų pirma 
selektyviniu būdu sinchroniškai 
aprašomi kalbos duomenys, ku
rie dabartinėje bendrinėje kal
boje vartojami arba linkstami 
vartoti. Tie dalykai, kurie bend
rinėje kalboje mažiau varto
jami arba visai nevartoja
mi, bet dažniau arba tik ret
karčiais tarmėse pasirodo, ma
žiau tepaminimi arba skirtin
gais spaudmenimis sužymimi iri 
trumpai paaiškinami. Pvz. ta
riamosios nuosakos pirmoj vie
toj duodamos įprastinės bend
rinės lytys; prausčiau, praus- 
tum, praustų ir kt., o toliau, 
petitu, sužymimi tarminiai va
riantai: šen. raštų nusidėtum- 

' biau, turėtumbei, žinotumbime 
ir kt., vak. ir ryt. aukštaičių 
būčių, dirbčia, galėčia..., dzūkų 
būtau, būtai..., žemaičių būčio, 
matyčio ir kt. Teikiamųjų lyčių 
raida, istorija bei kilmė beveik 
praleista; tik retkarčiais vienur 
kitur tam reikalui pridedama 
trumpa pastaba. Pvz. dėl taria
mosios nuosakos lyčių raidos 
trumpai pasakyta: “Literatūri
nės kalbos formų raida nėra pa
kankamai išaiškinta”. Geidžia
mosios nuosakos dalelytė lai 
(lai neša, lai padaro ir kt.) esan
ti kilusi iš veiksmažodžių leisti, 
latvių laist “leisti”. Sangrąžinių 
veiksmažodžių busimojo laiko 
trečiojo asmens forma su -is 
(juoks-is, praus-is) susidariusi, 
prisidėjus dvigubai sangrąžos 
dalelytei: dirbsis pirma kilusi iš 
dirb-si-si, toliau iš *dirbs-si-si. 
Žem. ir ryt. aukšt. būtojo laiko 
trečiojo asmens lytys baro, ka- 
lo, mulo, galimas daiktas, esan
čios senesnės už bendrinės kal
bos lytis barė, kalė, malė. Esa
mojo laiko lytys slegia, tūpia 
užuot slegia, tūpia turinčios il
gąjį šaknies balsį apibendrintą, 
iš būtojo kartinio laiko ir’ bend
raties. Ir tt. Bet visi tokie gra
matinių lyčių raidos paaiškini
mai nėra labai gausūs, ir tie iš 
jų, kurie šiame tome duodami, 
yra gana atsargūs, žymiai sėk- 
mingesni už kai kuriuos atitin
kamus pirmojo tomo paaiškini
mus; plg. GK 1965, 41-42.

Kita, pati svarbiausia, šio

nėję kalboje šiokia vartosena 
vis nesusilaukia didesnio kalbi
ninkų pritarimo: būdvardžiai su 
-inis daugiausia tėra santyki
niai, iš kurių prieveiksmių ne- 
linkstama sudaryti; tik iš to
kių būdvardžių kartais sudaro
mi šios rūšies prieveiksmiai, ku
rie jau šalia santykinės dar yra 
gavę ir kokybinę reikšmę, plg. 
begalinis “be galo, labai didelis, 
neišmatuojamas", paviršutinis 
“paviršiuje esąs, paviršinis: ne
gilus, lėkštas, paviršutiniškas” 
ir priev. begaliniai “be galo be
galiai, begaliniškai”, paviršuti
niai “paviršutinai, paviršutiniš
kai” ir kt. Tuo būdu pvz. priev 
aplinkiniai “aplink” šalia aplin
kinis “artimas, iš apylinkės; ap
link esąs, tolimesnis” galėjo at
sirasti šalia aplinkai “aplink” 
aplinkiniais “t. p.”, aplinkinių! 
“t. p.” ir kt., taigi šis prieveiks
mis, aplinkiniai, galėjo susidary
ti ir be tiesioginio ryšio su būd
vardžiu aplinkinis. Kai kur ie ra
šytojai, nebejausdami reikšmi
nio skirtumo tarp būdvardžiu 
su -iškas ir -inis, ima jau be ato
dairos sudarinėti prieveiksmius 
su -iniai: dvasiniai, juridiniai, 
psichologiniai ir kt. Bet mūsų 
kalboje būdvardžiai su -iškas 

| dar daug kur aiškiai skiriami 
I nuo būdvardžių su -inis, tas sky
rimas yra didžiai būdingas mū
sų kalbai, tuo būdu tiksliau ir 
griežčiau galima atskirti kate
gorinius reiškinių niuansus 
(plg. mokslinis, mokslo srities, 
straipsnis ir moksliškas, moks
lo pagrindais, pagal mokslo rei- 
reikalavimus, parašytas straips
nis), ir todėl daugumas kalbi
ninkų nėra linkę bendrinei kal
bai visur teikti prieveiksmių su 
-iniai, kur daug aiškiau, tikslin
giau ir vaizdingiau gali būti 
vartojami prieveiksmiai su -iš- 
kai ar pn. Tokių pat išvadų yra 
priėjęs ir K. Ulvydas.

Apskritai imant, ši antroji, 
kaip ir pirmoji, didžiosios,, aka
deminės, lietuvių kalbos grama- 

| tikos dalis, kurios aš čia tesu 
davęs dalinę apžvalgą, yra di
džiulis mūsų gyvosios žmonių ir 
bendrinės kalbos lobynas: jame 
sukaupta labai daug autentiškos 
kalbos faktų, viskas dorojama 
moksliškai, gana atsargiai, iš
maningai ir teikiamieji dalykai 
pagrindžiama bei pavaizduojami

veiksmažodžių veikslų ypatybes. 
Pagal ją lietuvių kalbos eigos 
ir įvykio veikslo veiksmažodžiai 
skiriami ne pagal kokias nors 
veiksmažodių morfologines for
mas, o pagal jų reiškiamo veiks
mo pobūdį — pagal tai,.. ar 
veiksmas tęsiasi, ar jo eiga yra 
nutraukta, ribota. Veiksmažo
džiai veikslo atžvilgiu lietuvių 
kalboje nesudaro porų, kurios 
būdingos slavų kalbų veiksma
žodžiams, plg. rusų uznat’: uz- 
navaP ir kt. Pagaliau, didesnė 
lietuvių kalbos dalis yra viena- 
veiksliai: arba tik eigos, ar įvy
kio veikslo. Paprastai priešdė
lis yra tiesioginis įvykio veikslo 
veiksmažodžių pažymys, plg. da
ryti: padaryti, gelti: įgelti ir kt. 
Bet tam tikrais atvejais tiek 
priešdėliniai, tiek nepriešdėli
niai veiksmažodžiai gali būti čia 
eigos, čia įvykio veikslo, pvz.: 
Jonas miršta (eig. v.) ir 
Petras jau mirė ,(įv. v.); jis 
nuolat užmiršta (eig. v.) 
ir visas bėdas užmiršom 
(įv. v.). Tam tikros veiksmažo
dinės lytys, kaip jau esu 1936 m. 
Gimt. Kalboje (51-52 p.) paste
bėjęs, yra taip suaugusios su 
priešdėliais, kad jos be jų dabar 
rečiau bevartojamos arba jau 
turi kitokią reikšmę, pvz. atmin
ti, pažinti, suprasti ir kt., todėl 
sakome: niekas dar neatsi
mena, aš pradedu supras- 
t i, ir tomis priešdėlinėmis 
lytimis čia reiškiame ne įvykį, 
bet eigą.

— . , . pači iiiuztiaaiNi uci pa v aiouuu ia-iiiiTaip pat ir K. Ulvydas gana - ° , ... . . • ..... . . . . daugybe pavyzdžių. Taigi visa
ši gramatika, kad ir nebūdama 
istorinė tiriamoji, yra labai 
svarbus gramatinis indėlis lietu
vių kalbos mokslui ir tuo pat 
metu pačiai baltistikai bei lygi
namajai indoeuropiečių kalboty
rai; prieš ją gerokai išblanksta 
ir J. Otrębskio išleistoji trijų to
mų Gramatyka języka litews- 
kiego. Šiuo atveju autoriai yra 
padarę didžiai naudingą darbą, 
už kurį jiems bus dėkingi lietu
vių kalbos tyrinėtojai ir visi 
praktikai, kurie'nori savo lietu
vių kalbą daugiau praturtinti, 
sukultūrinti. r P. S.

plačiai aprašo prieveiksmius ir! 
iškelia aikštėn visokiu visokiau-. 
šių jų darybos atvejų. Pvz. šalia1 
be galo “labai didžiai” sakoma 
ir bėgai (bėgai geras), bega
liai (begaliai senas), bega
linai, begaliniai, begaliniškai, 
begalioniškai ir kt. Prieveiksmi
nė galūnė -(i)ai gana dažnai 
vartojama. Pvz. šalia sudėtinio 
prieveiksmio arti pilnio (pripylė 
puodą arti pilnio) yra 
atsiradęs būdvardis artipilnis ir 
šalia jo prieveiksmis artipilniai 
(pripylė puodą a r t i p i 1- 
n i a i); šalia pusbadžiu, pus
balsiu (pusbalsiu šneka) 
vienu balsu (vienu balsu vi
si suriko) ilgainiui buvo pradėti 
vartoti prieveiksmiai pusba
džiai, pusbalsiai, vienbalsiai ir 
kt. Nors paprastai nevartojami 
būdvardžiai bendrinas, dalinas, 
galinas, garsinas, lyginas, bet 
retkarčiais tarmėse ar raštuose 
vartojami prieveiksmiai dalinai 
“iš dalies”, galinai “būtinai”, 
garsinai” “garsiai, visu balsu”, 
lyginai “lygiai” ir kt. Būdvar
džiai paskutines, paviršutinas, 
visuotinas dabartinėje bendrinė
je kalboje beveik nebevartoja
mi. bet dar gerai pažįstami prie
veiksmiai paskutinai “galuti
nai”, paviršutinai “paviršutiniš
kai”, visuotinai (gana plačiai 
įsigalėjusi lytis): čia kalba nesi
laiko formalinės logikos. Pana
šiai pasitaiko ir priešingai: ša
lia būdvardžių su -inis retkar
čiais tarmėse sudaromi prie
veiksmiai su -iniai: galutiniai 
“galutinai” paviršutiniai “pavir
šutiniškai”, vidutiniai “viduti
niškai”, senoviniai “senoviškai” 
ir kt., o raštų kalboje ir juridi
niai “juridiškai”, stilistiniai 
“stilistiškai” ir kt. Bet bendri-

M. Paškevičius Interjeras

Antikomentarai
PRANAS VISVYDAS

ti... sapnuoti... sapnuoti... sap
nuojant raminti iškamuotą kū
no ir dvasios mechanizmą.

