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Kai pinigo ir yra, ir nėra.
Pokalbis su pianiste
Aldona Kepalaite.
Nauja Alfonso Nykos-Niliūno
poezijos knyga.
Dalios Juknevičiūtės eulogija.
Rostropovičius apie savo
pasitraukimg iš Sovietų Sąjungos.
Giesmių vakaras Tėviškės
parapijoj.
Lietuvių fondo mokslo stipendija.
Muzikos kūrinių konkursas.

Kertine paraštė
KAI PINIGO IR YRA, IR NĖRA
Pinigo yra, kai žmogus, nė
nemirktelėjęs, baliaus bufete už
konjako butelj moka apie 20 do
lerių, o pinigų nėra, kai prie
* knygų stalo, išgirdus jos 5 do
lerių kainą, knyga vėl padedama
atgal, čekiai nesunkiai išrašomi
mokyklų pratimams ir vadovė
liams leisti (ir labai gerai, kad
čekiai šiam reikalui išrašomi!),
bet kai reikia čekio ir moksli
nių lituanistikos studijų tomui,
čekiui išrašyti ranka nepakyla.
Visuomenė ir mecenatai labai
dosnūs, pirkdami žvirblį dar
'* girioje — siųsdami sportininkus
reprezentacijai į kitus kontinen
tus, bet pinigo maišelį užveržia
neatmezgamai, kai pinigo pa
prašoma ne vien tik pasišokimų,
bet ir rimtų mokslinių studijų
suvažiavimui. Tūkstančiai jau
šiame krašte išsimokslinusių
jaunųjų mūsų profesionalų pi
nigo uždirba kur kas daugiau,
negu juos gyveniman prastūmusieji tėvai, tačiau “Lituanus”
žurnalas vis tiek turi būti lei
džiamas didžia dalimi vien tik
pensininkų skatiku. Be jokios
abejonės priimama tikrovė, kai
už vienos dienos kiemo tvorelės
pastatymo darbą darbininkui už
mokama šimtinėmis, bet niekam
galvos neskauda, kai rašytojas
ar kompozitorius už savo kūry
binio darbo valandas dažnai nie
ko negauna arba gauna tiek, kad
atlyginimas toli gražu neprilyg
sta nustatyto paties žemiausio
šio krašto valandinio uždarbio.
Tokią faktų analogiją čia galė' tume tęsti per kelias skiltis. Ta
čiau užteks. Skaitytojas, rimčiau pagalvojęs, jų gali pats prisiskaičiuoti tiek ir tiek.
Visa tai liudija, kad mūsų išeiviškoji visuomenė jau seniai
nėra elgetų kategorijoje pinigine
prasme. Bet ar ji yra lygiai tur
tinga savo dvasiniu nusiteikimu
bei kultūrinio sektoriaus pras
mės supratimu? Nenorėčiau į šį
klausimą kategoriškai vienaip ar
kitaip atsakyti. Juk rastume ir
labai šviesių pavyzdžių. Neramu
mą tačiau kelia tai, kad anie
šviesieji pavyzdžiai yra palygin
ti retos išimtys. Mus Čia kultū
riškai žudo ne paskirų šviesių

pavyzdžių stoka, bet per didelės
visuomenės dalies kultūrinis ne
turtas. Jei nenorime likti tik pri
mityvių ir be ženklo išgaruojan
čių kategorijoje, turime bendrą
jį savo lygį kilstelėti aukštyn
net ir piniginio dosnumo kultū
ros reikalui prasme.
Neatsitiktinai apie tai čia už
simenama “Draugo” romano
konkurso dvidešimt ketvirtosios
premijos įteikimo iškilmės ir
pianistės Aldonos Kepalaitės
koncerto išvakarėse, o taipgi ar
tėjant Lietuvių fondo jau milijo
niniam suvažiavimui balandžio
mėn. 12 d. Ir “Draugo” romano
konkursas, jau beveik ketvirtį
šimtmečio išgyvenęs, ir Lietuvių
fondo pirmojo milijono pasieki
mas yra kaip tik ame šviesieji
pavyzdžiai, liudijantys, kad ir
išeivijoje galima padaryti nuo
stabių dalykų. Tik reikia, kad
tokie pavyzdžiai nebūtų išimtys,
o kiek galima didesnės mūsų vi
suomenės dalies buvimo kasdie
nybė.
Tačiau to siekiant, būtina kaip
nors atsikratyti lig šiol vis ne
atsikratomo tam tikro mūsų po-1
žiūrio J kultūrinius reiškinius.
Įvairaus kultūrinio gyvenimo
bei kultūrinės veiklos organizuotojų dažnai mažiau galvojama
apie pinigo sutelkimą tam ar ki
tam reiškiniui įkūnyti, o labiau
žiūrima ir norima, kad tas pats
kultūrinis reiškinys dar atneštų
piniginio pelno, šitokiose nuotai
kose visai pamirštama, kad kū
rybiniu aktu ir kūrybiniu kultū
rinio gyvenimo planavimu pa
siektas geras rezultatas jau pats
yra pinigais neįkainuojamas vi-'
sos tautos pelnas, pats didysis
mūsų darbo ir mūsų aukos tiks
las.
Yra savotiškas paradoksas,
kai patys vertingiausi ir patys
labiausiai išliėkantys vieno ar
kito kultūrinio užmojo rezulta
tai ir negali tikėtis masinio vi
sos visuomenės dėmesio, būdami
vienos kurios nors specialios
srities ar išskirtinės problemos
rėmuose. Tačiau savo buvimu ir
savo lygiu jie mums yra būtini,
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Kompozitoriai apdovanojo
fortepijoną
Pokalbis su pianiste Aldona Kepalaite koncerto išvakarėse
Chicagos lietuvių muzikinia vartojimo būdai keičiasi, kaip
me gyvenime rytoj bus neeilinis j pvz. bandymai paversti fortepi
įvykis. Įteikiant “Draugo” ro joną į visą orkestrą — arba' jo
manų dvidešimt ketvirtojo kon delegavimas į labai ribotą perkurso laurus rašytojui Jurgiui kusinio instrumento rolę — arba
Gliaudai už jo romaną “Pagai bandymai išgauti naujus skam
rė”, Jaunimo centro didžiojoj sa besius, lendant į fortepijono “vi
lėj šios iškilmės proga rengiamas durius” — dėžę, stygas, plaktu
ir niujorkietės mūsų pianistės Al kus (“prepared piano”). Ir, žino
donos Kepalaitės fortepijono re ma, tebėra rašoma ir daugiau
čitalis. Pianistės rečitaliai kon tradiciniu,
įprastiniu
būdu.
certinėse amerikiečių muzikinio Kiekvienu atveju, pianistai nėra
gyvenimo salėse ne kartą yra su užmiršti.
silaukę išskirtinio dėmesio. Todėl
— Ar piano koncertus lan
jos koncertas Chicagos lie
tuviams taipgi kelia muzikos bi kanti publika labiau priima įčiuliuose didelį smalsumą. Kon prastųjų didžiųjų preities vardų
certo išvakarėse, redakcijos už kūrybą ar šių dienų muzikines
kalbinta, pianistė čia maloniai kryptis? Kurie būtų išskirtiniai
atsako į jai pateiktus klausimus. vardai šiandieninės pasaulinės
— Kaip aptartumėte fortepi
jono, kaipo koncertinio instru
mento, poziciją šių dienų muzi
kiniame gyvenime: ar publika ir
kompozitoriai rodo jam pakan
kamą dėmesį?.

— Fortepijonas visais laikais
buvo ir tebėra vienas iš pagrin
dinių muzikos instrumentų: vie
nas iš labai nedaugelio, kurie yra pajėgūs funkcionuoti be kitų
instrumentų pagalbos solo kon
certe, arba, reikalui esant, įsi
lieti į bet kokią instrumentų gru
pę vedamoj ar palydimoj rolėj.
Taigi, dėmesio jam nerodyti bū
tų beveik neįmanoma. Kompozi
toriai apdovanojo
fortepijoną
muzikine
literatūra
gausiau,
dosniau nei bet kurį kitą ins
trumentą. Dabar tik kartais jo

muzikos kompozitorių
būryje,
rašančių specialiai ir pianui? Ir
kuriais jų kūriniais rekomenduotumėt ir lietuviškajai publikai
susidomėti?

— Publika visada ir visur (iš
skyrus gal publiką, susidedančią
ir pačių muzikų) lieka kiek kon
servatyvesnė už muzikus. Tai na
tūralu. Normaliam žmogui yra
sunku priimti tai, ko jis visai ne
pažįsta. Bent mažas atpažinimo
elementas yra reikalingas iš
šaukti bet kokiai pozityviai emo
cinei reakcijai.
Ir, žinoma, profesionalai “at
pažįsta” — ar bent turėtų atpa
žinti —kiek greičiau negu žmo
nės, kurie klauso muzikos tik
laiks nuo laiko, ieškodami joje
emocinio atsipalaidavimo.
Fortepioninių kūrinių yra pa

rašę visi žymesni šių dienų kom
pozitoriai — šiuo momentu ifeprisimenu nei vieno, kuris ne
būtų parašęs. Kai kurie iš tų
veikalų man atrodo kiek mažiau
spalvingi negu tų pačių kompo
zitorių orkestrinės kompozicijos.
Bet tai tik mano privati nuomonė
—ar gal riboti akiračiai.
Nenorėčiau sugestionuoti spe
cifinių kūrinių, tik: klausyti vis
ko — ne vien didžiųjų vardų —
klausyti dažniau — klausyti pa
kartotinai —klausyti atviromis
ausimis — nesakant iš anksto,
kad “aš nesuprantu”, “man ne
patinka”, “aš jau girdėjau”...
Ne visos durys atsidaro iš pir
mo karto, ne visas grožis yra iš
karto pastebimas, bet eventualiai
tik paties žmogaus širdis, ne
"autoritetų” patarimai jam pa
sakys, kas ją pagauna.
O iš to, kas pagauna daugu
mą žmonių, susikuria didieji var
dai ir legendos...
— Turint mintyje praeities
laikų smuiko genijų Paganini ar
piano — Lisztą, kuriuos tarp
tautinio garso šių dienų pianis Pianiste Aldona Kepalaite
tus taipgi skirtumėte į pačią
aukščiausią virtuozų kategoriją?

— Atleiskite mane, prašau,
nuo tiesaus atsakymo. Ne dėl to,
kad vardų nebūtų, bet dėl to,
kad jų per daug. Kokiais standar
tais juos atrinkti? Kas svarbiau
sia? Techniškas žvilgėjimas? Su
gebėjimas atkurti tai, ką jie
skambina, lyg tai būtų ką tik pa
rašyta? Temperamentas, komu-

nikacijos jėga, kuri klausytojus
nuneša į kitus pasaulius? Aš ne
žinau, kur pradėti, kur sustoti...
Šis amžius yra turtingas var
dais, talentais, fenomenaliomis
technikomis. Palyginimas su pra
eito amžiaus virtuozais neįma
nomas, jų negirdėjus. Taip pat
ir amžiaus reikalavimai yra skir
tingi taip, kad net žodis “virtuo
zas’” įgavo kitokią, kiek negaty
vią, prasmę
Iš šių dienų pianisto reika
laujama stilistinio autentiškumo,
tikslumo, pagarbos kompozito
riaus intencijoms x — reikalavi
mai, kurie nevaržė preito am
žiaus virtuozų.
Kas būtų, Jei juos dabar iš
girstume? Ar tos interpretacinės
laisvės, kurias jie sau leido, mus,
savo amžiaus vaikus, taip at
stumtų, kad mes ir jų grojimo
grožį atmestume? Ar... gal, iš
girstume kažką, ką mes, taip de
speratiškai tiesos beieškodami,
pamėtėme kažkur pakely? Kas
žino...

— O kaip vertintumėt lietu
vių kompozitorių pianistinį tur
tą? Ar iš jų taipgi yra ko pasi
rinkti? Kurie iš jų būtų arčiau
siai lietuviškos širdies ir kuriuos
reikėtų nesidrovėti ir svetimie
siems parodyti?

Rašytojas Jurgis Gliaudą dvidešimt ketvirtojo “Draugo”

romanų konkurso laureatas.

Nuotr. V. Maželio

Jurgio Gliaudos premijuotojo romano viršelis, pieštas
Ados Korsakaitės Sutkuvienės. Knygą jau bus galima
įsigyti rytoj, premijos įteikimo iškilmėse ir koncerte Jau
nimo centrą* Chjcagoje, 3 vai. popiat.

Nuotrauka Vytauto Maželio

pažįstu? Jei taip, tai nelabai
daug... Iš Amerikoj gyvenančių
lietuvių
kompozitorių
žinau
kiekvieno maždaug po vieną
“opus” (vieną stambesnį veika
lą, ar keletą miniatiūrų). Norė
čiau tikėti, kad jų stalčiuose gal
ir daugiau kompozicijų mėtosi,
ir, jei taip, norėčiau, apie jas su
žinoti.
Dėl “svetimųjų” — jie juk to
kie pat žmonės, kaip ir mes —
aš nebijočiau jiems parodyti bet
ką, ko nebijau parodyti savie
siems, ir palikčiau jiems tą pri
vilegiją — pasirinkti, kas jiems
patiks.
— Ar turite, jei taip galima

išsireikšti, ir “savus” kompozi
torius, kurie Jūsų koncertų prog
ramose jau turi kone “etatinę?
vietą?

— Programas bandau keisti —
bent laiks nuo laiko — kad ne
pasidarytų kaip triskart pašildyti
pietūs. Tad ir kompozitoriai pa
sikeičia. Kartais vienas ar kitas
periodas ar stilius pradeda domi
nuoti. Kai kurie kompozitoriai,
tiesa, kartojasi gal dėl to, kad jie
pianistui duoda daugiau pasirin
kimo. Bet jie nėra “mano” — ne
mano nuosavybė — aš juos tik
vis pasiskolinu, vis...

— Niekad gyvenime nenorė
— Kas lemia, koncerto prog
jau būti nei muzikologe, nei — ramą Jums sudarant, ar širdies
neduok Dieve — muzikos kritike. atoliepis pačiam kūriniui, ar jo
Jų uždavinys vertinti. Manasis — įdomios techniškosios atlikimo
skambinti.
galimybės, ar jaučiamas publikos
Iš tų kompozicijų, kurias pa skonis ir pan.?
z
•
žįstu, dauguma man pakanka
— Daugiausiai, tur būt, pačios
mai patiko, kad įtraukčiau jas į
programos balansas.
savo programas.
|
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Bet ar jų yra tik tiek, kiek aš

(Atkelta iš 1 psl.)
kad jais būtų išbalansuota išeiviikosios mūsų bendruomenės
pilnutinė ir tautai daug palie
kanti gyvybė. Lietuvių fondas,
mūsų supratimu, todėl privalo
rūpintis ne tais dalykais, kurie
dar pakankamai piniginio užnu
gario randa juos lengviau per
kandančioje visuomenėje, bet
tais, pačiais kietaisiais, sunkiai
įkūnijamais, bet tautai būtinais
ir mūsų pačių gyvenimo pėdsa
kus valančiais nuo suprastėjimo
ntiosėdų. Tokios rūšies ir tokio
ljrgio reiškiniams paremti juk
buvo ir įsteigtas Lietuvių fon
das. Tad ir sveikintinas šiemeti
nis Lietuvių fondo nuosprendis
skirti mokslo stipendiją prof. dr.
Antanui Maceinai parašyti vei
kalui “Filosofijos kilmė ir pras
mė”. Tai paskatas ir pačiam
autoriui, ir pačiam Lietuvių fon
dui: mūsuose dar yra ir tų, kas
dirba, ir tų, kas darbą vertina.
Vertinimą minint, žinoma, ir
“Draugo” romano konkurso 1000
dolerių premija šiuo metu nėra
tokia svari, kokia ji buvo prieš
20 metų. Bet kągi padaryti, kad,
lietuviams turtėjant, mecenatinls dosnumas mažai padidėjo.
Todėl konkurso organizatoriams
tą kasmetinę tūkstantinę suras
ti nėra lengviau kaip prieš 20
metų.
Žodžiu, šios dienos Kertinės
paraštės antraštė pasilieka ga
liojanti. O taip norėtųsi, kad jos
teliktų tik pirmoji dalis: “Kai
pinigo yra”. Ir kad jo būtų ne
vien kasdieninei mūsų duonai,
bet ir visos tautos ir išeivijos
Algirdas Murauskas
amžinajam pulsui — kultūri
niam gyvenimui.
k. brd.

(Atkelta iš 1 psl.)
— “Draugo” romano 24-tojo
konkurso proga Jūsų koncerto
Jaunimo centre, Chicagoje, ry
toj (balandžio 6 d.) 3 vai. po
piet išvakarėse būtų įdomu suži
noti, kurių kompozitorių, kuriuos
veikalus koncerte bus galima iš
girsti ir kaip trumpai juos api
būdintumėt?
— Nieko revoliucinio. Mozarto sonatą D-major, Čiurlionio
kelis preliudus — jo jubiliejaus
proga—, Debussy “Images” ir
Chopino B - minor sonatą. Api
būdinimus palikim gal rytojui.
Gi kiekviena interpretacija yra
apibūdinimas — nuomonė, iš
reikšta garsiau ar tyliau, dau
giau ar mažiau įtikinančiai...
Nuomonė, su kuria kiekvienas
turi teisės nesutikti...
♦

..

Koncertas ir premijuoto roma
no pristatymas įvyksta rytoj (ba
landžio 6 d.) 3 vai. popiet Jauni
mo centro didžiojoj salėj. Visi
kviečiami.

