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PENKTOJI PRADALGĖ
PENKTOJI PRADALGE. Litera

tūros metraštis, ■ -Redagavo K. 
Barnias. Nidos klubo leidinys. 
Nr. 71, 1968. 412 pusi., kaina (A- 
•merikoje) $2.50! kietais viršeliais' 
$3.50. (Nenariams — 25% dau
giau).

Žvilgterėjus į naująjį londoniš- 
kės Nidos leidžiamo literatūros 
metraščio tomą, atrodo, kad li
teratūrinio šieno mūsų egzilinėse 
pievose dar vis netrūksta: “Penk
toji pradalgė”, su 1968 metų da
ta pasirodžiusi 1969-siems jau 
įpusėjus, plačiais pečiais (406 
pusi.) anaiptol nenusileidžia sa
vo pirmtakūnėms. Iš dvidešim
ties šio tomo bendradarbių pa
vardžių ir vėl rastum bent pora 
metraščio lankuose užtinkamų 
pirmą kartą (nors egzilinėje li
teratūroje jau ilgokai besireiš
kiančių), kas liudytų, jog ir pla
tumos potencialas dar nėra galu
tinai išsemtas.

Tobulas balansas
Tarp poetų ir prozininkų “Pen

ktojoje” išlaikytas itin tobulas 
balansas: ir vieniems, ir kitiems 
atstovauja po dešimtį autorių; ta 
čiau puslapiais, lyginant šiąją su 
pirmykštėmis, prozai tenka pro
porcingai daugiau vietos. Bent 
ketvirtadalį tų puslapių ir vėl už
pildo Vytautas Alantas su ištrau
ka iš 13 amž. kronikos “Šventa
ragis”. Vien tiktai metraščio lan
kuose kronikos jau buvo išspaus
dinta keli šimtai puslapių ir jos 
pasigesta tik ketvirtajame tome. 
Šventaragio gerbėjai galės pasi
džiaugti, kad ir čia dar galo nė 
iš tolo nesimato: iki šiol daugiau 
tenkinęsis fono ar aplinkos pieši
mu, veikėjų pristatinėjimu, jų 
smulkesniu charakterizavimu, V. 
Alantas bene pirmą kartą Šven
taragiui paveda atlikti stambesnę 
misiją, kurios pasėkoje kiek su
tirštėja veiksmas, o vietomis kyš
teli netgi painesnės intrigos už
uominos.

Stipri Cinzo novelė
Daugiau negu pusšimtį pusla

pių užima ir Eduardo Cinzo po
velė “Moriso Bredo užrašai”. E. 
Cinzas “Pradalgėse”, kurios jį be
rods į platesnes literatūros landas 
ir išvedė, pasirodo jau trečią kar
tą, kiekvienu pasirodymu sugebė
damas skaitytojo dėmesį vis stip
riau užangažuoti. Ir šį kartą jo 
novelė intriguoja neeiliniu įvy
kiu (amnezijos priepuolis auto 
katastrofos pasėkoje, pagrindinį 
veikėją nukeliąs į visiškai kitą pa
saulį), pastabiai piešiamomis de
talėmis, sklandžiai vystoma fabu
la ir prasminga atomazga. Ir šį 
kartą jis gilinasi į bendrąsias žmo 
giškasias problemas, savo veikė
jus imdamas iš normalios jų gy
venimo krašto aplinkos. Kaip ir 
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kiekvienas iki šiol “Pradalgėse” 
matytas E. Cinzo darbas, “Mori
so Bredo užrašai” nėra proginis 
ar atkištinis kūrinys- Jis išmąsty
tas, parašytas jautriai, daugiau 
dėmesio kreipiant į kūrinio visu
mą, turinį, kompoziciją, intrigą, 
negu detalių didesnį stilistinį ap- 
šlifavimą.

Dovydėno pasakos

Sprendžiant iš sąmoningai la
koniško stiliaus (a la: “Netrukus 
atsiunčia karalius tarnus pirkti 
tiek, tokių ir tokių pirkinių.”... 
“Sugrįžę tarnai ir sako, kad taip 
ir taip, pirkinius duos tik pačiam 
karaliui.”...“... — Kaip tu čionai 
patekai? Taip ir taip, tas ir tas.” 
— 279-2S0 psl.) pirmu žvilgsniu 
atrodytų, kad ir Liudui Dovydė
nui jo penkių “Pasakų” cikle to
lygiai labiau rūpi kompozicija ir 

i visuma, negu detalė. Bėda, kad 
jo pasakos stokoja nuotykio, skai
draus požiūrio, blizgesio, kontras
tų ir kitų elementų, kurie pasa
kose skaitytoją kaip tik ir žavi. 
Kiekvienoje L. Dovydėno pasako
je perdaug jau aiškus autoriaus 
kelias į moralę (arba savotišką 
“antimoralą”), kuris, kiek naivo
kai nuo skaitytojo slepiamas per 
keletą puslapių, pabaigoje turį jj 
neišvengiamai... nuvilti- Iš viso 
ciklo labiausiai patraukia “Vie
nintelis”, kuris yra ne tik origi
naliausias, bet ir geriausiai stilis
tiniai apšlifuotas kūrinys.

Kralikausko ir Katiliškio 
novelės

Juozo Kralikausko (“ Saulelė 
raudona”) ir Mariaus Katiliškio 
(“Senatvėje”) novelės parašytos 
abiems šiems beletristams įprasti
niame lygyje, skaitomos lengvai 
ir įdomiai. Pirmojoje aprašomas 
tragiškas įvykis bolševikams be
sitraukiant iš Lietuvos po pirmo
sios jos okupacijos, gi antrojoje 
tie įvykiai jau vyksta šiame kraš
te, kad ir su ekskursijomis į gim
tąjį artimoje praeityje. Pirmoji y- 
ra daugiau reportažinė: jos veiks-

mą diktuoja aplinka; nuo veikė
jų valios visai nepriklausanti. An
trojoje — aplinka tėra logiški rė
mai, kuriuose savo likimus kala 
patys veikėjai.
Antano Tūlio mistiškai surrea- 

listinio sukirpimo novelė “Mer
gaitė ir kaspinas” perdaug prime
na panašaus pobūdžio šio krašto 
televizijoje dažnai matomų filmų 
serijas a la “Twilight zone”. 
Taigi, nepasižymėdama jokiomis 
kitokiomis literatūrinėmis savybė
mis, ji stokoja ir originalumo.

Nedaug originalumo terastu- 
mėm ir Irenos Joerg apysakaitė
je “Kaimynai”. Jos siužetas paim
tas iš laikraštinėje buitinėje pro
zoje (ypač feljetonuose) įprastų 
nesusipratimėlių dviejų kaimynų 
(šiuo atveju seniokų pensininkų) 
gyvenimo. Atpasakota ji vis dėl
to, gana šiltai ir patraukliai.

Kardės Pažėraitės romano fra
gmento patekimą metraštin iš vi
so reikėtų laikyti nesusipratimu.

Šilbajorio studija
Vienas iš svarbiausių šio tomo 

prozos gabalų, manau, yra “Pra
dalgėse” pirmą kartą pasirodžiu
sio, tačiau iš kitur gerai pažįsta
mo literatūros kritiko Rimvydo 
Šilbajorio studija “Ąlgimantas 
Mackus ir tobula’ tremtis”’; lie
čianti šio tragiškai žuvusio jau
no poeto kai kuriuos kūrybos as
pektus. Kaip ir kiti, taip ir šis 
R. Šilbajorio darbas yra įdomus 
savo įžvalgumu, bandymais siek
ti galimai giliau, ieškoti “tarp 
eilučių” ir iš viso literatūrinę kri
tiką praturtinti naujomis kūrybos 
interpretacijomis.

R. Šilbajoris rašo gyvai, pagau
nančiai, stilingai, sakytum, (prie
šingai savo vertinamo poeto svar
biausiojo rinkinio pavadinimui), 
didžiai “ornamentuotu” žodžiu 
ar sakiniu. Jo straipsnis betgi ap
rašomojo kūrybą ne tik vykusiai 
pristato, bet ją gerokai priartina 
net mažesnių literatūrinių ambi
cijų skaitytojui.

Kaune su Putinu
Prozos duoda ir Marija Slavė-

Kryžiaus kelių detalė Kennebunkporte. 
Kašuba

Archit. J. Mulokas, skulpt. V. 
Nuotrauka Vytauto Maželio
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nienė gabale “Kaune su Putinu”, 
papasakodama keletą prisimini
mų iš savo gyvenimo su vyres
niuoju broliu, prieš metus Lietu
voje mirusiu poetu. Gaila, kad 
šiame fragmente (jų dar teko 
skaityti “Aiduose” ir “Drauge”) 
autorė keleriopai daugiau dėme
sio skiria sau, negu aprašomajam 
kūrėjui.

Kiekybiškai stambiausią duok
lę poezijai atiduoda Gražina Tu- 
lauskaitė su dvidešimčia eilėraš
čių. Visi jie (sprendžiant iš da
tų eilėraščių gale), netrukus po 
pernykščio stamboko rinkinio 
“Vakarė banga” sudarymo, kas 
rodytų šios niekada didele pro-

Kas gi yra pavasaris?
Ar pasipuošusios vyšnios yra

pavasaris?

Ar debesėliai, ar meilė 
po pavasario vyšniomis?
Vieną kartą, 
labai seniai, 
tave baisiai mylėjau, 
ir tada mano visas gyvenimas 

buvo pavasaris. (166)

Baranausko vaizdų mozaika
Rašymu baltomis eilėmis, są

moningu paprastumu, dienoraš- 
tiškai intymiu veik kiekvienos te
matikos traktavimu Vladui Šlai
tui daug kur artimas ir taip dar

Šiame numery
• Penktoji pradalgė
• Nuotoliai ir bendravimas
• Borges poezija
• Krėvė savo laiškuose
• Varnas atsilankė Los Angeles
• Šimtmetis nuo Vaižganto gimimo
• Tautos istorijos pabiros
• Nauji pažangos po lėkiai religijoj
• Stutthofo lagery su Sruoga ir 

Jurguėiu
• Meilė ekrane ir gyvenime
• Dr. V. Vygatno paskaitos mintys
• Pašnekesys su V. Bagdanaviėlum
• Akademinės skautų stovyklos 

belaukiant
• Maištingumas Sovietų studentijoj Prieplauka

dukcija nepasižymėjusios vyrės-1 neseniai sėkmingai prozoje besi-
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Nuotrauka Vyt. Maželio

niosios kartos poetės kūrybinį pa
gyvėjimą. Džiugu, kad išsekimo 
nesijaučia nė pačioje kūryboje. 
Prie stipresniųjų pluošto eilėraš
čių skirčiau “Pasaka birželio” ir 
“Negaliu aš gyventi”. Jie dau
giausiai dainiški, skambūs, pap
rasti ir mažiausiai pretenzingi.

Lyrika

Prie geriausios “Penktosios pra
dalgės” lyrinės kūrybos reikėtų 
skirti Jono Aisčio ir Kazio Bradū- 
no eilėraščius. Gaila tik, kad pir
masis čia teduoda vos vieną pen- 
kiaposmį, o antrasis — keturis ga
baliukus iš ciklo “Donelaičio ka
pas”. Turėjus bent porą progų 
išgirsti poetą K. Bradūną skai
tant didžiąją šio stipriai veikian
čio ciklo dalį, vien iš keturių ga
baliukų sunku susidaryti pilnes
nį įspūdį. Tematiniai ir traktavi- 
vimu artimas “Sonetoms ir fu
goms” Šis ciklas rodo Kazį Bra
dūną tebestovintį savo kūrybin
gumo zenite.

Gana stambų (17 eilėraščių) 
pluoštą duoda ir dažnas “Pradal
gių” svečias londoniškis poetas 
Vladas Šlaitas. Jo poezija tebeim- 
ponuoja intymiu paprastumu, 
nuoširdžia melancholija, suge
bėjimu, kasdieninį žodį ar posa
kį paversti prasmingais, įsmin
gančiais:

reiškęs poetas Albinas Baranaus
kas. Jo įvaizdžiai betgi žymiai 
daugiau rafinuoti, kontrastingi. 
Jo vaizdų mozaikoje daugiau nu
tylėjimo plyšių, kuriuos užpildy
ti skaitytojo vaizduotė ne visada 
pajėgi. Šlaitiško jausmingumo A. 
Baranauskas, atrodo, sąmoningai 
vengia, ne kartą rizikuodamas 
likti sausokas ar net nesuprastas.

“Penktojoje pradalgėje” debiu
tuojančio (tačiau jau kelinti me
tai “Aiduose” ir kitur periodinė
je spaudoje retkarčiais užtinka
mo) jaunesniosios kartos poeto 
Česlovo Valdo Obsarcko eilėraš
čiuose galima įžiūrėti A. Ny
kos-Niliūno įtakos. Retas kuris 
šiame tome spausdinamų Prano 
Visvydo eilėraščių sudaro griež
čiau užbaigto kūrinio įspūdį. Ne 
vienas posmas skamba banaliai ir 
proziškai; daug ryškiai dirbtinės 
pozos ir... naivumo.

Visi keturi Mykolo Vaitkaus 
eilėraščiai parašyti prieš dvide
šimtį su viršum metų. Jie, kaip 
ir Benedikto Rutkūno posmai, 
skamba gerokai archaiškai ir nuo
bodžiai.

Agnei Lukšytei, irgi dažnai 
“Pradalgių” bendradarbei, iki 
šiol geriau sekėsi prozoje.

Svaresnė Pradalgė
Užgiriant leidėją ir redaktorių 

dėl užsibrėžtojo darbo tesėjimo,

Pa/utife,
NUOTOLIAI IR 

BENDRADARBIAVIMAS
Įžengėme į tarpplanetinio su 

sisiekimo epochą. Tačiau kul
tūros dirvonuose dėl laiko sto
kos ar dėl lėšų nebuvimo, ar 
dėl kasdieniško apkiautimo vis 
dar judame Simano Daukanto 
laikų greičiu. Turiu minty lie
tuvių kolonijų tarpmiestinį kul 
tūrinį bendradarbiavimą.

Dažnas Kalifornijos lietuvis, 
skaitydamas spaudoje apie 
Chicagoje įvykstančius spek
taklius, ne kartą atsidusęs pa
galvoja: O kodėl jie neatskren-

I da pas mus? Mes gi visi nuei
tume pasižiūrėti.

Bet toks atstumas! Keli 
tūkstančiai mylių. Lėktuvas 
kaštuoja pasiutiškai daug. Di
desnio sąstato ansambliui rei
kėtų krūvos dolerių. O nakvy
nė? Išlaikymas? Prarasti dar
badieniai. Ne... Ne... Tokia iš
vyka yra ekonomiškai neįma
noma. Nereikalingas, atrodo, 
ir toks bendradarbiavimas: kas 
nori pamatyti “Daną”, tegul 
pats sėda į lėktuvą ir vyksta į 
Chicagą.

★
Taip skamba skeptiškoji me 

dalio pusė. O skeptikų ir pesi
mistų partija šiais laikais yra 
didžiulė. Jeigu jos balso būtų 
klausoma, abejoju, ar ameri
kiečiai būtų pasiekę mėnulį. Ta 
čiau skeptikams buvo manda
giai pasakyta: Prašom užsi
čiaupti ! Erdvės programoje 
kilo fantastiniai planai, išsi
vystė komplikuota sistema; pi 
nigas pasidaro nereikšmingas; 
mokslininkai dirbo išsijuosę, ir 
visas kraštas jautriai pritarė. 
Tokiu būdu ir gimė stebuklin
gas erdvėlaivis — Apolonas 11. 
Žmogaus ryžtas tapo apvaini
kuotas pergale.

Iš to istorinio įvykio galima 
tik pasimokyti. Tiesiog peršasi 
naujoviška patarlė: Darykime 
tai, kas skeptikams ir pesimis
tams atrodo neįmanoma ar ne
svarbu. Bendradarbiaukime tar 
pusavyje, nežiūrint nuotolių, 
nežiūrint ekonominių keblumų. 

★
Daug kas pasakys: Mes kul

tūriškai bendradarbiaujam Dai 
nų ar šokių šventėse, Kultūros 
kongrese, Dramos festivaly. Tai 
ko daugiau reikia? Tai tiesa. 
Mūsų gyvenime visi šitie įvy
kiai yra labai reikšmingi. Bet 
jų pobūdis yra kitoks. Juose 
mes susiburiame tautinei ma
nifestacijai. Juose menas, kaip 
toks turi tik antraeilę vietą. 
Svarbiau yra dalyvavimas, ne

gu tobulas pasiruošimas. Be 
to, tautiniai susibūrimai įvyks
ta Chicagoje, kur visokio kul
tūrinio labo ir taip yra apsčiai.

★
Chicaga, Detroitas, Clevelan 

das — beveik susidurdami no
simis — kultūrinių viešnagių 
turi net ir perdaug. Neseniai 
skaičiau laikraštyje, kad Det
roite į rimtą lietuvių ansamb
lio pasirodymą neatsilankė net 
ir šimtas žiūrovų. O todėl, kad 
kiekvieną savaitgalį prieš tai 
vis kas nors žymaus įvykdavo. 
Rengėjai apsiskaičiavo ir savo 
perdideliu optimizmu nuskriau 
dė atvykėlius menininkus. Kas 
gi nori dainuoti, šokti ir vai
dinti, ypač svetimame mieste, 
išmirusai auditorijai? Baugu.

★
Los Angeles mieste taip ne

atsitiktų. Pagal seną “wild 
west” tradiciją, Califomijos pa 
dangėje aukšto lygio spektak
lis yra retas paukštis. Nuo pat 
Naujųjų Metų ligi šios dienos 
galima būtų rimtai vertinti gal 
tris ar keturis įvykius: Dra
mos sambūrio pastatymą “švie 
sa, kuri užsidegė”, B. Budriū- 
no choro koncertą Vasario 16 
minėjime ir R. Apeikytės forte 
pijono skambinimą. Tai viskas 
per 30 savaitgalių.

★
štai kodėl Pietų Califomijos 

lietuvių tarpe atmosfera gerų 
menininkų pasirodymui iš kitur 
yra labai palanki. Tokiam ba
letui kaip Gruodžio “Jūratė ir 
Kastytis” ar Lapinsko ekspre
syviai operai ar grynai tauti
niam ansambliui atsirastų galy 
bė žiūrovų. Reikėtų dviejų va
karų. Ir amerikiečių laikraš
čiai reaguotų. Būtų visokerio
pa nauda. Lieka tik perduoti 
impresarijų reikalus jauniems, 
talentingiems organizatoriams.

Stovyklų laikais Vokietijoje 
dažnai išgirsdavau iš kitų tau
tybių komplimentus lietuvių or
ganizaciniam genijui. Lenkai 
tiesiog pavydėjo mums entuzaz 
mo veikti, organizuoti, burtis, 
šokti, dainuoti... Žinau, kad ir 
š andien organizacinio veklu- 
mo mums nestinga. Atsiras vy
rai kurie pajus tokio kultūri
nio bendradarbiavimo svarbą, 
ir visos kliūtys bematant bus 
nugalėtos. Įvyktų Chicagos lie
tuvių diena Los Angeles mies
te, ir tie patys losangeliečiai 
gal tuo pačiu atsilygintų Chi- 
cagai.