Kokį sapną? Paprasčiausią ir 
gražiausią iš visų. Pavyzdžiui, 
skraidymą virš pavasariško mies
to angeliškais sparnais — tai nu
sileidžiant, tai pakylant... Koks 
malonumas.

•

Sapnuodamas literatūros va
karą, deklamuoju tragiškus pos
mus iš Leono Skabeikos vidur
nakčių poezijos:

Po juodo angelo sparnais
kaip kraujas

Tamsiai raudonos saulės žydi.
Ir alkani ereliai gaujas,
Padangėse paklydę.
Pabudęs baisįai gailiuosi ir 

priekaištauju deklamacijos Mū
zai: ar negalima bent sapne elg
tis šviesiau Kam tos gūdžios me
taforos? Virkdyti lubas ir jaudin
ti sienas? Juk ir be to galima ap
sieiti. Bet ar ilgai?

Aleksandro Bloko eilėraštis 
“Restorane" neišeina iš galvos. 
Kokia svaiginanti atmosferai 
Ypač eilutė — tau nusiunčiau 
juodą rožę bokale —neduoda ra
mybės. Koks emocinis tembras. 
Kaip tiksliai poetas išreiškė jau
nos, žavingos, išdidžios moters 
psichologiją. Čia ir Freudas turė
tų nusilenkti.

Bloko eilėraštį reikia skaityti

mirusį vieną gegužės dieną. Ir jo 
veidas prieš mirtį atrodė lyg Pan- 
derotos lapas. Toks permatomai 
skaistus.

Norėjau atsikelti ir nuskristi į 
Petrapilį, kur kadaise gyveno, 
Aleksandras Blokas; atsisėsti 
aname restorane, įdėti kvapnią 
rožę į bokalą, paprašyti kelnerio, 
kad nuneštų netoli sėdinčiai gra
žuolei. Ji pasakytų savo šauniam 
palydovui: “Anas tipelis irgi įsi
mylėjęs".

Tai, ką jis jautė tąsyk, aš per
gyvenu šiandien — triukšmin
game Kalifornijos miestė, sėdė
damas terasoje, prie aprasojusio 
Panderotos augalo, kurį direkto
riaus sekretorė vadina Fiddlers 
Fig. Augalas lapoja penkiolika 
metų, niekam netrukdydamas. 
Nežinau, ką aš myliu: ar ją, ar 
augalą?

•

Apsikrėčiau šlaitiškom nuotai
kom ir nematau.jokios išeities.

Langas, kurį mylėjau, liko to
limoj gatvėj, tolimam namelyje. 

' Du fikuso vazonai... Gelsvas už
uolaidų mezginys — motinos 
rankdarbis. Balta staltiesė, kve
pėjusi šventadienių švara. Rau
donas sofos aksomas. Pagalvėlė 
su šilkiniais drugeliais.

Kertėj — dėdės Valerijono do
vanotas dr. Basanavičiaus-Basa- 
niaus portretas. Patriarcho barz
da sviro virš aplūžusios knygų 
"tažerės...

I Ten kabėjo ir nedidelis, ant 
faneros nutapytas, melancholiš
kas čigonas, su balalaika didžiu
lėse rankose. Mano brolio kūri
nys ar kopija.

Ir sako grynakraujai valstie
čiai, jog Lietuvos sulenkėję mies
tiečiai buvo niekam tikę — nu
tolę nuo meno, nuo gėrio, nuo 
lietuvybės.

Tai netiesa. Miestiečiai niekad 
nebuvo nutolę nuo Mickevičiaus 
įkvėptos romantikos. Jie skaity
davo didžiojo poeto balades, Po
ną Tadą, Konradą Valenrodą. 
Baimniško jaunuolio Haroldo 
atsisveikinimas su tėvyne 
išspausdavo ašaras. Sentimentai? 
Taip. Sentimentai —geri, žmo
giški, taurūs.

•
Žinau, kad Antikomentarams 

poetizavimas netinka. Bet man 
sunku maivytis ir rodytis ciniku, 
skeptiku, stačioku bei panašiu 
literatūriniu smarkuoliu, kai toks 
iš prigimties nesu. Štai, kad ir 
dabar, taip jau norisi drėbti kokį 
skabeikišką posmą, padėti kruvi
ną širdį ant laikraščio puslapio 
— va, žiūrėkite, tarp reklamų — 
širdis... mano širdis... jūsų šir
dis... Bet tiek to. Pasitenkinsiu 
bent vienu gimnazistišku bandy
mu ir, kad nepykinčiau poezijos 
mylėtojų,, parašysiu prozos for
ma:

Aš jos nesupratau. Manęs ji 
nesuprato. Dabar gailiuosi, kad 
nebuvau Sokratas, galėjęs jai iš
aiškint moralinę dilemą, kad rei
kia mums mylėti — ir vasarą, 
ir žiemą.

Kiekvienas pasakys: kvailas ei
lėraštis. Trūksta kitų metų laikų: 
pavasario, rudens; trūksta emoci
nės sielos. Bet man kažkodėl pa
tinka sugretinimas: nesuprato 
Sokrato. Juk taip ir įvyko. Jie 
anuomet nesuprato Sokrato, ap
kaltino ir pasmerkė miriop. O 
moira!

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

SKAMBINTI RE 7-9615

rū-

D. Britanijos poetas 
laureatas

D. Britanijos karališkieji 
mai turi tradiciją vieną parink
tą poetą laikyti laureatu — rū
mų poetu. Dabar septynioliktas 
iš eilėes toks laureatas poetas 
yra parinktas John Betjeman, 
66 m. Jis, be kitų dalykų, turės 
odėmis išsakyti kai kuriuos 
svarbesnius karališkų rūmų įvy-1 
kius. Tai daugiau garbės tarny
ba, nes jo atlyginimas metams i 
tėra apie 233 dol. Betjeman yra 
gana populiarus britų poetas.' 
Jo poezijos rinktinės, išleistos j 
1958 m., iki šiol išpirkta 100,0001 
egzempliorių. Jis laikomas po-i 
puliariausiu po Byrono. Betje
man parinktas rūmų poetu vie
ton Cecil Day-Lewis, kuris mi
rė gegužės mėnesį. Betjemanui 
gali tekt sukurt odę ryšium su 
lapkričio mėn. būsiančia kara
lienės Elzbietos vedybų sidabri
ne sukaktimi. D. Britanijos rū
mų poetais yra buvę taipgi gar
sieji rašytojai Wordsworth ir 
Tennyson.

rusų kalba. Išversti neįmanoma.
Vieną ankstyvą rytmetį, dar 

neatsikratęs miego, bandžiau pri
siminti visus posmus. Kuždėda
mas deklamavau. Stasė: “Kas 
tau?” Aš: “Prisisapnavo eilėraš
tis”. Stasė: “Rusiškas?” Aš: 
“Taip. Paklausyk”. Atpyliau ke
lis posmus. Stasė: “Genijus! Tuo
jau kelkis ir užrašyk”. AŠ: “Dar 
nesikelsiu, dar ne dienelė, dar 
nežadino manęs motulė. Eilėraš
tis ne mano... Aleksandro Bloko”.

•
Pradėjau žinodamas, kad ne

baigsiu...
Tą dieną tvaskėjo Švento 

Gabrieliaus kalnynai. Migla 
glostė violetinius šlaitus. įsižiū
rėjau į rasotus Panderotos lapus. 
Jie panašūs į senovės atsiskyrė
lių anchoritų veidus. įdubę 
skruostai. Žvilganti oda. Gyslų 
harmonija. Pagalvojau apie 
Egiptą. Apie dykumų urvus.

Niekad nebaigsiu pradėto laiš
ko: asketiškos mintys neleidžia. 
Jos stingdo kraują.

Prisiminiau šešiapirštį poeto 
Chodasievičiaus tėvą, kilusį iš 
Vilniaus. Ant vienos rankos šeši 
pirštai. Ir jo veidas buvo kaip 
Panderotos lapas. Ne atsiskyrė
lio, bet tapytojo, menininko vei
das.

Prisiminiau irgi šešiapirštį 
bendradarbį Wayne Johson, sir
gusį nepagydoma šiedies liga ir.

Kas tik turi qerą skonį, 
viską perką pas Lieponj.