VINCAS KRĖVĖ LENKU
LAIKRAŠTYJE

Vinco Krėvės “Gegutėlę”, ver
timą į lenkų kalbą, į velykinį nu
merį, kovo 28-29 d. įsidėjo Chica
goje išeinąs lenkų dienraštis
**Dziennik Związkowy”. Vertėjas
nepažymėtas.
MIRĖ AKTORĖ HAYWARD

Filmų aktorė Susan Hayvvard,
55 m., po ilgos ligos mirė Bever<ly Hills, Calif. Ji gavo oskarą už
1959 m. geriausios aktorės vaidy
bą filme *’I Want to Live”. Mirė
dėl auglio smegenyse.

bai lengvai ji galėjo būti ne mū
sų mintis, jeigu ji į mūsų galvą
nebūtų atėjusi ir jeigu mes ne
būtume sugebėję ja susidomėti ir
ja ipasinaudoti. Blaiviai galvoda
mi, mes galėtume prieiti įsitiki
nimo, kad daug vertingų min
čių galėjo mums ateiti ir neatėjo,
o jeigu ir atėjo, mes nekreipėme
į jas pakankamo dėmesio ar jų
nepadarėme savo gyvenimo dali
mi. — Tai yra aukštosios mūsų
-gyvenimo patirtys, kurias įdo
miai išryškina modemus psicho
logas Abraham H. Maslovv, savo
knygoje “Toward Psychology of
Being”, 1968. Jos, tinkamai pri
imtos, suteikia žmogui
gilaus
2. Salia to rimčiau mes turime
džiaugsmo. Ši psichologija ati
studijuoti krikščionybės vertybes
dengia naujo pobūdžio pagrindą
ir .geresnėje formoje joms atsto
vauti.
Dievo — kūrėjo idėja turi bū
ti išlaikyta bet kuria kaina ir ne Tei. PR 8-3229
nustelbta nei tų reikšmingųjų
DR. ANNA BALIUKAS
dviejų vertybių: asmeninio san
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
tykiavimo ir dieviško įsikūniji
GERKLES UGOS
mo. Kaip labai tai yra svarbu,
2858 Wmt 63rd Street
liudija dieviškoji
pedagogika,
Valandos pagal auaitarimą
pravesta Senajame Testamente.
Iš tikrųjų, induizme ir net budiz
DR. IL G. BALUKAS
Akušerija lr moterų Ilgos
me dieviško gimimo tradicija at
Ginekologinė Chirurgija
rodo gyviau išlaikyta negu pas 6449 So.
Pulasld Road (Crawford
žydus, tačiau ne ten įvyko įsi Medical Building) Tel. I.U 5-6446
kūnijimas. Priešingai Šen. Tes 8007 W. 83 PL, Justice, DI. 590-0500.
tamento kultūroje
įsikūnijimo Priima ligoniu* pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012
mintis, bent pradžioje, yra labai
neryški .Tačiau visa jėga čia yra
dr VL BLAŽYS
atstovaujama vieno Dievo kūrėjo
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West 63rd Street
idėjai, kuri buvo pastatyta čia
Kampan 88-čios ir California
taip stipriai, kad sudarė net kliū Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad
6 iki 7:10 vai. vakaro.
tį priimti dieviškai intervencijai
SeAtad. nuo 2 iki 8.80 vai
įsikūnijimo formoje. Tai mus tu
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. 476-4042
ri rimtai perspėti, kad, naudoda
Rezid. tel. tVAlbrook 6-8048
miesi įsikūnijimo malonėmis ir
TeL ofiao" HE4-5M9, rez. 388-223J
.asmeninio santykiavimo su Die
vu
palaimomis,
nenueitume
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tais keliais, kuriais nuėjo dauge
2434 Wert 71»t Street
lis pasaulio religijų, prarasdamos
VaL pirm., ketv. 1 iki 7 popiet,
. Dievo kūrėjo sąvoką.
antrad., peakt 1-4, treč Ir 4e*t tik
Filosofiniuose
sluoksniuose susi tarus
šiandien yra populiari pažiūra Dr. Ant Rudoko kabinetą perfcnč
Dievą suvokti ne kaip objektą.
raižinys)
DR. EOMUND L CIARA
Dievo pažinimo realumo požiū
OPTOMETRISTAS
riu ši idėja nėra laiminga, nes
2709 VVest 51st Street
neša su savim pavojų padaryti
TEL GR 6-2400
jį neobjektyviai galiojančiu. Ta
VaL pagal susitarimą: pirmad. lr
1—4 ir T—9; antrad. ir penk
čiau iš kitos pusės, gal būt, šioje ketv.
tad. 10—4, leitad. 10—t vai.
galvosenoje slypi teisinga mintis,
kad Dievas yra daugiau negu ob Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS
jektas, nes jis yra viso mums
GYDYTOJA IR CHIRURGO
pasiekiamo objektyvumo ne tik
Specialybė — Nervų tr
kilmė, bet ir įkūrėjas.
Emocinės Ligos

i kad jie buvo skatinami eiti skelb
ti tai, ką žinojo”. Ir toliau jis sa
ko, kad jis neabejoja, jog šalia žy
dų tautos buvo žmonių, kurie
“turėjo Dievo apreiškimą apie
vieną tarpininką, Jėzų Kristų, ku
rio būsimas atėjimas medžiagi
niame kūne buvo apreikštas proistorės šventiesiems,
panašiai,
kaip tas atėjimas yra apreikštas
mums, kaip įvykęs dalykas...”
(City of God, 18 'knyga, 47 sky
rius, 828 psl. angliškame Pelican Clasics leidinyje).
Taigi religijų istorijos studijos
yra teisėta pastanga ir teologi
niu .požiūriu.

Kertinė
paraštė

POKALBIS SU
ALDONA
KEPALAITE
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Totemas, popieriaus

KRIKŠČIONYBĖ IR
DIDŽIOSIOS PASAULIO
RELIGIJOS

Baigiamosios pastabos

(Tęsinys iš praeito šeštad.)
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS

Baigdami pasidarykime keletą
išvadų, liečiančių pasaulio reli
Daug kam bus stebėtina, kad
gijas ir pagrindines krikščionijos
čia iškeltų trijų religinių verty meninis santykiavimas žmogaus vertybes.
su
Dievu
yra
ryškus
kiekviena

bių požiūriu islamas stovi arčiau
1. Ryšium su pasaulio religi
krikščionybės, negu bet kuri ki me Korano puslapyje. Dievas čia
ta pasaulinio masto religija. Ja yra vaizduojamas gana antropo- jomis, mes turime atsisakyti vi
me Dievo - kūrėjo sąvoka yra la morfiškai. Jis yra mylintis ir pro duramžio metodo žiūrėti į jas tik
bai stipriai prigijusi. Asmenims tingas. Melstis yra pati garbin kaip į velnio .padarą. Nors jos
bendravimas tarp transcendenti goji žmogaus pareiga. Dėl to ti nėra pasiekusios pilnumos ir turi
nio Dievo ir atskiro žmogaus kintysis negali melstis, būdamas daug iškrypimų, tačiau rūpestin
maldos formoje jokioje religijoje girtas, nes jis nesupras, ką sako gas tyrinėtojas gali rasti jose to
nėra taip reguliariai praktikuoja (78-9 psl.). Taigi, ne visi gali kių religinių vertybių pėdsakų,
mas, kaip islame. Pagilau ir Kris melstis. Kai įsakoma triskart į kurios žmonijai gėdos nedaro.
tus čia yra pripažįstamas, tik ne dieną melstis, paduodama ir Dėl to mes neturime eiti į reli
kaip Dievas ir ne kaip nukry maldos tekstas, kuris liudija as gijų studijas ir tuo keliu, kuriuo
meninį santykį. “O Viešpatie, eina daugelis modernių tyrinė
žiuotasis, bet kaip pranašas.
padaryk, kad aš išeičiau palan tojų, ieškodami religijose kuo di
Iš tikrųjų, paimkime pvz. iš kiu išėjimu. Ir suteik man savo desnių klaikybių ir nesąmonių,
trauką iš Korano, kalbančią jėgą” (XVII, 280 psl.). Sis mal norėdami tose menkystėse rasti
apie Dievą kūrėją ir pamatysi dos tekstas liudija tikrai asme religijos kilmę ir prasmę. Į keis
me, kad ji yra be priekaišto. ninius santykius, o ne kokį pa tenybes, sutinkamas
religijose,
XXXV Korano skyrius prasideda nikos persunktą santykiavimą.
mes turime žiūrėti kaip į religi
šitokiais žodžiais: “Tegul būna
Kristaus istorija Korane
yra jos iškrypimus, kurie gresia kiek
garbinamas Dievas, kūrėjas dan
viena religijai, o ne į jos prasmę.
pasakojama,
labiau
išryškinant
gaus ir žemės, kuris angelus pa
Mariją.
Dievas
apie
apreiškimą
Apie pasaulio religijas nebuvo
darė savo pasiuntiniais... Dievas
padarė savo kūriniuose tai, kas Marijai šitaip kalba XIX skyriu blogos nuomonės Viduramžių
mūsų pirmatakas šventas Augustinas.
jam patinka, nes Dievas yra vi je: “Ir mes pasiuntėme
sagalis” (426 psl., George Sale dvasią Gabrielį pas ją, ir jis pa Tiesa, jis nesivaržė .pasaulio reli
vertimas (1697-1736)* Londo sirodė jai tobulo vyro išvaizdoje” gijose matyti, kaip jis sako, blo
ne). Apie žmogaus sukūrimą (298 psl.). Kristaus reikšmė Ko gųjų angelų įtakos. Tačiau čia
XXXVIII
skyriuje
skaitome: rane ryškėja iš to, kad jis yra pat jis pastebi, kad tos piktos
“Viešpats tarė angelams, tikrai prilyginamas Adomui. ‘‘Iš tikrų dvasios Kristų atpažino greičiau,
aš sukursiu žmogų iš molio. Kai jų, Jėzus Dievo akyse yra kaip kai tuo tarpu žydai jo neatpa
aš būsiu jį suformavęs, taigi, Adomas” (III, 52 psl.). Kristaus žino (pal. Mato 8, 29). Apie ki
būsiu įkvėpęs jam savo dvasią, religinė reikšmė Korane ryškėja tų tautų galimybę turėti Kristaus
Augustinas rašo:
jūs turėsite pulti ant žemės ir jį ir iš tų, kad čia manoma, jog apreiškimą
manyti,
pagarbinti ir angelai apskritai jis be mirties buvo paimtas pas “Nėra nieko perdėto
Dievą (51 *psl.). Kristaus mirtis kad kitų tautų tarpe, šalia žydų,
garbino jį” (448 psl.).
Turint šitokį aukštą žmogaus ant kryžiaus esąs tik žydų pa buvo žmonių, kuriems ta paslap
tis (Kristaus) buvo apreikšta ir
supratimą, nenuostabu, kad as- skleistas gandas.

Islamas

Kitas modemus religinis sąjū
dis, kilęs iš dieviškojo įsikūniji
mo, tiesioginiu būdu nusikreipia
prieš Dievo-kūrėjo idėją.
Tai
yra “God is death” sąjūdis. Sep
tynioliktajame šimtmety misti
kai skelbė, kad žmogui reikia ap
simarinti, norint turėti santykius
su Dievu. Mūsų laikų sąjūdis
skelbia priešingai, kad Dievas,
ateidamas į pasaulį, yra miręs ir
dabar jį atstoja žmogus. Abi šios
mintys yra neteisingos, tik viena
žmogaus, kita Dievo atžvilgiu.

3. Kalbant apie asmeninį mū
sų santykiavimą su Dievu, reikia
pastebėti, kad per daug mums
yra prikalbėta apie egoizmo blo
gybes, kai tuo tarpu mes neturi
me savyje nieko vertingesnio,
k^jp tą ‘ Ego”, kuris gali santy
kiauti su kitu “Ego”, būtent die
viškuoju asmeniu.
Dievas nėra tik centras,
iš
kurio yra išsivystęs pasaulis. Jis
yra skirtingas nuo pasaulio, ne
paisant to, kad yra jo kūrėjas. Ta
prasme jis yra asmuo. Žmogaus
asmuo taįp pat yra skirtingas
nuo viso to, ką jis padaro ar su
kuria.
Kaip vyksta mūsų asmeninis
santykiavimas su Dievu? — Min
tis, kuri ateina mums į galvą,
yra mūsų ir ne mūsų. Ne mūsų
ji yra, nes anksčiau mes jos ne
turėjome. Mūsų ji yra, nes ne
sunku yra atsekti, kaip ji derina
si su mūsų ankstybesne galvose
na ir mūsų ligšioline veikla. La-
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4. Pati būdingiausia krikščio
nijos tiesa yra verta didžiausio
mūsų dėmesio. Galimas dalykas,
kad krikščioniškoji teologija dar
nėra pastebėjusi visų pasekmių,
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GYDYTOJAS

maldos sampratai.
Žydų religija šiandien
yra
pakeliui prarasti asmeninį kon
taktą su Dievu, panašiai kaip ji
yra praradusi aukojimo reikšmės
supratimą. Tai yra išdava jų as
meninio santykio su Dievu su
siaurėjimo. Žydai teologai šian
dien yra greičiau geri monoteis- ,
tinėš teologijos profesoriai, bet
ne tokie ryškūs, kaėp seniau, as
meninio santykio su Dievu praktikuotojai.
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Tamsa pavirto balzgana, tyla.
Naktis susisėmė sidabro lobį.
Paukščių takas
Nusileido žemėn:
Jau grįžta iš miestelio,
Bandydamas kažką dainuoti,
Mano tėvas
Su varpine po pažastim.

Akimirksnio ir amžinybės
sandora

Utenos estradoje ryškėja
Pultų kontūrai. Greitai pasigirs
Pirmieji saulės uvertiūros taktai.
Languose
Iš lėto blėsta susapnuoti miestai,
Ir šulinio vėsaus gelmėje spindi
Mieguistos piemenuko akys.

Nauja Alfonso Nykos-Niliūno poezijos knyga
PR. VISVYDAS
Alfonsas Nyka-Niliūnas, VYNO
STEBUKLAS. Eilėraščiai. Išleido
Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas. Chicago 1974. 76 p. Aplan
kas Petro Mikalajūno. Knygos kai
na $5.00, gaunama ir “Drauge”.

magnetizmas glūdi giliame turi
nyje, poetinių tropų išradingume,
aplamai, anksčiau nesuvoktame
grožyje.

*

16 metų tarpas skiria Niliūno
naują rinkinį “Vyno stebuklas”
nuo
“Balandžio
vigilijos”
(.1958). Naujoje knygoje ir eilė
raščių nedaug, ir tie patys dau
giausia trumpučiai. Vis
dėlto
minties gelme ir lyrikos subtilu
mu knyga atsveria daugelį per
tuos 16 metų pasirodžiusių poe
zijos tomų. Paul Valery teisingai
rašė: “... tikrą -poeto brandumą
matome n<‘ eilėraščių
kiekyje,
bet jų įspūdžio stiprybėje”. -Man
šiek tiek sergančiam ‘‘išeivini-u
■patriotizmu” šia proga norisi pa
kartoti vieno bičiulio nuomonę:
Tokių poezijos rinkinių,
kaip
“Vyno stebuklas”, jie Lietuvoje
dar neišleidžia.

Kultūra besidomintys visuo
menės sluoksniai tiek išeivijoje,
tiek, suprantama, Lietuvoje ne
daug ką žino apie poetą Alfon
są Nyką-Niliūną. įsigijęs ‘‘žemi
ninko” vardą, Niliunas įsigijo ir
“Žemės” antologijos istorinių to
lumų globą. Kitais žodžiais, pa
kliuvo į ūkanotą išeivijos prad
inę, kur taip pakiliai skambėjo
“Praradimo simfonijos”.
Šian
dien retai kas pamini jo puikiai
išverstą Shakespearo “Hamletą”,
arba jo lyriškus-filosofinius rin
kinius “Orfėjaus medis” ir “Ba
landžio vigilija”. Pastarieji be
matant ištirpo knygų rinkoje, ta
čiau dėmesys jų poezijai apsiri
bojo literatūros žinovais A. Vai
čiulaičiu, V. Skrupskelyte, R. Silbajoriu ir dar keliais poezijos en
tuziastais.
A. Nykai-Niliūnui dėl to nei
šilta, nei šalta. Aplodismentų
stoka jam yra naudinga. Jis bent
paliekamas brandžiai vienatvei.
Muzikų nesidomėjimas jo klasiš
ka lyrika tik 'patvirtina faktą, kad
mūsuose dar nėra
kompozito
riaus, kuris, vartydamas
‘ Ba
landžio vigiliją”, susižavėtų “Ty
liomis dainomis” ir
parašytų
joms gaidas, o gal sukurtų sim
foniją tema “Vergilijus grįžta į
Brundisiumą” arba “Euridikės
kapas”. Tam reikia neeilinio
muzikos talento.
Lenkai 19 amž. -ignoravo CNorvido uždarą, neįprastą poezi
ją. Anuometinę publiką labiau
žavėjo paprasti, eufoniški, nuo
liaudies klodų nenutolę -poeto W.
Pol’fo eilėraščiai. Ir kas atsitiko.
Šiandien Polio niekas neskaito:
jis neįdomus. Tuo tarpu Norvidas, atsistojęs greta Mickevičiaus
ir Slovackio, patraukia vis dides
nį gerbėjų skaičių. Jo poezijos

Retą knygos eilėraštį užverti,
nepasižadėjęs prie jo sugrįžti.
-Kaip ii ankstyvesnėse knygose,
ir dabar džiugina Niliūno kūri
nių individualumas. Jie skiriasi
vienas nuo kito — tiek sąranga,
tiek pergyvenimo specifika, tiek
mąstymo posūkiais. Žinoma, vis
ką jungia poetui -intymi eleginė
-gaida, ir -tas metaforikoje vyrau
jantis siurrealistinis tapybišku
mas. Ritmo melodiją yra sudė
tinga, -įvairi. Sintaksė: vietomis
lakoniška, daug kur išsiliejanti į
vaizdingus -periodus, kartais lūž
tanti nuo vaizdų ir minčių krū
vio, bet visuomet taisyklinga ir
aiški.

Vaizduotės ir kalbos tvariniais,
ypač daiktavardžių vingria jėga
Niliūnas šiame rinkinyje dažnai
priartėja prie H. Radausko dina
miškų “Žaibų ir vėjų” eilėraščių,
ypač prozos forma parašytų. Ir
■iš “Vyno stebuklo” veržiasi ne
rami, vaizduotės kurstoma, faustiška išmintis, kupina enciklope
dinio žiningumo, kartais praby
lanti meditacijos balsu:

Visa, kas gimsta ir nenori
Mirti, sūnau, yra legenda.