Pr. V

KULTŪRINE
KRONIKA

• Juozas Keliuotis, nors jau 
baigia 67 metus amžiaus, tebėra 
kūrybingas. Baigė rašyti atsimi
nimų knygą “J. Vienožinskis ir

reikėtų pasidžiaugti ir geresniu 
šio tomo medžiagos sutvarkymu, 
atsisakant alfabetinio (pagal au
toriaus pavardę) kūrinių surikia
vimo. O ir literatūrine kokybe šis 
tomas už “Ketvirtąją pradalgę” 
yra žymiai svaresnis, nors viršū
nėmis ir negausus.

L alga

jo epocha”. Išvertė prancūzų dra
maturgo Jean Anouilh pjesę “Ke
leivis be bagažo”; Panevėžio te
atras dabar su ja gastroliuoja po 
visą Lietuvą. Verčia šių dienų va
karų didžiųjų rašytojų noveles, 
kurios spausdinamos “Pergalės”, 
“Literatūra ir menas” bei “Kul
tūros Barų” žurnaluose. Gyvena 
Vilniuje ir mėgsta klausytis kla
sinės muzikos kūrinių plokštelė
se.

• Vladas Ramojus, kurio ant- 
tra knyga apie Lietuvos partiza
nus “Kritusieji už laisvę” dabar 
yra spausdinama, renka medžia
gą treciai knygai ta tema.



Laisvėn pabėgęs Sovietų rašytojas
Kuznecovas apie Rusijos intelektualus užgulusį terorą 

JUOZAS DAUGAILIS

Pirmadienį, rugp. 19 d., rašy
tojas Anatolijus V. Kuznecovas 
sulauks 40 metų amžiaus. Gimęs 
1929 m. Jis jau išaugęs komuniz
mo diktatūroje. Iškilęs Sovietų 
Sąjungoje tokiais savo kūriniais 
kaip “Babi Yar” ir kitais. Tačiau 
kruvina komunistinė prievarta, 
rašytojo minčių falsifikavimas jį 
taip paveikė, kad jis liepos 30 d. 
Londone pabėgo nuo rusų, pasi
ryžęs pasilikti laisvuose vakaruo
se.

Verkė pamatęs falsifikuotą savo 
kūrinį

Didieji dienraščiai dabar spau
sdina jo pranešimus, kas gi daro
si už geležinės uždangos rašytojų 
pasaulyje. “New York Times” 
rugp. 8 d. išspausdino jo pasa
kojimą, kaip prieš' 10 m., jis pa
rašė romaną apie jaunuolį, išvy
kusį į Sibirą. Nunešė žurnalo 
“Junost” redaktoriams, bet šie pa
sakė, kad tokioje formoje kūrinys 
negali būti išspausdintas. Nepra
eis pro cenzūrą, o ir jis pats gali 
būti areštuotas. Apie Sibirą ra
šant Rusijoje reikia tų plotų gy
venimą piešti skaidriomis spalvo
mis, perteikti “komunistinio op
timizmo dvasią”.

Praėjo kiek laiko ir Kuzneco
vas be galo nustebo kartą nau
jame “Junost” žurnalo numeryje 
radęs išspausdintą savo kūrinį. 
“Net man plaukai ant galvos at
sistojo”, — rašo dabar jis: kai ku
rios kūrinio vietos buvo išleistos, 
kai kurios be autoriaus žinios vi
siškai kitoj dvasioj įrašytos, kad 
Kuznecovas verkė tai pamatęs. 
Bet tada jo tas veikalas “Legen
dos tęsinys” buvo pasiųstas į pa
saulį, išverstas į 30 kalbų, giria
mas Sovietų spaudoje, įtrauktas 
moksleiviams į perskaitytinų 
knygų sąrašą.

Prievarta padiktuotas laiškas
Tačiau prancūzai susigaudę a- 

pie tas kitų pridėtas vietas; išver
tė jas išleisdami. Ir išėjo “anti- 
sovietinė knyga”, pavadinta “L‘ 
Etoile dans le Brouillard”... Kuz- 
necovą išsišaukė Rašytojų drau
gijos Užsienio komisija ir liepė ra
šyti laišką, kad prancūzų verti
mas sufalsifikuotas ir t.t. Jis taip 
pat buvo priverstas parašyti pran 
cūzams protesto raštą “Literatū
rinis plėšikavimas”. Kaip dabar 
jis rašo, juk jo knyga tikrumoje 
buvo sužalota Rusijoje, tačiau ko
munistai jį privertė rašyti protes
tą dėl sužalojimo prancūzams... 
Jo protestas buvo išspausdintas 
Rusijoje ir Prancūzijoje (“Lettres 
Francai sės”).

Negana to, komunistai pasam
dė advokatą ir iškėlė bylą pran
cūzų leidyklai. Teismas priteisė, 
kad ji sumokėtų Kuznecovui net 
1.000 frankų pabaudos. Tačiau 
pats Kuznecovas negavo nei 
sprendimo nuorašo, nei tų pini
gų. Ir tada Kuznecovas pasijuto 
.taip nelaimingas — kodėl jis, tu
rėdamas sugebėjimų, buvo gimęs 
komunistinėj Rusijoj. Tačiau da- 
.bar jis jautėsi priverstas tylėti, la
viruoti, stengiantis ką nors duo
ti skaitytojams. O viduj kankino
si: “Nemaniau, kad sąžinė gali 
atnešti taip baisias kančias...”, 
rašo jis dabar.

A. Tvardovskij, žurnalo “Novyj 
•Mir“ redaktorius', kuriam dėl atvi
resnės minties gresia pavojus būti 
pašalintam.

Milijonai nužudytų, 
suterorizuota visa Rusija

Tęsdamas savo pergyvenimų 
aprašymą, Kuznecovas antrame 
straipsnyje, kurį išspausdino Lon 
dono “Daily Telegraph”, “New 
York Times” ir “Chicago Tribū
ne”, sako, kad Sovietų sistema Ru 
sijoje tvirtai laikosi .tik dėka ne
paprastai stipriam priespaudos a- 
paratui, o svarbiausia — dėka 
slaptajai policijai. “Visi žino, 
kad Sovietų slaptosios policijos 
nužudytų aukų skaičius siekia mi
lijonus”, — rašo Kuznecovas, pri-

Svetlana Aleliujėva, Stalino duktė, 
dėl komunistų priespaudos pabė-. 
gusi į vakarus.

dėdamas, kad “kai reikia suskai
tyti jų suterorizuotų ir deformuo
tų žmonių skaičių, tai jau tas a- 
pima visus Sovietų Sąjungos gy
ventojus. Slaptosios policijos čiup 
tuvai įsibrauna į kiekvieną Rusi
jos gyvenimo šaką, o ypač į So
vietų literatūros pasaulį- Aš ne
žinau nei vieno Rusijos rašytojo, 
kuris nebūtų turėjęs kokių reika
lų su K.G.B. (slaptąja policija)”, 
—- sako jis.

Trys rašytojų rūšys

Toliau apie Sovietų rašytojų 
kategorijas jis aiškina, kad tie, 
kurie kolaboruoja, naudojasi dik
tatūrinio režimo malonėmis. Ki
ti — pripažįsta pareigas link K 
GB, bet nesutinka kolaboruoti. 
Tie nustoja dalies privilegijų. Pa
galiau treti sueina į konfliktą. 
Tokių raštai nespausdinami ir to
kie patys atsiduria koncentracijos 
stovyklose. Kai Kuznecovas pir
mą kartą keliavo į užsienį, į Pran
cūziją, įvairios Sovietų įstaigos jį 
terorizavo, kad tik kur neišsišok
tų; pranešė, kad jų grupėje bus 
asmenų, kurie seks ir pagaliau jį 
patį įpareigojo pranešinėti apie 
kelionės draugus. Jam buvo pasa
kyta, kad nei viena ekskursantų 
grupė neišvyksta iš Sovietų Są
jungos bė seklių. Jeigu penki žmo 
nės keliauja į užsienį, bent du iš 
jų yra kelionės draugų šnipai, — 
rašo Kuznecovas. Gi kai kelionė

Lietuvos geografijos vadovėlis
ZIGMAS RUMŠAS

.Šių metų pradžioje mūsų kny- riais ją sugrupavęs, pamini visas 
gynų lentynose pasirodė naujas pramonės šakas, kurios pradžią
Zenono Ašoklio 75 puslapių Lie
tuvos Geografijos vadovėlis su 
papildomais trim žemėlapiais. Šis 
vadovėlis mūsų bendruomenės 
Švietimo tarybos pripažintas tin
kamas aukštesnioms lituanisti
nėms mokykloms.

Vadovėlis pradedamas Putino 
eilėraščio posmu: “Nuo jūros ei-

turėjo su nepriklausomos Lietu 
vos valstybės atstatymu. Todėl, 
gyvenant svetur, mums visiems 
reikėtų šį skyrelį įsidėmėti, kal
bant apie • Lietuvos respublikos 
pažangą.

Gyventojų skyriaus ir Kauno 
miesto aprašymo schemose ne
vengiama paminėti “Kapsuko” 

na mūsų žemė, iš amžių kyla miesto (Marijampolės). Spėju, 
mūsų tauta!” Tuo pagrindiniu kad tas vardas bus paminėtas ty-
motyvu užtinkame visų 30 sky
relių pradžioje panašų, pritaiky
tą temai ir mūsų širdžiai arti
mą posmelį.

Kalbėdamas apie kaimynus, au 
torius sako: “Nedidelis tai kraš
tas, bet už Lietuvą yra mažesnės 
Latvija, Estija, Danija, Belgija, 
Olandija, Šveicarija”.

Kondensuotai prisimindamas
agie glamonę^ skyriais ir posky- Pasauliniamę kare Raseiniai

pasibaigia, visi yra įpareigoti pa
daryti pranešimus.

Vertė išdavinėt Jevtušenką

Kai Kuznecovas gyveno Tūlo
je, pas jį ėmę atvažinėti kiti ir 
klausinėti, su kuo jis susitinka, 
kaip gyyeųa jo .djaugąi. Pagaliau 
net ėmė reikalauti, kad jisai iš
provokuotų ginčus su Jevtušen- 
ko ir paskiau praneštų, ką šis sa
kė. Net ėmė Kuznecovui grąsin- 
ti, jei jis to nepadarys.

Kuznecovas tada ryžosi jiems 
pasakyti, kad jie eitų šalin -nuo 
jo.

Provokatorius

Tada jis jau buvo pagarsėjęs, 
jo knygos buvo išverstos 40-je 
kraštų ir jis manė, kad jau gali 
išdrįsti atsisakyt su tokiais turė
ti reikalų. “Bet aš apsirikau”, — 
sako dabar jis. Vieną dieną pas jį 
atėjo jaunuolis, kuris pasisakė e- 
sąs politechnikos instituto stu
dentas. Pasakė, jie gaminę ra
ketas ir turėję pažadėti laikyti 
paslaptį. Tačiau jis nepatenkin
tas raudonuoju fašizmu, pasiruo
šęs leisti slaptą laikraštį. Tai kal
bėdamas jis net ėmė verkti. Bet 
tai būta provokatoriaus ir po kiek 
laiko slaptoji policija jau ėmė 
Kuznecovą teirautis, kodėl jis ne
pranešė apie pasikalbėjimą su 
tuo studentu.

V. Tarsis — už laisvesnį žodį iš 
Rusijos ištremtas rašytojas

čia, kad skaitytojas, aiškindamas 
jaunajai kartai, staptelėtų ir pri
mintų tuos skaudžius lietuviams 
momentus, vykdant šį miesto 
vardo pakeitimą.

Labai vykusiai parinkti ir iš
dėstyti mūsų šalies žymiųjų vy
rų ir Lietuvos kraštų paveikslai.

Lietuvos didesniųjų miestų są
raše nėra Raseinių. Tiesa, Il-me

A. Kuznecov

Dvi gundytojos

Kitu kartu prie jo slaptoji po
licija pasiuntė gražios išvaizdos 
merginą, kad ta, suartėjus! su juo, 
pranešinėtų viską. Tačiau ji Kuz
necovui pasisakė, kad buvo užan- 
gažuota. Kitu kartu prie jo pra
dėjo gretintis mokytojų instituto 
studentė, kuri vėliau konfiden
cialiai pasakė, kad jai buvo įsa
kyta tapti jo meiluže ir viską a- 
pie jį pranešinėti. Kitaip ji bus 
išmesta iš instituto.

Sekė laiškus motinai

Kartą slaptas jo bičiulis pašau
kė telefonu ir pranešė, ką poli
cija randa jo laiškuose motinai, 
perspėjo būti atsargiam. Vėl kitu 
kartu jis išgirdo keistus garsus iš 
telefono ir pats pradėjo barškin
ti aparatą. Iš telefono pasigirdo 
balsas: “Liaukis barškinęs. Mes 
perjungiame tavo telefoną prie 
kito rekorderio...”. Vėliau atėję e- 
lektrotechnikai prie jo elektros 
skaitliuko įrengė mikrofonus. Pa
galiau jo bute keistomis aplinky
bėmis kilo gaisras, sunaikinda
mas rankraščius. '
Nuo to laiko svarbesnius savo 

rankraščius jis laikė užkasęs že- 
mėse. Kai tik kur ilgėliau išva
žiuodavo, grįžęs rasdavo ženklus, 
kad jau būta slaptos kratos.

Šitaip sekamas rašytojas pergy
veno sunkią įtartipą, nebegalėjo 
normaliai miegoti! ir savo dieno
raštyje rašo: “Iki savo gyvenimo 
pabaigos jausti taip smaugiamam' 
tai būti gyvam palaidotam”.

Solženicirio laiškas

Tada jam teko išjausti Siniavs- i 
kio, Danielio teismus, pastebėti, 
kad Solženicino raštai jau nebe
leidžiami. Solženicinas jam at
siuntė nuorašą savo garsiojo raš
to prieš cenzūrą. Raštas, kaip ži
nome, buvo nukreiptas į šaukia
mą rašytojų suvažiavimą. Apie 
tą raštą Kuznecovas sako: “Pra
leidau keletą naktų*apie jį be
mąstydamas. Namiškiai stebėjos, 
kas su manimi darosi. Aš pasa
kiau: ‘Solženicinas kviečia mane 
drauge su juo padaryti saužudy- 
bę’ ”.

Kuznecovas nesiryžo po Solže
nicino laišku pasirašyti. Atsar
gos dėlei nebevyko nei rašytojų 
kongresan. Gelbėdamas savo kai
lį, laikėsi nuošaliai. Bet jis buvo

su sulyginti su žeme ir dabar dar 
pilnai neatstatyti. Istorijos bėgy
je šis miestas ne pirmą kartą bu
vo sunaikintas ir vėl atstatytas. 
Bet gi Raseiniai yra tiek svarbūs 
apylinkių gyventojams, kiek Ma
rijampolė suvalkiečiams.

Pridėtas Lietuvos etnografinis 
žemėlapis. Nuo Zarasų iki Dau
guvos, į šiaurės rytus, Lietuvos 
žemės su lietuviais atiduotos lat
viams be pėdsakų- Jeigu tas že
mėlapis būtų pavadintas — Lie
tuvos politiniu žemėlapiu, tai bū
tų galima sutikti su sienomis ties 
Latvija, bet ne etnografiniu at
žvilgiu.

Nežiūrint poros tų pastabų, šis 
Lietuvos Geografijos vadovėlis y- 
ra labai vykęs, laiku išleista kny
ga. Jį privalėtų turėti kiekviena 
lietuviška šeima. Seneliai ar mo
čiutės, kur jų nėra, tai tėveliai, 
pagal 5į vadovėlį planingai pasi
kalbėjimo forma galėtų per me
tus supažindinti bet kokio am
žiaus ir išsilavinimo savo šeimos 
jaunimą su Lietuva ir mintimis 
po ją pakeliauti, o toliau ir A. 
Bendoriaus “Lietuva” bus įdomi.

Turim reikšti padėką Zenonui 
Ašokliui užSJdidėlį darbų, j

prislėgtas ir apie tai rašo: “Inte
ligentiškieji Rusijos žmonės jau
čia tik pasibaisėjimą. Nieko prieš 
akis tik tamsa”.

Verkė tankams riedant 
Čekoslovakijon

Kai Čekoslovakijon įžengė rusų 
tankai, daugelis Rusijos žmonių 
verkė, jausdami, kad tai rodo, jog 
sukama fašizmo kryptimi. “Da
bar aš supratau”, — rašo Kuz- 

I necovas, — “kad nebegaliu ten 
• ilgiau pasilikti. Kiekviena diena, 
kiekvienas mėnuo, kiekvieni me
tai tik didina baimę ir niekšybę 
manyje”.

“Bet Rusija dabar yra gerai 
saugoma kaip kalėjimas”, —ra
šo Kuznecovas. Pabėgti sunku. 
Jis gavo kvietimą iš Dial Press, 
iš JAV, su pasiūlymu 5,000 dol.

A. I. Solženicin

J. Jevtuaenko

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
tten) uždaryta. Ligoniai priimami su
ąitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5078

Rezld. Telef. 289-4883
DR. K. G. BALUKAS

tklšKRIJA IR MOTERŲ LIGOS.
•ilMdtOMIGINt CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 68-člos Ir Californla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. IVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčlo 3 d. Iki 
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taura. 
Telef. PR 8-1233.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2238
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt, tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 -p. p 
ligoniai priimami pagal susitarimu
"j. e..,,, - ...„a.---------------

kelionei. Pradėjo ištikimai lanky
ti susirinkimus, pasitarimus, bet 
vistiek jo prašymas išleisti bu
vo atmestas.

Ieškant kelių pabėgti

Bręstant planams apie pabėgi
mą, jis išvyko į Kaukazą, prie 
Juodosios jūros, bet pastebėjo, 
kaip ten pasienis saugomas. Nak
čiai užklupus visus veja iš paplū
dimio ir pradeda sekti su prožek
toriais, o radaro įrengimai paro
dytų net vaiko sviedinį, plaukian 
tį vandens paviršiumi.

Kuznecovas nusprendė lavin
tis plaukti povandeniniu keltu, 
deguonio indu. Jis išsitreniravo 
plaukti visą 15 valandų po van
deniu, tik kompaso pagalba pla-

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. EDMUND E. GIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
tietv. 1--4 Ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10;—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. FR 8-8960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8PECIALYBB — NERVU IR 
EMOCINES JJGOS

Orawforįl Mediči Building 
6419 (3o. Plikinki Road 

Valandos pagffiF susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušeriu Ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2226 
Namų rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A 

2656 VVesl 68rd Street
l'irmad. antrad ketvlrt Ir penki 
nuo 12 Iki 1 vai lt nuo 6 iki S v.v 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. £. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'’Bemin, praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v. 
Sešt ouo 9 Iki 12 Vai.: arba suslta 

LIS.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 8 
iki 8 vai. Prečlad Ir šeštad uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: pirmad. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

UR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South IVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nut 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nut 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki > vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
_________Rez. tel. 239-2919_________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antra Ir penkt 1—4 vai. 