L I E P 0 N I S
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western — PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitotn dienom 
nuo 9:00 iki 6 00 va) vak Sekmad atdara 12 v. iki 5 v. popiet

Galvoju, kaip suprojektuoti 
sapną, kurį galima būtų įjungti 
tam tikromis naktimis ir sapnuo-

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

One Rear MaturityTwo Year Maturity

PAID QUARTERLYDIVTDENDS COMPOUNDED DAILY

BEI KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS |

Chicago Savings and Loan Assn

ON CIRTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE

ON CIRTIFICATES 
OF $1,000.00

Philomeiia D. Pakel Pretddenl

8 or 6 month term
Minimum $1,000.00

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa 
gerinimų duoda paskolas iki $500 00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nU' 
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus



šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 28 d. DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Nr. 254 (43) — psl. 6

• Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS. Istorinis romanas. 
Pirmas tomas. Išleido Vilties dr- 
jos leidykla 1972 m. Aplankas 
pieštas Telesforo Valiaus. Tira
žas 1200 egz. Knyga 405 psl., 
kaina: minkštais viršeliais 5.00 
dol., kietais —6.00 dol., gauna
ma ir Drauge.

Tai vėl vienas istorinis roma
nas, liečiąs tolimąją mūsų tautos 
praeitį. Šios rūšies literatūra, jei
gu ji tik intriguojančiai parašy
ta ir literatūrine prasme kūry
bingai apdorata, susiranda aps
čiai skaitytojų ir šiame atominia
me amžiuje ne vien praeities gar
bintojuose —lietuviuose, bet ir 
kitų tautų literatūrose. Išeivijoje 
čia nemažą įnašą sukaupė J. Kra
likausko mindauginių romanų 
trilogija. O dabar vėl į mindau- 
ginius laikus skaitytoją nukelia 
ir V. Alanto “Šventaragis”. Tai 
šio romano herojaus, tegu istori
jos ir nepatvirtinto, vardas. Šiaip 
knygoje viskas sukasi daug kur 
apie patį Mindaugą. Ir kaip mo
numentali asmenybė romano 
puslapiuose dažnai išnyra šis di
dysis 13 amžiaus Lietuvos vieny- 
tojas. Žinoma, milžiniškam dar
bui atlikti reikėjo tokių pat mil
žinų talkininkų. Vienu jų yra ir 
čia rašytojo vaizduojamas Šven
taragis. Kaip pats autorius kny
gos įvade sako: “Prie tokių Min
daugo šalininkų bei padėjėjų 
priklausė šioje knygoje vaizduo
jamas mano didvyris Šventaragis. 
Ši knyga ir skiriama jo gyvenimui 
bei veiklai pavaizduoti”. Kol ro
mano išėjo dar tik pirmasis to
mas, tai galutinio, jo vertinimo 
čia ir neįmanoma pateikti. Todėl 
yra gera proga kiekvienam jį per
skaityti ir visas paslaptis sužinoti.
• V. Maknys, LIETUVIŲ TE

ATRO RAIDOS BRUOŽAI. I to
mas. Redakcinė komisija: J. Bū
tėnas, P. Česnulevičiūtė, J. Lebe
dys j ir V. Zaborskaitė. Knygą 
parengti spaudai padėjo Z. Po
cius. Išleista Vilniuje 1972 m. 
Leidinys didelio formato, 370 
psl., iliustruotas dokumentų ir 
žmonių nuotraukomis. Viršelis 
pieštas dail. A. Každailio.

Be kita ko, autorius veikalo 
pratarmėje rašo. “Knyga apima 
Lietuvos teatro raidą nuo XVI a. 
antrosios pusės iki 1917 metų. 
Tačiau čia aprašomi ir kai ku
rie vėlesni teatrinės veiklos fak
tai, glaudžiai susiję su XIX a. pa
baigos ir XX a. pradžios lietuvių 
teatriniu gyvenimu (Jungtinių

Vytauto Alanto knygos viršelis 
pieštas Telesforo Valiaus

Amerikos Valstijų, Rytų Prūsijos 
ir kai kurių Lietuvoje ilgiau iš
silaikiusių draugijų veikla po pir
mojo pasaulinio karo ir 1.1.)”.

Leidinyje teikiama istorinė ir 
aprašomoji medžiaga skirstoma į 
šiuos didžiuosius skyrius ir po
skyrius (poskyriai daug kur dar 
dalinami į smulkesnius skyre
lius) —Senasis teatras: Mokyk
linis teatras, Pilies teatras, Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didikų teatrai; Viešasis miesto 
teatras; Lietuviškieji vakarai:
Lietuviškųjų vakarų reikšmė,
Slapti lietuviškieji vakarai, Pa
langos lietuviškasis vakaras, Vie
ši lietuviškieji vakarai, Lietuviš
kųjų vakarų ypatumai; Draugijų 
vakarai: Vilniaus kultūrinių 
draugijų veikla, Kauno draugijų 
veikla, Vidurio Lietuvos draugi
jos, Rytų Lietuva, Užnemunės 
scenos mėgėjų veikla, Žemaitijos 
scenos mėgėjų veikla; Lietuvių 
teatras svetur: Peterburgo Lietu
vių teatras, Rygos lietuvių teat
ras, Mažesnių lietuvių kolonijų 
veikla, Rytų Prūsijos lietuvių te
atras, Jungtinių Amerikos Vals
tijų lietuvių teatras; Profesiona
laus teatro kūrimasis: Didysis 
teatro jubiliejus, Po jubiliejaus, 
Skrajojamosios trupės, Profesio
nalaus teatro kūrimais Vilniuje, 
Teatro veikla karo metais. Kny
gos gale, priedų puslapiuose nu
rodyta: pagrindinė literatūra, re
pertuaras, veikalai, pavardės ir 
pavadinimai.

Aplamai, veikalas paruoštas 
kruopščiai, visur jaučiamas aky
lus kultūros istoriko ir teatrologo 
žvilgsnis. Tai didelės reikšmės

studija, liečianti sritį, kuri mūsų 
tautiniame atgimime ir vėlesnė
je kultūros raidoje yra išvariusi 
labai gilią vagą. Tenka tik pa
linkėti autoriui sėkmės, rengiant 
spaudai tolimesnius tų teatro 
bruožų tomus.

• SĖJA, 1972 m. Nr. 1 - 2. 
Tautinės demokratinės minties 
laikraštis. Leidžia Varpininkų 
leidinių fondas. Redaguoja Liud
vikas Šmulkštys, 2523 West 69th 
St., Chicago, III. 60629. Admi
nistruoja Juozas Urbelis, 1649 N. 
Broadsvay, Melrose Park, III. 
60160. Straipsnių antraštės ir 
užsklandos pieštos dail. Br. Mu
rino. Žurnalas išeina 4 kartus 
per metus. Metinė prenumerata 
5 dol. Atskiro numerio kaina 
1.50 dol.

Be kita ko, šiame numery ra
šo: Kazys Karvelis apie bėglius 
iš kaimų, L. Šmulkštys apie My
kolą Sleževičių, Zigmas Dailid- 
ka apie demokratinį sąjūdį So
vietų Sąjungoje, Vanda Sruogie
nė apie neseniai mirusius mūsų 
istorikus — prof. Zenoną Ivinskį 
ir kun. dr. Juozą Stakauską, V. 
Cižiūnas apie tai, kuo yra lietu
viai emigrantai Amerikoje, Pra
nas Čepėnas apie dr. Joną Basa
navičių 45 metų nuo jo mirties 
proga, A. Barčius apie pavergtų 
tautų rusinimą Sovietų Sąjungo
je. Apžvalginėje žurnalo dalyje 
yra šie skyriai: Dokumentų švie
soje, Iš mūsų veiklos, Mūsų mi
rusieji, Gyvenimo pamaivos, 
Knygos ir žurnalai.

• SĖJA, 1972 m. Nr. 3. Šia
me naujame žurnalo numeryje 
labiau akysna krinta ir skaitytoją 
labiau pririša šie straipsniai: Ka
zio Karvelio “Lietuvos kaimų 
jaunimas”, A. Barčiaus “Prieš 
ką mes kovojame? Vandos Sruo
gienės “Tarptautiniai knygos 
metai”, V. Sruogienės “Jaunimo 
švenčių .įspūdžiai”4 Aušrinės By- 
laitės - Eigeljenės “JAV indė
nai savo literatūroj”. Knygų sky
riuje recenzuojama: Mykolo 
Krupavičiaus “Atsiminimai” 
(Chicaga, 1972), R. Rimantienės 
“Pirmieji Lietuvos gyventojai” 
(Vilnius) ir žurnalai —“Kalbos 
kultūra” (Vilnius, 1972), “Me
dicina” (JAV, 1972).

• LAIVAS, 1972 m. spalio mėn. 
Nr. 10 Religinio ir tautinio gyve
nimo mėnesinis žurnalas. Leidžia 
Marijonų vienuoliją. Redaguoja 
kun. Kazys Barauskas. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 4545 
W. 63rd. St., Chicago, III. 60629. 
Metinė prenumerata Amerikoje 
ir Kanadoje 4.00 dol., kitur 5.00 
dol.

Naujame numery rašoma apie 
Marijos sekimą, apie Kristaus įsi
kūnijimą ir Šv. Trejybės paslaptį, 
apie grupinį nuodėmių atleidi
mą. Krinta akysna ir tokios kitų 
straipsnių antraštės: Kas drums
čia tvarką Bažnyčioje? Lietuva 
neturi aukso, bet Lietuvių tauta 
turi Dievą; Aš tebesu krikščio
nis (Kun. V. Bagdanavičiaus at
viras laiškas kun. dr. J. Pruns-

Ekscentriška religija moderniam ekrane
STASĖ SEMĖNIENĖ

N u o
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

S*
All accounts com
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ąuarterlly

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4M0 ARCHER ATĖNUS 
CHICAGO, ILLINOIS 10432 

PHONEi 2S4-4470

6*
2 Years Savings

Certificates
(Minimum $5,000)

kiui); Amerikos veteranai prieš 
persekiojimus Lietuvoje. Duoda
ma apsčiai žinių iš Dievo Tarno 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
bylos ir šiaip įvairios kronikos.
• EGLUTĖ, 1972 rugsėjo mėn. 