Tik lyrine energija apdovano
tas poetas gali į eilėraštį sulieti
įvairias gyvenimo sritis ir išlai
kyti estetinę pusiausvyrą. “Vyno
stebuklo” turinyje susikryžiuoja
europietiškos kultūros versmės,
mitologija, gimtojo kaimo gamta
bei apyvoka, mūsų egzodo tra
giką. Pavyzdžiui, gana trumpa
me eilėraštyje “Tristan d-a Cunha”, kuriame išreiškiama utopi
nė vizija, Niliūnas įveda gan eg
zotiškus įvaizdžius, kaip “konkvistadorų akys”, ‘‘vulkano, ir am
žinybės grėsmė”, “šulinio ir viedro statika”, “duonos vandens,
saulėleidžio -ir peilio estetika”, ir
sukuria dramatišką nepasiekia
mos salos vaizdą. Iš tiesų, tai ne
sala, o išsivadavimo troškimas.

Eilėraštyje “Prarastas rojus”
-įvaizdžių juosta dar -įvairesnė, vi
sais pojūčiais bei prisiminimais
prisišaukianti praeitį. Tarp kit
ko, šitame poeto sapne skaitome
Mallarmė poemą “L’Aprės-Midi
d’un Faune”, girdime einančio į
Kauną traukinio švilpimą, ma
tome plaukais sulytas lūpas,
skausmo šūviu pervertą Ezopo
širdį, trotuaro kvadratus, mąsto
me apie mirusius ir dar niekad
■nematytus miestus — Veroną,
Taorminą, Saragosą, Romą, žiū
rime į “Elizabeth von Oesterreich ant balto žirgo” ir į juodą
laiko sniegą, krentantį “ant jos
išdužusių akių”. Tokį vaizdyną
— regėtą, įsivaizduotą, skaitytą
— galima būtų, Andrė Malraux
išsireiškimu, pavadinti ‘ le m-usee imaginaire”. Tai mūsų mu
ziejinė kultūra, poeto vizijoje pa
virstanti metaforų audiniu. Jos
tikslas — įžvelgti būsenų esmę.
Poetas, kadaise simfonijoje neišnešęs “ant rankų savo tėvynės”,
dabar eilėraštyje “Exil” atsklei
džia kraupią išeivijos esmę:

Afd/?o tėvas
Vieno gydytojo gyvenimo ir jo laikų istorija
Vincas Maciūnas
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Ypač jie graudinosi, kad iš Lietuvos iš
vyksta lietuvių šviesuoliai, kurių buvo dar
tiek maža ir kurie buvo tokie reikalingi kraš
tui čia pat vietoje. A. Janulaitis aukščiau
minėtoje savo knygelėje rašė: “... apšviestūnai, kol jauni, minta Lietuvos oru, duona
ir pinigais, o pabaigę mokslus, iškeliauja j
Rusiją ar kitur ir tenai, toli nuo Lietuvos,
užmiršta apie ją, kad ji vargus kenčia
(sunku, kad rūpėtų tas, ko nemato ir apie
ką negirdi); kad tie apšviestūnai sugrįžtų
atgal į tėvynę, tai iš to būtų didelė nauda:
užkirtę kelią svetimtaučiams, jie prašalintų
iš čia daugumą iš tų svetimtaučių; taipgi
šviestų ir keltų iš miego suspaustus brolius”
(p. 14).
Panašiai rašė ir S. Z. (J. Bagdonas?):
“Taigi svarbu, kad Lietuvoje būtų lietuviš
kos inteligencijos ir kad lietuviai, pabaigę
mokslus, apsigyventų tėvynėje. Bėgimas lie
tuviškos inteligencijos j Maskoliją nemažai

TRISTAN DA CUNHA

(69)

(Nukelta i 4 pusi >

silpnina mūs tėvynę, atimdamas nuo mūs tas
spėkas, kurios yra įgytos už Lietuvos pi
nigus, per Lietuvos vargus ir rūpesčius... Dėl
to ne dyvai, kad visuomenė jau seniai apsūdijo tokį inteligentų apsiėjimą ir nesykį
yra išreiškus savo paniekinimą kas link tų
duonos ieškotojų” (Varpas, 1900, Nr. 1). To
kiu paniekos žodžiu ir Kudirka buvo apsūdijęs (nuteisęs) mūsų inteligentus, kurie
“ėmė mainyti tautiškus idealus ant ragaišiaus” ir “beragaišiaudami, išbėginėjo į Mas
koliją augint maskoliukus ir šviesti pri
spaudėjų pakampes spinduliais, pavogtais
nuo savo tikros tėvynės” (Varpas, 1898, Nr.
6).
Gerai Kudirką pažinęs Kazys Grinius
Vargėlos slapyvardžiu rašytame nekrologi
niame straipsnyje šiaip prisiminė velionį:
“Neišpasakytai jis buvo prisirišęs prie savo
prigimties žemės — Lietuvos. Nors nekartą
turėjo progą gauti šiltą vietą Maskolijoj, ta
čiau jam nė per mislį neperėjo noras atsi
skirti nuo savo motinos Lietuvos, ir nei ka
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Tavo rankos buvo pražydę
Šaltom, vėjuotom gėlėm.
(Mudu tąsyk skaitėm Andrė Gide,
Svaigdami laukais ir eilėm).
Kažkas mus taip baisiai slėgė.
Ilgesys? Ir aš tave
Vadinau Caroline von Schlegel,
Lydėdamas Hauffo gatve.
'

Der blonde Eckbert — mėnuo
Švietė mums vakarais
Ir gluosniui, liūdnam kaip Lenau,
Po tavo langais atvirais.
Kaštanai gūdžiai švokštė,
Kad pūršta džiaugsmas trapus.
Mes klausėmės, kaip bokšte
Laikrodis muša kraupus,
Apsvaigę nuo keisto kvapo
Užburtos alyvą šalies
Ir ant Hoelderlino kapo
Nuskintos laukinės gėlės.
PRIEŠAUŠRIS
Siauras mėnulio pjautuvas.
Ajerą ir maurų kvapas
Nendrių karalystėj.

reivis koksai tvirtai išliko ant savo vietos
iki paskutiniam kvėpavimui. Patsai labai pil
dydamas savo pareigą, to paties reikalau
davo ir nuo kitų ir baisiai pykdavo ir ne
kentė, gali sakyt, tokių lietuvių-renegatų
(kaip jis vadindavo), kurie daug prižadėję,
paskui pamynę po kojų tuos įžadus, prasi
šalindavo nuo darbo ir dingdavo dėl Lietu
vos” (Varpas, 1899, Nr. 6).

Aš taip norėčiau būti gimęs
Tristan da Cunha — saloje, kur aušros
Stebisi, kaip šeštąją kūrimo dieną,
Bundančiais veidais, kur žemės niekad
Nesutepė konkvistadorų akys,
Kur raumenys ir sąnariai dar neužmiršo
Savo paskirties; sugrįžti ir gyventi ten —
Be praeities, be rytdienos, vulkano
Ir amžinybės grėsmėje, tik su savim,
Tik savyje; atgauti prarasto buvimo būdo
Formą, suvokti rankos, šulinio ir viedro
Statiką, vėl savo būtį grįsti duonos,
Vandens, saulėleidžio ir peilio
Estetika ir teologija.

x_

VYNO BTEBUKLAS

Vanduo žinojo visa, bet tylėjo;
Sunku jam buvo išlaikyti
Beprasmio džiaugsmo paslaptį,
Neleidusią atskleisti
Savęs, tik būti savimi: ištikimybė gamtai
lr prieblandai, ir tylai,
Ir išsipildymo šviesos pilniems namams.
Patriarchalinėj tamsoj,
Ant apverstos amforos
Virpėjo žvakė, pridengta šiurkščiais delnais
Ir šypsena, norėjusi paslėpti
Smaragdą, degantį ant rankos,
Užmiršusias krūtis, ir lūpas,
Nebeatsimenančias lūpų:
Ir ji žinojo visa, bet tylėjo,
Tiktai vestuvių eisenos ir ženklo
Dar tebelaukiančiai šokėjai,
Nežinančiai ir nenorėjusiai žinoti, bet gyventi,
Prisiminė lankstus liemuo,
Šilta kaip žemė drobė ir ugnies
Įkaitinta keista daina.

Staiga vanduo užsidegė vynu,
Ir sutemos, išsišakoję milžiniškais medžiais,
Apraizgė kūnus; dantyse ir gomury
Nubudo prarastojo rolauš atminimas; rankos
Prisiminė krūties stangrumą; lūpos
Pajuto vynuoges, ir kaip nuvytęs žiedas
Į dulkes krito amžinybės ilgesys.

nuo jaunų dienų, jau seniai prisiekiau. Juk
daug rasis tarp mūsų, kuriuos drąsiai gali
ma pavadnti plėšikais, nes kiek išgėrė pra
kaito savo broliams, eidami mokslą,
kiek
anie ant jų dirbo, o štai spėjo pabaigti moks
lą, išrietėti lyg kurapkytis iš kiaušinio, tai
ir išnešė plynė kur į Sibiro dugną, tai ir
nauda tėvynei, kuriai juk daug daug yra
kalti.” Baigęs mokslus, Jonas norėjo važiuo
ti Kaiman, ten “pabylinėti su prisiekusiais
advokatais, prisirašyti prie katro nors už
pagalbininką ir paskui užsiimti advokatūra”.
(Beje, Kaune advokatavo apysakaitės auto
riaus brolis Motiejus Lozoraitis). Jis prašo
mylimosios kiek palaukti su vedybomis: “Tu,
Liucyte, tuo tarpu pagyventum pas savo tė
velius. Juk dabartės sunku gauti išsyk tokią
vietą ir algą, kad galėtum išgyventi su šei
myna, ypačiai savame krašte, kur viską ap
glėbę maskoliai”. Liucija pasiūlė “laikinai”
važiuoti Rusijon. “Teisybė, — tarė Jonas
Šapas abejodamas: ‘miravo’ sūdžios [tai
kos teisėjo] vieta gana gera, algos duoda į
du tūkstančius rublių, o su visu kuom pa
reina per metus į tris”. Taip ir išvyko Jonas
Šapas su jauna žmonele toliman Užuralin.
Iš pradžių nekaip jautėsi tame svetimame
krašte, bet “gyvenimas tolyn ėjo smagyn,
linksmyn, o praslinkus vieniems metams, iš
rodė, kad rodos čion gimę ir augę”. Jau de
vinti metai gyvena šapai Kalmukijoje; kaip
jiems ten einasi — nieko nežinia, nes per
šituos paskutinius metus jokio gando nė gi
minės, nė draugai negavo".

Tokį pamynusį po kojų savo įžadus lie
tuvį inteligentą vaizdavo Musė (varpininkas
Juozas Lozoraitis) savo satyriniame apsaky
mėlyje “Idėja ant mėšlyno” (1900). Aštuntaklasis Jonas šapas piktindamasis kalbėjo
savo draugams: “Visi juk sakė: gyvensim
ir dirbsim išvien su savo broliais dėl labo
savo tėvynės — Lietuvos, o kur gi dingę tie
‘milžinai’? Kur jų žadėti darbai ir vienybė?
Kur jų tėvynė? Visur pakriko: vieni tapo
kaimynais kalmukų, kiti — totorių broliais;
žodžiu, ne vienas jų apsirinko sau tėvynę,
kaip sako, kur baltos meškos riaumoja, ar
ba kur pipirai auga! Baisu, kad nė ant sa
vęs negali užsitikėti! Vienok da kartą sa
kau, jog ne vėjavaikių pėdomis pasiskyriau
eiti, ne dėl karjeros gyventi, tik su tikra idėja
ir tik dėl idėjos”. Dar šeštoje klasėje “vi
siems sakėsi, kad labiausiai jam patinka tie
sos [teisės] mokslas, nes baigęs tą mokslą,
galės lengvai rasti vietą pačioje Lietuvoje,
savo tėvynėje, ir galės dirbti dėl labo savo
brolių, savo tautos”. Lenkaitei Liucijai, ku
rią buvo įsimylėjęs ir kuri, norėdam jį tik
riau prisivilioti, pataikavo jo lietuvybei, pa
klausus, kur ketinąs mokslus baigęs apsi
Piktai barėsi N. (gydyt. S. Matulaitis),
gyventi, nesvyruodamas atsako: “Be abejo apgailestaudamas, “kad iš mus inteligentų
nės tik Lietuvoje, nes tai mano idėja jau paskutiniais metais nė vienas neapsigyveno

(Iš rinkinio ■'Vyno stebuklas")

Lietuvoje, o visi mokslus pabaigusieji nu
bėgo paskui mamoną; visi savo doriškas pa
reigas, savo pažadėjimus, kuriuos padarė,
būdami studentais, metė į šalį ir nubėgo tar
nauti aukso veršiui [...] Jeigu arčiau prisi
žiūrėdami mūsų gyvenimui, matom mažai
apšviestus kaimiečius, neveizint ant perse
kiojimų ir medegiškų nuostolių, drąsiai ko
vojančius už idealą, jeigu matome ne vieną
už tai patekusį kalėjimam tad su kokiais
žodžiais paniekinimo turime atsiliepti apie
tuos inteligentus, kurie rūpinas vien tik apie
savo fizišką laimę, kurie įgytą mokslą su
naudoja tik ant išmislinimo visokių safizmų, idant anais apmalšinti savo sąžinę, idant
apdumti kitiems akis ir ramiai sau semti me»
degiško gyvenimo smagurius. Tokiu būdu
bėgimas į Maskoliją yra dalykas ne natūrališkas, bet kadangi jis yra iššauktas vienu
tik geismu asabiškos medegiškos naudos, pa
rodo dorišką nupuolimą inteligentų, tik ne
kiekvieno. Taip negalima sakyti apie tuos,
kurių profesija jokiu būdu neleidžia jiems
Lietuvoje pasilikti. Prie tokių priguli filo
logai, matematikai ir kiti, kurie tik nuo vy
riausybės gali gauti vietą; nors ir čion geri
norai daug gali pagelbėti. Peiktini už bėgi
mą yra tik tie, kurie užsiima laisvomis pro
fesijomis, kaip štai gydytojai, juristai, aptiekoriai ir kt.” (Varpas, 1896, Nr. 9).
Pasakojo P. Avižonis J. Būtėnui, kad
Jablonskis labai pykęs, kai teisininkas M,
Čepas, kuris buvo vedęs jo seserį, išsikėlė
Sibiran, gavęs Čitos mieste teisėjo vietą.
Mintį, kad reikia imtis profesijų, kurios duo
da galimybių liktis Lietuvoje, Jablonskis skel-
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bęs savo mintaujlškiams mokiniams (žr.
Jablonskio Raštai, I, p. XIX). Jis galėjo
pasiremti ir asmeniška patirtim. 1884 m. bai
gęs Maskvos universiteto filologijos fakul
tetą, Jablonskis kreipėsi į Vilniaus mokslo
apygardos globėją gimnazijos mokytojo
vietos. Tas net nustebęs: “Kaipgi Tamsta,
baigęs universiteto kursą, ligi šiol nežinai,
jog Vilniaus apygardoje nepriimami katali
kai į mokyklų tarnybą?” Negavo jis moky
tojo vietos taip pat ir Marijampolės bei Su
valkų gimnazijose, kurios priklausė Varšu
vos mokslo apygardai. Po to, Jablonskis gy
veno Lietuvoje, versdamasis privačiomis pa
mokomis ir paskiau dirbo Marijampolės teis
mo raštinėje. Savo darbštumu atkreipęs teis
mo pirmininko dėmesį, jam užtariant, gavo
mokytojo vietą Rygos mokslo apygardoje
(prieš tai buvo ir čia gavęs neigiamą atsa
kymą) ir pasirinko Mintaują, esančią labai
arti prie Lietuvos (Jablonskio Raštai, I, p.

xvi-xvn).