Pri1m1n#jn tik muitams

JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

:  CHICAGO 29, ILLINOIS . .

nuodamas pasiekti Turkiją. Bet 
pabijojo, kad jį nakčia gali pu
siau perkirsti submarinas ar kad 
pats gali nuskęsti. Tačiau nepa
metė minties, kad reikia bėgti iš 
Rusijos. “Dieną naktį aš vis gal
vojau, kad tik prasiveržti iš to 
baisaus krašto, iš tų niekšų kon
trolės, iš slaptosios policijos val
džios. Nors į arktiką, nors į Sa
charą, kad tik jų ten nebūtų!”

Ir pagaliau Kuznecovui, neva 
išvykus j Londoną rinkti medžia
gos Lenino biografijai, pavyko pa
bėgti. Ir dabar jis pasiryžęs ats
kleisti visą tą supuvusio raudono
jo fašizmo gyvenimą Sovietų Są
jungoje. Jis sako:

— Aš rašysiu, kol tik gyvastis 
plaks manyje.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71 os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v 

Šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. 6Srd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius i» 
‘‘contact leuses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2666

0R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ii 
Šeštad 8 v. r. Iki R v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
IPEC. ORTHOPKDIJOS LIGOS 

2745 Wes1 6911) Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezideac )

Atostogose nuo liepos 28 iki 
rugpiūčlo 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7Įsi Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel REUance 6-4410 
Rez. GRovelhlII 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.. 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

 Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susltarlma.
Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue 
Vai.: olrm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susltarlma
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p Ir 7 lkl 8 v. v 

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 8-8 v. v... ketvlrt 8-8 v. vakaro. 
jk*te44«nl*fi Jl-1 —d, popiet
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PUSVALANDŽIUI VATOS ATSILANKĖ 
I LOS ANGELES
JURGIS GLIAUDĄ

Išskirtinai laimingu atsitikimu 
losangeliečių būrelis susitiko su 
dailininku Adomu Varnu jau
kiuose Algirdo ir Jutos Gustaičių 
namuose.
Vytautas Stasiulaitis, bent prieš 

dešimtmetį turėjęs savo filmų 
studiją Chicagoje, atsilankė An
gelų mieste, turėjo su savimi 19- 
61 metais susuktą filmą ADO
MAS VARNAS. Jis tą 16 ml, spal
vuotą ir garsinį filmą, vieno reel 
ilgio, pademonstravo spontaniš
kai susirinkusiam būreliui. Majes
totingo Adomo Varno jubiliejaus 
proga, kaip tik šiais metais, tai 
buvo retai atrandama proga pa
bendrauti su dailininku ir jo dar
bais.

Filmo istorija ir turinys

Bumo istorija ir metrikai yra 
šie: susuktas 1961 metais, filma
vime aktyviai dalyvavo dabar mi
ręs Vytauto Stasiulaičio tėvas Vla
das Stasiulaitis, scenarijus buvo 
Algirdo Gustaičio, įkalbėjimas 
(kaip sakė) V. Kasniūno. Kai kur 
filmas jau demonstruotas, tačiau 
neteko rasti filmo, kaip kultūri
nio reiškinio įvertinimo.

Filmo siužetui paimtos kelios 
scenos iš Adomo ir Marijos Var
nų gyvenimo, greta gyvenamojo 
namo ir viduje, dailininko atsi
lankymas prie Chicagos muzie
jaus portalio, jo pasivaikščioji
mas prie Michigano ežero kran
tinės ir filmišku veržlumu pri
sotinta dailininko beveik nesus
kaičiuojamos gausybės veikalų 
paroda Deja, nebuvo paties Ado
mo Varno balso, kas filmui su
teiktų ypatingą efektą.

Dalinga vaizdinio švietimo 
priernp^ė.

Pristatyti Adomui Varnui, sa
vaime aišku, pusvalandžio filmo, 
negali pakakti. Bet vykęs scena
rijus, panaudotos medžiagos ba
lansas, ir įžanga į temą ir jos pa
baiga, puikiai pavyko. Trumpas 
filmas nebuvo nei reportažas, nei 
atsitiktinis paskirų momentų gau
dymas, bet tikslus žvilgsnis — kas

yra Varnas. Tai neįvertinama 
vaizdinė edukacinė priemonė 
kiekvienai mūsų aukštesnei litu
anistinei mokyklai. Buvo tiesiog 
tragiška išgirsti, kad materiali
nės investacijos į šį filmą iki šiol 
absoliučiai neapmokėtos. Nuos
tabu galvoti, kad tokiais specia
listais kaip Vytautas Stasiulaitis 
mūsų atitinkamos institucijos ir 
joms tolygūs fondai nesirūpina, 
nekviečia talkon, nesinaudoja jų 
beveik idealistine talka ir savo 
specializacijos ir patyrimo auka.

Vaizdinė įkrova lituanistinėms 
mokykloms

Plačiai išgarsintas dabar “Dvy
likos”, paskui vėl “Dvylikos”, etc. 
projektas sulaukė bent kuklios

paramos, ir tai yra, tačiau, tra
giška skaityti, kad tų garsių tu
zinų nuotraukos jau iš anksto 
rengiamos... sarkofagams! Tokios 
rūšies filmus, kurie liečia, kaip 
šis Adomą Varną, kaip projek
tuojamieji, kurie lies mūsų kūry
binį pasaulį, tuč tuojau reikia nu
kreipti į mūsų aukštesniąsias li
tuanistines mokyklas. Tai yra ide
ologinė, vaizdinė įkrova. Tai ne
pakeičiama medžiaga, kada mū
sų kūrėjai įžengtų į studijuojan
čio jaunuolio sąmonę ne abstrak
tais, kiek jie išlieka šykščiose 
chrestomatijose, bet gyvais asme
nimis.

Teko patirti, kad pas Povilą 
Jasiukonį jau keleri metai guli nu- 
silmuota ypatingo dėmesio verta

Adomas Varnas

medžiaga, bet lėšų stoka sukaus
to ir didžiausį entuziastą. Taja . 
prasme, kad tokie nufilmavimai 1 
turėtų ir praktinę šviečiamąją 
naudą, planuojant juos, reikia 
juos, taikinti mūsų mokyklai. A- 
merikiečiai skrido į Peredelkino 
ir suskubo pagauti Pasternaką, su 
kastuvu krutantį savo darže. Ką 
mūsų institucijos, jau kai kur ir 
gerai aptekusios resursais ir fon
dais nuveikia šioje mūsų mokyk
lų lituanistinės indoktrinacijos 
srity? Madingose aukose pinigai, 
kaip archeologiniai sluoksniai, gu
la vienas ant kito lyg laukdami 
ateities Marijos Gimbutienės, ku
ri tuos sluoksnius atskleis ir tars, 
čia aukota lietuvių — bet kas bu
vo tie lietuviai? Pasikartos heti- 
tų istorija, kur susikryžiavo pro- 
istorikų kardai, kiekvienam gi
nant savaip suvokiamą identite
tą.

Šis Ad. Varnui skirtas pus- 
valand. filmas savo puikia tech
nika ir turinio kondensotumu y- 
ra puikus pavyzdys, koks tokio 
pobūdžio filmas turėtų įsiveržti į1
mūsų mokyklinį ekraną. šlamėti be virpulio. Ir, pagaliau,

Adomas Varnas su jo milžiniš- žmonės jo portretuose yra nuos-
ku kūrybiniu arsenalu, toks mil
žiniškas išlieka ir šiame filme.

Varno kūrybos karalija

Kelių kūrybinių etapų alieji
niai darbai mum atskleidžia tam 
tikras dailininko metamorfozes,

1 poieškius ir nesikeičiantį savitu
mą. Lietuviškas barokas, nuosta
bus savo simetrijomis Pažaislio 
bažnyčios freskose slypi Adomo 
Varno sukurtuose Lietuvos pašto 
ženkluose ir banknotuose. Jo kū
rybinio gyvenimo pradžioje bu
vo madingi post-impresionistai. 
Cezanne, Seurat, Corot veikė 
Europos meno eksperimentistus. 
Rusijoje ir, dalinai, Lenkijoje, 
tvirtai stovėjo post-impresionistų: 
post-peredvižnikai, kur Levitanas 
Atsiekė ypatingo subtilumo ats
kleisdamas rusišką peisažą, iš-

Jorge Luis Borges
POETINIS MENAS

Žiūriu į upę, kurią sudaro laikas ir vanduo, 
Ir atsimenu, kad laikas yra kita upė.
Žinau, kad mes dingstame kaip upė 
Ir kad veidai praeina ka.p vanduo.

Jaučiu, kad budėjimas yra kitas miegas, 
Kuris svajoja nesapnuoti, ir kad mirtis, 
Kurios bijo mūsų kūnas, yra mirtis 
Kiekv.enos nakties, kuri vadinasi miegas.

Matau dienoje ar metuose simbolį 
Žmogaus dienų ir jo metų,
Noriu paversti į£e.dūną metų 
Į muziką, triukšmą, į simbolį.

Matau mirtyje sapną, laikau saulėleidį 
Graudulingu auksu. Tokia yra poezija,
Kuri nemari ir vargana. Poezija 
Grįžta kaip aušra ir saulėleidis.

Kartais sutemų valandom veidas 
| mus žiūri iš gilumos veidrodžio;
Menas turi būti kaip tas veidrodis,
Kuriame atsispindi mūsų pačių veidas.

tabi galerija veidų, kuriuose rasi 
daug pasitikėjimo, ir niekad ne
rasi egzistencialistinio sąmyšio. 
Tai yra Adomo Varno karalija, 
kur yra darna: žemė, dangus, me
tų laikai ir žmonių veidai. Viskas 
yra, jeigu išdrįsti palyginti, var
gonų akordai, kada vengiama lies
ti vibruojančių ir pasionatiškų 
klavišų. Kadangi tai buvo sugau
ti ir šiame pusvalandiniame fil
me, tai, gal būt, ir instinktyviai, 
yra nepaprastas gamintojų laimė
jimas.

Kada 1962 metais aš sutikau 
dailininką ir jo ištikimąją Mari
ją, abu trapučius, pasiramstan- 
čius lazdelėmis Jaunimo salėje, 
kaž kaip nuostabiai man pasivai
deno už jo jau metų naštoj pa
ilsusių pečių stiprus, sodrus, mo
numentalus savo nepalaužia-

eng 'amas prancūziškųjų post- mam vitalizme gyvenimas, kuris 
toks skirtingas nuo sąmyšio, toks 
nesirūpinąs egzistencialistiniais 
apmaudais. Tik tokiuose pasau
liuose didieji meistrai statė amži 
nas katedras.

impresionistų
mo.

nervingojo trapu-

Lietuvišką peisažą iškėlė į per- 
j matomumą, į vizijinį skaidrumą 
Žmuidzinavičius. Ir atėjęs į tą 
poieškių, atradimų ir nusivylimų 

į sūkurį Adomas Varnas atnešė 
! paletę ir teptuką su savais, sod
riais monumentalaus įtikinimo 

i dažais. Jo dangūs yra prisotinti
Tumo-Vaižganto šaržas I tirštų debesų. Jo medžiai turėtų

Sarkazmu kunkuliuoją šaržai
Tas pats pusvalandinis filmas 

nubloškia žiūrovą į kitą Adomo 
Varno kūrybos sferą, į jo šaržus. 
Jis sukūrė jų labai daug. Juose

Pasakojama, Odisėjas, prisisotinęs stebuklų,
Verkęs iš meilės, pamatęs įtaką 
Žalią ir kuklią. Menas yra toji įtaka 
Žalios amžinybės, ne stebuklų.

Taip pat jis, kaip nesibaigianti upė,
Kuri praeina ir palieka, ir yra tas pats
Nepastovus Heraklitas, kuris vis tas pats
Ir kitas, kaip kad nesibaigianti upė.

Išvertė P. Gaučys

J. L. Borges, argentiniečių poetas rašytojas ir kri
tikas, neseniai laimėjęs Europos tarptautinę literatūros 
premiją ir argentiniečių ultraizmo kūrėjas, savo kūry
boje pasižymi nepaprasta literatūrine kultūra ir ga
bumais. Andre Mourois J. L. B. vadina didžiuoju ra
šytoju, kuris rašė tik trumpas apybraižas ir noveles. 
Ir vis dėlto šito pakanka mums jį vadinti didžiu, nes 
jose pasireiškia jo nuostabus protas, labai didelis iš
radingumas ir aukštas, beveik matematinis stilius.

J L. B. laikomas urbanizmo poetu. Ligi 1930 m. 
jis beveik išimtinai rašė poeziją, trumpus nerimuotus 
eilėraščius, kuriuose dažniausiai apdainuodavo Buenos 
Aires ar ryškindavo amžinas meilės, mirties ir savęs 
pačio temas.

Aplamai, J. L. B. kūryboje mes randame kosimo 
politinės dvasios pilnybę ir pačiu nepaprasčiausiu bū
du visoje Vakarų literatūroje išsakytas moderniojo 
žmogaus laiko, erdvės ir begalybės kančias.

P. G.

daug karikatūrinio elemento, 
kunkuliuojančio kartais sarkaz
mo, iki šiol nepralenkto rankos 
pasitikėjimo linija, ir nesenstan
čio aktualumo. Savo satyra ir nu- 
smerkimu persunktose karikatū
rose prancūzų Daumier visą savo 
epochą paliko mums kaipo kreti
nus, sukčius, paleistuvius, veid
mainius... Ir koks humaniškas 
savo karikatūriniuose šaržuose iš
lieka Adomas Varnas. Juose yra 
aštri pašaipa asmeniui ir situa
cijai, bet nėra niekinančio smer-

Adomas Varnas

kimo. Sunku rasti, kodėl dailinin
kas bemaž ignoravo tą žanrą, ta
rytum būtų jį išsėmęs savo jau
nais metais?

Filme pagautas kūrybos 
vyksmas

Šiame filme yra scenų, kada 
žiūrovas gali įsižiūrėti į dailinin
ko ranką, jai ilsintis ant paletės 
su teptuku pirštuose, arba de
dant dažus ant drobės.

Be dramatizacijos, su enciklo
pediniu santūrumu, su pakanka
mu išsamumu šis filmas parodo 
mums Adomą Varną, didžiulį 
žmogų mūsų kultūros gyvenime 
ir istorijoje. Ar reikia juoktis, ar 
verkti, kad šis, ir gal būt kur esą 
užmarštyje panašūs filmai ne
naudojami mūsų mokyklose, 
skautų, ateitininkų, studijinių 
simpoziumų, etc.etc, susibūrimuo
se, stovyklose? Ar tai mažųjų ne
noras įleisti didžiuosius į savo su
sibūrimus?

• Jadvygos Čiurlionytės moks
linį darbą “Lietuvių liaudies me
lodikos bruožai” išleido “Vagos” 
leidykla Lietuvoje. Knygoje apta
riama lietuvių liaudies melodika 
nuo seniausių laikų iki I Pasau
linio karo; svarstomos lietuvių 
liaudies melodijų teorinės ir este
tinės problemos.
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Vincas Krėve savo laiškuose, 

1944-1954 m.
Vincas Maciūnas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Krėvės veikalą panagrinėjęs, vysk. Padolskis, pareiš
kė savo nuomonę, “kad katalikui jo kūrinys bus ne
priimtinas ir kad į katalikui neskaitytinų knygų sąra
šą gali būti įrašytas”.

Ir taip vysk. Padolskio rezencija sukėlė gana ak
tualią tada literatūrinę kontroversiją. Nestigo pasisa
kymų prieš jo straipsnį (pvz. B. Raila net parašė 
šiurkštokai pašaipų feljetoną apie “sąrašą knygorum 
uždraustorum” — Dirva, 1950, Nr. 34), betgi nema
žoje visuomenės dalyje, net ir tuose (o gal net, ypač 
tuose), kurie Krėvės veikalo nebuvo ir skaitę, sudarė 
apie jį nepalankią nuomonę. Ji jau ir anksčiau buvo 
reiškiama, kai paskiri Krėvės veikalo fragmentai pasi
rodydavo periodikoje. Anot vysk. Padolskio, “jau ir tuo
met, jie sukėlė nepasitenkinimo bangą apdairesnių ka
talikų tarpe”. Juto tai ir pats Krėvė: “... krapštausi 
seniai sumanytame veikale ‘Dangaus ir žemės sūnūs’ 
Gana daug nuveikiau, daug parašiau, nors irgi nesiti
kiu atspausdinti, ką esu parašęs ir paruošęs. Mėginau 
čia gabaliuką atspausdinti, patį nekalčiausią, bet susi
laukiau griežtos katalikų spaudos ne kritikos, bet ge
riau pasakius — protesto. Na, kitų dalykėlių iš to vei
kalo nedrįstu čia skelbti... Tiek to” (1948.7.18). To
dėl ir vienam redaktoriui rašė: “Šiandien dar negaliu 
sušelpti Jus savo raštais. Nesinori šiuo metu blašky
tis, kol nesu užbaigęs antrosios ‘Dangaus ir žemės sū
nūs’ veikalo dalies., Gi ištraukos iš tokio neaiškaus 
katalikybės atveju veikalo galėtų sudaryti Jums tam 
tikrų nepatogumų” (1948.11.). Panašiai rašė ir “Naujo
sios Aušros” redaktoriui: “Iš antrosios dalies galėčiau 
kai ką Jums pasiųsti, bet bijau, kad dėl to netektų Jums 
susilaukti nemalonumų. Gerai atsimenu, kaip smarkiai 
buvome išbarti katalikiškojo ‘Garso’ dėl vienos ištrau
kos, kuri buvo ‘N. Aušroje’ išspausdinta” (1949.3.3).

Ilgainiui buigi visa ta kontreversija neteko savo

aktualumo, ginčai aprimo ir net išnyko iš spaudos pus
lapių, o jaunesniosios kartos kritikas K. Keblys, po ke
liolikos metų “Drauge” (1965.1.2) palankiai panagri
nėjęs “Dangaus ir žemės sūnus”, rašė, kad tai “nėra 
biblinė biografija. Tai savitas, originalus literatūros kū
rinys. Tai veikalas apie Kristaus laikų žmones ir ap
linką; veikalas, kuris pretenduoja tik į literatūrinę tie
są. Prisiminus tai, nebūtų ko piktintis dėl Krėvės sa
varankiškumo. Tiesa, jis rašo labai įtikinančiai. Bet 
šiais pojoniniais laikais (Ly. po popiežiaus Jono 23-čio. 
— VM), kada visi esame raštingi, vargu ar yra pa
vojaus kam nors palaikyti Krėvę penktuoju evangelis
tu, arba ‘Dangaus ir žemės sūnus’ skaityti vienam kon
tekste su Vulgata.”