Lietuvių vaikų mėnesinis laikraš
tėlis. Leidžia ir redaguoja Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Eglutė, Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260. Metinė prenumerata 5.00 
dol. Laikraštėlis spausdinamas 
dviem spalvom, prirašomas if 
pripiešiamas mūsų rašytojų ir 
dailininkų. Ypač skaitytojų yra 
mėgiami peliuko Pupučio nuoty
kiai. Va, ir šiame numeryje ra
šoma apie Pupučio aukštuosius 
mokslus.

VV’AGNER & SONS
Typewrlters Addlng Machlnes 

Checkwritars 
Nuomoja Parduoda—Taiso
NAUJOS NAUDOTOS

Virt 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111

Simboliška, ar ne, bet tame 
kino teatre, kuriame seniau ro
dė vieną pačių vulgariausių fil
mų “I Am Curio us Yellow”, da
bar ekrane mirguliuoja pasako
jimas apie religiją.

Marksistai sako, kad religija 
yra liaudies opiumas. “Marjoe”, 
dokumentinis filmas, įrodo prie
šingai, kad amerikiečių sakyto
jų - pamokslininkų skleidžiamo
ji religija yra toli gražu nuo 
migdančios, netgi per daug yra 
“smarki”. Spalvotasis filmas 
nėra jokia fantazija, bet gryna 
tikrovė. Marjoe Gortner, vienas 
pačių populiariausių dalykų, 
prasidėjus naujam Jėzaus sąjū
džiui, atvyko į Chicagą, kad sėk-1 
mingiau išreklamuotų “Marjoe”, 
filmą apie savo buvusį gyveni
mą, kaip pamokslininko, nuo 
vaikystės dienų. Filmas rodo
mas Playboy teatre, o jis pats 
apsigyveno Playboy Towers 
viešbuty, kur, prabangoje įsitai
sęs, labai laisvai pravedė pasi
kalbėjimą su spaudos atstovais.

Ketvirtis šimtmečio po jo 
įšventinimo dvasiškiu, Marjoe, 
dabar 28 m. amžiaus jaunas vy-; 
ras, nešioja iš vaikystės natūra
liai garbiniuotus, geltonus, ilgus 
plaukus, nors ir ne visai lauki- 
niškai išsidraikiusius, kaip da
bar įprasta kraštutinių jaunuo
lių tarpe.

Jo naujoji karjera yra “rock” 
dainininkas. Jis spaudai pareiš
kė (ir filme apie tai daug pasa
koja) apie savo apaštalavimą, 
kaipo mažiausias (3Į/į>-4 m. am
žiaus) Dievo žodžio skleidėjas, 
kurį į sakyklą įstūmė jo godūs 
tėvai, ypač motina.

Du avant - gardai Sarah Ker-| 
nochan ir Howard Smith sulipdė 
filmą. Suaugęs Marjoe vėl su-1 
grįžo į pamokslininkavimą, nes Į 
jam reikėjo “duonos”, o taipgi' 
viliojo muzika, mėgo valdyti 
mikrofoną, patiko veikla, norė
jo padėti žmonėms “atsipalai
duoti”. Mes matome jį filme 
prakaituojantį ir “gydantį” 
žmones, o pastarieji, ypač mo
terys, seka jį tiesiog ekstazėje 
Anaheime, Forth Worthe, Det
roite, Los Angeles mieste ir ki
tur.

“Marjoe” yra filmas apie 
paskutinę pamokslinkavimo ke
lionę, tai užkulisinis atskleidi
mas primityvios krikščionybės, 
o iš dalies ir savotiška reklama 
jo naujai dainininko ir akto
riaus karjerai. Anot jo paties, 
numatoma dar du filmai pasta
tyti, nors šiuo tarpu sutartis 
nėra pasirašyta.

Filmas nebuvo jo idėja. Vieną 
gražią dieną jis tik norėjęs pa
rašyti knygą apie pamokslinin
kus, kurie lygiai kaip ir jis, iš
naudojo vargšus žmones, einan
čius į vadinamas “prisikėlimo 
pamaldas”. Ir jie, girdi, tikrai 
yra nusiminę, apgailėtinai var
gingi žmonės. Toks sekmadieni
nis suėjimas yra jiems aukš
čiausias dalykas. O jam pačiam 
— Marjore — patiko pinigai ir 
pomėgis pamokslininkauti. To
kiu būdu ir mulkino žmones, 
“skelbdamas Dievą, pats į Jį ne
tikėdamas”.

Prašiusiais metais jis nu- 
vvko į New Yorką studijuoti 
vaidybos, sutiko mergaitę, kuri 

, nustebo, išgirdusi apie jo pra

eitį. Mergaitė papasakojo Ho- 
ward Smithui, žinomam laikraš
tininkui ir radijo pranešėjui, 
Brooklyno žydui, visai negirdė
jusiam. apie tokius žmones, kaip 
Marjoe. Smithas užrekordavo, 
kas reikalinga, juostelėje, pa
grojo gamintojui Don Rugoff, 
pastarasis gi parodė milijonie
riui Max Palevsky (Califomi- 
jos milijonierius, buvęs šen. 
George McGovem finansuoto
jas), kuris ir panoro pastatyti 
filmą.

Filme daug primityvaus šau
kimo, trypimo, dideli garsiniai 
ir regimieji kontrastai, keisti, 
net iki juokingumo, Dievo gar
binimo judesiai, kritimai žemėn, 
konvulsiniai trūkšiojimai. aklas 
piniginis aukų nešimas ir paties 
Marjoe “stebuklingi” žmonių 
gydymai.

Marjoe pasakoja filme apie 
savo tėvą ir motiną, kurie išmo
kė jj robotinės religijos. Dabar 
tėvas sušaukė spaudos konfe
renciją ir pareiškė, kad jo sū
nus Marjoe velnio apsėstas. Jis 
parašė trumpa, dvieiu paragra
fu. labai liūdna rašteli sūnui po 
šio filmo pastatymo.

Motina buvusi valdinga ir 
tvirta, bet jisai buvęs arčiau 
jos, kaip tėvo. Ji esanti namų 
šeimininkė, persiskyrusi su jo 
tėvu ir ištekėjusi antru kartu, 
palikusi netikinti. Todėl ir filme 
sūnus jos išsilenkęs. Marjoe bu
vo ketvirtos kartos pamokslinin
kas. Pradedant jo proseneliu, 
, seneliu ir tėvu. Netgi jo moti
na buvusi pamokslininkė.

Amerikiečių kritikai nepasi
gailėjo pagyrų pastatytam fil
mui. Vadina jį “nepaprastu, žy
miu, fantastiniu”, giria įvairiau
siais epitetais, atžymėdami ket
vertu žvaigždučių.

Gal ir Marjoe patrauklumas 
glūdi tame, kad jis šėtoniškai 
gerai žino apie tokių neva reli
gingų fanatikų pamokslininkų 
liaudies mulkinimą. Jis pats yra 
ciniškai nusiteikęs, o kartais nu
duoda lyg iš tiesų yra tik mielas 
filosofuoto jas

Filmas skiriamas visiems be

Gortner pasirodė Chicagoje Irv 
Kupcinet televizijos programo
je, Kupcinet savo kolumnoje ra
šė:: “Mus užplūdo pamokslinin
kų protestai dėl Mar joe Gortner 
pasirodymo... Ed Reese, iš pa
mokslininkų tarybos, Pirmosios 
baptistų bažnyčios Hammonde, 
Ind., viską šitaip susumavo: 
“Marjoe atstovauja tik maždaug 
vienam nuošimčiui pamokslinin
kų. Esu tikras, kad likusieji 99 
procentai norėtų matyti tą Vie
ną nuošimtį, kurį Marjoe repre
zentuoja, visai išmestą iš apy
vartos”.

BERT’S STANDfiRDSERVICE
Road Service — Major Mecnanical 

Elektroninis motor suregcliavi- 
mas (Tune-up). Aū condition spe
cialistai. Gazolinas, Padangos ir 
kiti reikmenys.

6645 S. Western — Tel. 778-9250
Savin Norbertas Langys

amžiaus skirtumo. Kai Marjoe

■
KALĖDINIAI SIUNTINIA11972
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specia 

liai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai 
yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų gimi
nėms.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. I 
ir ketvirtad. vakarais iki 0 vaL
RĘTKMKNYS FOTOGRAFAMS j 

3314 West 63rd Street i

Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

r OLYMPIA
SPARTA

10 Barry Drive
E. Northport, New York 11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakaro

L ZENITH

■

Mišrus Kalėdinis 1972.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, 

itališkas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vil
nonės angliškos vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė medžia
ga sijonui, 3 jardai specialios storos crimplene medžiagos 
moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba 
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų ge
riausios rūšies cigarečių. $125.00.

Moteriškas Kalėdinis 1972.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilno

nių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai 
sunkios crimplene medžiagos moteriškai eilutei, gražus mo
teriškas megstukas, 3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 
crimplene medžiaga suknelei. $115.00

Maisto siuntinys 1972.
Vj sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų mil

tų, 2 sv. ryžių, (4 sv. kvepiančių pipirų, 1/4 sv. lapelių, % 
sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 1% sv. razinkų, iy2 
sv. maišytų džiovintų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių 
$35.00

Taip pat, dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsa
komus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir ver
tingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $40.00., nailoninio 
kailio paltui, viršus $25.00., vyriški arba moteriški nerti
niai $15.00, vilnonės skarelės $5.00., Nailono lietpalčiai 
$12.00., nailoniniai marškiniai $9.00., vilnonės arba nailoni
nės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, moto
ciklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t. t.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E, 2.į England
Telef. — OL 739 8734

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

< >- 
O 
ai

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

TeL VIrginia 7-7258 - 59

r i

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWIC2, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............. I 7. r. UU I T. T.
VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD. .... » v. T. iki 6 ▼. ▼. 