Tas pats klausimas buvo ne kartą dis
kutuojamas ir kūdikiečių susirinkimuose.
Štai pvz. J. Šlapelis skaitė referatą “Kas
gali gyventi Lietuvoje”, sukėlusį karštus ir
ligi vėlumos užtrukusius ginčus dėl inteli
gentijos išsikėlimo iš Lietuvos (Požėla, “Jau
nystės atsiminimai”, p. 36-40). Prisiminda
mas Mintaujos laikus, rašė Tumas: “J. Jab
lonskio įtaka ‘Kūdikio’ draugijai reiškės per
P. Avižonį. Buvo smarkiai raginama, kad
lietuviai ruoštųs tokiuosin moksluosin, advokatuosin. Daug ko nebuvo galima pasi
rinkt, daug kas paklausęs ne savo pašau
kimą atitiko ir apsivylė; J. Šlapelis, K. Jo
kantas, išėję medikų mokslus, dabar jų nė
žiūrėt nebežiūri” (Tumas, “Jaun. A. Smet.
dienos, p. 17).
Toks kūdikiečių nusiteikimas bus nema
ža lėmęs ir mano tėvui, medicinos studijas
pasirenkant. Šiaipjau jis gal būtų ir kurią
kitą profesiją pasirinkęs, nes gabumų moks
lui jam tikrai nestigo. Betgi ir vėliau jis ne
sijautė nusivylęs savo profesija, kaip pvz.
jo artimas draugas J. šlapelis. “Kūdikio”
draugijos idėjomis persiėmęs, mano tėvas
priklausė tai gausiai mūsuose gydytojų vi
suomenininkų kaitai, kuri, tęsdama J. Ba
sanavičiaus, J. Šliūpo, V. Kudirkos, K- Gri
niaus, J. Bagdono ir kt. tradicijas, nesiribojo tik savo profesijos reikalais, bet laikė gar
bės pareiga atiduoti savo duoklę lietuvių vi
suomenei.
“Už Uralo, žemės galo”
Tikros datos, kada tėvas baigė universi
tetą, nežinau. Manau, kad tai buvo 1901 m.
Darbuotis Lietuvoje, kaip tiek kartų buvo
kalbėta ir svajota “Kūdikio” susirinkimuose,
tėvas iš pradžių negalėjo. Už gautąją sti
pendiją reikėjo atitarnauti, Maironio
žo
džiais tariant, “Už Uralo, žemės galo”, nes
valdžia stipendininkus paprastai siųsdavo į
tolimus užkampius, kur labai stigo gydyto
jų. štai pvz. Semipalatinsko srityje (Semipalatinskaja oblastj, Altajaus kalnyno pašo
nėje, dabartinio Kazachstano šiaurės rytų
-Jtanipe), kurion tėvas buvo paskirtas, tebu
vo tada vos 12 gydytojų, ir visi jie buvo
valstybinėje tarnyboje, nes laisvai prakti
kuoti čia niekas nevažiavo. O ta “oblastis”
buvo tikrai nemaža: daugiau kaip dvylika
kartų didesnė už visą Kauno guberniją;
amerikietišku mastu imant, buvo kiek dides
nė už sudėtinį Naujosios Anglijos, Niujor
ko, Pensilvanijos, New Jersey, Delaware ir
Marylando valstybių plotą. Tiesa, gyventojų
buvo tada labai nedaug (pagal 1897 m. sura
šymą nepilni 700000), bet 12 gydytojų (žr.
Bolšaja enciklopedija, XVII, 1904) vis
tiek tebuvo lašas statinėje. Antra vertus,
kirgizai, kurie sudarė apie keturis penktada
lius visų gyventojų, mažai ir tesinaudojo
rusų medicinos pagalba.
Beje, tie vietos gyventojai (rusų čia te
buvo neperseni kolonistai, susispietę mies
tuose bei miesteliuose) save vadino, kaip pri
simenu tėvą pasakojus, kazachais ar kazakais. Dabar jie taip oficialiai ir vadinami,
paliekant kirgizų vardą toliau į pietus gy
venantiesiems (ten yra Kirgizų Sovietinė
Respublika), bet anais laikais visi buvo va
dinami bendru kirgizų vardu. Dauguma jų
buvo skurdūs klajokliai, tik žiemas praleidžiantieji vienoje vietoje kur nors skurdžiose
medžio pirkaitėse ar net iškastose ir velė
na pridengtose žeminėse. Prisimenu tokį tė
vo pasakojimą. Vienas kirgizas (dabar pa
sakytume, kazachas) už kažkokį nusikalti
mą buvo nuteistas kelis mėnesius kalėti.
Verkdamas prašėsi, kad tik neuždarytų ka
lėjime. Besėdint atėjo žiema, o drauge bai
gės ir bausmės laikas. Ir vėl vargšas kirgi
zas verkdamas prašė, kad tik jo žiemą ne
varytų iš šiltos kalėjimo užuovėjos, kur ir
duonos gabalą kasdien gaudavo, nes tikrai
nedidelis buvo malonumas tūnoti ankštoje
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landynėje ir klausyti šėlstančio burano
(sniego pūgos) ar stepėse gūdžiai staugian
čių alkanų vilkų, šiurkštus buvo čia klima
tas, ypač lyginant su Lietuva: ilgos ir labai
šaltos žiemos, trumpučiai (kad ir gražūs)
pavasariai ir karštos sausos vasaros, kada
kaitros išdžiovintas stepes kartkartėmis smė
lio audros nusiaugdavo.

Tėvas buvo paskirtas Zaisansko apskritin, Semipalatinsko srities rytų kampe pagal
Kinijos pasienį. Visur čia buvo didžiuliai plo
tai, tad ir Zaisansko apskritis buvo trečda
liu didesnė už visą Kauno guberniją, o ame
rikietiškai matuojant, prilygo bemaž pusei
Ohio valstybės. Visoje apskrityje tebuvo 21
gyvenvietė, jų tarpe tik du miestai: Zaisanskas (dabar Zaisanas) ir Kokpekty. Man ro
dos, kad tėvas dirbo apskrities mieste Zaisanske, bet gal nuvykdavo ir į tą kitą mies
tą, nes prisimenu minėjus abu.
Buvo tai užkampis tikriausia to žodžio
prasme. Nuotoliai buvo milžiniški. Nuo ne
seniai pastatytos transibirinio geležinkelio
stoties Omsko mieste buvo gerokai daugiau
kaip 1000 kilometrų. Didžiule Irtyšo upe
(žiemą užšąlančia), ištekančia iš Zaisano
ežero, ligi Omsko buvo daugiau kaip 1500
kilometrų. Suprantama, kaip pavėluotai atei
davo čia žinios iš plačiojo pasaulio, o iš
Lietuvos jų dar mažiau. Ir negalėjai nesi
jausti tremtiniu, kažkur toli toli nublokštu,
prievarta nutraukiant ryšius su tuo, kas tau
buvo artima ir brangu. Nebebuvo artimų
draugų, kaip dar taip neseniai Mintaujoje,
su kuriais būtum galėjęs karštai padisku
tuoti, kurti veiklos planus, pasvajoti apie
Lietuvos ateitį. Nedideli miestai (Zaisanskas
1897 m. turėjo nepilnus 8000 gyv., o Kokpek
ty — nepilnus 3000) negalėjo suteikti kul
tūrinės ir apskritai dvasinės atgaivos pro
gų, o negausios provincinės rusų valdininki
jos tarpe juk nedaugiausia tepasitaikydavo
šviesesnių žmonių. Tad jei nebuvai linkęs į
alkoholinę atgaivą, jei bodėjais kortomis, jei
nesidomėjai vietinės “High Society” kasdie
nos peltkeliais, jei nemėgai medžioklės, tai
kas gi liko daryti laisvalaikiu. Nors išjok
stepėn ir ten stauk drauge su vilkais. Toji
pilkutė užkampio atmosfera stelbė ir skan
dino idealistiškai nusiteikusį jauną žmogų,
nelyginant anas klampaus liūno akivaras,
kuriame prasmego “Pragiedrulių” Juodžiaus
Žynio-Valero Burzdulio įgrūstas bespurdantis antstolis Agejevas.

Ir prisimeni “Algimanto” autorių V. Pie
tarį, kuris Ustiužnoje (beje, ne kažin kokio
se nepasiekiamose tolybėse nuo Lietuvos,
nes tik apie 400 kilometrų į šiaurę nuo Mask
vos) begydytojaudamas, sukūrė rusišką šei
mą (anot Kudirkos, augino maskoliukus) ir
čia pasiliko, tik savo raštuose reikšdamas
didžiulį Lietuvos pasiilgimą ir aitrią neapy
kantą rusiškai aplinkai, kuri jį ir užgožė.
Prisimeni ir kitokį Jono Gaidamavičiaus
pavyzdį. Kudirkos moksladraugis Varšuvos
universiteto medicinos fakultete, vienas iš
“Varpo” steigėjų ir uolus jo bendradarbis,
Gaidamavičius už gautąją stipendiją 1890
m. turėjo išvykti Turkestanan. Dirbdamas
karo gydytoju ir pasiekęs aukštą tarnybos
laipsnį, betgi (gal ir palūžęs dėl anos sveti
mos aplinkos sąlygų) tapo alkoholiku ir,
1905 m. grįžęs Lietuvon, nebeilgai bepagyveno (žr. J. Būtėnas, “Istoriografo užrašai”*,
p. 226-228).
Karštai ragindamas gydytojus likti Lie
tuvoje, P. A.(kūdikietis P. Avižonis, pats gy
dytojas) rašė “Varpe” (1900, Nr. 2): “Dau
gumas mūs; inteligentų skundžiasi, būk nesą
ką savo tėvynėje veikti ir todėl reikią, esą,
ieškoti duonos įvairiose Maskolijos pakertėse. Neteisybė. Tiktai netingėkime apsidairy
ti, o būtinai rasime daug vietų, kur ne tik
duoną, bet ir ragaišį valgyti galėsime. Tuo
tarpu aš paduodu sąrašą vietų, kuriose dak
tarams būtų geras gyvenimas.” Čia pat P. A.
nurodė 31 miestelį, kur ar visai nebuvo gydy
tojo, ar kur būtų dar ir kitas gydytojas rei
kalingas. Netrukus (Varpas, 1900, Nr. 5) tą
sąrašą P. A. papildė dar 7 miesteliais. Po
kiek laiko P. A. vėl rašė tuo pačiu reikalu:
“Vidaus dalykų ministerija galutinai atsisa
kė nuo užmanymo įvesti Lietuvoje ir Lenki
joje zemstvas. Tūli mūsų apšviestūnai (ypač
daktarai), baigę mokslus, apsigyveno Maskolijoje būk dėl to, kad priprastų prie tar
nystės zemstvoje ir paskui, kada, esą, įves
Lietuvoje zemstvą, greičiau galėsią čia pat
gauti vietą. Taigi, kas dėl šitos priežasties
išvažiavo ar dar ketina važiuoti Maskolijon,
grįžkite greičiau Lietuvon; čia rasite daugy
bę puikių vietų, kur galsite nors ir be algos
padoriai gyventi. Kokia daugybė sutelpa Lie
tuvoje visokių advokatų, daktarų, inžnierių,
ir vis tai svetimtaučiai. Mūsiškiams gi, pa
čios Lietuvos sūnums, čia per ankšta, jie
ieškoti sau platesnės erčioe Turkestano ty
ruose arba Sibiro giriose. Ar tai ne ištvirki
mas?” (Varpas, 1901, Nr. 3).

(Bus ir dausiaul
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stebuklo” švytėjimo, nepaklau
sus: kokia yra tikroji šios knygos
paslaptis? — tiksliai kol kas ne
atsakysi. Vieniems ji bus kūry
binio brandumo vaisiumi. Ki
tiems — mūsų epochos kata
strofų — pagimdyta išmintimi.
Man tuo tarpu ji yra estetiškai
įprasminta minties ir emocijos
sintezė. Akimirksnio ir amžiny
bės sandūra. Iš skausmo klodų
pakylanti lyrikos tiesa Niliūno
poezijoje protarpiais suvirpa ir
šviesesne gaida. Greta žmogaus
situacijos beprasmiškumo pajun
tame ir “plūgu ir vyturiu dvel
kiančią žemę”, o priešaušrio me
tu laukiame, kada “pasigirs pir
mieji saulės uvertiūros taktai”.

AKIMIRKSNIO IR
AMŽINYBES
SANDŪRA /
(Atkelta iš 3 pusi.)

Aš amžinai einu
Dilgės šiurenimo ir bailio
Laidotuvių eisenoje,
Nes mums teliko
Pėdom ant kapo parašytas
Tavo testamentas.
(13)

Miliūnas niekad prieš skaity
toją nepasirodo kaip sentimenta
lus asmeninio ar tautinio sielvar
to pilstytojas. Jam rūpi įsijausti
į visuotinę padėtį. Rimbaud žo
džiais, jis gali drąsiai pasakyti:
<sJe ėst un autre” (aš yra kitas)
“Vyno stebuklo” poezija, išlai
kanti orfinės lyrikos švelnumą,
metafiziš'kai skverbiasi į laiko ir
būties tragiką. Čia mirties ir skaus
mo tematika dominuoja. Žmoni
jos konfliktų fone poetiniai ap
mąstymai pasiekia tikrai
įtai
gaus reljefingumo eilėraščiuose
“Markas Aurelijus, Carmuntum,
A. D. 180”, “Barbarai”, “Vai
duoklis pasitinka grįžusį iš trem
ties”. Mūsų dabartinis likimas be
abejo, geriausiai išryškėja tik vi
same Europos istorinių permai
nų kontekste. Iš šitų versmių ir
išplaukia nuožmi “laiko, ciniško
ir kieto” samprata.
Eilėraštyje “Ars poetica” Niliūnas gvildena žodžių santykį su
būtimi. Žodyno imperijoje “tel
pa visas mūsų / Skausmas ir pasauflio / Istorija — turėti, būti,
pavadinti”. Žodžio - idėjos pir
mumo teigimas čia primena filo
sofo Berkeley idealizmą (“Principles of Human Knolledge”)
Niliūno prielaidos: “nėra būties
be klausimo” arba “nėra daiktų
yra tik žodžiai” Berkeley mąsty
me skamba: “protiškai neįmano
ma, kad nemąstantys daiktai ga
lėtų absoliučiai egzistuoti be jo
kio ryšio su jusliniu suvokimu”.
Atseit, daiktų ‘‘esse” yra jų
“parcipi” (suvokimas).
Berkeley principų šviesoje ga
lima sulipdyti įdomią išvadą: be
patirties ar be emocinio pergy
venimo poezijoje visa galingoji
gramatika su visu žodynu būtų
bevaisė. Deja, tai per didelė tema
laikraštinei recenzijai. Būtų įdo
mu Niliūno “Ars poetika” paly
ginti su Tomo Venclovos “Kal
bos ženklo” užuominomis, kur
“žodyno tankmė suaugina daik
tų likimus” ir kur “aukščiausia
jėga / Siunčia angelą — ritmą ir
kalbą”.
Poetinė kalba, kad ir privers
ta vaidinti “logomachijos are
noj”,
kartais įvykdo netikėtus
stebuklus. Mūsų amžiuje į juos
labai tikėjo ir tiki siurrealistai,
Andrė Bretono manifestais iškė
lę kūrybiškai intuityvios žodžių
išraiškos svarbą. Vis dėlto siur
realistinė poezija neretai verčiasi
automatiniu keisčiausių metafo
rų “stebuklėlių” telkimu, nedaug
tekreipdama dėmesio į tikro ste
buklo įprasminimą — tarmiškai
išbaigto eilėraščio sukūrimą. To
kį stebuklą kaip tik ir įkūnija Niliūnas puikiu eilėraščiu “Vyno
stebuklas”. Šis kūrinys spindi pa
slaptinga Rembrandto
šviesa.
Ant apverstos amforos virpanti
žvakė patriarchališkai apšviečia
daiktus, žmones ir jų būsenas.
Rodos, matome tik paviršių, glos
tomą namų šilumos ir savo
kraštais susiliejantį su amžiny
bės tamsa. Dar niekas nenujau
čia artėjančio stebuklo. “Staiga
vanduo užsidegė vynu”, ir ant
gamtinėje transformacijoje ūmai
grįžta prarasto rojaus džiaugs
mas, kaip dovana tiems, kurie,
būdami ištikimi gamtai, gali
džiaugtis akimirksniu. Tada

ANTIKARALININKO
KNYGA

Britų parlamentas turi tokį da
bar kraštą valdančios darbo par
tijos atstovą Williamą Hamilto
ną, kuris išnaudoja kiekvieną
įprogą pasisakyti prieš karalius ir
karalienes. Tuo jis plačiausiai ir
žinomas.
Aigirdas Kurauskas

ną jis sukaupia trumpame eilė
raštyje, nė kiek nenutoldamas
nuo minties svarumo, nei nuo
elegiškos kadencijos. Jo poetinės
miniatiūros yra tikslingos ir ori
ginalios, net priartėjančios prie
hermetizmo tėvo Italijoje G. Ungaretti lygio. Tokiais pavyzdžiais
“Stebukle” nurodytini: “Lietaus
teologija”, “Vakaro
cadenza”,
“Sekmadienis”...
Iš
ilgesnių:
“Mergaitės daina”, “Priešauš
ris”, “Astrai”. Tai žavūs eilėraš
čiai.
Penkiaposmis
“Tuebingen
1945”, parašytas 1947 m. ir jau
spausdintas,
rodos, “Aiduose”,
yra Niliūno lyrikos viršūnė.
Liūdnas, paprastas, melodingas
ir sklidinas nežemiško skaistumo.
Tokiu kūriniu galėtų didžiuotis
tame pačiame mieste kadaise gy
venę Hoelderlinas ir Moerike.

Priešaušrio sapnas (vario aąuatintas)

Dabar jis parašė knygą “Ma
no karalienė ir aš”.

Dar ta knyga tebebuvo rašo
pelių ir Spalanzanį, periflegetoma,
kai prasidėjo įtempimas; Au
no srovę, judaizmo terminologi
torius
pakvietė karalienės sesers
ją ir panašiai. Antra vertus, mo
princesės Margaretos vyrą lordą
derni poezija iš skaitytojo reika
Snowdoną papietauti ir pasikal
lauja apšvietos ir
vaizduotės,
bėti, bet lordas atsisakė, žinoda
bendradarbiavimo, net kūrybin
mas Hamiltono antikarališkas
gumo. Vienu perskaitymu turi
intencijas. Kai jis nusipirko vos
ningo eilėraščio neįveiks net aka
tik pasirodžiusią knygą, tai pa
demiškiausias protas. Iš karto
skaitęs paskambino leidyklai, pra
suvokiami tik jau žinomi daly šydamas atitaisyti apie jį para
kai: maršai, - dainuškos,
senti
šytus kai kuriuos netikslumus,
mentalūs džiaugsmo ar liūdesio bet leidykla nebesulaikė to leidi
išsakymai.
nio ir nieko neatitaisė.
Niliūnas pilnai išsiverčia su
“miestišku” bendrinės kalbos žo
Karalienei knyga buvo įteikta
dynu ir nelinksta eilėraščių sod šiek tiek anksčiau, bet Britani
rinti mūsų kaimo išraiškos rete joje įprasta, kad karališkoji šei
nybėmis (šia “sodrinimo” ma ma į bet kuriuos puolimus ne
niera serga kai kurie, net geri reaguoja (lordas Snovvdonas bus
nūdienės Lietuvos poetai). Ni nukrypęs nuo tos taisyklės).
liūno metaforos — “mergaitės
Knygoje, be kita ko, paskai
kūno teologija”, “sunkios portiko
blakstienos”, “išmokto skausmo čiuoti ir karališkieji turtai. Ka
etimologijos minutė” ir kt. —•’ ralienė, sako, iš savo dvarų vien
grafijoje
gauna
dažniausiai yra tarptautinio ir Lancasterio
300,000
svarų
metams
paja
lietuvių žodynų jungtys. Nukal
mų,
už
kurias
neimami
mokes

tos sudėtingo intelekto žaizdre,
jos vis tiek išlieka paprastos ir čiai, o finansų ministerija patvir
meniškai konkrečios. Žinoma, ir tino, kad tokią sumą galima
gauti,
jei
turėtum
banke
“keistai” originalios.
14.695.312
svarų,
arba
dvarai
tu
Nemažesniu originalumu pa
rėtų
būti
verti
150
milijonų
sva

sižymi ir Niliūno pamėgta prorų.
Princo
Carito
metinės
paja

zapopėja: “Raudonplaukis ai
das”, šviesiaplaukis veidrodis”, mos iš dvarų Comvvallio grafi
“senelė pelargonija”, “našlaitis joje yra 100.000 svarų (dvarų ver
viedras”, “emigrantas ilgesys” ir
pan. Tai amžini niliūniškos ele tė turėtų būti 50 mil. svarų, ar
laikyti
gijos personažai. Nežymiai keis ba banke reikėtų
damiesi, jie keliauja su mumis 4.695.312 svarų, kad jie uždirbtų
nuo pat “Praradimo simfonijų”. tokią sumą).