Veikalo Krėvė buvo suplanavęs tris dalis: “Norė
čiau dar šiais metais paruošti antrą ‘Dangaus ir že
mės sūnūs’ tomą. Nors antrą, nes nesitikiu, kad man 
pasiseks baigti ir trečią, kaip buvau sugalvojęs” (1949. 
11.2). 1950 m. jau buvo paruošęs du trečdalius antro
sios dalies: “Noriu dar šiais metais baigti antrąją ‘Dan
gaus ir žemės sūnūs’ dalį. Vienas trečdalis jau išbaig
tas ir perrašytas, nors spausdink šiandien, kitą treč
dalį dabar taisau, pertaisau ir vėl taisau ir perrašinė- 
ju mašinėle. Trečias trečdalis guli dar rankraštyje ir 
laukia savo eilės. Vasaros metu jokio darbo neturiu ir 
manau, atsilsėjęs, gerokai padirbėti, kad iki rudens už
baigčiau. Baisiai bijau karščio, kad man tik nesutruk
dytų oras darbo. Karšta, mano galva visai nustoja gal
vojusi, o rankos nenori irgi manęs klausyti. Gali pasi
rodyti, kad visai negerai padariau, vasaros kursuose dar
ko nepaėmęs. Pragyvensiu, ką esu sutaupęs, ir nieko 
gero neatliksiu. Karščiai vasarą būna pasiutiški, tvan
ku ir drėgna, kaip pirtyje, kada vanotis garų užduo
da” (1950.5.26). Dėl įvairių nepalankių sąlygų darbas 
taip užtruko, kad dar net ir 1953 m. tik tikėjosi, kad 
“gal šiais metais pasiseks išbaigti antrąją dalį” (1953. 
8.8). Baigti pavyko, ir po trejeto mėnesių galėjo jau

pranešti: “Esu jau paruošęs antrąją dalį” (1953.11.21). 
Trečiosios dalies parašyti nebespėjo, ir jos liko tik kai 
kurie fragmentai.

Krėvės “Dangaus ir žemės sūnų” pirmosios dalies 
pasirodymas buvo labai reikšmingas įvykis lietuvių lite
ratūroje, tad daugeliui buvo nemaloni staigmena ir 
nemažas nusivylimas, kai tas Krėvės veikalas negavo 
metinės Lietuvių rašytojų draugijos premijos. Ypač kad 
tai buvo lyg ir savaime siejama su ana kontroversija 
dėl Krėvės veikalo, kurio aukšta literatūrinė vertė bu
vo, tur būt, visuotinai pripažįstama. Nepasitenkinimo 
gaida nuskambėjo ne tik JAV lietuvių spaudoje, bet 
pasiekė net ir tolimąją Australiją, kur 1954 m. išleis
tame metraštyje “Atolas” A. Karazijienė savo straips
nyje “Į užtrenktas duris” rašė, kad “Krėvei tuo buvo 
padaryta dar viena didelė neteisybė” (20 psl.)

Ir pačiam Krėvei buvo tai neabejotinai skaudus 
išgyvenimas, kad jo keliasdešimt metų brandintas kū
rinys buvo lyg ir nustumtas šalin. Tiesa, Krėvė dėl 
to anaiptol nesiskundė (ne toks buvo jo būdas), bet 
jo tam tikras kartėlis ar net nusivylimas nebuvo ko
kia paslaptis tiems, kuriems tekdavo intymiau su juo 
pasišnekėti literatūriniais klausimais. Nesiskundė jis dėl 
to ir savo laiškuose, bent tuose, kuriuos teko iki šiol 
peržiūrtėti (per pustrečio šimto). Krėvė kartais net 
sąmoningai pabrėždavo savo abejingumą kritikai: “Per 
daug gyvenime esu patyręs gero ir blogo, kad mane 
galėtų jaudinti žmonių apie mane gera ar bloga nuo
monė” (1948.7.18). Kitą sykį rašė: “Aš neabejojau 
ir šiandie neabejoju, kad ji (t.y. naujoji knyga “Dan
gaus ir žemės sūnūs”. — V M) nepatiks, jos mintis 
bus iškraipyta, nors todėl, kad tai mano kūrinys. Bet 
aš į tai nekreipiu dėmesio, kaip kad niekuomet ne
kreipdavau” (1950.1.15).

Iš tikrųjų betgi jis gana jautriai reaguodavo į 
savo kūrybos nutylėjimą. Štai rašė “Aidų” redakto
riui/‘Apysaką ruošiu, bet blogiausia, kad ji auga ir 
beaugdama netenka apysakos ypatybių ir virsta grei
čiau reportažu, negu apysaka. Atrodo, kad bus apie 
30 mašinėle spausdintų puslapių ir savo turiniu (po
litiniu) gal Jums ir netiks. (Tai “Pagunda”, kuri Vin
co Baltaūsio slapyvardžiu buvo išspausdinta “Naujieno
se”, 1950, Nr. 184-200. — VM). Be to, manau, kad 
ir mano vardas gal ne visai tinka Jūsų žurnalo pus
lapiams, ypač po to, kai pasirodė “Dangaus ir žemės 
sūnūs”. Iš straipsnio, tilpusio trečiame sąsiuvinyje apie 
literatūros reikšmę (tai J. Griniaus straipsnis “Meno 
reikšmė tautai” —Aidai, 1950, Nr. 3. — .VAI). Beje,

aname straipsnyje buvo rašyta: “Juk šiandieną Valan
čiaus, M.K. Čiurlionio, Maironio, Šatrijos Raganos, Pu
tino, B. Sruogos, F. Kiršos, B. Brazdžionio ir J. 
Aisčio kūrinius mėgsta ir brangina įvairių profesijų 
ir partijų lietuviai”.

Tokie Krėvės pavardės nutylėjimai, kokie reti jie 
bebūtų, buvę, o taip pat ir premijos nepaskyrimas, 
galėjo sugestijuoti Krėvei mintį, kad jis pamirštamas, 
kad juo nesidomima. Tokia jo nuotaika atsispindi ir 
šiame atsakyme redaktoriui: “Širdingai ačiū už pakvie
timą dalyvauti savo raštais “Draugo” kultūriniame 
priede. Labai norėčiau pasinaudoti Jūsų maloniu pa
siūlymu, tik, deja, nieko tinkamo laikraščiui netu
riu. Gal ir gerai, kad neturiu, nepatogu būtų vargin
ti skaitytoją savo nuobodžiais pasakojimais. Esu atsi
likęs nuo šių dienų literatūrinės mados. Tamistos pa
reiškimas, kad Jūsų skaitytojai pageidauja mano raš
tų, yra tik Jūsų man malonaus mandagumo pareiš
kimas” (1952.9.16). Panaši nuotaika iškyla ir beveik 
prieš metus rašytame laiške: “Dirbu, nors labai lėtai 
ir savo asmeninį darbą literatūros srityje, nors to, ką 
dabar dirbu, spausdinti Amerikoje neketinu. Jaučiuosi 
neblogai, esu Volterio padėtyje. Noriu ramiai gyventi, 
nieko nesirūpindamas, tuo labiau galiu ramiai jaustis, 
kad manim niekas nesidomi. Ir man tai leidžia sąžinė 
irgi mažai domėtis” (1951.12.26).

Tai buvo vienpusiškai perdėta ir netikslu, netgi 
aiškiai netikslu, nes nestigo nuoširdžių Krėvės talen
to gerbėjų, kurie brangino Krėvės kūrybą, o taip pat 
ir jo naująjį veikalą aukštai vertino. Jau buvo cituo
ta jo laiško ištrauka, kur pats Krėvė minėjo labai 
palankią jo veikalo recenziją “Aiduose”. Taip pat pa
lankiai veikalą panagrinėjo “Nemuno” žurnale (Nr. 6, 
1951) G.I. Židonytė: “Su ‘Dangaus ir žemės sūnumis’ 
Krėvė išeina į tarptautinę literatūrą, paliesdamas jau 
nebe lietuvių tautos išgyvenimus, o tarptautiniu ta
pusį įvykį. (...) Bendroje išvadoje — veikalas didžiai 
vertingas. Jame įtikinančiai atkurta krikščionybės išva
karių epocha, vaizdžiai perteikti to meto žydų tau
toje vyravę papročiai bei tradicijos, vykusiai panaudo
jant aprašomajam laikotarpiui būdingą kalbą, išryš
kinta gėrio ir blogio idėja — visa tai išreiškiant Krė
vės skaitytojams gerai pažįstamu nuotaikingu stilium, 
kurio pagrinde glūdi paprastumas, nuoširdumas, jaut
rumas”.

(Bus daugiau)
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Šimtmetis nuo Tumo-Vaižganto 
gimimo
JONAS MIŠKINIS

Juozas Tumas-Vaižgantas pa-| 
šaulį išvydo 1869 m. rugsėjo m. 
8 d; Maleišių kaime, Svėdasų val
sčiuje, Rokiškio apskrityje. Liki- Į 
mas jam lėmė būti kunigu. Ta-1 
čiau šalia apaštalavimo buvo žy
mus rašytojas, visuomenininkas, 
šakotas kultūrininkas ir tautinio 
atgimimo žadintojas. Mirė 1933. 
IV.23 Kaune.

Kai Vaižgantas-Tumas atėjo į 
pasaulį, Lietuvoje buvo sunkūs 
metai — spauda uždrausta, vi
sur siautėjo Muravjovo — koriko 
kazokų baudžiamieji būriai...
Gyvenime Vaižgantą labiausiai 

skyrė iš kitų tarpo nepaprasta 
kultūra ir gilus jo žmoniškumas. 
Jis savo gyvenime patyrė daug 
vargo ir dar daugiau kitų žmo
nių vargo matęs, netapo tačiau 
vargo vergu, bet ryžtingu, aktin
gu ir nenuilstamu kovotoju su vi
sokiomis negerovėmis. Gerą dary
ti — buvo Vaižganto vyraująs 
pažymys. Vaižgantas tuo garsė
jo visur, kur tik ilgiau pagyven
davo. Geradarystė buvo įgimta 
Vaižgantui. Pasitikėdamas žmo
gumi, jis skelbė visuotinos san
taikos šūkį. Jo tauri siela nega
lėjo sutikti su tuo, kad žmogus 
žmogui būtų pikčiausias priešas, 
žudikas. Ir ne tik žmogui, bet ir 
gyvuliui- Labai būdingai čia pa
sirodo Vaižgantas su kanarėle. 
Jam gaila to Dievo padaro, ku
riam laisvė atimta, įbrukus ją į 
narvelį:

Ir tariau aš: ne, tai ne saulės 
himnas, tai nei buržujams kerš
tas — tai ašarų giesmė, lakrima- 
cija, trenai, kad negali paskridė- 
ti į tą garbinamąjį šviesuolį — 
saulę, į kurią įsižiūrėjus, ji nebe

tenka nuovokos, nebepasivaldo. 
Nes... nes man pačiam stovėjo a- 
šara gale gerklės. Ir čia Vaižgan
tas pajunta didelę skriaudą daro
mą kanarėlei, ir nusprendžia ją 
išlaisvinti.

“Ir sugriebiau aš narvelį, ir nu- 
drėskiau aš jos dureles ir, štiš, 
geltonoji, laukan pro langą. Pa
siek sau pačią saulę, giedok jai 
kokį tik sau nori himną, bet tik 
aš negirdėčiau tavo giesmių pa
mokslų...”

Artimo meilės skleidėjas

Vaižgantui, kaip rašytojui, rū
pėjo, kad visi žmonės būtų dori, 
kad joks piktas darbas netrukdy
tų jų sąžinės ir kitų ramybės. Ta 
prasme jis buvo kunigas, idealis
tas, kuriam rūpėjo žmogaus išga
nymas dar šiame pasaulyje.

Ieškojimas kelio į laimę per 
gerus darbus Ir tos laimės atra
dimas — tai kilniausias krikščio
niškumo pažymys.

Išganymą Vaižgantas matė gi 
darbe. Darbas jam buvo žmoniš
kumo priemonė, vairas, nuvairuo 
jąs žmogų į tikrąjį jo pašaukimą. 
Ir todėl tokiu gyvu pavyzdžiu 
švietė Vaižgantas darbininkas: 
švietė palikdamas ‘gražų darbo 
paminklą po savo mirties.

Kad Vaižgantas-Tumas iš tik
ro buvo artimo meilės ne vien 
skeidėjas, bet ir įgyvendintojas, 
rodo jo testamentas, kuriame, be 
kitko, sako:

“Aš niekam nesu skalnus, o 
man daug kas. Duodamas kvi
tų neimdavau net didfesnei su
mai. Jei skolininkai garbingi, pa
tys tegu atneša Vaižganto na
mams”.

TAUTOS ISTORIJOS PABIROSvoslaisvėspaskolos (LLP) įplau'
kos sudarė 18 proc. visų tuo me
tu buvusių valstybės pajamų ir 
90 proc. gautų tais metais pas
kolų. Žymią rolę LLP vaidino ir 
1921 m., ką teks patirti iš kito 
skyrelio aprašymo.

Išeiviai padėjo Lietuvai ekonomiškai atsikurti
(Tęsinys iš 1968 metų spalio mėn. 12 d.)

Pradėjus Lietuvos atstatymo 
darbą po pirmo pasaulinio karo, 
visko jai trūko. Reikėjo dairytis, 
kur gauti paskolos. JAV lietuviai 
nuolat ir įvairiausiais būdais tuo 
reikalu rūpinosi.

a. Lietuvos Laisvės paskola. — 
Norėdami sutelkti Lietuvai pini
gų, Amerikos lietuviai jau 1919 
m. buvo iškėlę sumanymą išleisti 
Lietuvos paskolos lakštus. O be
sirengiant atvykti iš Lietuvos fi
nansinei misijai, šio krašto lietu
viai pradėjo rūpintis Lietuvai pa
skolos suorganizavimu. Šiam rei
kalui nuspręsti (1919.11.4) New 
Yorke sušaukė organizacijų ir 
veikėjų suvažiavimą ir (11.5) —- 
tarybų posėdį Pittsburghe, Pa. 
Suvažiavimui nutarus ir tary
boms pritarus, ryžtasi sutelkti 
Lietuvai 4 milijonų dolerių pas
kolą. Kai atvyko (1919.12.18) 
į JAV Lietuvos finansinė misi
ja, susidedanti iš J. Vileišio, ma
joro P. Žadeikio ir kun. J. Ži
baus (iš vietos paskirtas), rado 
jos veiklai jau paruoštas sąlygas.

Vaižgantas kol buvo gyvas, tur
tų nekrovė, daugeliui padėjo, vie
niems atsidūrusiems skurde, ki
tiems mokslus einant. Jis norėjo, 
kad jam mirus, tas centas tarnau
tų visuomenėje.

Karštai mylėjo Lietuvą

— Aš myliu Lietuvą, nes tai 
mano tėvynė, mano gyvybė, ma
no džiaugsmas ir pasididžiavimas. 
Gerbiu jos vardą, kurį smaugė
jai braukė iš žėmlapių, iš šneka
mosios kalbos, iš valstybinių do
kumentų. Gerbiu jos — Vytį, ku
rį išvydę, kilo prieš mane, kaip 
prieš insurgetą, visos pragaro, tik
riau — žandarų galybės. Nesik
lausiau, ar kas man leis mylėti 
tėvynę ir laikytis ją savo širdy
je, kol ji buvo tokia mažytė, ne- 
vaizdi, išplėštomis teisėmis ir 
turtu nabagė. Tada niekas nepa
vydėjo man tos mano mylimiau
sios, niekas su manim dėl jos ne
sivaržė, nes tai buvo — nabagė. 
Niekas man neprikišo, kam aš 
savo pagarbą rodau jos ženklui 
— Vyčiui, kol tą ženklą sagsčiau- 
si į rankoves ar kaklaraiščius. My 
liu Lietuvą ir gerbiu ją ne už 
vieną tuščią vardą ir ne už skai
sčias jos istorijos tradicijas, iš ku
riųaŠ sėmiausi teisės ir pagailė
siu,o mylėti; ne už tai tik, kad ji 
šay.o malonumu tiek rašytojų į- 
kvėpė eilėmis ir ne eilėmis apgie- 
diųn jos garbę, jos gerumus. O, 
ne. Aš ne imperijų srities gy
ventojas, aš ne svajotojas: mano 
Širdis ne medžiaga, skiriama su
degti savo pačios ugnyje, savo pa
čios pajėgomis sukurtoje. Aš esu 
gyva esybė, visiškai reali, kūnu 
užimu pasauly tam tikrą vietą, 
ir tos vietos man reikia nemaža, 

' kai pasiduodu šen ir ten, kur pa- 
ivaro mane neramioji dvasia. Esu 
I laisvės reikalingas. Laisvė, tai sie
la, kuri gaivina mano tėvynę. Nė 
ra laisvės — nėra nei tėvynės, 
nėra tėvynės — nebus nei laisvės. 
Mylėdamas Lietuvą — myliu lais 
Vę, kurią tegali man laiduoti ne
priklausoma šalis, mano Tėvy
nė. Ir mano tėvynė reali, turi sa-

Misija apsistojo New Yorke, 
kur buvo sudarytas specialus ko
mitetas. Gelbstint JAV lietuvių 
organizacijoms ir paskiriems vei
kėjams, Lietuvos finansinė misi
ja paskolos realizavimą pradėjo 
dar tų pačių metų gale. Suorga
nizavo 184 vietovių komitetus. 
Išvystė didelę propagandą, ragi
nančią pirkti Lietuvos laisvės pa
skolos lakštus, trumpai vadina
mus — bonais. Galima buvo 
juos pirkti grynais pinigais arba 
JAV valdžios bonais. Per trejetą 
metų (iki 1923.IV.25) iš viso par
duota lakštų už 1,848,150 do- 
ler. nominalinės vertės. Iškaičius 
gautus procentus už surinktų pi
nigų laikymą bankuose ir kitas 
pajamas, ši akcija davė 1,864,682 
dol. sumą. Atskaičius lakštų 
spausdinimo ir platinimo išlai
das, Lietuvos vyriausybė gavo vi
so 1,729,127 dol. Daugiausia lak
štų parduota Chicagoje — už 
401,500 dol.

Kritiškais laisvės kovų (1920) 
metais Lietuvos biudžete Lietu-

LLP pasisekimą turėjo ne dėl 
gerų procentų pažado (5 proc.) 
ar kitų pažadų, bet bonai pirkta, 
darant didelę auką Lietuvos lais
vei paremti. 1933 m. JAV v-bė 
dolerio vertę sąmoningai suma
žino, o 1934.1.31 užfiksavo suma
žinimą 41 proc., tad Lietuvai mo
kėjimą procentų ir pačių lakštų 
išpirkimą žymiai palengvino (vie
toj 10 litų reikėjo mokėti tik 5,9 
už 1 doletį).