8ESTAD. 0 ▼. r. IU 11 T. d. — Treftad. ušdaiyta.

«
Investavimo sąskaitas.

t
»I.



/

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 254 (43) — psl. 7Šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 28 d.

laureatas

Vakaras, skirtas Antano 
Vaičiulaičio kūrybai, 

Chicagoje
Ateitininkų meno draugija 

“Šatrija” jau eilę metų kas rude- 
r-nį lietuvių literatūros bičiuliams 

dovanoja puikiai parengtą lite
ratūros vakarą, skirtą vienam ar 
kitam žymiam mūsų rašytojui. 
Šitaip jau buvo pagerbti Jonas 
Aistis, Vyt. Mačernis, Bernar
das Brazdžionis ir Henrikas Ra
dauskas. V. Mačernio ir H. Ra
dausko atveju tai buvo pomirti
niai jų kūrybos vakarai, talki
nant aktoriams, solistams, kom
pozitoriams, filmininkams. J. Ais 

r< tis ir Bem. Brazdžionis 
jiems skirtuose vakaruose
savo kūrybą, susilaukdami Chi
cagoje išskirtinio dėmesio, 
tikrųjų jų viešnagės 
virto aukšto lygio 
šventėmis.

Šiemet “Šatrija”
kviečiasi vieną iš žymiausių mū
sų grožinės prozos stilistų — An^ 
taną Vaičiulaitį, kuriam ir poezi
ja nėra tačiau svetima. Toks va
karas, skirtas Antano Vaičiulai
čio kūrybai, jam pačiam daly
vaujant, įvyks lapkričio mėn. 18 
d. (šeštadienį) 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Visi čikagiečiai turėtų šį vaka
rą skirti savos literatūros labui ir 
ateiti Jaunimo centran pabuvoti 
su mūsų grožinio žodžio meistru 
— rašytoju Antanu Vaičiulaičiu.

JAV kultūros ir 
labdaros fondai

patys 
skaitė

nes iš 
Chicagoje 
literatūros

Chicagon

Be literatūrinių sugebėjimų 
Nobelio premijai laimėti reikia 
dar ir laimės ir politinio susiklos
tymo. Tokios laimės nėra turėję 
visa eilė djdęlių, pasauli^o garso 
tašytųjų, sulaukusių net ir seriy-
,yp amžiaus. Gi kartais tokia lai
mė nusišypso ir jaunesniems. Šį
met Nobelio literatūros premija 
paskirtą Vakarų Vokietijos rašy
tojui Heinrich Boell,, 54 m. avi
žiaus. Tai pirmas vokietis, laimė
jęs Nobelio premiją nuo tą pre
miją 1929 m. laimėjusio Tomo 
Manno. Tokią premija laimėjo 
1946 m. Hermann Hesse, bet jis 
tuo metu jau buvo Šveicarijos pi
lietis.

Heinrich Boell, gavęs premiją, 
prasitarė, jog tuo nenorėjęs tikėti, 
ir jam reikėjo viso pusvalandžio 
šitai perprasti. Naujasis Nobelio 
premijos laureatas yra gimęs 
Koelne, karo metais korporalu 
tarnavo vokiečių armijoj ir, ko
vodamas Rytų fronte, buvo tris 
kartus sužeistas. Pirmąjį savo kū
rinį išspausdino 1949 m. ir nuo 
to meto jau išleido 40 veikalų. Jo 
paskutinis romanas “Grupės 
portretas su ponia” susilaukė vi
suotinio pripažinimo. Jame vaiz
duojama pusamžės moters gy
venimas šių dienų Vokietijoj.

Paskyrus premiją, Švedų kara
liškosios akademijos sekretorius 
dr. Kari Dagnar Gierow pareiš
kė, kad Boell priklauso svarbi 

.» kaip 
atspausdinimas, jos atgaivintojui ir sugyvintojui, 

Knyga pasirodys prieš Naujus gi laureatą sveikindamas Vokie- 
Metus.

Išeina Fausto Kiršos 
pomirtiniai raštai

Poeto Fausto Kiršos pomirti
nius raštus jau spausdina Lietu
vių Enciklopedijos leidykla Bos
tone. Raštų tomas, apimąs dau
giau kaip 300 psl., kurį sureda
gavo Stasys Santvaras, pavadin
tas “Palikimas”.

Jau bus greit devyneri metai, 
kai mirė Faustas Kirša. Jo raštų 
išleidimas kiek ilgiau nusitęsė dėl 
kelių priežasčių. Viena iš pagrin
dinių — sunkus redagavimo dar
bas, nes velionis savo literatūrinį 
lobį paliko nesutvarkytą ant 
daugybės mažyčių popierėlių, 
kuriuos buvo .sunku įskaityti 
suderinti. Išleidimą sunkino 
tai, kad velionis savo finansinį 
literatūrinį palikimą atidavė 
skirtingų asmenų rankas.

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba įsiterpė ir tarpininkavo, 
kad pomirtiniai Kiršos raštai bū
tų išleisti. Ji praėjusį pavasarį 
perėmė velionio finansinį paliki-; 
mą. Prie jo pridėjus dalį iš Lie-' 
tuvių rašytojų draugijos kasos ir 
menkutį visuomenės įnašą, ap- vieta vokiečių literatūroj, 
mokėta raštų

Studentams ta kelionė kainavo 
po 3,300 dol. Sis laivas priklau
so Chapman kolegijai, Orange, 
Calif. Jame išeinama pro^rarpa. 
vadinama World Campus Afloat, 
ir joje bendradarbiauja 19 kilų 
l^olegijų ir universitetų. Sis plap,-: 
klojantis universitetas jau veikia 
septyneri metai.

Laive yra 12 klasių. Paskaitos 
būna tarp 8 vai. ryto ir 7 v, y. 
Turima taip pat 8,000 topių bib
lioteka. Išplaukę studentai atlie
ka semęsjro studijas, gilindamie
si į lankomų kraštų kultūrą, is
toriją, geografiją, politiką ir ei
dami kitus mokslus.

KETURIOS JUSTINO MAR
CINKEVIČIAUS POEMOS 

VIENOJE KNYGOJE

' Dvitomiu “Poemos” Vilniuje 
išleista anksčiau atskirais leidi
niais pasirodę šie Justino Marcin
kevičiaus keturi kūriniai: “Krau
jas ir pelenai”, “Donelaitis”, pub- 

, licistinės poemos” ir “Siena”.
Rašytojas Heinrich Boell (g. 1917 Dvitomis išleistas 40.000 egz. ti

ražu.m., vokietis), laimėjęs 1972 metų 
tarptautinę Nobelio literatūros pre
miją.

"v

Apsimoka skelbtis dienr. "Drau- 
| ge”, nes jo kainos visiems pnei 

'lamos o skaitytųjų skaičius
•kb didelis ‘ nes rengusius

< / t H »5» • • i •

Skelbkite? dienr "Drauge'

GĖLĖS
Vestuvėm*, hanketani*, laidotuvėm* 

(r kitokioms progom* 

8EVERLY HILLS GĖLYNYČIA 
*448 w tkSrd Street Chicago, m molu 
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HIGH RATES
Passbook 
Accounts
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Waldemar A. Nielsen, iš. 
Twentieth Century fondo gavęs 
71,000 dol. paramos, dvejus me
tus studijavo JAV kultūros ir 
labdaros fondus; surinktus duo
menis paskelbė knygoje “The Big 
Foundations” (475 psl. išleido 
Columbia University Press, kai
na 10 dol. 95 et.).

Iš surinktų duomenų matyt, 
kad JAV-se yra apie 25,000 to
kių fondų. Jie per metus paskirs
to apie 2 bilijonus dolerių. Di
džiausieji fondai ir jų kapitalas 
yra tokie: Fordo fondas — 3.661 
jnil. dol., Rockfellerio — 890 
mik, Dūke —629 mik, Lilly — 
579 mik, Pew Memorial Trust 
— 437 mik, W. K. Kellog — 435 
mik, Charles Stewart Mott — 
413 mik, Nemours —400 mik, 
Kresge — 353 mik, John A. Hart- 
ford — 352 mik, Carnegie — 
334 mik dol. Iš viso didieji JAV 
fondai turi apie 20 bil. dol. ka
pitalo.

Jų paskirstomoji pašalpa maž
daug taip padalinama: 4T proc. 
švietimui, 14 proc. mokslui, 12 
proc. tarptautinei veiklai, po 10 
sveikatos, labdaros ir humaniš
kumo reikalams, 3 proc. religi
niams reikalams. Iš viso didieji 
fondai per metus išdaliną apie 
753 mik dolerių.

RELIGINES POEZIJOS 
ANTOLOGIJA

Oxford University Press išlei
do religinės poezijos antologiją 
“A Book of Verse”, kurią sure
dagavo Helen Gardner. Kaina 
12 dol. 50 et.

KONGRESO STATISTIKA

i

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis. Jo 
kūrybos vakarą, pačiam autoriui 
dalyvaujant, lapkričio 18 d. Chica
goje rengia ateitininkų meno drau
gi ja“šatrija”.

tiios kancleris Willy Brandt užsi
minė, kad rašytojas savo poeti
niu žodžiu jaudinąs gyventojų 
sąžines. H. Boell pirmasis roma
nas “Traukinys atvyko laiku” 
liečia karių gyvenimą ir kai ku
rių kritikų lyginamas su Remar-

o

ADOMO MICKEVIČIAUS 
PĖDOMIS

JAV kongrese, kuris neseniai 
baigė savo sesijas, buvo U1 ka
talikų, iš jų 12 senate ir 99 at
stovų rūmuose. Katalikai sudarė 
20 proc. visų kongreso narių. 
JAV-se katalikai sudaro 24 proc. 
visų gyventojų.