Gal kai kas prikiš Niliūnui
metafizinį uždarumą. Jo poeti
nės sandaros, rasi, yra atiteku
sios nuo kasdieniško, įprasto (at
viriau sakant, nuvalkioto) kul
tūros klodo. Vis dėlto įsiskverbti
į niliūniško pasaulio erdvę, su
prasti jos simbolius bei įvaizdžius
nėra sunku: viską rikiuoja gyva
ir tiksli kalba. O pati poetinė
medžiaga didžia dalimi yra pri
einamai suprantama. Gal vienas
kitas paaiškinimas paraštėje (T.
S. Elioto “Bevaisės žemės” pa
vyzdžiu) praverstų skaitytojui.
Tokiu būdu nereikėtų knistis en
ciklopedijose ir žodynuose, ieš
Princesė Marga reta gauna me
kant žinių apie tapytoją SavolSunku atsitraukti nuo dau- tams 35.000 svarų, nuo kurių ne
do, augalą datura fastuosa, Co— giabraunio ir paslaptingo “Vyno imami mokesčiai.

PRANEŠIMAS
TAUPYKITE DABAR
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7%% —6 metų su $1,000, minimum.
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6%% — 30 mSn- su $1,000, minimum.
6(4%
— 1 metų su $1,000, minimum.
SAVINGS INSURED UP TO $40.000 BY F.SX.I.C.
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton {dė
jus atitinkamą sumą.

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
VIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

... kaip nuvytęs žiedas
l dulkes krito amžinybės
ilgesys. (73)
1447 S. 4»th COURT, CICERO, ILL. 60650

PHONE 656-6330

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas

Jei anksčiau Niliūnas kūrybiš
kai įsisiūbuodavo palyginti ilgo
se eleginių apmąstymų strofose,
tai “.Vyno stebukle” poetinį me-
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Daily 9:00 to 5:00; Monday 5:00 te 8:00
Saturday 9.00 to 1:00; Wed. aud Bunday Cloaed
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS LITERATŪRA

Per anksti užgesęs žiburėlis
Dalios Juknevičiūtės eulogija
STASYS PILKA

Jaunatvės veliavnešė užbaigė
ryžtą ir triūsą.
In questa tornba oscura

Nr. 80 (14) — pat 5

laukia progos patekti į profesinę žiavime, atvairavusią savo auto- Po tų spektaklių veik nebu žengęs pirmuosius sėkmingus
mobilį ir su savim atvežusią vome bendravę. Gal tik kur vie scenoje žingsnius. O čia štai ir
sceną.
’ į
iš Lietuvos, artistę šai ir trumpai. Jau buvo baigusi duktė! Irgi su manim pirmą
Nuo 1965 metų ima rodytis viešnią
Knapkytę,
tėvo antrą žmoną. vidurinę mokyklą, dailės ir teat kartą scenoje pasirodė. Tikrai
vaidinimuose lietuvių kalba T
New Yorke, o vėliau Chicagoje. Atrodė stipri, buvo net papilnė- rinio meno studijas. Pamačiau smagu prisiminti.
Imasi ir režisūros, sceniniai in- jusi, tik plaukai labai trumpai ją kiek vėliau New Yorko lietu Dalia Juknevičiūtė, gal būties
terpretuodama Antano Škėmos. nukirpti. Ir veido spalva trupu- vių, Vytauto Valiuko režisuota slogučių ar didelių įsitempimų
“ ■ j tį keista.
me, spektaklyje. Ir kai staiga paveikta, tapo savyje užsidariu
ir Kosto Ostrausko veikalus,
—
Girdėjau,
kad
tamsta
ruoscenon
įšliaužė kažkokia būtybė sia asmenybe. Bet ją viliojo
Ypač meniškai pasisekusiu
tektų laikyti K. Ostrausko, šeisi rašyti apie mane nekrolo ir ėmė vaidinti, nesusilaikiau emigracinėje dirvoje apgaulių
gą, o- ------matot,> esu
čia ir; dar gyva!
“Kvartetą”, kurio sąstate mato-' o-»
--------■ -• nepaklausęs greta sėdėjusios so supamas miražas: meninė, nau
me jaunus dairiininkus Neriją Į — Tai buvo jos pirmieji žodžiai, listės Vincės Jonuškaitės: “O jos dvasios lietuvių kalba scena.
_________
__
__
tasai talentas?” Ana‘ Gryno, šviesaus profesionalizLinkevičiūtę, Vytautą
Naką J
ir pratarti lyg su karčia šypsena, kasV gi* včia
n— • n“Argi
*
*♦ Juk-r i * mo, idealui siekti pastangų, rypašnabždėjo:
Dalios
Bernardą Prapuolenį. Jai pave- °
susitikimo pa,veikti.
damas Balio Sruogos minėjimas Jodvi kažkur Skubėjo ir toli- inevičiūtės nebeatpažįsti ?” Pri- šio su menine pažanga perspek— ištraukų iš jo veikalų spek mesnė šneka neužsimezgė. Buvo sipažįstu, — nepažinau:: toks tyvos. Ir atkaklus, nepavargstaklis. Minėtinas ir Algimanto tai paskutinis su Dalia šnektelė- buvo persikūnijimas ir tokia tantis teatre darbas. Ir nuovarstiprybė, tokia tikra teisybė, gio nepaisymas.
Mackaus scenoje prisiminimas- jimas.
Pirmą
sykį
ją,
kokių
14
metoks reto talento švystelėjimas. | Chicagoje paskutinį sykį šu
Tuo pat metu rodosi ir estrado
tų
mergytę,
pamačiau,
kai
1949,
žibo, kai šiaip darniame Vytau
je, atlikdama išeivių autorių kū
Galvoje dingtelėjo: buvau gi
rybą, dalyvauja per radiją metais, bestatant vidurmiesčio atskleidęs (dekoracijas tąsyk to Alanto komedijos ‘ Buhalteri
transliuojamose “Pelkių žiburė-! teatre Viktoro Šimaičio insceni- betepliojančio ir apie jokią vai jos klaida” spektaklyje pasiro
zu°tą
lio” programose (jas paruošti zuo
^4 pasaką “Elenytė ir jos dybą negalvojančio) jos tėvo di dė Birutės vaidmenyje. Banaliai
■
........................
■
■
.
broliai
”, kai tų jaunų brolių pri
uoliai talkininkaudama). Prisi- p
(Nukelta į 6 pusi.)
delį talentą. Su manim jis buvo
deda
prie
antrojo
varianto
opestigus,
atsiliepė į spaudoje
pač'si?.,1i y*
e.
«•
• t
v
•
1
r I 4
4-AlL.zvn
IrirlntlvMn
ros “Carmen” sceninio paruoši- skelbtą talkos kvietimą. Išsisky- i
mo.
1rė iš kandidatuojančių: skaidrus
Anglų kalba vaidina Near balsas, ryškus vidinis polėkis,
North teatruose Mrožeko, Arra- gera išžiūra.
American Travel Service Bureau šiais metais organizuoja
sekančias keliones į Lietuvą:
bal ir kt. pjesėse ir The Theatre i______ :______________
of Phynance Radio Workshop
GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
transliacijose.

Šaltą žiemos šeštadienį, kovo
pirmos vidudienį, sušalusi kapo
žemė paslėpė karstą ir jame bal
ta suknia aprengtą jaunos mo
ters kūną. Neįveikiamos kepenų
vėžio ligos pergalėta, Dalia Juk
nevičiūtė lemtingai tamsioje ka
po duobėje susilaukė savo ketu
riasdešimtojo gimtadienio die
nos.
Svajonės, pastangos, sieki
mai, viltys ir pasišventimas ne
atlaikė Mirties pergalės. Neiš
gelbėjo net medicinos vyrų
energinga kova bei naujoviškesnės priemonės neprašomai vieš
niai neleisti triumfuoti.
Iliustruoja knygas, sukuria
Jau išeivijoje, neverčiama ir
nemažai grafikos ir tapybos.
laisvu noru, jinai įsijungė į lie
Jos vitražo bei mozaikos darbų
tuvių kūrybinį triūsą. Ir jame
galima užtikti įvairiose institu
įsitvirtino, gyvenimą darė pras
cijose.
mingą. Ir ne vien tik siekiais,
Visa tai Chicagoje įvykdė
nepalaužiama ištverme, ambi
liekna, trapi moteris, kuriai dar
cingais užmanymais, bet ir di
bas bei kūryba buvo antras rea
deliais norais bei darbais.
lus gyvenimas. Galima dar pri
Su gyvenimu atsiskyrė Det
minti, jog 1984 metais tragiškai
roito ligoninėje vasario 25 die
automobilio katastrofoje žuvus
nos pirmą valandą ryto. Palai
Algimantui Mackui, 1967 m. bir
kai buvo atvežti į Chicagą, kur
želio mėn. 1 d. ištekėjo už Sau
vasario 28 d. vakare įvyko atsi
liaus Šimoliūno, irgi nemenko
sveikinimas su velione. Pasku
Dalia Juknevičiūte (1935 — 1975. II. 25)
teatrinio meno gerbėjo.
tinei pagarbai atiduoti susirin
ko nemenkas žmonių būrys, sų dailininkų kolektyviniuose' jai skiriama stipendija. Vaidin- Paskutinis ir pirmas gyvenime
daug mūsiškės inteligentijos pasirodymuose. Ar tai buvo' dama mokykliniuose spektak- susitikimas. Matau Dalią scenos
veidų. Buvo budynėse ir vyres
kuklumas ar kurios ki liuose, susilaukia Chicagos ir darbe. Tikėjau jos slepiamu ta
nieji mūsų scenos entuziastai. įgimtas
tos
priežastys, manau, jog čia New Yorko didžiuose dienraš lentu, bandžiau. įkalbinti a tatsa
Gaila, nesimatė jaunųjų, ku
čiuose palankių vertinimų.
kyti uždarumo; n'
■
spėliojimams nėra vieta.
rioms ar katriems Dalia rodė šir
Po
kelių
teatrinio
moksliniPraeitų metų pavasaris atnedį, bandė įskiepyti prasmingą Jau 1960 metais Dalia ima
metų turi jau antrą baka- šė aliarmuojančią žinią:: Dalia
teatrinio meno meilę ar kuriems rimtai studijuoti scenos meną. mosi
lniiVAnln /"DTPA'V
nuoširdžiai talkininkavo. Įvai Atrodo, iki tolei teatrui buvo laureatą (BFA) — iš sceninio Juknevičiūtė susirgo nepagydoma liga! Beliko tik mintimis
riais būdais skatino tęsti ir ne net abejinga. Kokia tam atsira menopalūžti. (Šviesią išimtį sudarė do paskata? Ar pagarsėjusio tė Profesiniam teatre darbui siųsti linkėjimus nelaimę pervo pavyzdys? Ar, sakytumėm, progų ieškodama, kurį laiką gy- galėti.
jauni dainininkai).
Savanorė iš arenos buvo pri talento paveldėjimas. Betgi vena Nevv Yorke. Didmiestyje, Į Koks buvo geras nustebimas,
versta pasitraukti. Siekimų plo Goodman School of Drama dir kur tūkstančiai jaunų moterų kai, vasarai besibaigiant, parna
tai prarajon, šalton kapo žemėn ba užsidegusiai. Už pažangumą laukia ir beveik visuomet nesu- čiau ją Santaros-Šviesos suvanugrimzdo.
Trumpi biografiniai bruožai.
Individualybės ugdymas
nepaliaujamo tobulinimosi
pastangomis
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ARE YOU CREATIVE?
We need Theaterplays, Screen
plays, TV-Scripts and Ideas. Short
stories. Poetry, Biographies N<
vėla, Pop-Music ind Lyrics.

Wake up and get with it! Writ>
and send To:
ENTERTAINMENT CENTURV
LTD.
7966 Beverly Blvd. # 102
Los Angeles, Cal. 90048

#7A — Rugpiūčio mėn. 10 d. — rugpiūčio mėn. 25 d.
ii NEW YORKO - $1150.00
iš CHICAGOS - $1269.00

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)

Kiekvieną Grupę Lydės Prityręs Kelionių Vadovas
Dar yra vietų sekančiose grupėse:
#1 - Gegužės 26 d. - birželio 10 d.

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5
#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d.
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 4
#10 - Spalio 1 d. - spalio 15 d.
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 3

PERSON AL SELF-PROTECTION
22CAL.-8SHOT REVOLVER

Apsisaugokit
save nuo už
puolikų su
šiuo aukštos
kokybSs nemir
tingų ašarinių
dujų ginklu. Šauna 8
kartus i sekundes. Tvir
to metalo konstrukcija, Nereikallngas federalinis šaunamų ginklų
leidimas. Nebūkite suklaidinti pi
gia plastikine imitacija kuri gali
neišsišauti ar užspringti.

GUARDIAN
Dept. DE-2 • Bos A
LONG TSLAND CITY. N.Y. 11101

iš NEW YORKO
iš CHICAGOS
Talline, 3 Maskvoje
iš CHICAGOS
Talline, 3 Maskvoje
iš NEW YORKO
iš CHICAGOS
Rygoje, 3 Maskvoje

- $ 979.00
— $1098.00

— $1098.00
— $ 929.00
— $1048 00

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 4 naktys Maskvoje.
EKSKURSIJA Į HAWAJUS -Lapkričio 22 d. - gruodžio 6 d.
4 salos
iš CHICAGOS - $ 599.00
Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų Į Europą, kuriais galite
pasinaudoti ir nebūdami klubų nariais. Chicago -'Miunchenas tik
tai — $435.00. (Ten ir atgal).

Dėl Informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western
Chicago, Illinois 60643

Avenue
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalaujamus
iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais
po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus —
be jokio papildomo mokesčio.
AIR FA RES AND CONTENTS OF THI8
ANNOUNCEMENT ARE
SUBJECT TO CHANOE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos lirmos

Ad astra per aspera

Nesinori pasitenkinti vien sau
somis enciklopėdinėmis žiniomis.
Nes Dalia nebuvo sausas, tik
rubrikų žmogus. Antrą vertus,
ne eulogijoje yra vieta statisti
kai ar smulkioms detalėms.

(SįVACKAGE £XPRESS1 TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

Gimė jinai Kaune, 1935 m.
kovo 1 dieną didelio sceninio ta
lento Romualdo Juknevičiaus ir
jo žmonos Jadvygos šeimje. Dar
vaikutis su tėvais persikėlė į
Vilnių. Tautos dalies egzodas
Dalia Juknevičiūtė Šekspyro “Linksmosios Vindsoro kūmu
Dalia Juknevičiūtė prie mozaikos darbų.
1944 metų vasarą ją su motina
tės” pastatyme Goodmano teatre, Chicagoje, 1965 m.
nubloškė į Vokietiją, kur mer
------------------------------------------j-------------------------------------------gytei prieš akis stojo realusis jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
S
karo siaubas, o pokariniais me
tais sekė išvietintųjų stovyklos
atmosfera bei pradinis lietuvių
kalba mokslas. Su mama atvy
kusi Amerikon, 1952 m. baigė
Šv. Kazimiero akademiją Chica
PAID OUARTERLY AT
PER ANNUM
goje, gavusi stipendiją studijuo
PASSBOOK
certificates
ti vietos Meno institute, kur
ACCOUNTS
$5000 or more
1957 metais už tapybą jai buvo
PER ANNUM
4 year min.
suteiktas bakalauro laipsnis. Iš
750 kandidatų laimėjo mene Eu
ropoje gilintis pašalpą, šiuo
tikslu lankėsi Paryžiuje, Romoje
ir Vakarų Vokietijoje.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Meilė privedė prie vedybų, ir
1958 m. spalio 4 d. ištekėjo už
poeto Algimanto Mackaus. Ir
HIGHEST RESERVES
tuo metu, kaip dailininkė, pra
dėjo dirbti Adolfo Valeškos de4071 ARCHER AVENUE
koratyvėje studijoje, kur su per
traukomis reiškėsi iki 1973 me
PER ANNUM
CHICAGO, ILLINOIS 60632
tų. Čia norisi priminti, kad, tu
8
SO months
rėdama meniškai stiprių grafi
minimum
TEL: LA 3-8248
$5009 or more
koj bei tapybos darbų, nesuren
(WFNT OF OAJLIFORNM A VF)
gė nei individualios savo kūry
bos parodos, anei dalyvavo mū- 1
DUUIUIUUILU

HIGH RATES

BRIGHTON

|
I
II

VYRIAUSIA (STAIGA. 1776 BROAJDVVAY, NEVV YORK, N. Y. 10018

Tel. — 58141590 . 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasieki* trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

Siuntinių

pristatymas

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with

PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijot
Imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais lr sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki
4 valandos popiet

MOŠŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ............... —
Baltimore 31, MiL — 1900 Fleet Street ---- ------------ ---Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDunald Avenue .....
Buffaio 12, N. Y. __ 701 Fillmore Avenue ..................
Chicago 22, IU. — 1241 No. Ashiand Avenue ...........
Chicago, 11L 60629 — 2608 VVest 69 Street ________
Chicago, Ui. 60609 — 1855 VVest 47 Street ......... ...
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .....
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ___
Farnringdale, N. J. — Freewood Acres RL 9 .............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ......
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hlllside Avenue ......
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .........._____ ...........___ _____ .....
Newark, N. J. — 378 Market Street ...............................
_.......................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ..............
.....................................................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .................................. .............................. ........
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue ................ .............. ..... ......................... .
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..................... ..... ...........................
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ................... .. ......................... .
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant SL .................... -.... —....................................
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue ........... ............... ......... ..... ..................... ..
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Maneliu* Street ..... ..................................... ........... . ........
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .......................
„.