Finansinės misijos veikla Lie
tuvai buvo naudinga dar ir ki
tomis pinigų sumomis, per ją Lie
tuvą pasiekusiomis. Misija, baig
dama savo darbą (ją pakeitė at
stovybė) 1921.1.12 New Yorke į- 
vukusiam LLP stočių (vietovių 
komitetų) suvažiavime padarė 
pranešimą apie veiklos rezultatus. 
Pasirodė, kad jau tuo metu, be 
paskolos (kurios buvo surinkta 
1,610,035.45 dol.), dar sutelkta: 
šauliams — 8000.00 dol.; Lietu-

Kan. Juozas Tumas - Vaižgantas

vo vietą pasaulyje, iš kurios jos i raštų vidury pastatė Lietuvą ty 
niekas neturi teisės išstumti. Ga S raštų vidury pastatė Lietuvą tė- 
li ją smaugti priešai, tik visiškai I vynę. Lietuva jam buvo švento- 
uzsmaugti negali, kol nebus vi- j vė, be kurios neįmonamas gyve- 
sai tautai nukapotos galvos. Liginimas geram lietuviui. Visa. gam
tik atsigniauš smaugėjo rankos,1 ta su savo miškais, ežerais, upė- tuvybė ne tik pareigos, bet ir gar- 
tauta žiobtelės gimtojo kvapo ir1 mis, kalnais, kvepenčiomis pie-
sušuks: tebesu gyva!—

Tai, va, kaip Vaižganatas karš
tai mylėjo Lietuvą ir visą tautą. 

Gimtasis kraštas mieliausias

Nenuostabu, kad Tumas Vaiž
gantas tapo didžiu rašytoju, pa
traukusiu mus savo raštais. Mylė

vomis ir neišmatuojamais javų 
laukais buvo rašytojui tikroji mo
tina, užtarėja, ramintoja.

Šveicarijoje, Norvegijoje ir dar 
kitur aukšti pliki uoliniai kalnai 
savo viršūnėmis dangų siekia. 
Aukštyn žiūrint, galva sukasi! 
Jų suvirtimas jūrių ar ežerų pa- 

damas jis kraštą ir žmones, savo Į krantėmis sukrečia žmogų baime,

vos Gynimo komitetui — 55,000 
dol.; Raudonajam kryžiui — 
13,974.61 dol.; našlaičiams — 
901.75 dol. Viso aukų surinkta— 
159,207.72. O tuo pačiu laiku mi
sija žmonėms pinigų persiuntė 
501,027.42. Dar aiškiau šnekant, 
reikia pasakyti, fięr misiją Lietu
vos reikalams JAV lietuviai su
dėjo 2,270,270.59 dol.

b. Kitos paskolos. — 1918 m. 
gruodžio mėn. pradžioje Lietu
vos vyriausybė gavo iš “Darlehn- 
kasse’s” paskolos 10,000,000.00 
markių. Anais laikais buvo tai 
lygu 1,250.000.00 dol. Bet tos su
mos neužteko. Reikėjo gauti di
desnę sumą. Ir todėl to paties 
mėnesio gale Lietuvos gyriausy- 
bė pasirašė su ta pačia Vokieti
jos įstaiga sutartį, pagal kurią 
Lietuva gavo 100,000,000.00 
markių paskolos, lygią 12,500,000 
dol. Vokiečiai turėjo Lietuvoje į- 
sirengę įmonių ir kitokio turto 
už 100,000.00 dol., kurio negalė
jo išsivežti į Vokietiją, karui pa
sibaigus. Kai Lietuva pateikė Vo
kietijai bilijoninį vokiečių pada
rytų nuostolių sąskaitą, tai ne
reikėjo nei paskolų grąžinti, nei 
už paliktą turtą sumokėti.

1919.VII.7 buvo užtraukta pir
moji “vidaus paskola” 3,000.00 
markių (lygi 3750.00 dol), ku
rią Lietuvos vyriausybei išpirko 
Lietuvos Taryba. Iki 1921 m. pa
baigos dviem vidaus paskolom 
buvo užtraukti dar 200,000,000 
markiu.

Po ilgų JAV lietuvių prašymų 
Relief Administration 1919 m. 
davė Lietuvai 1,000,000.00 dol. 
vertės pašalpą. Po kelių mėnesių 
JAV davė Lietuvai 300,000.00 
dol. pašalpos (o Lenkijai — net 
57,000,00 dol., tad lietuviai bu
vo nepatenkinti Hooverio linki
mu lenkų pusėn.)

1919 m. pabaigoje buvo gauta 
200,000.00 svarų (apie 1,000,000 
dol.) paskola iš Anglijos.

1924 m. pradžioje atvyko į 
JAV kan. K. Olšauskis ir inž. 
Paūliukonis pardavinėt akcijų ir 
gauti paskolos elektros bendrovei 
“Galybė”. Jie pardavė akcijų už 
50,000 dol. ir po trumpo laiko ga 

' vo iš amerikiečių paskolos 600,- 
' 000.00 dol.

Lietuvos atstovas (1924.9.22) 
pasirašė su JAV sutartį, pripažin
damas, kad Lietuva šiam kraš
tui skolinga 6,986,625.08 dol. ir 
kad tą skolą išmokės per 62 me
tus. Ir kitų metų pabaigoje (1925. 
12.15) Lietuva įmokėjo JAV

pro-

nuošimčių už skolą 45,678.38 do
lerius.'

Lietuvai reikėjo dar didesnės 
paskolos. Ir jos džiaugsmui, dr. 
Vinikui pasidarbavus, 1925 m. 
Lietuva gavo iš JAV paskolos iki 
12,000,000,00 dol.

Už paskolas Lietuva 1919- 
1932 m. turėjusi sumokėti 
centų 2,209,080.00 dol.

St. Lozoraičio tvirtinimu: “Nuo 
1913 metų ligi sovietų įsiverži
mo į Lietuvą 1940 metais Lie
tuva buvo paėmusi iš užsienio 
tiktai apie 18 milijonų dolerių 
paskolų...” Sudėjus sumas, gau
tas iš JAV, paaiškėja kieno rū
pesčiu jos gautos ir kam priklau
so nuopelnai.

Besikuriančiai Lietuvos vals
tybei paskolos suvaidino didelį 
vaidmenį. 1918-1919 m. paskolos 
sudarė 64,4 proc. visų valstybės 
pajamų; 1920 m. — 20,3 proc., 
1921 m. — 14,6 proc.

Vincentas Liulevičius 
(Bus daucriaiii Tautinis ir politinis Vaižgan- lyn,
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lyg ii PaR nužemina, nusmelkia. 
Puiku ten, iškilminga, bet ir būk- 
štu. Tik Lietuvoje tėra ramu. Čia
— pažiūrėti, Lietuvoje — gyven
ti. Ramumą, graudžios poezijos 
sparnais plasnojantį, tik Lietuvo
je terasi,

Miela, malonu Vaižgantui y- 
ra Lietuvoje ne tik dėl to, kad 
įvairu: dar ir dėl to, kad įdomu, 
slėpinga. Visa jos gamta, tai vie
nas ištisas geriausias senovės do 
kumentas: tik mokėk jo raides 
skaityti, — rašo Tumas-Vaižgan
tas.

Tačiau gamta tik įkvėpėja di
desniems darbams. Patys darbai, 
glūdi lietuvių tautos pašaukime
— išlaikyti savo tėvynę savai
mingą, ugdyti jos kultūrą. Kul
tūros darbas Vaižgantui buvo jo 
didysis uždavinys, į kurį jis trauk- 
kė ir kitus lietuvius. Pagrindinį 
savo kūrinį “Pragiedrulius” pa
vadino Vaižgantas vaizdais kovos 
dėl kultūros.
Būdamas judrus, užsidegęs, grei

tas Vaižgantas ir savo kalbą pa
darė tokią — ji tarsi verdanti, 
sprogstanti medžiaga, sprogdi
nanti lietuvių abejingumą. Jojo 
kalboje ir stiliuje apstu įvairių 
varsų, šviesos ir nuotaikos, gausu 
žodyno su smulkiausiais jo niu
ansais.

Lietuviškumas lė«

Vaižganto asmępybės branduo 
lys — jo lietuviškumas. Jam Be

bės dalykas. Vaižgantui lietuvy
bė — visų darbų akstinas, nuo
taikos kėlėja, vienybės šaltinis. 
Lietuvybės siekimų simboliu jis 
pasidarė Vilnių. Girdi, kas išsi
žada Vilniaus, išsižada lietuvy
bės. Kas dėl Vilniaus suabe- 
joia, tas įžeidžia, didžių savo 
prabočių atminimą, tas nevykdo 
jų didžio testamento.

“Lietuvą ir lietuvius mylėjau, 
bet sentimentus jiems iškalbėjau 
savo raštuose — prašom pasis
kaityti, ir bus vis tiek ar vis te
busiu ar nebūsiu.”
Aplamai, Vaižganto raštai nuo 

pradžios ligi galo persunkti tyros 
ir kilnios tėvynės meilės. Mylė
damas kraštą ir žmones, jis savo 
raštų centre statė Lietuvą ir jos 
gamtą.

Reiškėsi ir politikoje
Klausymas savo lietuviškosios 

sąžinės, aktyviai kartais reiškėsi 
ir politikoje, nors ir nebūdamas 
politiku. Dalyvavo seimuose, su
važiavimuose, konfrencijose. Žo
džiu, visur, kur tik buvo svars
tomi aktualūs Lietuvos reikalai. 
Vilniaus Didysis seimas, Rusijos 
Lietuvių seimas, Stockholmo Lie
tuvių konferencija, Tautos tary
ba Rusijoje ir visa eilė kitų žy
mių politinių institucijų, dirbu
sių Letuvos išlaisvinimo darbą, 
savo narių tarpe nuolat turėjo ir 
neišsemiamos energijos entuzias
tą kanauninka Vaižeanta.

to veikimas buvo keleriopas. 
Daug svėrė jo dalyvavimas lietu
viškoje spaudoje, pradedant drau
dimo laikais, baigiant pirmaisiais 
L.ietuvos nepriklausomybės me
tais. Jis, dar būdamas klieriku, 
tapo slaptos spaudos uoliu platin
toju, o nuo 1897-1902 m. Vaiž
gantas redagvo “Tėvynės Sargą”, 
kuris buvo spausdinamas Prūsuo
se, Vokietijoje.

Kas šitaip visur dirba, tam nė
ra priežasties nei laiko liūdėti, 
tas visuomet linksmas. Tai bu
vo Tumo-Vėižganto kelrodis, di
di išmintis, glūdėjusi visuose jo 
gyvenime žingsniuose. Sidabri
nis Vaižganto juokas ir kitus už
krėsdavo ta gaivia nuotaika, tuo 
nepaprastu dvasios pakilimu, ka
da darbas ir kūryba veržiasi į sa
vo realizavimbsi viršūnes.

KRON IKA
• Dr. Jonas Valaitis vykdo ty

rimus ieškodamas sėkmingiausių 
būdų susekti vėžį. Jo tyrimus į- 
vertindama tam reikalui JAV ko
vai su vėžio liga draugija pasky
rė 22,650 dol. Dr. Valaitis tyri
mus praveda su 4,078 žmonėmis, 
kurie savu nori įsijungė į šį mok
slinį uždavinį, duodami sekti jų 
sveikatos stovį. Be kitų dalykų, 
dr- Valaitis, padedamas labora
torijos technikų štabo, tiria rū
kančiųjų seiles, ieškodamas jose 
vėžio ląstelių. Iš 2,650 rūkorių 
buvo atrasta net 135, taigi 4,8 
procento, turinčių nenormalias 
ląsteles seilėse, tuo gi tarpu tarp 
nerūkančių tokių nenormalių ląs
telių surasta .9 procento tikrintų 
žmonių, taigi tas nesudaro nei 
vieno procento. Panaudodamas 
šį ir kitus tyrimų būdus, dr. Va
laitis yra susekęs vėžio ligos žen
klus ir tokiuose žmonėse, kurių 
rentgeno nuotraukos nerodė jo
kių žymių. Padarius operacijas, 
tie žmonės jaučiasi gerai.

Nenormalių ląstelių atradimas 
tikrai rodo linkimą į vėžį, bet dar 
nebūtinai, kad ta liga jau būtų 
tame asmeny išsivysčiusi. Kaip 
aukščiau minėti duomenys rodo, 
rūkantieji apie penkis kartus dau
giau turi galimybės susirgti plau
čių vėžiu. Dr. J. Valaitis yra vy
riausias patologas Liuteronų li
goninėje Park Ridge.

• Latvių akademinių korpo
racijų sąjungos Mokslų komitetas 
išspausdino dalį santraukų pas
kaitų, kurios buvo laikytos Bal
tijos kraštų mokslininkų suvažia
vime Maryland universitete pra
eitų metų lapkr. 28-gruodžio 1 d. 
Iš lietuvių čia telpa santraukos 
paskaitų kun. V.Bagdanavičiaus, 
kun. K. Pugevičiaus, kun. J.Prun- 
skio, prof. R. Šilbajorio, G. Pro- 
eutos. Leidinio latviškas pavadi
nimas “Sadarbiba Baltijas Prob
lemų Petijumos”, 52 psl., gau
namas kreipiantis adresu: The 
First Conference on Baltic Stu- 
dies, 471 Ray Ridge Avė., Bropk-

N.Y. 11220. Kaina 1.50 dol.

Po I-jo Pasaulinio karo grjžo j Lietuvą iš Rusijos ir daugelis našlaičių. Paveiksle matome vieną gTupę naš
laičių, kurie gavo pastogę Lietuvių moterų globos komiteto prieglaudoje.
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Nauji pažangos polėkiai 
religijoje
Prof. Kuengas apie ryžtingąjį Bažnyčios posūkį

JUOZAS PRUNSKIS

Pokario laikais tarp naujų į- 
žvalgių mintytojų iškilo šveica
ras prof. Hans Kueng. Modernus 
ir pažangus, gyvumu pulsuojan
čio stiliaus rašytojas, jis turi pla
čias skaitytojų minias įvairiose 
tautose. Tuebingeno universiteto 
profesorius, jis, nors katalikų te
ologas, šiemet pakviestas dėstyti 
ir protestantų teologijos fakulte
te Bazelio universitete, vieton to
kios garsenybės kaip pereitų met 
tų pabaigoje mirusis pirmaująs 
protestantų teologas Kari Barth. 
Ar nebus tik pirmas atsitikimas, 
kad protestantai savo teologijos 
mokyklon dėstytoju pasikviestų 
katalikų kunigą?

Naujas jo veikalas

Neseniai Amerikoje iš spaudos 
išėjo naujas H. Kuengo veika
las: “Truthfulness: the Future of 
the Church” (išleido Sheed and 
Ward, New Yorke 1968 m. 185 
psl., $4.50). Čia Kuengas džiau
giasi atėjusia nauja era Bažny
čioje. “Mes ne tik dalyvaujame 
pabaigoje tridentiškojo laikotar
pio, bet taip pat ir pabaigoje baž
nytinio viduramžiškumo, kiek jis 
reiškėsi scholastiškumu, legaliz 
iru, hierarchiškumu, centraliz
mu, tradicionalizmu, ekskliuziviz 
mu, prietaringumu...”, rašo jis.

Tas naujas laikotarpis atneša 
ir naują uždavinį religiniams 
mintytojams: “Būtų blogai, jei
gu teologai vėl galėtų būti pakai 
tinami, kad jie neišskaitė laiko 
ženklų ar mąstė tik savo kabine
tų privatiškume tai, kas turi bu
ri skelbiama nuo namų stogų.”

Nepasilikti apkvaišusiais 
senienose

Jis perspėja tuos sustingusius 
konservatyviuosius, kurie links
ta pasilikti “sterilizuoti nuo žmo 
nių istorijos gemalų, kad tik galė
tų ir toliau netrukdomi patogiai 
pasilikti apkvaišusiais senieno
se.”

Kaip matome, Kuengas šiame 
veikale išeina su drąsiomis min
timis. Jos visų pirma buvo reikš
tos II Vatikano suvažiavimo pa
baigoje paskaitose vyskupams ir 
teologams, vėliau keltos paskaito 
se Berkeley, Stanford ir daugybė
je kitų Amerikos ir Europos uni
versitetų, kur Kuengas buvo 
kviečiamas, o netgi ir jam kal
bant protestantų Union semina
rijoje New Yorke. Taigi — me
džiaga gerokai autoriaus per
svarstyta.

Kuengas visų pirma užakcen
tuoja nuoširdumo, atvirumo, tie 
sumo reikalą, prabildamas net 
tokiu paradoksišku sakiniu: “Da
bar žmonės yra linkę atleisti be
veik. bet kokią nuodėmę, jeigu ji 
yra papildyta iš nuoširdaus įsiti
kinimo”. Dėl to net kai kurie 
drįsta skelbti, jog dabarties jau
nimas yra geresnis: ne dėl to, 
kad jie darytų mažiau klaidų, 
bet todėl, kad jie yra nuoširdes
ni. Priimant Kuengo skatinimą 
į nuoširdumą, suprantama, tų 
posakių negalima priimti kaip 
klaidų pateisinimą.

Pažangos polėkiai Bažnyčioje

Prof. Kuengas džiaugiasi stip
riais pažangos polėkiais Bažny
čioje: ji rimtai vertina psicholo
gijos, sociologijos ir filosofijos 
naujus atradimus ir dažnai jais 
pasinaudoja; ji instinktyviai at
meta tai, kas kliudo pilnai reikš
tis tiesai: inkviziciją, cenzūrą, 
nuomonių ar įsitikinimų primeti
mą prievartos keliu.

Iškeldamas ankstybesnius toje 
srityje net ir Bažnyčios žmonių 
suklupimus, jis išryškina, kodėl 
tai įvyko: Bažnyčia ilgus laikus 
pergyveno savotišką idėjinio ap
gulimo padėtį. Priešo atakų me
tu neįmanoma atverti nei tvir
tovės lango — atakuotojas gali

įžvelgti silpnybes, pamatyti, ku
ria kryptimi ataka bus sėkminges 
nė; vienintelė galimybė beliko— 
bekompromisinis gynimas, už
barikadavus duris ir langus, iš
ryškinant stipriuosius punktus, 
pridengiant silpnesnius...

Kristus didysis protestas

Prof. Kuengas atkreipia dėme 
sį, kad nuoširdus teisingumas 
išplaukia iš paties Kristaus 
mokslo ir pavyzdžio. Juk Kristus 
tai buvo Dievybės protestas 
prieš žmogaus nenuoširdumą ir 
negarbingumą, prieš vergiją įsta
tyminei raidei, nusigręžiant nuo 
Dievo ir žmogaus meilės, protes
tas prieš tuščią ritualizmą, ap
lenkiant išgyvenimą širdyje, pro 
testas prieš išorinį taikymąsi, ne- 
bepaisant tiek nuoširdumo ir tei
singumo

Dėl to Kuengas skatina pada
ryti naują perkainojimą mūsų do 
rybių sampratos, visiškai atsisa
kant bedvasio legalizmo, kuris ve 
da į ištisų instituteijų gedimą, 
atmenant, kad tik dvasingas, at
sakingas dinamizmas palaiko gy 
vybę. Skatina ryžtingai ir ener
gingai imtis reikiamų reformų, 
nugalėjus baimę sulaužyti ideolo 
ginį fanatizmą ir atgrasų siauru
mą, atmesti suakmenėjimą, gi 
tai, anot Kuengo, reiškia: diskusi 
jos vieton smerkimo, supratimas 
vieton inkvizicinių tendenci
jų, komunikacija (bendravimas) 
vieton ekskomunikos (atmetimo, 
išskyrimo), protinė ekspansija, 
vieton minties bergždumo. Tai 
reiškia dialogas vieton diktavi
mo, kritika vieton cenzūros, drą
sumas vieton slėpimo, pasitikėji
mas tiesos pergale, vieton rody
mo į žmones kaip eretikus.