Nobelio fizikos ir 
chemijos laureatai

Šiemetines fizikos ir chemijos 
Nobelio premijas laimėjo ameri
kiečiai mokslininkai. Chemijos 
premijos laimėtojas dr. Christian 
Bohmer Anfinsen, 56 m., yra 
cheminės biologijos laboratorijos 
vedėjas JAV sveikatos institute 
Bethesdoje. Antras chemijos 
premijos laimėtojas yra d'r. Stan- 
ford Moore, Rockefellerio uni
versiteto profesorius. Daug dirba 
enzimų ir proteino tyrimuose. 
Trečias chemijos premijos laure
atas — dr. William Howard 
Stein yra Rockefellerio univ. 
prof., pamėgęs gilintis į proteinų, 
peptidų ir amino rūkščių paslap
tis.

Nobelio fizikos premija laimė
jo Illinois univ. profesorius John 
Bardeen, kuris jau 1956 m. buvo 
taip pat laimėjęs Nobelio premi
ja už tranzistoriaus išradimą. 
Antras Nobelio fizikos premijos 
laureatas yra 41 m. amžiaus 
Pennsylvanijos universiteto prof. 
John Robert Schrieffer.

Rugsėjo 25 d. Vilniuje lankėsi 
ir su vietiniais teatralais pabend
ravo Krokuvos Senojo teatro vy
riausias režisierius Konradas Svi- 
narskis. Jis atvyko į Vilnių susi
pažinti su vietomis, kurios rišasi 
su A. Mickevičiaus gyvenimu, I 
ruošdamasis statyti “Vėlines”' 
Krokuvoje. Svečias ir šeimininkai, i 
be abejo, prisiminė, kad 1968m. 
Gomulkos vyriausybei uždrau-1 
dus Mickevičiaus “Vėlinių” pa
statymą Varšuvoje, kilo studen
tų riaušės, apėmusios kelis mies
tus. Lenkų komunistinė vyriau
sybė tada nugalėjo Mickevičiaus i 
gerbėjus policijos “bananų”, šu
nų, ašarinių dujų ir masinių 
areštų pagalba. Apie tai Vilniu
je buvo kalbėtasi (ar 1968 m. 
Varšuvos įvykiai palyginti su šių 
metų gegužės 18—49 dienomis 
Kaune), “Literatūra ir Menas” 
(1972. IX. 30) nemini... (Elta)

PLAUKIOJANTIS UNIVERSI
TETAS

Viename laive, pavadintame

IŠ MODELINIU NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 S. Western — Tel. GR 6-4421

FLORIDOS PAMARIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida 33408 
žiema Floridoj tiktai turtuoliams. 

Nori aplankyti lr pažinti Floridą., at
važiuok rudenį arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos Floridoj tos pačios iki gruo
džio m6n. 1 d. kaip vidurvasaryje. 
Kodėl nepasinaudoti?
Tomkų vasarvietė SAPPHIRE SEA 
adresas yra

AIA 700 Ocean Drlve, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 33408, 
305-811-3388

ko “Vakarų fronte nieko naujo”.
Rašytojas yra katalikas, ir ne

mažai jo veikalų sprendžia eilę su 
tikėjimu susirišusių problemų. Jo 
romane “Klouno veidas” įžiūri
ma danų filosofo Soren Kierke- 
gaard įtaka. Šiaip jau romane 
klouno akimis niekinamos taria
mai arba ir tikrai pasenusios gy
venimo formos. Boellio veikalų 
yra išversta į eilę pasaulio kal
bų, tarp jų ir į lietuvių ir į ang
lų. Yra parašęs ir radijui skirtų, 
labai kondensuotos minties ir fi
losofinio bei socialinio pamuša
lo truihpų vaidinimų knygą 
“Zum Tee bei Dr. Borsing”, ku
rioje situacijomis ir visa gilumine 
potekste yra jam ypač būdingi 
kvartetas “Koncert fūr vier Stim-• ». 
men”, “Moench und Rauber”, 
“Klopfzeichen’ ’ir kt.

(L. Gal.)

• Algirdo Skinkio, neseniai 
mirusio poeto kūrybinis paliki
mas — eilėraščiai, išleisti leidi
niu “Medžių pėdos”, 168 psl. 
Rinktinę sudarė ir paaiškinimus 
pateikė M. Vainilaitis, įžanginį 
žodį parašė poetas E. Matuzevi- 
čius.

• Jurgio Lebedžio, neseniai 
Lietuvoje mirusio žinomo litua
nisto, straipsnių rinkinio I ir II 
tomai — “Lituanistikos Baruo
se”, 307 psl., išleisti Vilniuje. I 
tome pateikta studijos ir straips
niai, skirti sęnosios lietuvių lite
ratūros problemoms nagrinėti, II 
tome paskelbtos jo paskaitos, re
cenzijos ir kita medžiaga. Leidi
nį paruošė J. Girdzijauskas.

Per Arminu 
$1000 or mor.

Certificates
1 year min

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES 
4071 Archer Avenue

Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 • 8248

(Wesl of Oalifornla Aveniir)

2 year min.

Per Anniim 
Investment

Bonus
Certificates

PETKUS|
MARQUETTfc FUNERAL HOMh 

-TĖVAS IR SŪNUS-
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7ls1 St. Talei. GRovehlU 6 2345-6 (
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108 0* j

AIKITB AUTOMOBILIAMS STATYTI

Si
I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Progn. 

ma Naujojoj Anglijoj, iš stotie. 
WLYN, 136o bangos, veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. pc 
pietų — perduodama vkliausių pa 
saulinių žinių santrauką ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutėr 
pasaka, šią programą veda Stepo 
naw J. Mlnkus. Biznio reikalaii 
kreiptis j: Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvė, 502 E. Broao 
way, So. Boston, Mass. Telefonai 
A N 8-6489. Ten pat gaunama* ii

Laidotuvių Direktoriai

WHKMVANS
6845 SO. VVESTERN AVĖ.

Universe Campus, yra ameri
kiečių įsteigtas plaukiojantis uni
versitetas, kuris šiais mokslo me
tais turi 434 studentą. Laivas bu- (
vo trims mėnesiams išplaukęs į dlen^tirDiuiųjas' 
Pietų Pacifiką, Orientą ir Afriką.

TRYS MODERNIŠKOS 
ĄIR-C0NDIT10NED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic T-8600 REpnblic 7-86.01

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
1. MOŠŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit oficialiomis kai
nomis.

JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

2.

3.

4.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354

ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

PRISTATYMAS NEMOKAMAI
WINDERS MEDICAL 

ARTS
3213 W. 63rd Streef 

Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
iiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHMiiniiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiniiitiH"1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uotavtf Laidotuvių Direktorlę Asociacijos Nartai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 28rd PLACE 
M24 W. 6®th 8TREET 
11028 Sonthwest Hlghway, Palos Hills OI.

Tel Virpinta 7-6675
Tel REpnblic 7-1213

Tel. 974-441*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel LAfayett* 5-557:.

ANTANAS M. PRILUPS
5307 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-340

POVILAS I. RIDIKAS
<354 8 HAIJSTKD STRFJPT Tel VArds 7-191

JURGIS F RUDMIM
*319 8. UTUANICA AVĖ Tel YArds 7-1138-11S»

VASAITIS — BUTKUS
•448 M MHh m mrnFKC n> t«: aiv-mot «-ioo

A
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LIETUVOS GENERALINE KONSULE J. DAUZVARDIENE
los pačios žodis kultūrinėje popietėje ko? ulei pagerbti 1972 m. spalio mėn. 8 dieną 

Lietuvių taut'niuos namu* s, Chicagoje

Kas aš esu? Aš esu Amerikoje gi-1 pagilinau lietuvių kalbos žinojimą, 
muši tikra lietuvė. Mano tėvai — 
Jokūbas Rauktis iš Alseikų kaimo, 
Švėkšnos parapijos, ir Juzė Lileiky- 
tė iš Baltininkų kaimo, Jonapolės 
parapijos, abu jauni atvykę į JAV, 
pradėję gyvenimą skurdžiai, uždirb
dami vos po 5 dol. mėnesiui, prana
šingu sutapimu, susituokė VASA
RIO 16-tą dieną. Abu karšti lietu
viai patriotai. Tėvas buvo žinomas 
veikėjas Worcestery, daugelio drau
gijų narys, įsijungęs į kiekvieną 
patriotinę akciją Lietuvos laisvės at
gavimui, jos atsikūrimui ir paramai. 
Mama — kukli, tyli, miela motina 
ir šeimininkė, prie kurios stalo vi
suomet būdavo vietos atklydusiam 
iš bet kur lietuviui — žymenybei ar 
varguoliui.
•< Augome trys — aš ir du broliaį: 
vyresnis Jokūbas, savo pastangomis 
įgijęs du inžinerijos, vieną gamtos 
mokslo bakalauro laipsnius, baigė 
dar medicinos moktlą jau nebe jau
nam amžiuje. Jis mirė šią vasarą. 
Jaunesnis — Algirdas, menininkas, 
lankė Meno institutą Chicagoje. bu
vo lietuvių skautų vadas, Akademi
nio- lietuvių klubo narys, dabar gy
vena Kalifornijoj, yra dekoracijų 
projektuotojas televizijos stoty.