......................... 435-1654
......................... $42-4240
......................... 407-640$
.................... .... 895-0700
......... *..... -.___ 486-2818
-................
925-2787
................
376-675$
............ ............. 771-0696
......................... 365-6780
...............
363-0494
......................... 365.6740
......................... 249-6216
........................ 385-6550
...................... _. 642-2452
......................... 674-1540
............... -....... 475-7430
....... ............... »... 769-4507
................. 602-942-8770
......................... 381-8800
................. 301-587-5777
...................... 257-6320
..................... _.- 475-9746
...............
„. 392-0306

UUca, N. Y. — 863 Bleeket Street _______________________________________

— ......

732-7476

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

PER ANKSTI
UŽGESĘS
ŽIBURĖLIS
(Atkelta iš 5 pusi.)

Rostropovičius apie savo pasitraukimą
iš Sovietų Sąjungos
JUOZAS PRUNSKIS

prakalbėjus, parblokšdama vi
sus kitus nesilpnus komedijos
dalyvius, parodė amato mokėji
mą, vaizduotės stiprybę, retą
sceninį temperamentą. Atrodė,
kad salėje sėdėjęs autorius jos
Vaidyba buvo tiesiog pritrenk
tas, o gal ir patikėjęs, ką gali
menkoje, palyginus, rolėje pa
siekti retas talentas. Bent jo
reakcija, paskutinei uždangai
užsiskleidus ir vėl prasivėrus,
santūrumo tikrai nerodė.
Kalbinau Dalią “prasiverti”,
uždarumo atsikratyti. Mudu
gražiai sutardavome, gi jinai
rodė retą bičiuliškumą. Bet kur
užgaišę, visada piršosi j namus
atvairuoti.. Po mano rečitalio ar
kuria kita proga rūpinosi, kad
būčiau tinkamiau pavalgęs. (Ji
buvo ir išradinga kulinarė. Tuo
įsitikinau, kai Algimantas Mac
kus į namus pakviesdavo).

Rusų dirigentas ir violončelis- solistės neišleisti. Tik iškilus
tas Mstislavas Rostropovičius pa- skandalui; galėjo būti tas jrėšykviestas diriguoti National sim- mas padarytas,
fonijos orkestrą Washingtone.Š:as
Ir
Rostropovičius
klausia:
pareigas jis pradės eiti 1977 m. “Kiek gi ilgiau aš galėjau pasiTas garsusis pasaulio muzikas y- likti Goskoncerto (valstybinės
ra pačiame pajėgume, teturi 47 organizacijos, kuri tvarko pasi
m. amžiaus. Su savo žmona ope keitimą menininkais) lėle, pla
ros soliste Galina Višnevskaja jis nuodamas savo pasirodymus už
atvyko į Vakarus prieš šešis mė sieny, kai pagal jų norus, tik jiė
nesius, protestuodamas prieš me- gali nustatyti, kur aš galiu vykti
ninku laisvės varžymą Sovietų ir kur negaliu, ką aš galiu groti
Sąjungoje.
ir ko negaliu?! Kodėl, kai jie ne
Jau būdamas Rusijoje, Rostro norėjo man leisti išpildyti Beėtpovičius palaikė tuos, kurie siekė hoveno Trio kartu su Yahuda
didesnės laisvės, ir už bičiuliavi- Menuhin ir Wi’Ihelmu Kempff
mąsi su disidentais, jam trejus UNESCO šventėje
Paryžiuje
metus buvo uždrausta išvykti j (1974), jie pasiuntė oficialią te
užsienį. Pagaliau leido išvažiuo legramą Menuhinui, pareikšdati dvejiems metams. Rostropovi mi, kad aš negaliu nuvykti dėl
čius apsisprendė į tą priespaudos ligos, kai iš tikrųjų aš buvau vi
šalį nebegrįžti. Savo motyvus iš siškai sveikas? (Šitaip buvo rašo
dėstė straipsnyje, kuris buvo iš mi užsienio mokslininkams fikty
spausdintas New Yorke leidžia vūs laiškai ir Vilniuje nužudyto
Sykį pakvietė į M. Smilgaitės mame “Novoje Ruskoje Slovo” kalbininko lituanisto prof. Jono
režisuojamo veikalo “Lozorius” ir kuri anglų kalbos vertime per
,Kazlausko vardu. Red.)
repeticiją. Dabartiniu įpratimu, sispausdino “New York Times”
Kaip daug kartų mano kūry
daviau Daliai dviem žodžiais (1975.III.6).
biški planai galėjo būti staigiai
patarimą, kurį išsyk suprato ir
Čia Rostropovičius pažymi, kad pakeisti ir kaip daug kartų aš ga
vykdė sugestiją kaip tikra pro
kaip
muzikas jis niekada nebuvo lėjau būti ‘nubaustas’ įvairiais
fesionalė.
politikas, bet gyveno pagal savo ‘karantino’ periodais prieš mano
Dalia Juknevičiūte jautė ap sąžinę, niekada nepasirašė laiš pasirodymus užsieny ir įvairiais
linkai, kurioje gyveno, pareigą. kų, sudarytų Sovietų valdininkų atšaukimais mano koncertų na
Ji talkininkavo, kur tik paprašė, — ar tai protestų prieš “Izraelio mie?”
darė, ką tik pajėgė... Visada iš
agresiją”, ar pasmerkimų Boriso
Vietoj talentų — klusnios
tverminga, nors po dienos darbo
Pasternako ar Andriaus D. Sa
vidutinybės
ir pavargusi. Kurį laiką dirbo
charovo. “Aš nedalyvavau, —
pedagoginį darbą su jaunimu
Toliau Rostropovičius pasipa
tašo Rostropovičius, — oficialiai
Chicagoje.
organizuotose persekiojimo kam sakoja, kad tie trukdymai nega
panijose prieš kai kuriuos kom lėjo būti daromi dėl jo nepakan
Pasimatymas su tėvu. Kelionė
pozitorius, rašytojus, aktorius ir kamos veiklos namuose, nes jis
Lietuvon. Tėvo pėdomis Ameri
mokslininkus
ir, kaip žinote, aš per 25 m. Maskvos konservatori
koje. Vyresniems pagarbos jaus
daviau
prieglaudą
savo draugui joje išleido per 20 tokių, kurie
mas. Baigiamieji.žodžiai.
Aleksandrui I. Solženicynui, ku laimėjo tarptautines premijas, jis
skatino kompozitorius kurti nau
Ezempli gratia ris keturias žiemas praleido ma
no vasarvietėje. Tai tie ‘nusikal jus kūrinius, jis buvo yienas iš
Meno studijų Europoje metu timai’ vedė į kitų įvykių pynę, iniciatorių muzikos festivalio
būdama Berlyne, gavo žinią, kad ]kurių rezultatas buvo mano iš certuoti toli
tėivas kviečia su juo pasima vykimas su šeima iš Rusijos il Gorkio mieste, jis nesibaidė kon
tyti. Gavusi leidimą nuvykti j gesniam laikui”.
certuoti tolimuose Sibiro ir Toli
rytų Berlyną, ten sutiko tėvą.
mųjų Rytų miestuose. “Tačiau
Buvo tai stalininiais laikais ir Raudonųjų biurokratų trukdymai savo augimui kaip muzikas ir
per pasimatymą juodu akyliai
Rostropovičius
nupasakoja, menininkas aš esu reikalingas
sekė Romualdą Juknevičių atly- kaip buvo trukdomas jo kūrybi žymesnių projektų, su dideliais
dęjęs palydovas. “Mane tai taip nis gyvenimas Sovietų Sąjungoje. orkestrais ir stambesniais diri
pritrenkė, kad į sekančios die Sąlygos buvo tokios, kad jis ne gentais ir solistais savo šalyje ir
nos pasimatymą neberadau sa begalėjo pilnai kūrybiškai reikš užsienyje”, — rašo Rostropovi
vyje jėgų nuvykti”, — karčiai tis. Jausdamas, kad jo menas čius, “Aš tesu tik 47 m., savo ge
prisimindavo.
sensta ir miršta, jis bent norėjo tai riausiame laikotarpyje. Aš galė
Buvo 1970 metais nuvykusi į įrašyti į plokšteles, tačiau jam jau savo kraštui duoti daug dau
Vilnių. Aplankė tėvo kapą, su tė tai buvo sukliudyta. Pvz. bepra- giau, jeigu tik jie man būtų davę
vo antrąja žmona net susibičiu vedant įrašymą Puccinio operos muzikos laisvę, be suvaržymų, be
liavo. Galima spėti, jog turėjo j “Tosca”, jam diriguojant Bolšoj kliudymų, be suardymų mano
net viltį dirbti tėvų krašte, tik- Į teatro orkestrą, dalyvaujant jo planų, be bandymų sunaikinti
rą, pamėgtą profesinį darbą. Bet žmonai solistei, Sovietų pareigū mane kaip asmenį ir kaip muži
tam rimto pasiruošimo, berods, nai nutraukė tą užmojį pačiame ką. Jie stengėsi Įrodyti, kad ir ta
neužteko: niėkas jos negundė darbo vidury.
lentingas žmogus, jei jis nebuvo
nei kvietė.
Jo žmona Galina Višnevskaja paklusnus, gali būti sunaikintas
R. Juknevičius 1928 metais kartą buvo pakviesta į Vieną, ir pakeistas vidutinybe, kuri ver
buvo atvykęs studijuoti į Chi kur norėta įrašyti į plokštelę giškai paklustų valdininkams ir
cagos didmiestį. Bet perspekty Musorgskio operą “Boris Godu- sektų siaura ir dažnai jaaika ofi
va universitetą lankyti ir po nov”, bet Sovietų Sąjungos kul cialia linija užrištomis akimis.
draug juodadarbiu būti jo nesuža- tūros ministerija rado priežasčių Kiek daug įtarimų, kontrolių, ir
žavėjo. Jis grįžo į Lietuvą ir pa
mažu įsitraukė į pasekmėm taip
vaisingą sceninę kūrybą. Tačiau
ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ
jiedu abu vaikštinėjo tomis pa
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ
čiomis Chicagos ir New Yorko
Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą
gatvėmis, o tėvas net vaidino to
je pačioje Goodman teatro sce
ir gęriausias pirkimo sąlygas.
noje, kurioje vėliau pasirodyda
vo ir jo duktė

Kai Detroite gimė sumanymas
pagerbti mirusios didžiosios dar
buotojos Zuzanos ArlauskaitėsMikšienės nuopelnus, Dalia buvo
pakviesta surežisuoti veikalą. Ji
nai kreipėsi į mane, prašydama
pastatymui sugestijų, ir mudu
buvom keliais laiškais pasikeitę.
Žavėjo josios entuziazmas prie
veteranės pagerbimo prisidėti.
Menininkės Dalios Juknevi
čiūtės mūsų tarpe jau nebėra.
Bet josios pavyzdys buvo ir bus
šviesus pragiedrulis,, tai ką tu
rime pagarbiai minėti.
Regėjimo netekusiai Dalios
motinai tebūnie nusiraminimas:
kad ir buvęB vyras ir duktė tam
pa į lietuvių teatro istorijos la

pus šviesiais žodžiais jau įrašy
ti

CHRYSLER CORDOBA
1975 m. Sportinis,
ekonomiškas
2 durų Hardtop

PLYMOUTH FURY — Sport. 2 durų Hardtop, 6 cilinderių
Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

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

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

Mstislovas Rostropovičius

nepateisinamo atsargumo jie pa
rodo savo tėvynainiams.
Ir dabar — ne mano kaltė,
kad savo gyvenimo svajones
aš
.1
turiu įgyvendinti ne savo tėvy
nėje, o New Yorko, San Francisco,
Londono, Paryžiaus, Milano,
Vienos, Miuncheno teatruose.
Prieš pat mano išvykimą Kultū
ros ministerio pavaduotojas ofi
cialiame pasikalbėjime man tarė:
“Kam čia svarbu, kad jūs norite
groti su geriausiais mūsų krašto
orkestrais ar jiems diriguoti? Jie
nenori Jūsų!” Gi Galina Višnevskaja atsakė: ‘Kaip tik mes todėl
išvykstame, kad jie nori Rostro
povičiaus Paryžiuje, Londone ir
New Yorke.’ ”
Rusijoj negalėjo įgyvendint
muzikinių planų

Toliau Rostropovičius nusis kundžia, kad savo karjeros aukš
tumoje jo žmona buvo nušalinta
nuo radijo ir televizijos Rusijoje.
“Dabar, — rašo toliau Rostropo
vičius, — mano žmona ir aš iš
vykome eilei metų. Išvykome ne
nuo savo tautos, o nuo tų biuro
kratų, kuriems leista atvirai ty
čiotis iš meno. Mes išvykome ne
todėl, kad mes nejutome pakan
kamai meilės,pripažinimo, kad
neturėjome pakankamai patogu
mų ar pinigų namuose. Visai ne!
Priešingai, mūsų gyvenimas už
sieny yra mums sunkesnis: vai
kai yra Šveicarijos mokyklos
bendrabuty, jnes keliaujame,

•p g ‘uęui ot?puąĮąq tu 2161 ‘siuorpatęas

praleisdami po kelias dienas
viešbučiuose, kur nėra to pato
gumo, koksai buvo mūši) nuosta
i
I biuose apartamentuose ir didžiu
liame vasarnamy. Mes išvykome
tik todėl, kad įkūnytume savo
muzikinius planus”.
Pagaliau Rostropovičius pasa
koja, kaip jis buvo fiziškai So
vietų Sąjungoje sukliudytas savo
turimomis dvasinėmis vertybė
mis dalintis su savo žmonėmis.
Ir pabaigoje Rostropovičius pa
brėžia, kad pasitraukimas į užsie
nį jiems buvo vienintelė proga
įgyvendinti savo muzikines sva
jas.
Viename laiške, aiškindamas,
kodėl jis su žmona soliste pasi
traukė iš Sovietų Sąjungos, Rost
ropovičius pasakė: “Muzikas ne
gali, pasilikęs tarp keturių sienų,
tik žiūrėti į save ir kurti yienas.
Jis turi savo meną perteikti ki
tiems, nes kitaip menas, neturė
damas kur išsilieti, menininką
sunaikins”.
Kaip matome, visa ši Rostro
povičių istorija savo esmėje yra
lygiai ta pati kaip ir mūsiškių
Jurašų šeimos.

kurios seka iš fakto, kad Dievas
tampa žmogumi, ir nėra sufor
mulavusi visų galimų
išvadų.
Greičiau ligi Šiol vis dar tebežy
mus nusiteikimas abejoti šia tie
sa, negu ant jos statyti savo gy
venimą. Vargiai ar mes kada
rimtai esame svarstę Kristaus Žo
džius: Būkite tobuli, kaip jūsų
(Pabaiga)
dangiškas tėvas (Mato 5, 48).
Reikėtų pažvelgti į šią žmogiš
MIRĖ BRITU
kos tobulybės
išraišką švieso
KOMPOZITORIUS
je tų žmonijos ilgesių, kurie reiš
kiasi sudievinimo noru. Įvairios
Arthur Bliss, vienas iš pirmau
pasaulio religijos savaip yra pe i jančių kompozitorių, mirė sulau
ikusios žmogaus
sudievinimo. kęs 83 m. Yra sukūręs operas
Krikščionija yra pašaukta
iš “Olimpiečiai” ir, “Tobijas .ir an
skirti, kas tame ilgesyje yra tei gelas”. Rašė simfonijas, sonatas,
singo ir kas ne. Teisinga yra la kvintetus, kvartetus, baleto ir fil
bai aukšta žmogaus paskirtis, mų muziką.
siekianti iki dalyvavimo dieviš
kume. Neteisingas yra žmogaus
GERA NAUJIENA!!!
noras tapti dievišku be Dievo.

Po įsikūnijimo kiekviena žmo
giška
situacija yra tiek verta ir
Chicagoje gyvenančių dailinin
__
_
to
kia
vertinga,
kad Dievas feūkių Magdalenos S. Stankūnienės
Fr Vand^*BahddeA& d7ilės~d«-| tl» i fa įsileistas ir net pakviestas.
bų paroda Clevelando Lietuvių Nėra per mažo dalyko mūsų 'gy
namuose vyks balandžio 12-13 d. venime, dėl kurio nebūtų verta
Parodos atidarymo proga ten savo pakelti širdies prie Dievo. Mums
kūrybą skaitys it čikagietė poetė reikia atsisakyti Dievo, kaip re
Julija Švabaitė - Gylienė. Parodą tenybės, kaip nepaprastybės, kaip
romantikos dr vien kaip nuostaruošia LSK Žaibas.

te mokestis už mokslą nuo rug
sėjo mėnesio pabrangs 8.7 proc.
ir bus 2,500 dol. pirmame kurse
ir 2,700 dol. aukštesniuose.

i

Prano Naujokaičio

MARŲUETTE PHOTO
SUPPLY

LIETUVIŲ LITERATŪROS
ISTORIJA, I tomas
Tai naujausias lietuvių litera
tūros nagrinėjimas šių laikų švie
soje, didelio formato, kietais vir
šeliais, virš 600 pusi, dydžio kny
ga, labai reikalinga mokyklai, ra
šytojams, žurnalistams ir visai lie
tuvių šviesuomenei.

1 egzempliorius $10.00
2 egzemplioriai $18.00
3 egzemplioriai $24.00
egi.

Užsakymus siųskite:
Mr. A.
Kareiva,
7030 S. RoekweU St.,
Chicago, ni.
00620.
Čekius ar
"money orderius rašykite:
LB Kultūros Taryba vardu. Ne
siųskite voke grynų pinigų.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
{vairių firmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite Pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
lr ketvirtad. vakarais iki 9 vaL

3314 West 63rd Street
Tel. PRospect 6-8998
Chicago, Illinois, 60629
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Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas

A. T VE RAS
=
S

Žemiausios persinutimo
Hlaidos.!!

Dabar jūsų giminės gaus dldlesnę vertę, kaip niekada
anksčiau.
UŽSISAKYKITE DABAR
TIK PER INTERTRADE
EXPRESS CORP.