Radikali nuotaikų reforma

Toliau vystydamas savo šį 
mintijimą, prof. Kuengas skel
bia: “Taigi, absoliutinė, autori- 
tatyvinė ir dažnai totalitarinė sis 
tema turi užleisti vietą tikrai 
tvarkai laisvėje, hierarchinė ga
lybė — turi būti pakeista nuo
širdžiu tarnavimu Bažnyčiai, 
klerikališkas despotizmas turi bū 
ti perkeistas į dvasinį vadovavi
mą, siaurumas turi užleisti vietą 
atvirumui visai realybei, nepasi
tikėjimas turi užleisti vietą gar
bingam bendradarbiavimui ir 
branginamam priklausomumui 
nuo krikščioniško subrendimo”.

{žvelgiant plačiuosius pasaulio 
horizontus

Šitaip prof. Kuengas skatina į- 
žvelgti plačiuosius pasaulio hori
zontus, gėrėtis rizika ir sąmonin 
ga atsakomybe, nevengti pasita
rimų ir diskusijų, įtraukti pačius 
žmones į sprendimų darymo pro
cesą, viską spręsti Evangelijos tie
sų ir laiko reikalavimų šviesoje, 
parodyti drąsią, veiksmingą ener 
giją radikalaus atsinaujinimo 
tarnyboje.

“Tegu kiekvienas, kuris nori, 
kad Bažnyčia gyventų, kaip gy
va Dievo bendruomenė, nori kad 
ji keistųsi. Tik besikeisdama, ji 
išliks tuo, kuo ji yra. Tik svei
kas keitimasis išlieka... Tada 
kiekvienam bus lengviau išlikti 
nuoširdžiu krikščionimi... Kiek
vienas, kuris nori, kad Bažnyčia 
mirtų ir pasidarytų Dievo kars
tu, turi norėti, kad ji nesikeistų... 
Tik atsinaujindama ji išliks. Ji 
neturi būti užkonservuota tokia 
religine bendruomene, kuri ne 
jos nariams atrodytų svetima, ne
prieinama, ekskliuzyvistinė, o ji 
turi būti be prietarų, plačiai atvi
ra, gyvai judri, svetinga bendruo 
menė... Ne kokia persunkta par
tiniu monopoliu, ne kokia uni
formuota armija, monolitinis 
blokas, ne religinė -absoliu
tinė Romos imperija, o kelianti 
visų iniciatyvą, mokanti veikti ir_

Hans Kueng

mažomis grupėmis, sugebanti 
eksperimentuoti be viską persun 
kiančios oficialios kontrolės, be
sireiškianti įvairiose ' gyvenimo 
sferose, tėviškai jungianti visus 
žmones, tolerantiška, kilnia
širdiška, daugiau krikščioniškai 
savimi pasitikinti, kantri, ryžtin
ga mintyje ir sprendimuose, ne
šanti džiaugsmą taiką ir nenyks- 
tančią viltį. Šitokia Bažnyčia ne
bus atsilikusi nuo savo laikų. To
kia Bažnyčia bus ateities Bažny
čia”, skelbia prof. Kuengas.

Nauji pažangos laimėjimai

Prof. Kuengas reiškia didelį 
pasitikėjimą Bažnyčia ir klausia: 
“Kuri gi kita Bažnyčia būtų ga
lėjusi pasiekti ko nors panašaus, 
kaip kad yra pasiekęs Vatikano 
II suvažiavimas?”.

Pažangus prof. Kuengas skel
bia: kodėl gi Bažnyčia, kuri re
miasi Kristaus evangelija, turėtų 
gėdytis, jeigu ji yra daugiau pa
simokiusi per paskutinį šimtme
tį, padariusi posūkį į gerąją pu
sę, Šv.Dvasiai vadovaujant nusi
gręžusi nuo ignorancijos, nepaty
rimo, apribojimų, paviršutinišku 
mo, nuo šunkelių. “Nėra abejo
nės, kad Bažnyčia daug laimėjo 
pasaulio pasitikėjimo savo nauja

Batihofcrio gyvenimas ir mirtis KULTŪRINĖ KRONIKA

Savo stilingais pasaulėžiūrinias 
raštais daugelio dėmesį yra pa
traukęs Dietrich Bonhoeffer, vo
kiečių protestantų teologas, daž
nai cituojamas dabarties raštuo
se. Penkerius metus rinkusi me
džiagą, susirišusi su velionio šei
ma, Mary Bosanluet parašė jojo 
biografiją: “The Life and Death 
of Dietrich Bonhoeffer” (išlei
do Harper and Row, New Yorke. 
1968. 287 psl. 5.95 dol)

Autorė čia gyvai perteikia jo 
jausnystę, jo augimą ir brendi
mą šeimoje, jo raštišką kūrybą, 
o ypač plačiai aprašo jo pastan
gas pasipriešinti naciams.

Bonhoefferis buvo gimęs 1906 
m. Breslave. Išaugęs liuteronų at
mosferoje, jis vis dėlto vertino ir 
katalikybę, tardamas: “Tarnyba, 
kurią istorijos bėgyje Katalikų 
Bažnyčia atliko Europos kultūros 
istorijoje visame pasaulyje būtų 
sunku pervertinti. Ji buvo krikš- 
čionintoja ir civilizuotoja barba
riškų tautų ir ilgą laiką buvo vie
nintelė mokslo ir meno saugoto
ja. Tuo pačiu pasižymėjo jos vie-

visuotinio suvažiavimo orjentaci 
ja”, — rašo prof. Kueng.

Tasai įžvalus mokslininkas da
bar skelbia: “Dabar mes turime 
Bažnyčią, kuri jau žino, ko ji 
nežino, — kuri žmonių silpny
bėje, ignorancijoje ir klaidingu
me pasitiki nesudrumsčiama Die 
vo malone, ištikimumu ir tiesa 
ir kuri yra tikra savo tikėjimu, 
laiminga ir stipri, net ir prave
dant savęs kritiką, pilna vitališ
kumo, vaisingumo, įstengianti 
mylėti, — Bažnyčia, kuri noriai 
svarsto naujus klausimus, kuri 
įvertina specialistų žiniją, moder 
nius metodus, stebėjimus ir re
zultatus, — Bažnyčia kuri rodo 
ryžtą iniciatyvai ir rizikai, kuri 
yra pilnai ir visiškai atvira re
alybei”. .

nuolynai. Ji išvystė dvasinę galią, 
su kuria niekas negalėjo susily
ginti...” Autorė pažymi, kad Bon
hoefferis buvo paveiktas katali
kybės.

Bonhoefferis buvo ryžtingas 
priešintis nacių prievartai. Buvo 
įsteigęs slaptą dvasinę seminari
ją. Matydamas nacių iškrypimus 
ir, būdamas įsitikinęs, kad naciai 
vairuoja pasaulį į karą, siekda
mas gelbėti Vokietiją ir visą žmo
niją, prisidėjo prie sąmokslo nu
žudyti Hitlerį. Keli pasikėsinimai 
buvo nesėkmingi. Sąmokslas bu
vo išaiškintas ir Bonhoefferis bu
vo areštuotas. Drauge su juo ka
lėjusią rašo apie Bonhoefferį, 
kad “jo siela tikrai švietė tam
sioje desperacijoje mūsų kalėji- 
me .

Iš kalėjimo jis parašė tuos la
biausiai intriguojančius posmus. 
Bonnhoefferis 1945 m. bal. 9 d. 
buvo Flossenbuergo kalėjime pa
kartas drauge su keliais kitais ko
votojais prieš nacių režimą. Prieš 
mirtį dar spėjo į knygą įrašyti 

'savo lyg testamentą — Laišką 
[savo draugui vysk. Bell: “Man 
mirtis yra pabaiga, bet taipgi ir 
pradžia. Aš tikiu į visuotinės bro
lybės principus... Tikiu į visuoti
nę krikščionišką brolybę, kuri iš
kyla aukščiau už visus naciona
linius interesus; mūsų pergalė y- 
ra tikra!”

Gaila, kad autorė, nors davė 
gana pilną biografiją, bet per- 
mažai cituoja jo raštų, o Bonhoe- 
fferio žodis stilingas ir gilus. J.Pr.

• Juozo Bertulio sukurtų 16 
dainelių vienam arba dviem bal
sams, pritariant fortepionu, išs
pausdinta mimiografu. Tai kom- 
poz. Bertulio Op. 278. Šiame lei
diny yra šios dainelės: Ačiū Die
vuli (žodžiai J. Minelgos), Išdy
kėlis (L. Žitkevičiaus), Pas bobu
tę (J. Minelgos), Tėveliai (J. Mi
nelgos) Rasytė ( J. Minelgos), 
Nuo kalniuko (R. Jotvingytės), 
Margučiai (J. Minelgos), Vaikas 
(E. Jablonskienės), Kiškio pyra
gai (J. Minelgos), Lietuva (J. Mi
nelgos), Miežių dainelė (J. Mi
nelgos), Mamai (J. Minelgos), 
Su Kalėdų seneliu (A. Kašubie- 
nės), Lėlytė (J. Minelgos), Sau
lutės veidrodis (L. Žitkevičiaus), 
Tau, brangi Tėvyne (St. Džiugo). 
Išleista autoriaus lėšomis, suk
rauta Liet. muzik. archyve, 2345 
W. 56 th St., Chicago, III. 60636. 
Pažymėta, kad tai pirmas sasiu- 
vinys. Taigi — reikia tikėtis ir 
daugiau.

• Medininkų pilies liekanos, 
32 km. į pietryčius nuo Vilniaus 
miesto, esančios apleistos ir griu
vėsiais niekas rimčiau nesirūpi
nąs. Istorikas M. Stryjkovskis mi
ni, kad pilis buvusi statyta 1313 
metais. Pilies gynybinės sienos 
supa daugiau kaip 2 hektarų plo* 
tą. Sienų aukštis kai kuriose vie
tose siekdavo 15 metrų; viršuje 
buvo 280 šaudymo angų. Iš ke
turių pilies bokštų geriausia išsi
laikė vienas, seniau buvęs 30 met
rų aukščio. Šiame penkiaaukščia
me bokšte gyvenęs kunigaikštis, 
o galerijose laikėsi šaulių pulkai. 
“Liter. ir Menas” Nr. 31 rašo,

kad “Tarybinio ūkio direktorius 
vieną pilies teritorijai priklausan
čią aikštę savavališkai užsodino 
bulvėmis, per kitą, dar ir arche
ologų netyrinėtą, nutiesė vanden
tiekį į savo butą”. Pats kiemas 
galįs lengvai pavirsti gardu ar 
kitu “ūkiniu objektu”.

• Prof. dr. Jerzy Ochmanski, 
žinomas lenkų istorikas, gyvenąs 
Poznanėje, Lietuvos istorijos ir 
daugelio kitų knygų autorius, bu
vo pakviestas į istorikų slavistų
—medievistų suvažiavimą Kije

ve, kur skaitė įdomų pranešimą 
— paskaitą apie seniausią lietu- 
vių-rusų etninę sieną 7-10 arfiž. 
Šis istoriko darbas yra keliolikos 
puslapių apimties su žemėlapiu. 
Bus išleistas lenkų ir rusų kalbo
mis.

• Aloyzas Baronas atidavė 
spaudai novelių rinkinį “Išdžiu
vusi lanka”. Knygos sudarys apie 
pustrečio šimto puslapių.

• Juozo Kajecko, Lietuvos at
stovo, išsamus raštas apie Lietu
vos padėtį okupacijoje, multipli
kuotas mimiografu; susidarė 14 
suglausto rašto puslapių, kur pa
žymėti' svarbieji faktai ryšium su 
Lietuvos okupacija. Išleido Lie
tuvos pasiuntinybė Washingtone.

------- ------------------------ ----------

PARDUODAMI 
IS MODELINŲ NAMU BALDAI 
50% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
5OUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VV'estern Tel. OR 6-4421

Naujai atvykusioji į Mergaičių miestą Omahoje, Nebr. gauna patarimų 
iš vadovaujančios seselės '

MAURIACO STRAIPSNIU 
RINKINYS

Nobelio premija laimėjusio 
Francois Mauriac straipsnių, es- 
says rinkinys “Le nouveau bloc- 
notes, 1961-1964” išleistas Fla- 
mmariono leidyklos Paryžiuje. 
Knyga turi 470 puslapių. Tai jau 
trečia tokia Mauriaco knyga, iš
leista po 1958 metų. Ir šioje kny
goje Mauriac pasilieka nuoširdus 
katalikas, pagal katalikybės dės
nius sprendžiąs gyvenimo prob
lemas.

RADO NOJAUS ARKOS 
LIEKANAS?

Šeši amerikiečiai mokslininkai, 
finansuojami JAV Arktikos insti
tuto fondo, darydami archeologi
nius tyrinėjimus, atrado 4,000 m. 
senumo medžio gabalus 17,000 
pėdų aukštumoje, Ararato kalne, 
Turkijoje. Mokslinių tyrinėjimų 
ir archeologinių ieškojimų fondo 
pirmininkas B.E. Crawford pas
kelbė, kad tyrinėjimai bus toliau 
tęsiami. Mokslininkai mano, kad 
Nojaus arka galinti būti Ararato 
kalno ledynų ežero dugne. Šią ži
nią kai kurie JAV dienraščiai pa
skelbė pirmame puslapyje.

□IM$1000
INTEREST COMPOUNDED DAILY

Standard Federal pays 5’A% Interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day go!d eagle passbookaccount which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid ųuarterly.
Savings In by the 10th earn from the 1st.

STANDARD 
FEDERAL
Savings and Loan Associatlon of Chicago

Md.'rlilCh«t.*'4.’'SdS!isuį.*“Sr“ ,nd Sun,h“ enr 8U,000,000.00 <™r« ‘han twlce the legal reąulrement.) 

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURS: Mon. Thure. 9 A.M.-8 P.M. ■ Tuok. FiL 9 A.M.-4 P.M. ■ Sat. 9 A.M.-12 Noon ■ VVed.-Ns Businesa Transactad

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

OHGJ. 5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1.000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšilių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikelianti Per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūši} mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 
mara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



Stutthofo lagery su Sruoga ir Jurgučiu
Mirties keliu į laisvę

JONAS KATINAUSKAS

Šį buvusio Stutthofo ka
linio straipsnį gavome per jo 
pažįstamą A. Baliūną, gyve
nantį Chicagoje, kuriam au
torius atsiuntė iš Gdynės.

Red.
Prabėgo 25 metai kai lietuvių 

grupė išsilaisvino iš Stutthofo la
gerio. Kiekvienas turime didelį 
glėbį prisiminimų, kurių pluoš
teliu noriu pasidalinti. Esu pasi
likęs vienas iš lietuvių kalinių 
Gdynėje. Lenkai, kartu buvusie
ji lageryje, klausia, kur yra ta
vo draugai. Sakau, kad yra svei
ki, tik gyvena užsienyje, jaučiasi 
gerai. Tie, kurie liko dar gyvi, 
rašo ir prašo perduoti savo ne
laimės draugams lenkams geriau
sius linkėjimus.

1945 m. sausio m. 24-25 d. aš 
atėjau į bloką ir pasakiau, kad jau 
girdėti šūviai ir lagerio vyriausy
bė rėngiasi bėgti. Dabar prisime
nu, kad Balys Sruoga ir prof. Jur
gutis, pasakė: tu visuomet nori 
mūsų lagerio gyvenimą pradžiu
ginti.

Man nieko nepaliko pasakyti, 
tik, kad žinios yra tikros. Sakiau: 
“Būkite ramūs, aprūpinsiu rūka
lais. Ką su mumis padarys, neži
nau. Gal varys sunaikinti mus 
ir visą lagerį.

Prof. Jurgutis pašaukė mane ir 
pasakė: “Tu daug rizikuoji, jeigu 
vokiečiai laimėtų, tu buvai mano 
paskutinėj įstaigoj kaip vyr. ins
pektorius. Jie tave, laimėję karą, 
pakars”.

Aš jam atsakiau: “Esu teatro 
žmogus ir, mylėdamas savo kraš
tą, padariau taip, kad galėsite ke
lionėje turėti rūkalų”.

Mano pranešimas buvo tikras. 
1945 m. sausio 24 d., 4-5 vai. atė
jo esmanas ir įsakė renktis. Turė
sime keliauti. Lietuvių grupę iš
varė pirmus. Balys Sruoga gu
lėjo silpnas. Pasakė:“Aš negaliu 
atsikelti. Gal dar gali atnešti rū
kalų. Jie mane palaikys kelionė
je.”

Nubėgau į kantinę. Turėjau jo 
prašymą išpildyti. Kentynėje ra
dau rūkalų, ir atnešiau šimtus 
pokelių. Prof. Sruoga klausė, kas 
padės kelionėje. Kap. Jonas No
reika, vėliau žuvęs, globojo Balį 
Sruogą ir prof. Jurgutį per visą 
kelionę.

Rytą išvarė mus pirmus. Snie
go iki kelių. Šalta. Laukėme. Bu
vau pirmose eilėse. Pastatė kele
tą vagonėlių. Sugrūdo mus kaip 
silkes į statinę. Mane įgrūdo taip, 
kad alsuoti negalėjau. Atvežė prie 
Vislos upės. Jau toliau negalima 
buvo važiuoti. Turėjome eiti pės
ti. Sniegas krenta, šalta. Kas tu
rėjo kokių daiktų, turėjo mesti ke
lyje. Buvo baisiai sunku. Pirmas 
poilsis buvo, Gdanske. Ten buvo 
vokiečių lėktuvų stotis. Suvarė į 
medinius barakėlius^ Apie poilsį 
nebuvo kalbos. Tik galėjome sė
dėti, ir tai buvo gerai.
Rytą mus varė toliau. Šalta. Ke

liai užimti. Varė tik laukais. Kas 
negalėjo eiti, šaudė vietoje. Žuvo 
daug žmonių. Tik sniegas juos 
priglaudė.

Atėjome netoli kašubų kaimo. 
Ten mokytoja pavaišino lietuviš
ka “zacirka”. Kiek galėjo pavai
šino, bet visų negalėjo pavalgy
dinti. Aš pasilikau paskutinis.

U idtOV

! mirties kelionė. Pripuolamai vėl 
; susitikau su savo draugais. Kun. 
Yla apie tai parašė savo knygo
je “Žmonės ir žvėrys”. Ten ir aš 
paminėtas. Radęs savo draugus, 
atsiradau Puncke ir dirbau ligo
ninėje. Mano draugai, kas galė
jo, apleido Lenkiją. Aš pasilikau 
Lenkijoje vienas, kad galėčiau 
saugoti ir daboti savo buvusių 
draugų kapus. Dirbu. Man len
kai skriaudos nedaro. Jaučiuos ge
rai, esu stiprus. Iš kauniečių, ku
rie mane dar prisimena, gaunu 
kas savaitę keletą laiškų. Jie duo
da man stiprybės tęsti vienumos 
gyvenimą svetimame krašte. Bet( 
tikiu, kad ateis laikai ir susitik- ( 
sime vėl savame krašte, kurį mes 
visi taip mylėjome, ir būsime kar
tu.