Visi buvom muzikalūs: Algirdas ir 
aš skambinom pianinu, Jokūbas 
smuikavo. Sekmadieniais, popiet, 
mes ir mūsų draugai susirinkdavom 
mūsų kukliame bute; skambėdavo 
lietuviškos dainos, muzika, į...... *
nom lietuviška, jaunatviška nuotai
ka. Kurį laiką, sekmadieniais mūsų ‘ 
bute veikė Miko Petrausko muzikos 
studija (jis atvykdavo 40 mylių iš 
Bostono). Pas mus repetavo Dzimd- 
zi-Drimdzi, lietuviai artistai, ir kt.

Mokslas. Pradinį, vidurinį ir aukš
tąjį mokslą baigiau Worcestery. U- 
niverSitetus lankiau vakarais (die- i 
nom reikėjo užsidirbt pragyveni
mą) : Massachusetts universiteto kla
sėse išklausiau psichologijos ir so
ciologijos kursus, Northeastem uni
versitete baigiau Teisių fakultetą 
bakalauro laipsniu.

Muzikos mokiausi pas Miką Pet
rauską ir vietos mokytojus.

Lietuvių kalbos, katekizmo bei li
tuanistinius kursus lankėm šeštadie
niais ir vasaros atostogų metu — 
šv. Kazimiero bažnyčioje — taip — 
bažnyčioje — užpakaliniuose suo
luose. Mokytojais buvo lietuviai se
minaristai, klierikai, kunigai, stu
dentai ir kt.

Tėvai paskatino pamilti lietuvių 
kalbą — mamytė savo pasakojimais, 
atsiminimais, dainomis; tėvelis in-1 
sistuodamas už lietuvių kalbos var- | 
tojimą namuose. “Žydiškai” (ang- - 
liškai) kalbėti buvo uždrausta. Jo 
gimtadienio dovana mums būdavo 
lietuviškų knygų rinkinėlis. Lietu
voj viešėjau dusyk — pirmą sykį 
su tėvais, antrą — gimnaziją baigu
si.

Tarnybą pradėjau labai anksti. 
Pradinėje mokykloje patekau į pa- 1 
žangesnių 7-8 skyrių mokinių I 
Preparatory mokyklą, kurtos progra-1 
ma ir valandos buvo tolygios gim-1 
nazijai. Grįždavau namo po 1 vai., 
tad popiečiais ir šeštadieniais pra- Į

pradėjau bendradarbiauti spaudoje 
originaliais rašinėliais ir vertimais. 
‘ Amerikos Lietuvyje” pasilikau po
rą metų po gimnazijos baigimo.

Pradėjus laikraščiui finansiniai 
negaluot, susiradau nepilnalaikę tar
nybą North American Civic League 
for Immigrants, kurios tikslas buvo 
padėti ateiviams tarpininkavimu 
valdiškose įstaigose, teismuose, pi
lietybės bei imigracijos reikaluose, ir 
pan. Buvau paskirta oficialia jauna- 
mečių teismo vertėja ir tyrinėtoja. 
Darbas buvo įdomus, alga “milži
niška” — 9 dol. savaitėje. Tad, iš 
bėdos, užvedžiau mažą biznelį — 
laivakorčių agentūrą, kurios, nedi
delis pelnas įgalino apmokėt uni
versiteto mokslapinigius, įsigyt kny
gas ir reikmenis.

Atsiradus progai, gavau pilnalai- 
kę tarnybą, Worcesterio miesto so
cialinio gerbūvio skyriuje, kaip “so
čiai worker”, kur ištarnavau, su 
pakėlimais, iki sutuoktuvių.

Kultūrinė - visuomeniška veik
la. Šioj srity debiutavau, būdama 7 
metų amžiaus, deklamuodama P. 
Vaičaičio eilėraštį. Pirmą straipsne
lį lietuviškai spaudai parašiau, bū
dama 10 metų amžiaus. Dalyvavau 
nukentėjusiems nuo karo lietuviams 
rinkliavose, paradavinėjau Lietuvos 
bonus; esant “raštingai”, keliose or- 
ganizacijose buvau išrinkta sekreto- 

' riauti. Ryt — spalio 9, Vilniaus 
I Diena — štai iškarpos Worcesterio 
| lietuvių (1928 m.) protesto mitin

go, ir nuorašas kabeliagramos, po 
kuria yra mano parašas — Tautų 
lygai, protestuojant prieš lenkų už
mačias.

Lietuvos Vyčių, Lietuvių moks- 
t.'ivių ir Aušrelės draugijos turėjo 
chorus ir dramos ratelius. Juose da
lyvavau — buvau aktorė, choristė, 
akompaniatorė. Turėjau mažas ro
les operetėse, ir, nors jis bandė, bet 
komp. M. Petrauskas niekaip neįti
kino manęs, kad galiu tapti rimta 
konkurentė mūsų vokalinėm artis
tėm.
Worcesteris buvo ypač patriotiš-

f

i

mams, pradėjau paskaitų ir progra-( 
mų maršrutą amerikiečių klubams 
ir organizacijoms. Per 3-4 metus vie
na ir su talkininkėmis, dainininke 
Ona Piežiene ir pianiste Zita Simu
tiene, pasivadinusiomis Lithuanian 
Lore Trio su čemodanine lietuviškos 
tautodailės parodėle apvažinėjom 
plačią Chicagos ir apylinkių terito
riją, atlikdamos per šimtą — gal 2 i 
šimtus lietuviškų programų nelie- i 
tuviams. Igijom labai daug lietu-, 
viams prietelių. Kažkur turiu sąra-! 
šą amerikiečių klubų, kurie parūpi
no dešimtis maisto ir rūbų siunti
nių lietuviams tremtiniams, vargo 
mokykloms, net afideivitais alkvie
tė kai kuriuos į JAV.

Konsulatai gauna įvairiausių pa
siteiravimų. Gen. Konsulas nu- i 
kreipdavo lietuviškus kultūrinius 
— folklorinius ir panašius klausi
mus į mane. Jis mane vadino jo kul
tūrinių reikalų attache. Tuo keliu 
prasidėjo beveik užmiršto tautodai
lės meno — lietuviškų šiaudinukų 
atgaivinimas čia Chicagoje — Moks
lo ir Pramonės muziejuje. Šiaudinu
kai netikėtinai išpopuliarėjo. Iš jų 
išsivystė ir naujos meno formos. Per 
juos Lietuvai pelnyta daug gražios 
rekalmos.

Panašiai atsirado ta garsioji kny
ga “Popular Lithuanian Recipes”. 
Besikreipiantiems į konsulatą tekda
vo išversti, išsiuntinėti lietuviškų 
valgių receptus. Tie ir surinktieji 
mano pačios receptai išsivystė į kny
gą, kuri yra lietuviškos knygų rin
kos “best seller”.

Primenu ir 13 metų senumo Gin
taro balių, kurio tikslas yra supa- 
qindinti kelių kartų Amerikos lietu
vaites su gražiąją mūsų muzika, šo
kiais, tradicijomis, vertom pasidi
džiavimo mūsų tautos vertybėmis. 
Naujai pasirodęs (šią savaitę) “Chi
cago History”,, žurnalas skiria Gin
taro baliui Chicagos kultūrinio įna
šo praturtinimui pripažinimą.

Dabar. Dirbau su brangios at
minties Generaliniu Konsulu, mano 
vyru, oficialiai . ir neoficialiai visą 
laiką. Konsulato darbas ir pareigos 
man gerai žinojpųs. Jam gulint mir
ties patale, jo t rekomendacija, bu
vau rasta kvalifikuota tam postui, ir 
paskyrimą priėpiiau .tęsimui jo kil- 

Chicagoje. Prasidėjus antram ka- naus darbo, užtikrinimui Laisvos I

ka lietuvių kolonija. Lietuvybės pa
laikymui, Aušrelės d-ja, S.L.A., ir 
Katalikų Susivienijimas įsteigė ir 
palaikė lituanistinės mokyklėles. 
Man teko garbė būti tų mokyklų 
vedėja, ne tik lietuvių kalbos mo
kytoja, bet ir chorvede, režisiere, 
tautinių šokių mokytoja. Vienoj 
mokykloj turėjau arti šimto vaikų.

Dalyvavau ir keliose amerikiečių 
organizacijose, kur rasdavau progų 
papilti lietuviškos “propagandos”.

Atidavusi širdį ir ranką bran
giam savo vyrui, tapusi Daužvar- 
diene, dar stipriau Įsijungiau j lie
tuvišką veiklą. Jo pritarimas, jo gi
li erudicija, žmogiškumas, nuošir
dus pasišventimas Lietuvai ir lietu
vybei (ne vien dėl tarnybos), jo pa
tarimai. pavyzdys, ir reto pobūdžio 
mudviejų sugyvenimas neįkainuo
jamai praturtino mano gyvenimą.

Trumpai gyvenom New Jersey ir 
New Yorke. Nuo 1937 — Chicago
je.

rui, pasisiūliau Amerikos Raudo-1 Lietuvos reprezentacijos. Kai kam 
nam Kryžiui kalbėtojų biuro sava- mano paskyrimas sudaro konfuzijos. 
nore nare — be algos, be jokio at- i Brangios atminties konsulas buvo 
lyginimo. Kalbėdama daug kur Rau- karjeros konuslas. Aš — garbės. AiŠ- 
donojo Kryžiaus reikalais, galėjau kūmo dėlei: karjeros konsulai priva- 
paskleisti nemaža informacijos apie' lo būti piliečiais savo atstovaujamo 
Lietuvą ir lietuvius. Per sudarytą-1 krašto. Jis buvo Lietuvos pilietis iki 
sias pažintis, pavyko išprašyti afi- Į mirties. Garbės konsulais gali būti 
deivitų išpirkimui lietuvių iš trem- svetimų valstybių piliečiai. Aš, gi
rinių stovyklų. Liūdna buvo, kuo-1 muši JAV, esanti šio krašto piliete, 
met nuteriotai Lietuvai skirti vais- negaliu būti Lietuvos karjeros kon- 
tai ir mediciniški reikmenys buvo 
sovietų pasisavinti, nors Amerikos 
ir Tarptautiniai skyriai protestavo 
ir veltui prašė užtikrinimo, jog ta 
šalpa pasieks skirtą vietą.