GERIAUSIA DOVANA
SIUSTI

J LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMAI

BRANGSTA MOKSLAS
Illinois Technologijos institu

WAGNER and SONS

5610 S. Pulaski Rd., Chicago
Phone — 581-4111

(Atkelta iš 2 psl.)

ČIKAGIETĖS CLEVELANDE

Užsisakant daugiau kaip 3
$7.50 už kiekvieną.

TYPF.WRITERS,
ADDING MACHINES
AND CHECKWRITERS
NAUJOS — NAUDOTOS
Nuomoja, Parduoda, Taiso

bos sąvokų. Marijai įsikūnijimas
buvo nuostaba, bet krikščioniui
jis yrą kasdienybė.
Prisikėlęs Kristus tam tikra
prasme yra daugiaveidis. Jo ne
pažino -išsyk Magdalena prie ka
po, palaikydama jį daržininku.
Jo nepažino mokiniai, einą
j
Emaus. Tik iš jo darbų jį atpa
žino Petras gausios žvejonės, me
tu. —Ką tai sako? Tai saiko, kad
prisikėlimo malonė yra perėjusi
į visus žmones. Mes turime su
gebėti atpažinti Kristų visuose
tuose žmonėse, kuriuos mes sutinkame ir kurie reiškiasi dieviškai žmogišku būdu-

KRIKŠČIONYBE
IR DIDŽIOSIOS
PASAULIO
RELIGIJOS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtB
Pardavliua* ir talaymaa

2646 W. 69th SL,

Tel. KEpnbUc 7-1941 |
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INTERTRADE EXPRESS
CORP. pirmiausia pasakė apie
tai, o jūsų giminės pritarė.

Su specialių rublių pažymėjj
mais jūsų giminės gali gauti (
viską, ką tik nori, už dalelę
reguliarios kainos. Tai tas I
pat, kai Įeiti j krautuvę su
100 dol. ir už juos gauti 200
dol. ar 300 dol. vertės prekių,
o gal net daugiau.
TMT-rVTRAnF FXPRESS
CORP. mielai Jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima
paversti j reguliarus rublius
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS

Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno
Sffcc. rublio kursas yra $2.63.
TAS KURSAS APIMA VISKĄ.
NĖRA JOKIU KITŲ
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 Rast 23rd Street
Penktas aukštas

Philomena sako:
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
In
TINKAMESNIAM
GYVENIMUI
CHICAGO SAVINGS MOKA. ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25%
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • ‘ • • • • 6.5%

$1,000 įdėti 4 metams duos •••••«••
$1,000 įdėti 6 metams duos ••••••••

7.5%
7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per. Fedenlifiės Valdžios Apdraudų F. S. L. L C.

*

LENDER

CHICAGO sz
savings and loan association
south vvestern avenue 476’7575

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas
greičiausias pristatymas
Pasirinkite iš šių naujų
modelių
ZHIGULI VAZ 2101
US $3706.00
NAUJAUSIAS PAGERINTAS
EXPORT MODEL
ZHIGULI VAZ 2103
US $4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
STATION WAGON
US $4082.00
EXPORT MODEL
MOSKVITCH 412 IE
US $3756.00
MOSKVITCH 408 IE
US $3454.00
. MOSKVITCH 426 IE
STATION WAGON
US $3919.00
MOSKVITCH 427 IE
STATION WAG0N
US $4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968
US $2368.00

REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ
SU AUTOMOBILIŲ
PAVEIKSLAIS,
APARTMENTAIS,
NAUDOTAIS RŪBAIS
SVEČIAMS IS USSR
REIKALAUKITE MŪSŲ
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 26 METŲ
PATYRIMĄ
SIAME BIZNYJE XR
TAIP PAT TURIM
__
TŪKSTANČIU8
PATECNKINTU KLLENTV = “

Šeštadienis, 1975 m. balandžio mėn. 5 d.

Apšvietus dailininko Adolfo
Valeškos vitražą ‘Prisikėlimas”,
choras ir kvartetas (Aldona Bunbalsas — savotiškai įdomus, tru tinaitė, Rūta Naujokienė, Alber
tas Paulikaitis, Jonas Jurkštaitis),
putį per daug vibruojantis dra
diriguojant Lampsačiui, skambi
matinių atspalviu. Sopranas Er.
nant fortepijonu pačiam kompo
Juozupaftienė, turinti dainavimo
mokyklos šlifą, atliko St. Adams
“Šventasis miestas” ir Mozarto
“Aleliuja”. Solistams akompavav> Ver. Cėsna, chorams — Ar.
Nuo
Kaminskas.

Giesmių vakaras Tėviškės parapij'oje

Kultūrinė kronika
Lietuvių fondo mokslo stipendija
Ryškųjį mūsų filosofą prof. dr.
ilntaną Maceiną Lietuvių fon
das pakvietė parašyti veikalą
“filosofijos kilmė ir prasmė”,
tam paskirdamas stipendiją —
2,000 dol. Sprendimą padarė Lie
tuvių fondo Pelno skirstymo ko
misija, vykdydama Lietusių fon
do specialius projektus. Prof. dr.
A. Maceina minėtą veikalą parašys per dvejus metus, kieikvieneriais metais susilaukdamas
iš Fondo paramos po 1000 dol.
Pelno skirstymo komisijoje tokio
sprendimo prieita, turint minty,
kad šiais neramiais laikais, vyks
tant perversmui prieš nusistovė
jusias moralines tradicijas, lietu
vių jaunesniajai kartai trūksta

literatūros, kuri padėtų formuoti
asmenybę ir stiprintų charakte
rį. Tikimasi, kad šis Maceinos
veikalas atliks tą uždavinį ir pa
pildys jaunimui skaitytinų knygų lentyną.

Autoriaus pateikta informaci
ja sako, kad studija “Filosofijos
kilmė ir prasmė” turėtų būti apie
350-400 mašinėle rašytų pusla
pių.
, Tai būtų pirmasis lietuvių kal
ba toks veikalas, originalaus po
būdžio, svarstąs ne ką kiti pasa
kė, bet kaip atrodo jo autoriaus
dvasiai, būtent: ką gali pasakyti
filosofija apie būtį, svarstydama
pati save-

Muzikos kūrinių konkursas, minint

M. K. Čiurlionio šimtmetinę gimimo
sukaktį
Amerikos Lietuvių Vargoni-'
ninku muzikų sąjunga, atžymė
dama Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio gimimo 100 metų su
kaktį, skelbia konkursą:
1. Sukurti fortepijonui kūrinį.
Tai gali būti sonata, siuita,
preliudai, fugos ar kita.
2. Kūrinys turi būti ne trum-I
pesnis kaip 15 minučių.
3. Skiriamos trys (premijos: Iojj premija —750 dol., II-oji —
500 dol., IlI-oji — 300 dol.
4. Kūriniams įvertinti bus su
daryta komisija, kuri bus grei
tai paskelbta spaudoje.
j
5<.Terminas — M.K. Čiurlionio
gimtadienis, š.m. rugsėjo 22 d.
Iki tos datos kūriniai turi pasiek
ti nurodytą adresatą.
K. Somovas
portretas
6. Adresuoti: M.K. Čiurlionio
konkursas, c/o Kultūros Židinys, M. Dobužinskio darbų paroda atidaro
ma M. K. Čiurlionio galerijoje Chica
361 Highland Blvd., Brooklyn, goje,
š. m. balandžio 11 d. (ateinantį
&.Y. 11207. .
penktadienį) 7 vai. vak. Parodų rengia

7. Pasirašoma slapyvardžiu.
Atsakirame voke, ant kurio už
rašomas slapyvardis, reikia įrašy
ti vardą, pavardę, adresą, telefo
ną. Bus atidaryti tik .premijuotų
jų vokai. Kiti vokai bus komisi
jos sudeginti. Tad kiekvienas tui* dar pžymėti, kokiu adresu grą
žinti nepremijuotus kūrinius.
Premijos mecenatas — dr. Jo
nas P. Lenkaitis, Patrijos leidyk
los savininkas, buvęs Vilniaus
operos organizatorius ir direkto
rius, lietuviškos kultūros puoselė
tojus, specialiai rėmęs muziką ir
skyręs dvi stipendijas instrumen
talistams studijuoti.
Amerikos Lietuvių vargoninin
kų muzikų sąjungos valdyba nuo
širdžiai dėkoja mecenatui, kuris
suprato reikalą ir kūrybiniu kon
kursu atžymėjo genialų lietuvį kū
rėją — muziką ir dailininką M.
K. Čiurlionį.

DAIL. A. PETRIKONIO IR
DR. J. ŠALNOS DARBŲ
PARODA

Chicagos skautininkų-kių Ramovė

Keli žingsniai j pietus nuo Mar
ųuette Parko Troy gatvėje, Chi
cagoje, yra įsikūrusi lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškės para
pija. Jos pradininku ir vadovu
yra kun. A. Trakis, darbštus, pa
prastas, šiltas vyras. Svarbiausi
talkininkai — jo žmona, gydyto
ja Adelė ir sūnus Martynas, gro
jąs vargonais, kurių darbo vai
Giesmių vakaro branduolys, be
siai, auklėjant jaunimą ir vaikus
abejo,
buvo Tėviškės mišrus cho
lietuviškoje ir religinėje dvasio
ras,
susidedąs
iš įvairaus am
je, yra konkrečiai pastebimi. Ir
žiaus
žmonių,
ne
kartą pasiro
kai visa Tėviškės bažnyčia gieda
dęs
ir
už
parapijos
ribų.
Malonu
Vydūno giesmę, tai jos motyvas
pasveikinti
nenuilstantį,
gerą
cho
Prof. dr. Antanas Maceina
“Visų mūs širdys teskamba kar
ro
mokytoją
ir
dirigentą
Jurgi
zažas, bet yra ir abstrakto bei tu” yra įsikūnijusi tos sveikos, lie Lampsatį, kurio talentas ir pa
simbolikos. Figūrinėje tapyboje, tuviškos, religinės bendruomenės tirtis tarnauja choro pažangai.
peizažuose dailininkas daugiau gyvoji tikrovė.
Choro giedojime atsispindi inter
realistas. Jei anksčiau dail. PetVerbų sekmadienį
rengiami pretacijos subtilumas, vienalytis
rikonio darbuose vyravo daugiau
giesmių vakarai yra tapę Tėviš skambėjimas. Iš šešių giesmių
poliarinė mėlyna, dabar spalvose
kės parapijos puikia tradicija. yra pažymėtinos, kaip muziki
jaučiama daugiau vidinės šili
Šiais metais kovo 23 d. giesmių nės kūrybos vertybės, Gounod
mos, daugiau naudojant šiltus
vakarą pradeda kompozitorius VI. “Jūs, vartai, atsiverkite”, Roberttonus su gelsvos, rusvos prasi
Jakubėnas vargonais, laisvai imp son “Tėve mūsų” ir VI. Jakubė
veržimais.
rovizuodamas savo Prisikėlimo no “Prisikėlimo kantata”.
Savo kūrinį stengiasi į drobę
kantatos motyvus. Toliau sekė
perkelti ne greito impulso pa“Prisikėlimo kantatos” melodi
nevienodo lygio įvairių choro
gautas, bet išmąstydamas ir vis
jos
yra paskolintos iš senoviškų
grupių giesmių atlikėjai, sukelda
ieškodamas naujesnių reiškimosi
giesmių
optimistinio, kai
kur
mi pradžioje įspūdį, kad progra
formų.šioje parodoje yra ‘‘alieji
liaudiško charakterio, sujungtos
ma bus lyg ir pabirus į atskirus
nės litografijos”
naudojant
be sąryšio numerius, tačiau jų fortepijono interliudais, kuriose
tris procesus: tapyba ant stiklo,
visuma, vienerių metų suneštas vis dėlto jaučiama vienalytė kan
spausdinimas nuo to ir meniškas
muzikinės veiklos derlius, jungėsi tatos visuma. VI. Jakubėno reli
atbaigimas nauja tapyba.
į religinį susikaupimo momen ginė kūryba (De Profundis, Pra
šioje parodoje taip pat yra jo
naše Didis, įvairūs
motetai)
tą.
peizažų, natiurmortų, pieštų ja
plaukia ne iš bažnytinio, teolo
poniškais dažais ir akrilika ant
Sekmadieninės mokyklos cho ginio mokslo, bet iš pasaulietiš
ryžių popieriaus. Iš šios rūšies ras, vadovaujamas Vik. Jurkštai- kos krikščionybės koncepcijos:
pirmu žvilgsniu krinta į akis čio, moterų ir vyrų chorai, va taurumas, humaniškumas. Be to,
Naktis (32). Kai kurie, kaip 52, dovaujami Alb. Paulikaičio, sa kompozitoriui ne tiek rūpi kas,
primena Kandinskį, o sodas pri vo užduotį atliko
sklandžiai; bet kaip, nes jo klasikinė dvasia
mintų Pollocką.
skambėjo aiškus giesmių žodis ir ir disciplina krypsta labiau į for
Dr. J. šalna, Šalia savo tiesio lietuviškas tarimas. Tenoras Vik.
ginių pareigų medicinoje, laisva Mieliulis giedojo Haydno “Ko mą, stilių, technikinį meistrišku
laikį praleidžia ieškodamas ypa kie mieli Tavo namai” ir Gluc mą, kas savaime tampa kompo
tingų formų šaknų, kurias kūry ko “Visos buities Valdove”; jo zicijos turiniu.
bingai atbaigdamas, išgauna fan
tastiškiausias figūras ir vaizdus.
Čia dr. Šalna parodo gausiai
V IE N 0 S / D V I E J Ų SAVAIČIŲ
išradingumo, vaizduotės lakumo.
Žiūrėdamas į jo darbus, nežinai,
kuo daugiau reikia stebėtis —
ar jo sugebėjimu surasti nuosta
bių formacijų šaknis, ar jo ta
1$ BOSTONO IR NEW YORKO
lentu jas atbaigti ir išgauti rei
Kaina nuo $739.00
kiamą skulptūrą.
J. Pr.

jus. Pagal turinį — vyrauja pei-

zitoriui, įspūdingai atliko “Prisi
kėlimo kantatą”, kuo Tėviškės
parapija pelnytai didžiuojasi. Ma
lonų giesmių vakarą užbaigė var
gonais Martynas Trakis.
B. Ch.

*

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
$40,000.00

MIDLAND
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

Renk Zogaa. PmidMt

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE: 254-4470

¥4 %

All accounts compounded daily —
Passbook Savings
paid ąuarterly.

4 Years Savings
Certificates
Minimum $5,000.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH tVESTERN AVENUK

AER-CONDITIONED KOPLYČIOS
TRYS MODERNIŠKOS

VIETA

MAŠINOMS

REpublic 7-860)

REpublic 7-8600

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
IŠVYKSTA:

gegužes 28
liepos 16
birželio 11
liepos 18
birželio 25
rugpiūčio 20
birželio 30
rugsėjo 3
rugsėjo 19
gruodžio 19
lapkričio 21
Prie šių grupiųgalima jungtis iš kitų miestų su papildomu mo
kesčiu: pav., vykstantiems iš Chicagos
$119.00
Clevelando
84.00
Detroito
74.00

Patartina registruotis iš anksto — vietų skaičius ribotas.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.0. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Air fares subject to Govemment approval.
Detalė iš Antano Petrlkonio Ir Jono Šalnos darbų parodos, šiuo metu vykstan
čios Marųuette Art galerijoje, 3215 W. 63rd St., Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos
-

FRANK'S TV and RADIO, INC.
TEL. — CA 5-7252

8240 SO. HALSTED STREET

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
Viena iš gausiau besireiškian DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ.
čių meno šakų išeivijoje yra ta
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

pyba ir skulptūra. Ir vėl turime
meno parodą — visam mėnesiui
Marųuette galerijoje (3215 W. 63
St., Chicagoje) yra išstatyti dail.
Antano Petrikonio paveikslai ir
dr. Jono šalnos šakninės skulp
tūros darbai.
Dail. Petrikonis yra alytiškis.
Meną studijavo Vilniaus dailės
akademijoje, Manchesterio, Lon
dono ir Kenningtono meno mo
kyklose.
Šioje parodoje išstatyta per 50
jo paveikslų. Turi jų kelis kartus
daugiau, bet tiek tebuvo vietos
išstatyti parodon. Taip pat ir dr.
J. Šalnos dailiųjų darbų per 50.
Dail. A. Petrikonis turtingai
reiškiasi įvairia kūrybos techni
ka: gal kiek daugiau akvarelės,
toliau — guašas, akrilika Ir alie

Nr. 80 (14) — psl. 7

DRAUGAI — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS (RENGTI TVORAS
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNUS

C R A N E
AND

LOAN

SAVINGS
ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

i?
NAMŲ APKALIMAS - “SIDING"

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kt įvairaus
metalo, plastikos ir stiklo gaminius namų pagerinimui, papuošimui.

KOSTAS

BUTKUS — TELEF.! 118-2181

7%%

6l/z%

5 ¥4%

Mokamas už 6 m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už 1 m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už
investavimo
sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
VALANDOS:
—

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta
ir PENKTAD. — 9 v. ryto iki 5 v. vak.
PIRMAD. ir KETVIRTAD. — » v. r. iki i V. v

antrad.

2314 W. 23rd PLACE
TeL Virginia 7-6872
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1218
11023 Sonthwest Hlghway, Palos Hills, HL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CALIFORNIA

AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ- CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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Turisto nuotykiai Maskvoj

MALDA IR VALGIS

“Aerodrome turėjom pereiti
pasų kontrolę. Su raudonais ant
pečiais ir kepure policininkas
tikrino pasus ir vizas, mažiausia
5 kartus.
Po 40 minučių pasiekėm
Maskvą, viešbutį “Metrcipol” ne
toli Kremliaus, likęs iš caro laikų.
Tualete vanduo bėgo. Bandžiau
taisyti, bet niekas negelbėjo. Ant
sienos pamačiau keletą blakių.”
Henrikas Žemelis

Kunigas tikybos pamokos me
tu paklausė berniuką:
— Ar jūs namuose kalbat mal
dą prieš valgį?
— Mums, tėveli, nėra reikalo
kalbėti, nes mano motina yra ge
ra virėja.