• Mykolo Vaitkaus atsimini
mų VII tomas “Nepriklausomy
bės saulėj” jau išspausdintas ir 
pasiekė JAV-bes. Išleido Nida, 
Londone. Šiame tome daugiausia 
rašoma apie Maironį, Čiurlionie
nę, Vaižgantą, Salomėją Nerį, 
Jakštą. Knyga turi 268 pusi.

• Jono Žmuidzino knyga 
“Runcė ir Dandierinas”, išleista 
Nidos, Londone, jau pasiekė JAV 
—es. Knyga turi 110 puslapių ir 
joje telpa keturi dailiai nuausti 
atsiminimų gabalai iš šio šimt
mečio sąvartos.

• Pasaulio ir Amerikos Iietu-

vą- ligoninę, su kuriuo paskuti
niu metu iš Guajara-Mirim sri
ties perėjo į Mamorės ir Guapo- 
rės upes ir ten džiunglėse gydo 
neturtingus puslaukinius gyven
tojus. Jo pasišventimas visiems 
daro didelį įspūdį ir neseniai žur
nalas “Lettre d’Amazonie” savo 
1969 m. vasarinėje laidoje išti
sus du puslapiu pašventė jo ligo- 
ninės-laivo nuotraukai ir infor
macijai apie jį.

• Lietuvos metrikos, doku
mentų, kurie po 1795 m. įvyku
sio valstybės padalijimo, buvo iš 
Lietuvos rusų pagrobti — išvež-

vių gydytojų sąjungos suvažiavi-, ti ir ligi šiol negrąžinti, paskel-
mas šiemet įvyks Darbo dienos 
savaitgaly —rugp. 30-31 d. To
ronte, Kanadoje.

• Med. dr. A. Bendoraitis, 
kuris, išėjęs teologinius mokslus, 
tapo kunigu ir dabar dirba Bra
zilijos misijose, turi įsitaisęs lai-

Derliaus laukuose

Balys Sruoga

Man neteko. Padėkojau, kad bu
vo nuoširdi ir silpnuosius kali
nius pavaišino.

Ji kalbėjo: “Visi puolė ir no
rėjo gauti truputį šiltos sriubos. 
Kodėl jūs nenorėjote prasimušti 

j ir gauti?” Atsakiau, kuomet pa- 
' mačiau, jog esate vaišinga ir ne- 
I pamiršote išvargusių kalinių, 
! kad galėtų tęsti tą dar nežinomą 
mirties kelią, jau tuo buvau so
tus.

Ji buvo tokio atsakymo sujau
dinta. Ji mane pakvietė į mokyk
lą, pavaišino. Dėkodamas išėjau. 
Iš mokyklos išbėgo vaikai ir įtei
kė man dar siuntinėlį valgio. Aš 
vaikučius išbučiavau.

Varė toliau. Šalta, sniegas vis 
krenta, keliai užpustyti. Atėjome 
netoli dvaro, kur radom daug pa
bėgėlių. Turėjome laukti iki ry
to. “Neišturėsiu, sušalsiu” — 
mąsčiau. Apsidairiau. Pamačiau 
netoli vietovę, kur galima trupu
tį pasilsėti. Atidariau duris ir pa
mačiau, kad ten yra kiaulidė, ir 
šilta. Kampe radau šiaudų, pasi
klojau ir užmigau. Rytą išgirdau 
balsą, raginantį žygiuotei. Turė
jau apleisti tą kiaulidę.

Ir vėl varė toliau. Atėjome į 
Gans. Ten žuvo daug žmonių. 
Latvių prezidento sūnus, taipgi 
ten palaidotas. Suvarė į medinį 
baraką. Tame barake iš mano 
draugų buvo mažai. Likusius gi 
draugus varė kitais keliais, taip 
kad mūsų, lietuvių, grupė iširo. 
Buvome alkani. Valgio jokio. Rei
kia ką nors kombinuoti. Buvo vie
nas padorus esmanas. Prašėme, 
kad leistų į kaimą. Jis pasakė — 
galite eiti.

Išėjome trijuose. Kaimas bu
vo netoli. Aplankėme pirmą so
dybą. Buvo keletas moterų. Pa
prašėme, kad duotų alkaniems 
keletą riekelių duonos. Viena at
sakė pykdama: jūs ir taip žūsi
te, vokiečiai laimės karą.

Nieko nepasiliko, tik padėkoti 
už nežmonišką atsakymą. Išėjo
me. Bet išbėgo senyva moteris ir 
pasakė: “Aš supratau.” Ji mums 
įteikė gal paskutinį duonos kąs
nį.

Kitame name, priėmė truputį 
geriau. Davė keletą riekelių duo- 
nos. Baigę elgetauti, grįžome į 
lagerį. Buvome laimingi, kad ga
lėjome su draugais pasidalinti ir 
pasotinti alkį.

Prabėgus keletai dienų, rytą vi
si bėgo, kur kas galėjo. Buvome 
laisvi. Išlikęs iš lagerio pagalvo
jau, kad tai bus mano paskutinė

MAIŠTINGUMAS
SOVIETUOSE

Atkelta iš 8 psl.)
tis. Partijai toks kelias prilygsta 
pasismaugimui. Vargas mums, 
jeigu mes nerandame bendros 
kalbos su tais jaunais žmonėmis. 
Jie neišvengiamai sudarys naują 
partiją”.

Papeikimas komsomolui
Sovietų susirūpinimą savo jau

nąja karta parodė ir faktas, kai 
neseniai 23 milijonus narių tu
rinčioji Jaunųjų komunistų sąjun 
ga buvo pakaltinta neįstengianti 
įkvėpti jaunatviško entuziasmo 
komunistų idealams ir siekiams.

Sovietijoje susirūpinta ir seksu
aliniais jaunimo nukrypimais. Ky 
la balsų, kad reikia uždrausti per- 
laisvus užsienio, o ir pačių gamy
bos, filmus. Kiti vėl šneka: “Rei
kia uždrausti tą idiotišką trumpų 
sijonų madą. Nebegali žmogus 
autobusais bevažiuoti...”.

Sovietus gąsdina tvistas
Kiti vėl puola literatūrą, ku

rioje pasitaiko, kad net iškeliama 
mergina, susilaukusi nelegalaus

vaiko. Laikraštis “Lenino vėlia
va” netaip seniai užsipuolė Rusi
jos jaunimą, kad jie imituoja tuos 
vakarietiškus šokius su kratymu- 
si. Laikraštis rašė: “Bernaičiai 
drebina savo kūnus lyg jų kel-

bimo klausimas buvo nesėkmin
gai judinamas okupuotoje Lietu
voje. Šiuos dokumentus spausdin
ti ir skelbti rusai nedavė sutiki
mo. Pastaruoju metu šį klausi
mą kiek sėkmingiau judina Len
kijos istorikai ir tikisi bent dalį 
jų išgauti iš rusų ir paskelbti.

• Leis Lietuvos istorijos šalti
nius. Dr. Jerzy Oehmariski jau 
paruošė spaudai I tomą Lietuvą 
liečiančių dokumentų, kurie bū
sią paskelbti serijiniame veikale 
“Fontes Historiae Lithuaniae et 
Russiae”. II šio veikalo tome, ku
rį ruošia tas pats autorius, busnės būtų prikaltos prie tvoros ir „ -,....

jie norėtų nuo tvoros atsiplėšti...P^kelbti statistinai šaltiniai apie 
Tie kratvmaisi ir tvistai nėra tai Lietuvą 18 a. gale.
nekalta pramoga, o tiesimas ide
ologinių tiltų (su vakarais)...”

Veržimasis į prabangą

Skundžiamasi ir Sovietų jauni
mo veržimusi į prabangos gyve
nimą. Neseniai “Pravdoje” tilpo 
Kožęvnikovos straipsnis, kur bu
vo peikiamos prabangios išleistu
vės mokslo baigimo proga. Viena 
mergaitė net pastačiusi tėvams ui 
timatumą — arba tam haliui jai 
įtaisys brangią nertinę suknelę, 
arba ji visai neis į balių.

Kitame “Pravdos” straipsnyje 
mokytojas Kostiaškirras skundžia
si, kad dauguma studentų, būda
mi laisvi nuo rankų darbo, laiko, 
kad tėvai turi išpildyti jų visus 
norus... Vaikų išlaidos greičiau 
auga kaip tėvų pajamos... Vaikai 
geriau rėdomi, negu patys tėvai.

• Nado Rastenio eilėraštį “Ą- 
žuolas” (anglų kalba) su įvadu 
apie Lietuvos, apie mūsų krašto

Poetas apie klounus ir merginas
Stipriai tuo klausimu pasisakė 

rašytojas Nikolai Gribačev. Eilė
rašty “Ne, bernaičiai”, kurį išs
pausdino “Pravda”, jis sako, jog 

| tėvai ne tam sunkiai dirbo, “kad 
jūs galėtumėte tapti klounais rin
kose ir gitaristais išglebusioms ir 
nuobodulio kankinamoms mergi
noms...”
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Manofacturers

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirS 50 m. patikimas patarnavimas 

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

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083

• vestuvės: spalvota Ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEYVOOD. N. Y. 11237

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginla 7-7258-59

Perskaitę “Draugą", duo- 
kitp jj kitiems pasiskaityti
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LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ,
SKELBIA JUBILIEJINĮ VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti metai, kai Lltuanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esa
mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, Iii. 60690. 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumerat ą, tuoj pasiųsime šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kame Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje.
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui Kučėnui, LITU

ANUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

G U A RA N T E E
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIKETIME GUARAN- 
TEE against defects in work- 
manship and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered ln every- 
llfeday psssenger car ūse tor 
the life of the origlnal tread 
deslgn in accordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certlfioate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
origlnal tread depth wear 
and based on Pirestone ad
justment prlce for replac
ement tire at tlme of adjust
ment. Pirestone adjustment 
prlcea are intended to, būt 
may not. represent approx- 
lmate ourrent average sei
lins prices and are subject 
to cbange yrithout notloe.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

praeitį išspausdino poezijai ir 
straipsniams apie poeziją skirtas 
žurnalas “Scimitar and Song” 
Nr. 4 (rugp.-rugs. mėn.).

• Knyga apie prof. Kazimie
rą Baršauską, prieš keletą metų 
mirusį mūsų žymų fiziką, išleis-

( ta neseniai “Minties” leidyklos 
Vilniuje. Tai kelių asmenų dar
bas.

• Vilniečio karaliaus Vladis
lovo IV mediko atsiminimai šiais 
metais išleisti Lenkijoje. Knygo
je pateikta atsiminimų apie to 
meto Lietuvą ir jos sostinę Vil
nių.

• Kauno Politechnikos insti
tuto Vilniaus filialas pertvarko
mas į Vilniaus inžinerinį staty
bos institutą.

• “Problemų” žurnalas jau 
pasirodė okup. Lietuvos knygų 
rinkoje. Jis skiriamas filosofijos, 
sociologijos, estetikos, logikos ir 
ateistinės propagandos reikalam. 
Išeisiąs porą kartų metuose, 156 
psl. Leidžiamas sustojusios “Filo
sofijos” vietoje.

Leis Lietuvos istorijos šaltinius.
Leidžia “Minties” leidykla, re

daguoja J. Barzdaitis.

• Lietuvos fotografai Anta
nas Sutkus, Aleksandras Maci
jauskas, Romualdas Rakauskas

Vilius Jacinevičius, Povilas Kar
pavičius ir Rimantas Dichavičius 
su savo nuotraukomis dalyvauja 
šimto tarptautinių foto meisterių 
parodoje, kuri vyko Rygoje, o pa
skiau atkelta į Kauną.

• Bronės Buivydaitės atsimi
nimai “Pro vaikystės langą” iš
spausdinti Lietuvoj. Pasakojama 
apie provincijos miestelio gyveni
mą prieš 1905 m.

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAM.'' 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkuami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6*8998

Mt-Dt^AND RvP para, 
nauja taupant Ir duodu 
namams Įsigyti paskolai- 
Dėkojame n? pa.Mit.lk6.Hiru, 
r esame pasiruošę Jum* 

patarnauti i.teitvie

Frank Zogas, President

SAVIMGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60032 

PHONE: 254-4470

4% Z 5Z Z
PASSUOOK SAVIKGh 

— o —
Ali Accounts l’aid and 
(Jompoimdcd Ouarterly

H-MONTH S\VIN(7S 
OERTIFICATKS

Minimum SI,096) J
LUIZ AUTO REPA8R
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER)

TAISYMAS IR DA2YM0 DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO
F. A. BAUDOMS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai. po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
• BERNINA
• NECCHI 
.• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
R5OYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sewing machines and Vacuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702 
Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.



Linda Evans su aktoriumi Marty Allen "Big Valley'’ pastatyme

FILMŲ ĮVAIRUMAI

Meilė gyvenime ir ekrane
STASĖ SEMĖNIENĖ

— Tu esi dabar obelų žydėji
mo laikotarpy, bet ateis laikas... 
Nepadaryk klaidos, tikėdamas, 
kad meilė gyvenime yra kaip mei
lė ekrane, — girdi Natalija pa
tarimą iš patyrusios gyvenime.

Ir vienas dalykas yra išgirsti, 
kad išviršinis grožis yra tik odos 
gilumo, o kitas dalykas pergy
venti jaunai mergaitei visišką jos 
nesidomėjimą.

Tokia yra nemaloni padėtis aš- 
tuoniolikinės paprastos ir neįdo
mios mergaitės iš Brooklyno, ku
rios nuotykiai yra nupasakoti 
Fred Coe naujame spalvotame fil 
me “Me, Natalie”. Tačiau, nežiū
rint skaudžios tiesos, žiauriai per
duodamos viedrodyje jauna mer
gaitė nesugniužta nusiminime, 
bet ieško išeities. Ir vietoje pasi
likti pasigailėjimo objektu, Nata
lija yra malonaus humoro ir vi
dinės šilimos tvarinys. Toks yra 
ir filmas, atpasakojąs jos gyveni
mo istoriją.

Ir taip Natalija išeina iš Broo
klyno į Greenwich Village. Čia 
ji susipažįsta su šešiapėdžiu, tam
siaplaukiu, skaisčiaakiu vyriškiu, 
kuris buvo turtingas ir sėkmin-

— Tu negali būti laiminga už 
mane, o aš nenoriu būti nelai
minga už tave!

Dail. George Jenkins dekoraci
jos nenutolsta nuo tikrovės, ypač 
nuo New Yorko gyventojų na
mų apyvokos atvaizdavimo. Taip
gi autentiškai atrodo Greenwich 
Village aplinka.

Nors centrinė figūra yra Patty 
Duke, tačiau ir kiti aktoriai har
moningai susilieja su jos vaidy
ba. Nancy Marchand — išba
lansuota gera motina, nei per
daug dominuojanti, nei perdėm 
susirūpinusi. Elsa Lanchester — 
puiki šeimininkės vaidmeny. Ja
mes Farentino — jauno vyro Na
talijos gyvenime rolėje kartais 
perdėtas, bet visumoje susilygina 
su kitais. Tik subrendusiai audi
torijai.

VIENOS BLOGOS KNYGOS
INTRIGUOJANTI ISTORIJA

Norėdami parodyti, kaip sekso 
i mėgėjai amerikiečiai neturi lite- 
Iratūrinio skonio ir dėl to šito
kios rūšies knygos tampa labiau
siai perkamomis knygomis, 25 
autoriai iškirto intriguojantį pok
štą. Pradžią tam davė Garden 
City, L.I. gyvenantis kolumnis- 
tas Mike McGrady. Jis kreipėsi į 
24 savo kolegas, kviesdamas juos 
pasidaryti autoriais — bendra
darbiais seksualinio romano, ku-

Kultūrinė Kronika
• A. Juška Lietuvoje parašė 

knygą apie mėnulį, pavadintą 
“Mūsų kosminis kaimynas”. Iš
leido Minties leidykla.

• “Literatūros ir meno met
raštis” išleistas Lietuvoje. Kny
ga aptaria 1968 m- Lietuvos li
teratūrinį ir meno gyvenimą.

• “Liudvikas Rėza” — Albi
no Jovaišos paruošta monografi
ja —.išspausdinta Lietuvoje.

• “Baltų kalbos”, Ernesto 
Frenkelio — vokiečių baltisto — 
knyga išėjo iš spaudos Lietuvoje.

baidykle, tai bent labai akiąi ne
patrauklia. Tačiau tikrasis trium
fas pasiektas aktorės asmenybės 
atvaizdavime — pradžioje užkliū- 
nanti ir netikra, vėliau atspari ir 
kovinga, ir? pagaliau, švytinti vi
dujiniu spinduliavimu. Josios ro-1 ris bus padarytas labiausiai per
le nėra be pagundų suklupti ir karna knyga.

MONOGRAFIJA APIE KAFKĄ
Vokiečių rašytojas Werner 

Kraft davė naują knygą “Franz 
Kafka: Durchdringung und Ge- 
heimnis”. Išleido Suhrham, 
Frankfurte prie Maino. Knyga tu
ri 218 puslapių, padalintų į 25 
skyrius. Čia sutelkta medžiaga, ku 
rią autorius surinko beveik per 
40 metų.

EUROPOS RAŠYTOJŲ 
ENCIKLOPEDIJA

Tuo pačiu metu Londone ir 
New Yorke iš spaudos išėjo nau

ja, suglausta Europos rašytojų 
enciklopedija: “Everyman’s Dic- 
tionary of European Writers”. 
Paruošė W.N. Hargreaves-Maw- 
dsley. Veikalas turi 561 psul. JA 
Valstybėse išleido Dutton leidyk
la. Knyga apima apie 2,000 ra
šytojų. Kritikai giria autoriaus 
darbštumą, tačiau pažymi, kad 
jis iš profesijos yra istorikas, ne 
literatas ir šis jo žodynas išėjo 
nevisai pilnas ir nepakankamai 
literatūriškai brandus, bet vis dėl 
to naudingas literatūrinių infor
macijų šaltinis.

SOCIALINĖ MINTIS 
ROMANUOSE

Pokario ispanų romanų ideo
loginį vertinimą duoda Pablo Gil 
Casado savo naujoje knygoje “La 
novela sočiai espanola”. Išleido 
Seix Barral, Barcelonoje. Ypatin
gas dėmesys kreipiamas į naujų
jų ispaniškų beletristikos veikalų 
socialinę mintį.

ORGANIZUOJA RAŠYTOJŲ 
PROTESTĄ PRIEŠ SSSR

Rašytojas Graham Greene 
kreipėsi į daugelį beletristų, ska
tindamas neduoti leidimo Sovie
tų Sąjungoje perspausdinti jųjų 
knygų, reiškiant protestą prieš 
Sovietų prievartą ir rodant soli
darumą Sovietų rašytojams. Gre
ene sako, kad nereikia kooperuo
ti su Sovietais, kol jie rieleidžia

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 16 d.

spausdinti Solženicino raštų ir 
kol Siniavskį ir Danielį laiko ka
lėjime.