Už saviveiklą gavau keletą gar
bės pažymėjimų ir buvau paskirta 
kalbėtojų Biuro pirmininke.

Jsisteigus BALFui, atstovavau 
jam ir lietuviams Chicago Commu- 
nity and War Fund, organizavau 
komitetus, pravedžiau vajus.

Lithuanian Lore Trio. Sumažėjus Chicagos konsulatas yra gavęs 1,314 
Raudonojo Kryžiaus

šule, todėl esu garbės Lietuvos Ge
neralinė Konsule. Pareigose tai nesu
daro skirtumo (su mažomis išimti
mis). Konsulato darbas, kaip vyko, 
taip tebevyksta pilnu tempu. Atsto
vauju Lietuvai, kur reikia ir kur tik 
galima. Padedu tautiečiams patari
mais, problemų sprendime, doku- 
men ų parūpinime ir pan.

Pilnesniam vaizdui, čia pateiksiu 
statistinių duomenų. Nuo šių me
tų pradžios iki vakar (spalio 7 d.),

Lietuvos generalinė garbės konsulė Juzė Daužvardienė kalba Chicagoj 
jai skirtoje popietėje, surengtoj Lietuvių moterų klubų federacijos Chi
cagos skyriaus Lietuvių tautiniuos namuos š. m. spalio 8 d. Generalinė 
konsulė yra pirmoji lietuvė moteris tokiose pareigose visoje Lietuvos 
diplomatijoa istorijoje. Nuotr. V. Noreikos

neaiškumų, klausimų. Kas turi 
laiko sustoti? Kas nori mus iš- 
klausyti?

Teisingai kalbėjo Seneca: “Kas 
tavęs klausys? Draugas ar moky
tojas, brolis ar tėvas, motina, se
suo, kaimynas ar tarnas? Ar 
klausysis mūsų įdėmiai mūsų ad
vokatas, vyras, žmona, tie, kurie 
artimiausi mūsų gyvenimui ir 
širdžiai? Ar klauso mūsų žvaigž
dės, kai nusiminime mes nusisu
kame nuo žmogaus? Ar vėjas, jū
ra ar kalnai? Kam mes galime 
tarti: štai aš esu čia! Priimk ma
ne mano nuogume, žaizdotą, su- 
sigraužusį, išdaviką, kenčiantį! 
Suprask mane be žodžių, peržvelk 
mano siaubą. Klausyk mano de
jonių visą dieną, valandą, vieną 
momentą! Ir niekas nesustoja, 
niekas neturi man laiko! Tačiau... 
yra Vienas, kurs klauso ir girdi. 
Visada. Nuolat. Kai tu nori ar 
nenori. Jis girdi. O kad tu jį galė
tum girdėti, reikia tylos”.

Uždarų rekolekcijų dalyvės tai 
bando. Pabandyk ir tu. Kviečia
me!

Skambinkite: Dr. J. Meškaus
kienė PR 6—9801 arba E. Dau
girdienė “Draugas” LU 5—9500.

Danutė Augienė

SKAMBUTIS | KELIONE
Kiekveneriais metais šiuo lai

ku lietuvės moterys ir merginos 
yra kviečiamos ir raginamos va
žiuoti į uždaras rekolekcijas Ce- 
nacle rekolekcijų namuose, Chi
cagoje.

Iniciatorės išgirsta įvairių nuo
monių, abejonių iš kviečiamųjų.

“Jūs, kurios ten važiuojate me
tai iš metų, nesate nė kiek geres
nės už mus”.

Iš tikrųjų, rekolekcijos nėra 
koks tunelis, iš kurio išėjęs prisi
geri šviesos ir imi spindėti ir 
šviesti. Tai nėra vieta, kur tu 
lengvai prisipili kišenes dorybių 
ir jomis, lyg variniais pinigais, 
žvangindamas eini dienų takais.

Rekolekcijose turime progos ir 
laiko atsistoti Dievo akivaizdoje 
ir pamatyti, kokios esam iš tik
rųjų silpnos, netobulos, paklydu-1 
sios, menkos ir bandomos. Juk ir 
apaštalai pasimetė, Kristui pasi-

1,200 laiškų, raštų, informacinių 
leidinių. Interesantų ateina kas
dien, įskaitant šventas dienas ir va
karus. Telefoninių paskambinimų 
daug — nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro. Interviu formoje esu su
teikusi informacijų aDie įvairiausius 
lietuviškus aspektus: politiką, istori
ją, padėtį, papročius, folklorą, etc. 
siudentams, mokytojams, laikrašti
ninkams ir kitiems. Konsulatas pa
ruošė nemažai projektų rezoliuci
joms, proklamacijoms, vertimų, ofi
cialių laiškų projektų ir pan. Ma-j 
no kalendorius rodo, kad nuo metų 
pradžios iki šiai dienai užpildytos j 
46 lietuviškos datos, kur teko ne sy- ■ 
ki ir po kalbelę pasakyt. Nelietuviš- I 
kuose. oficialiuose priėmimuose ar | 
programose - dalyvauta 26 kartus.■ 
Ilgesnę paskaitą apie Lietuvą skai
čiau Rotary Klubui (400 vyrų). E- 
su Konsularinio korpuso Ponių klu
bo narė, jų programų tvarkytoja, 
ir oficiali Chicagos Konsularinio 
korpuso narė. Kiekvieną mėnesį ten
ka jų posėdžiuose dalyvauti. Susuk
ta televizijos programa, kurioje su 
Maryte Kraučiūniene ir Elena Pins 
stengėmės reprezentuoti Lietuvą 
kuo gražiausiai. Iš atsiliepimų, at-1 
rodo, jog tai pavyko atlikti sėkmin
gai.

Tokia labai bendrai yra mano 
, veikla — ne garbės titulo nešioji- 
1 mas, bet tikras mano, kaipo lietu- 

Jtuei Daužvardienei skirtoje popietėje, Chicagoj. Iš kairės į dešinę: E. Sanginienė, S. Gedvilienė, E. Sidzi- vės įr Lietuvos generalinės Konsulės

įsipareigoji- • laiškų-raštų. iš Konsulato išėjo
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dėjau tarnaut savaitraščio “Ameri- Lietuvi’J moterų klubų federacijos Chicagos skyriaus valdyba su viešniomis Lietuvos generalinei konsulei j

traukus. Tik Sekminių šv. Dva
sia juos pakeitė. Bet, norint gau
ti pasikeitimo malonę, reikia už
sispyrus jos prašyti. Taip. Metai 
iš metų. Nepametant vilties. 
“Prašykite ir gausite, belskite ir 
bus jums atidaryta”.

Rekolekcijų dalyvės jaučia, kad 
joms reikalinga dvasinės pagal
bos. Jos prisipažįsta turinčios silp
nybių. Moterys j rekolekcijas va
žiuoja ne dėl to, kad ten tikėtųsi 
lyg Sekminių rytą nusileidžian
čių ugnies liežuvių, bet ieško ty
los, ramybės ir susikaupimui tin
kamų sąlygų, kur dvasinė nuo
taika, lyg pavasario Šiluma, per
sunkia žiemos išvargintą žemę, 
sušildo žmogišką išvargusią šir
dį, duoda naujo ryžto, vilties ir 
jėgų siekti pastoviai aukštyn, ko
vojant su savo ydomis.

Nuolatiniame skubėjime visas 
mūsų dėmesys yra skirtas aplin
kai. Laikrodžio strėlė mus veja 
lyg botagas. Mes čiuožiame, pa
viršium, neturėdamos laiko per
kąsti riešutą ir suleisti dantis į 
branduolį. O sieloje renkasi daug

Išleido poetę iš 
psichiatrinės ligoninės
Rusų poetė Natalija E. Gar- 

bovskaja, kuri Maskvoje daly
vavo demonstracijoje, pasisaky 
dama prieš invaziją Cekoslova- 
kijon 1968 m, buvo sovietų su
imta 1969 m. Kūčiose, kalina
ma ir 1970 m. liepos mėn. nu
teista už priešsovietinę veiklą. 
Ji buvo laikoma psichiatrinėje 
ligoninėje Kazanėje, 450 mylių 
j rytus nuo Maskvos, šiemet, 
matyt norint padaryti geresnį 
įspūdį Vakarams, poetė iš ligo
ninės paleista. Tačiau visa eilė 
kitų Sovietų kultūrininkų tebe- 
kenčia tokią pat bausmę psi
chiatrinėse ligoninėse. Apie tai 
skelbia dokumentinis laikraščio 
“Religion in Communist Domi- 
nated Areas” naujasis numeris, 
ris.

SUNKU KALBU MOKYTIS
Pas garsųjį kalbininką V. Gri

mą atėjo prancūzų studentas, ku
ris labai menkai mokėjo vokiš
kai, nors jau trejus metus gyveno 
Berlyne. Grimas paklausė jį, ko
dėl jis nesistengia -išmokti vokie
čių kalbos.

— Vokiečių kalba man labai 
negraži, tai arklių kalba, — sakė 
studentas.

— Ach, —atsakė Grimas, pa
brėžtinai nustebęs, — dabar aš 
taip pat suprantu, kodėl negali 
išmokti asilai-

d

Juzei Daužvardienei skirtoje popietėje, Chicagoj. Iš kairės į dešinę: E. Sanginienė, S. Gedvilienė, E. Sidzi-. ves lr Lletuvos generalines Konsoles j Paukštienė Atgimimas
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