Kokio vyro norėtumėt?

— Kas gali ištarti 4,000 žo
džius iper minutę.
— Motina, baranti vaiką.

Vokietis —, išsimokslinęs, ge
ras moterims.
.
Graikas — stiprus fiziškai.

•V
t,

REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

Amerikonas — myli pinigą ir
virtuvės darbą.
Anglas — žmoniškas, mėgsta
KIEK GI TŲ BUS DEBIUTŲ? arbatą.

šiame krašte, kur motinos die
nai skiriama viena diena ir kur
skelbiamos šunų ar raugintų ko
pūstų savaitės, lietuviai jungiasi
kartu su pasauliu, švęsdami me
lagių dieną, balandžio pirmąją.
Manytume, kad ba landžio pirmą
visi turėtų ne meluoti, bet teisy
bę.sakyti. Imi ir išrėži teisybę sa
vo bosui, savo žmonai, dailinin
kui, solistui ar rašytojui, kad šie
balandžio pirmos dienos proga
susimąstytų savo verte. Taip sa
kant, balandžio pirmoji būtų
apsimąstymo diena, o paskui jau
galėtų viskas eiti normaliu keliu,
kaip eina normaliu po Vasario
šešioliktosios
minėjimų, kurią
mes pavadinome rekolekcijų die
na, o po jos vėl 'gyvenam nor
maliu gyvenimu, kaip ir prieš
tas rekolekcijas ir visokius dva
sinius atgimimus. Apie tai “Ke
leivis” draugiškai šitaip popina:

I

lamuoti, kad tavo žmona nemo
ka rengtis, o tavo vaikai apižiopliai. Žodžiu, balandžio pirmo
sios proga, žmogui vietoj nuo
latinio melo, kuris pasakomas
taip jau už akių, galima būtų pa
sakyti tiesiai į akis, nes šiaip ar
taip, juk tai melo diena ir nerei
kėtų dėl to iper daug jaudintis.
Balandžio pirmą dieną ta
rytum melą gali pasakyti, kad tu
ieškai garbės, kad neturi pinigų,
kad per daug išgeri ar per daug
taupai, kad prieš aukų rinkėjus
laikaisi kaip Pilėnų didvyriai.
Taigi balandžio pirmoji diena yra teįsybės diena, o kad, pasakius
teisybę, ne taip baisu būtų, ji ap
šaukta melagių diena. Todėl ba
landžio pirmajai praėjus, pagal
vokime, ‘kiek daug linksmumo ir
malonumų turėtume, jeigu ba
landžio 1 d. pradėtume sakyti
tikrą teisybę, kai šiaip jau amži
nus metus sakoma tik šiaip sau
teisybė. Visos teisybės būtų ly
gios, bet balandžio pirmosios tei
sybė būtų lygesnė- Ir mums vi
siems būtų didžiausio malonumo,
jeigu tik vieiis kitam akių neiš
kabintume iš to džiaugsmo, tei
sybę besakant. Tad kitais metais
balandžio 1-mą.ją paskelbkim ne
melo, bet tiesos diena.

Debiutu, rodos, vadiname kie
no nors pirmą pasirodymą mene
ar ir šiaipjau veikloje. Betgi
“Naujienos” (1975.HI. 1), parninedarnos Z. Tenisonaitės naują
eilėraščių rinkinį “Šviesos i'liuzi■jos”, tvirtina, kad poetė “debiu
tuoja antruoju savo poezijos lei
diniu”1! Argi, išleidusi kada nors
trečiąjį rinkinį, vis dar bus de
biutante?

U.S. News World and Report

— Galima suprasti, kodėl prez.
Fordas pageidauja turėti Nelsoną
Rodkefellerį Washingtone. Juk
“Ir pažangiausiose visuomenė
niekad žmogus nežinai, kada pri
se ne moteiys, o vyrai dainous hosireiks keisti čekį sekmadienį.
su ir turės bėdų su prostatų. O
gimdos bėdom skųstis ir kolora
p* vi
tūroms suokti ir toliau teks mo
terims.”
NEBUS LYGYBĖS

Pirmosios balandžio svajonės, pasa
kos kilimas, nešąs į pinigus ir garbę.

Jeigu šventąją tylos minutę
šmėkštelia mintis, kad visiems
fotografijoje apie Simą Kudirką
susiglaudusiems reikėtų adata akis išbadyti, nes jie tave alkūnė
mis nustūmė.”
Taigi, būtų tikrai įdomu, kad
taip žmogus, kaip čia “Keleivis”
užsimena, pakalbėtų balandžio
pirmąja. Kad tautietis, šauniai
kitam tautiečiui balandžio pir
mąja nemeluotų, bet teisybę pa
sakytų, ka, štai, tavo kūrinys nė
ra toks jau geras, kaip aš pirma
sakiau, kad tavo paveikslas te
tinka tik skylėms uždėlioti, kad
tavo poezija netinka ne tik dai

Sunku pasakyti, ar už kelių
metų Vliko sudėtį įeis taip pat
ir LKP (d) — demokratinė Lie
tuvos Komunistų partija. Tačiau
jau šiandien yra aišku, kad mū
sų tarpe už laisvę ir nepriklauso
mybę kovoja taip pat ir mark
sistai, leninistai, ateistai

nuotų bet net ir keičiamoj dek-j

__ “Akiračiai” Nr UI97$

Elona Vaišnienė

KLAUSIMAI

— Kas diena pripildytas, naktį
tuščias?
— Batas.

Kūrybingam darbe ir velnias su angelu gali susitarti greičiau negu mūsų
veiksniai.

GYVENIMAS IR ĮTAMPA

Italas — klastingas, vargsta su
makaronais.

Torontiškio dienraščio “Star”, — liūdnai mostelėjęs ranka Rokolumnistas Gary Lautens vienoj ni. Mano gyvenimas — tai tikras
Belgas — diplomatas, moteris savo skiltyje rašo apie savo patir- šiukšlynas, >e jokio įtampos dė
gerbia.
P. A.
tį žmonių nelaimių ir visokiau besėlioįįį
Prancūzas — labai myli, ge sių įtampų srityse.
KLAUSIMAS
Jo draugas Ronis geriąs, gernbria daug vyno.
linąs, mėtąs pinigus į visas puIšgėręs prieina prie graboriaus
Lietuvis —meilė greit išga sas puses, mėgaująsis gražių
ruoja, pasižymi tinginyste virtu ponių kompanijose, džiaugiąsis koplyčios ir pamatęs skambutį,
prie kurio parašyta “Laidotuvių
vės darbuos.
golfo šūviais ir t.t. bet neturįs
direktoriui prašome skambinti”,
Airis — nieko dirbti nereikės. jokių įtampų nei krūtinėj, nei skambutį paspaudžia.
širdies gelmėj.
NESUDARO DAUGUMOS
Iš viršaus nulipa graborius ir
Rusas — teks dirbti už tris vy
Jis, girdi, sakąs, jog jeigu jis
klausia:
rus.
“Kelių asmenų būrelis Cicero
negausiąs patirti jokios įtampos
— Ko nori?
ir Marketparke dar nesudaro Agyvenime savo širdy ir sieloj, jis
— Noriu žinoti, kodėl tu pats
TURTAI IR SVEIKATA
merikos lietuvių daugumos.”
vargiai begalėsiąs gyventi nesu
negali spausti skambučio, — pa
Vyt. Gedrimas
sirgęs.
aiškina pilietis.
I A^isi esame girdėję Anglijoje aŽmonės, esą, jo klausią, kodėl
NUOTAIKINGAS BIZNIS
P>e vieną savo tautietį, kuris jau (dargi be jokių rūpesčių) jis daž
beveik 30 metų neturi normalios nai naudojęsis dvigubu martini
Vienas lietuvis per klaidą 19- paūgės ir maisto. Keliaudamas
ir kodėl, nieko nesibijodamas ir ■
49 m.^nusipirko l.etuvišką knygą, jj v;etos į vietą, jis visada, turi ki
bet už pusę kainos pardavė ją, Senėje denatūruoto alkoholio ir nesijaudindamas jis galįs prasė
dėti ligi 4 vai. ryto prie pokerio
kaimynui.
limonado butelį. Bet jo galvoje staliuko, gi jis —neturįs kuo
J. Vaičeliūhas tiek tėra rūpesčių, kiek kišenėje
pasiaiškinti į tai.
penų. Ir gyvena sau žmogelis
SPAUDOS REIKŠMĖ
— Ir darbovietėj jokių bėdų?
sveikas.
i
,
—
Jokių! Iš viso jokių!
SSSR, viešbučiuose vietoj tu
B. Šarūnas I — q ka‘p tavo sveikata?
aletinio popieriaus naudojamas
“Europ. Lietuvi,-j _ perfect>
buvo atsakymas.
laikraštinis, dar gerai, kad ir to
—
Aš
nebuvau
susirgęs pasta
kį galima tokioj vietoj surasti.
ruosius 20 metų. Tik prieš tai
B. Aušrotas,
turėjau dvigubą trūkio operaciją.
“Dirva” Nr. 6
— Ar negali, Roni, prisiminti,
NUOSTOLIS SKRANDŽIUI
kad būtum turėjęs kokį nors ne
IR DVASIAI
laimingos meilės nuotykį, kurį — Negaliu, brangioji, rasti maširai
būtum
norėjęs paskandinti šam- pastatyti vietos.
Atidarymo
kalboms skirta
' pane ar kitokiam skystyje?
daugiau laiko negu kavai ir pa
i — Ne, ką aš prisimenu, tai tik
rodos apžiūrėjimui...
SVARBU NENUSIMINTI
laimingas meiles, — su pykčio
Dail. K. Žoromskis
gaidele atsakęs Roni.
“Atsimink: trys daktarai duos
“TUŠTI PLEPALAI”
i — Ar negalėtum gi išvystyti tamstai keturis patarimus. Kiek
kokios nors įtampėlės, jei ne tik vienas jų bus skirtingas. Nenusi
‘'Rusų procentas ateityje ne
ros įtampos iš savo gėrimo, gol- mink”.
tik nedidės bet sumažės, ir Lietu
i finimo, lakstymo paskui gražias
Dr. J. Adomavičius
vos kolonizavimo pavojus yra Kriminalistai tuoj apiplėš ir teista- marginas.
“tušti plepalai”.
gurno deivę ir Laisvės statulą.
i
<
.v
. ,
— Nieko iš to visko — nieko! ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS
Dr. Z. Rekašius

“Vadinasi, mūsų dvasinio atgi
mimo diena baigėsi. Rytoj vėl
galime pradėti “normalų” gyve
nimą. Spirti i pakinkį lietuviško
sios veiklos bendradarbiui, skal
dyti organizacijas, spaudoje pri
paišyti Stalino ūssus kiek skirtin
gos nuomonės kultūrininlnkui ir
atlikti dar daug kitų panašių tė
vynės laisvinimui ir lietuvybės
išlaikymui skubiai
reikalingų
darbų.
Tai kas iš to, kad su farizie-,
jaus nusižeminimu veide mes že
mai nulenkiame prieš tautinę
vėliavą savo galvą, jeigu po susi
kaupimo minutės mūsų šakoti
ragai dar aukščiau pakyla?
Ko vertos mūsų plonomis lū Balandžio 1 d. galima ir meilėje prisi
pomis automatiškai kalbamos pažinti.
broliškos meilės maldos, jeigu
pro savo šnerves į gretimą tokį
pat patriotinį maldininką pučiame karštus smalos dūmus?
— Kauno žargonas esąs mūsų
Atostogos Hot Springs,
Jeigu primerkę iš patriotinio
literatūrinės
kalbos lopšys.
Arkansas
graudulių sudrėkusias blakstie
Jurgis Gliaudą,
nas, savo vaizduotėje ryškiausiai
Tik staiga šalčio banga nuėjo
Dirva Nr. 93.74
matome konkurentinį pirminin .per visą kūną — už nugaros lyg
ką grabe pūpsantį?
kas šlama, lyg sausas kietas po
— Sunku žmogui pasidaryti
pierius lamdomas traška... Atsi
suku — gyvatė!.. Stovi stačia žo žydu, juo nesant.
Dr. H. Lukaševičius
lėje baisi, juoda gyvatė ir visai
arti prie kojų. Neatsimenu kaip
laimingai pasitraukiau.
— Daug advokatų eina į ka
Neseniai vieno
čikagišldo
lėjimą poilsiui.
skiepe gyvatė karvę nukirto.

Mary Cibulskis,
“Sandara” Nr. 8,1975.

šeštadienis, 1975 m. balandžio mėn. 5 d.

ASMENYBĖS IR VEIDAI POLITIKOJE

)

— Praėjusių metų lapkričio I dideles eiles prie gazolino, nu
rinkimus laimėjusi 65 m. Mrs. sprendė eiti į politiką ir rinkimus
Millicpnt Fenvvick iš New Jersey, laimėjo.
respublinė, vadinama “personality” todėl, kad' rūko pypkę ir tu
— Connecticuto gubernatorė
ri 8 anūkus.
Mrs Ella Grasso į tarnybą ir iš
tarnybos kasdien važinėja trau
— Edward P- Beard 35 m. iš kiniu, o bedarbiai ar neturtingu
Rhode Island, demokratas, iš mo pašalpos ir maisto kuponų
profesijos dažytojas, savo švarko atsiimti žmonės važiuoja kedekišeniuje nešiojasi mažą dažy lakais.
mo šepetėlį ir dažytojų unijos
“U.S. News”
nario kortelę.” Pernai aš galėjau
tik nudažyti kongreso rūmus, šie
PASIVAIKŠČIOJIMAI
met aš sėdžiu viduje —pareiškė
— Sekmadieniais po pietų aš
naujai išrinktas kongresmanas.”
mėgstu
ilgus pasivaikščiojimus.
— Thomas J. Downey 26 m.,
— Ir aš seniau juos mėgdavau.
demokratas iš New Yorko Long
Island, 1973m. žiemą, pamatęs Tačiau nuo to laiko, kai tapau
našlys, aš visada turiu alaus na
muose.

O

LIETUVOS KOMUNISTAI
(IR VEIKAS

Medemaus meno parodoj

T!

— Ir vis tarpais paabejoju. Juk
sakoma, jei užsimerkusiam paduotum žalią bulvę, tvirtin
damas, jog tai obuolys, tai ans
pasigardžiuodamas sukramtytų,!
dar girdamas obuolio skonį. Deja,
šiuo atveju netikiu. Kaip bulvė
lieka bulve, taip ir “Jonas Leng
venis” kaip nebuvo, taip ir nėra
mano mokslo kolega.”
Eglė Juodvalkytė
Griebėjų žmonės ėmė ir pa
dūko”
____ U Dargis

“Lietuvaitės dailios, australikės — taip sau. Vidurkis mišrus,
vešlios ir tik “so,so” patrauklios”.

)RIMTI REIKALAVIMAI

Chicagos “Sun—Times rašė,
kad galvojama legalizuoti pros
tituciją. Leidimai šiuo “amatu”
verstis būtų duodami, tik doroms
moterims.
— Velnią esam įpratę piešti
juodais dažais.
Kun. S. Gaidelis, SJ.

— Turkijoj Istambule, 3 mili
jonų mieste, visur reikia saugoti
piniginę, nes čigonai gerai valo.
R. Spalis

— Žmogus — yra vidurys tarp
angelo ir velnio.
A Tamulynas

BLOGAS DRAUGAS

.

— Man įdomu, iš ko tu išmo
kai tokių nedorų žodžių? — klau
sia mamytė savo mažąjį Petriu— Iš Šekspyro.
— Jei taip, tai nuo'šiandien
tau draudžiu su juo draugauti.
— Melas yra savos rūšies me
nas. Žmogus susilaukia bausmės
ne už tai, kad melavo, bet kad
nemokėjo meluoti.
“Naujienos 2.19.1975
VERŠIŲ VERKSMAS

Veršiai verkšlena, kad apie
šešasdešimt procentų jų brolių
apleidžia šį ipasaulį dėl virškini
mo trakto ligų. Patys tie veršiai
kalti, jei tie jų traktai niekam tikę.
“Valstiečių Laikraštis”
LAIKRAŠČIO KELIAS

I . .. »
Vargu tėvynė šiandien noriai
priglaustų tokius klajūnus, kurie
kelrodžiu pasirinktų kryžių.
“Vienybė”
SOVIETAI APIE AMERIKOS
DUONĄ

Eilinis amerikietis labai bran

Dr. Gr. Valančius gina duoną, kurią čia labai sun
ku uždirbti. Pietums Amerikoje
MAUDYTOJAS

— Na, matai, sūneli, pasirodo,
kad ir tavo tėvelis sugeba gerai
išmaudyti tave!... O tu sakei, jog
be mamytės nieko nebus —pa
tenkintas džiaugiasi tėvas.
— Taip, tėveli, tik mamytė,
kažin kodėl, prieš sodindama
mane vonion, visada nuaudavo
man batelius.
PESIMISTAS

duoda plonytes dvi riekelės duo
nos, kuriomis amerikiečiai šva- ,
riai išvalo lėkštes ir tas riekeles
pasigardžiuodami suvalgo.
S. Medekša ‘‘Tiesa”.

— Aš norėjau su juo gyventi,
bet vyras vedė moralinį gyvenimą-su kita moterim.
“Šluota”

Vienas vištų augintojas buvo
tikrai vienas didžiausių pesimis
tų pasaulyje. Kai pažįstamas pa
gyrė jo po kiemą bėgiojančius viš
čiukus, jis liūdnai pasakė: “Taip,
višta išperėjo jų Šešis, visi iš jų
pastipo, išskyrus šiuos penkis”.

Apie tarybinę prekybą
Prašiau vinių, prašiau
skardos,
prašiau cemento, plytų...
Vis žada — duos, vis žada —
duos,
kad ant galvos nelytų.
Ėjau, šnekėjausi, rašiau,
praėjo pora metų.
Dabar jau nieko neprašau,
dabar jau ieškau blato.
J. Mačiukevičius

Vakarų Vokietija skelbia, kad prie
šakinė Sov. Rusijos technika sukom
binavo karvę su aštuonials speniais,
kad tarybinis planas būtų įvykdytas.