NAUJA DJILO KNYGA
Knygų rinkoje pasirodė iš ser

bų - kroatų išversta į anglų kal
bą Milovano Djilo nauja knyga 
“The Unperfect Society” (išlei
do Harcourt, Brace and World, 
New Yorke). Knygoje reiškiamos 
mintys, subrendusios rašytojui 
Djilas bebūnant Jugoslavijos ka
lėjime 1956-61 ir 1962-66 m. Vei 
kale duodama komunistinės prie
vartos kritika. Djilas mano, kad 
komunizmo despotizmas bus pa
mažu nušluotas kylant demokra
tinei sąmonei krašto viduje. Iš 
šio veikalo aiškėja, kad be kitų 
dalykų, Djilas bebūdamas kalėji
me buvo paveiktas religinių įsi
tikinimų tų žmonių, kurie drau
ge su juo buvo kalinami. Antru 
kartu būdamas kalėjime jis net 
išvertė Miltono “Prarastasis ro
jus”.

APIE LENKŲ NOVELES
Studiją apie į anglų kalbą iš

1

sukarikatūrinti charakterį: lais
vas juokas šen, greitas ašaros nu
braukimas ten; tačiau aktorė su
geba išeiti tų silpnybių nepalies-

Loretta Young atlieka pagrindinį 
vaidmenį filme ‘‘The Right to Life’,’ 
susuktame Texas vyskupų rūpes
čiu, saugant dai- negimusių kūdi
kių gyvybes prieš aborcionistų kės
lus.

Komikas Bob Nevvbart, talentingas 
aktorius, apie kurio nuoširdų ryšį 
su katalikybe tilpo straipsnis “The 
Marian” žurnalo birž. mėn. nume
ry.

gas architektas Connecticute, bet 
atvyko į G.V. rimtai tapybai ir 

• “savęs suradimui”, O kas dau
giau gali suteikti jam įkvėpimo, 
labiau papildyti, vidiniai pratur
tinti, jei ne lojalioji Natalija, ku
ri, gal labai prastutė iš išorės, 
bet turi gryno aukso širdį. Tik 
čia, pagaliau, Natalija susiran
da pačią save, iš kur ir kilo pats 
pavadinimas: Me, Natalie.

Tai yra tikrai žavus filmas, vie
tomis labai juokingas. Atrodo, 
publikai jis taipgi labai patiko,o 
ypač moterims, kurios nesitvėrė 
plojimu tai perduoti.

Jaunoji Patty Duke, herojės 
Natalijos rolėje, nepaprastai ge
rai įsigyvena į savo charakterį ir 
labai gyvai jį perduoda. Čia ji yra 
kovojanti herojė, mišinys žmo
giškų jausmų — jai primesto gy
venimo cinizmo ir įgimto svajo
jančių akių romantiškumo. Jos 
vaidyba šiame filme gerokai pra
lenkia jos vaidybą ją iškėlusiame 
ir išgarsinusiame filme “The 
Miracle Worker” (taipgi Fred 
Coe režisūra), kur ji ^vaizdavo 
jauną Helęn Keller.

Grimo pagalba pasisekta gra
žutę Patty Duke paversti jei ne

ta. Ji išplaukia užkariaujančiai 
žavia, žemiškai tikra; tuo pačiu 
laiku ji lieka kieta ir švelni, už
sispyrusi ir abejojanti, išdidi ir 
nusižeminusi.

Aktorei į pagalbą ateina pir
mos rūšies filmo tekstas, Martin 
Zweiback parašytas. Jis nėra iš
tęstas, literatūriškas ir juokingas. 
Gražiai gyvenimiškos scenos y- 

ra tarp jos ir ją mylinčios, jai 
gera linkinčios motinos. Tačiau 
motinos norai ir dukters siekimai 
skiriasi. Ir ateina laikas, kai Na
talija pasako motinai:

Nors tokiu būdu buvo sukom
binuota parodija, išryškinanti 
blogą rašymą, kuris dėl seksuali
nės medžiagos vistiek amerikiečių 
plačiai skaitomas, ta 25 autorių 
knyga, parduodama po 5.95 dol, 
tapo “Best-selleriu”: per kelias 

< dienas buvo jos išpirkta 20,000. 
j Jos vardas “Naked Came the 
Stranger”. Ne gana to — už 
127,500 dol. buvo nupirkta teisė 
ją išleisti kišeninio formato bro
šiūra, o net apie 20 filmų direk
torių ieško teisės iš to veikalo su
sukti filmą.

Knygos autore pažymėta Pene
lope Ashe, bet tai pramanytas, 
fiktyvus vardas. Knygą parašiu
sieji autoriai kalba, kad jiems į- 
kyrėjo matyti, kad milijonus eg
zempliorių menkaverčių seksuali
nių veikalų išperka publika. 
“Mes matėme, kokios rūšies kū
riniai būna priimami ir mums tai 
atrodė absurdas”. Jie stebisi žemu 
daugelio amerikiečių skaitytojų 
skoniu ir džiaugiasi, kad jiems 
pavyko įrodyti, jog per savaitę 25 
autorių parašyta knyga, kiekvie
nam sukuriant po skyrių, net ne
turėdama stiliaus vienumo ir kū
rybinio gilumo, tapo viena la
biausiai perkamų vien dėl tiršto 
sekso joje.

PASAULINĖ TEATRO 
ISTORIJA

Vokietijoj išleista nauja teatro 
istorija: “Weltgeschichte dės The 
aters”. Parašė Margot Berthold, 
išleido Kroener, Stuttgarte. Kny
ga turi 522 puslapius su 454 i- 
liustracijomis. Autorė yra teatro 
problemų dėstytoja Miuncheno 
universitete ir tais klausimais tu
ri didelį patyrimą bei išsimoks
linimą. Ypač ji plačiai aptaria re
nesanso ir baroko teatrą.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

rnvestavimo sąskaitas.

IV e Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certrficatej issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Mokumas už Vienų Me
tų Certificatų sąskaitas

Minimum $5,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
„ —PIRMAD. ir KETVIRTAI)........... 8 v. T. iki S v. v.
VALANDOS: ANTRAI). Ir PENRTAE................ 9 ,v r. Utį 5 v. v.

SEŠTAD. 9 v. r- iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta
f

I5
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

per annunt

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Bept. 30 — Dec. 31

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDE1MT

Savings cartificatcs issued 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Vkginia 1-TM

II NAUJU - 20 DEMONSTRUOTU
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI $3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLVMOETH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillll
LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKVS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 
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g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKę 
BEVERLY HTLLS OfiLUtYCIA 

2443 W. GSril Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0838 — PR 8-0834

SKELBKTTES “DRAUGE”.

J

verstas lenkų noveles išleido Wa- 
yne universitetas Detroite. Kny
gą spaudai paruošė Jerzy J. Ma- 
ciuszko. Veikalas pavadintas yra 
“The Polish Short Story in Eng- 
lish: A Guide and Critical Bib- 
liography”. Veikale duodamos 
bibliografinės žinios apie maž
daug 500 į anglų kalbą išverstų 
lenkų novelių.

APIE NOBELIO
LITERATŪROS LAUREATĄ

Gana išsamų straipsnį apie ja
ponų rašytoją Yasunari Kawaba- 
ta įsidėjo vedamuoju “Books 
Abroad” žurnalas savo 3 n-ryje. 
Kaip žinome, Kawabata yra lai
mėjęs 1968 m. Nobelio literatū
ros premiją. Kavvabata yra susi
laukęs aukšto profesionalų kriti
kų įvertinimo. Iš jo romanų ja
ponai jau yra susukę apie 20 fil
mų. Netrukus numatoma pasiro
dant daugiau Kawabatos veikalų 
vertimų į anglų kalbą.

Aš žinau, kad tai paslaptis, nes 
ji yra šnibždama visur.

— Congreve

PETKUS
l£VAb ik SŪNUb

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

2533 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1
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• Ir M...O ąb .

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 Wesr 1J lth Street
UidžiauMins Paminklams Planu 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrcst 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

MKEIMVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilitiea 

SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-6600

E U D E I K IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Dalmid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Teleionai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(EACKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Ptace______ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003
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DR. V. VYGANTO PASKAITOS MINTYS 
STUDENTŲ ATEIT. KURSUOS 

DAINAVOJE
Yra nusiteikimas vyresniųjų tar

pe kalbėti normatyviai ir mora
lizuojančiai tautiškumo klausi
mu. Tai yra pirmoji mūsų klai
da, nes iš karto atstumianti jau
ną klausytoja. Pirmiausia reikia 
suprasti, kas yra tautiškumas, ką 
jis reiškia. Tautiškumas yra tai, 
kuo mes jj laikome ir kuo mums 
ši sąvoka reikšminga. Pats žodis 
turi savyje atsakymą. Žodis tau
ta sudarytas iš dviejų dalių: 
“Tau” ir “ta”. Reiškia tau ta bu
vo lemta. Kai gimei, neturėjai pa
sirinkimo, ir tuo paveldėjai tam 
tikrą priklausomumą.

Tautiškumas taip pat priklau
so ir nuo vertybinio nusiteikimo 
ir įsitikinimų, o ne vien tik nuo 
gimimo, kuris suteikia kraujo pri
klausomumą. Tautiškumas daž

nius ir jaučia atsakomybę. Žmo 
gus yra bendruomenės gyvis, gi 
bendruomenių siekimas yra no
ras atsikratyti materijos domina
vimo- Tauta žmogui padeda tai 
atsiekti ir todėl žmogus jaučia 
pareigą tautai. Dr. Sužiedėlis iš
ryškina artimo meilės klausimą, 
jį įjungdanąas į tautiškumą. Yra 
sakoma, kad tautiškumas rišasi 
su žeme. Žmogus turi dvi rūšis 
ryšių — su žeme ir su kitais žmo
nėmis. Jei sakome, kad tautišku
mas yra ryšys žmonių su žmonė
mis, tai tauta gali būti lygiai tiek 
gyva čia kaip ir Lietuvoje. Iškel
damas artimo meilę, jis pabrėžė, 
kad turi būti toleruojami indivi
dų skirtingumai. Taigi, negali 
būti siauro apsiribojimo ar užsi
darymo, bet turi būti atvirumas.

Dr. V. Vygantas skaito paskaitą studentų ateitininkų kursuos Dai
navoje. Nuotrauka Kazio Razgaičio

niausiai nė nėra svarstomas, na
grinėjamas tik tada, kai pasida
ro konfrontacija. Tada jis yra įsi
sąmoninamas arba visiškai aplei
džiamas. Gyvendami Amerikoje, 
gyvename tokiose sąlygose, kurio
se turime apsispręsti. Esame tarp 
prigimtinio paveldėjimo ir sąmo
ningo apsisprendimo. Pirmiau
sia eina prigimtis, tada sąmonin
gumas, o tarp tų dviejų yra ir 
turi būti apsisprendimas.

Apsispręsdamas nusakai savo 
tautiškumą. Čia reikia pabrėžti, 
kad ir Lietuvoje gali prarasti sa
vo tautiškumą. Gimimas duoda, 
taip vadinamas, “preconditions”, 
bet be apsisprendimo tautiš
kumas nyksta. Atrodo, kad tre
čios kartos gimusieji tremtyje dar 
gali save laikyti lietuviais, tik vy
riausioji karta galvoja, kad tai y- 
ra kraujo klausimas. Dr. Vygan
to nuomone, kraujas tik suteikia 
“preconditions”, kurios palengvi
na apsisprendimui.

Dr. Girnius savo knygoje “Tau
tybė ir tautinė ištikimybė” svars
to siuos klausimus. Tauta yra 
prigimties reikalas, o valstybė su
tarties. Tautinė valstybė dažniau
siai sumaišo tautą ir valstybę, 
nors joje yra mažiausiai konflik
tų. Jis sako, kad nėra nieko žmo
giško aukščiau už tautą, bet 
žmogus vis vien yra aukščiausias. 
Tautinė sąmonė yra tai, kuo eg
zistuoja tauta. Ji yra subjektyvi. 
Tauta yra pajutimas, kad vienas 
kitam padedame ir už tat ji va
dinasi bendruomenė. Kalba yra 
svarbiausias tautiškumo bruožas 
išeivijoje. Kova už tautą yra ko
va už savo dvasinę laisvę, baigia 
dr. Girnius.

Dr. A. Sužiedėlis pristato taip 
pat savo mintis tautiškumo klau
simu. Ateitininkai yra principiš- 
kumo žmonės, jie gyvena pagal 
jiems nustatytas “guidelines” rė-

Profesorius Brazaitis sako, kad 
jausminė galia pasireiškia dau
giau negu protas pas lietuvius. 
Ryškus pasyvinis, reflektyvinis 
jausmas. Tai ypač aiškiai matosi 
literatūroje, o pas Amerikiečius 
matosi daugiau grubumų, inten
syvių jausmų. Amerikietis todėl 
tiek nepajus lyrikos. Pas lietuvius 
taip pat matosi didesnis apsiribo- 
jimas negu pas Amerikiečius. Pas 
mus nėra didžių svajonių, pla
nų. Mūsų nusiteikimus ryškina ir 
tie turimi mažybiniai žodžiai, ku
rie išreiškia jausmą ir švelnumą. 
Romanuose randamas švelnus 
nutąpymas.

Įdomu pažymėti, kad žmogus 
be tų, čia apibrėžtų, lietuviškų 
savybių taip pat gali būti lietu
vis. Apibendrinimai tegali būti 
kontrastais apibrėžti. Išeivijos lie 
tuvio, t.y. žmogaus, kuris harmo
ningai gyvena ir atspindi savo vi
suomenę — amerikonišką ir lie
tuvišką, tipas nėra išryškintas- 
Už tat ieškoma pavyzdžių to
kių, kurie yra bandę ir jiems yra 
nors kiek pasisekę surasti derinį. 
Tokie pavyzdžiai duoda psicholo
ginės prasmės ir imponuoja. 
Mums dabar reikia kurti ryškes
nį lietuvio inteligento tipą.

Kalba nėra pati esmingiausia 
būtinybė, bet vis dėlto ji yra bū
tina. Kalba yra naudojama ry
šiui vienų su kitais. “Tamsta” 
sudaro tam tikrą nuotaiką ir jaus 
mą, kurį pajus tik lietuvis; žodis
“Tamsta” neturi vertimo anglų! 
kalboje. Jį ir panašius naudoda
mas pietį savo kultūrą. Be komu
nikacijos protingumas nėra iš
reiškiamas. Būt kūrybingu, rei
kalauja kalbos mokėjimo. Mes 
nemokam jaunam moksleiviui 
duoti motivacijos, kai jam kalba
me lietuviškai, jeigu jam angliš
kai lengviau pajust, ką norime 
pasakyti.

Kalbėdamas apie konformizmą,

Nuo kaitros pabėgus Nuotrauka Vytauto Maželio

oAne>i. Au,
hun. (hacj-clc

anaulčiiim
Iš įo paskaitų ateitininkų kursuos Dainavoj

Pirmajam pašnekesiui paskir
ta tema — studentų vieta bažny
čioje — nukrypo į kalbas apie 
Bažnyčią, kaip organizaciją. Bu
vo pabrėžta, kad Bažnyčia negali 
užsidaryti j kokį ekskliuzyvų klu 
bą, nes jos pagrindinis tikslas y- 
ra rodyti kelią į tiesą. Kristaus 
mokslas yra visiems prieinamas; 
krikščionių misija yra, bendrau
jant su kitais, skleisti tiesą ir mei
lę; todėl yra neįmanoma laikyti 
Bažnyčią ekskliuzyviniu vienetu. 
Kai kuriems atrodo, kad Šventa
me Rašte yra perdaug dėmesio 
atkreipta į žydų tautą. Jie klau
sia, kodėl Šventame Rašte, kuria
me mes ieškome Dievo mokomų 
tiesų žmonėms, randame beveik 
visą žydų istoriją. Atasakymas gi 
buvo pasiūlytas toks — didelė da
lis Švento Rašto yra apie žydų 
tautą, jų įstatymus, kad būtų pa
žymėta kitoms tautoms krikščio-

Į nybės pradžia.

Bažnyčios aptarimo beieškant

Išaiškinti, kas yra Bažnyčia, 
nėra lengva. Teologas Metz ją 
matė kaip organizuotą kritikos 
bendruomenę. Prie to paaiškini
mo dar pridėjo du punktus: 1. 
Bažnyčia turi leisti kitiems ją kri
tikuoti ir 2. Bažnyčia irgi turi tei-

laisvės. Šita mintis tinka taip pat 
ir organizacijom ir Bažnyčiai.

gaus protavimo 
jimo.

reikia ir tikė-

Pavojų grėsmė Legenda ar tiesa

Akademines skautų stovyklos 
belaukiant

Antroji tema — pavojai, kurie 
gresia Bažnyčiai — buvo padalin
ta į tris dalis. Pirmoje dalyje na
grinėtas šūkis “Dievas yra mi
ręs”. To šūkio svarbumas šiuo 
metu rodo, kad dabar žmonės y- 
ra tikrai susirūpinę savo išgany
mu. Bet tas šūkis pabrėžia kai 
kurias idėjas, kurios nėra katali
kams priimtinos. Pagrindas šū
kio, kad Dievas daugiau nebesu- 
randamas kaip transcendentinė 
dvasia, bet kaip dvasia, kuri ran
dasi žemėje: gamtoj, žmonijoje. 
Jei žmogus nežiūri į Dievą, kaip 
į Visagalį, tvarkantį žemę ir vi
satą, žmogus pats lieka aukščiau
sia būtybė. Tada jam pasidaro 
nebejauku, net ir baisu, nes ne
bėra, kur kreiptis pagalbos, kur 
ieškoti išganymo. Žmogus daž
nai jaučiasi bejėgis svarstant pro
blemas- Tad matom, kad reikia 
transcendentinio Dievo, kad bū
tų vilties gyvenime.

Antrojoj dalyj kun. Bagdanavi- 
čius pristatė dvi priešingas pažiū
ras: 1. kad Kristus yra Dievo ir 
Marijos sūnus, ir 2. kad Kris-

Trečiojoje dalyje buvo iškeltas 
dar vienas svarbus pavojus, gra
sinantis Bažnyčiai: Kristaus prisi
kėlimas — ar legenda, ar tiesa. 
Kai kurie žmonės nori priimti 
Kristaus prisikėlimą iš numiru
sių tik kaip legendą, kaip vieną 
iš daugybės mitologijos padavi
mų. Kaip Šv. Povilas savo laikais, 
taip prof. Maceina griežtai atkir
to šitai idėjai mūsų laiku. Krikš
čionybė yra pagrįsta realistiniais 
faktais. Jeigu nebuvo stebuklin
go Dievo Sūnaus prisikėlimo, tai 
visa krikščionių religija yra tuš
čia. Prie to kun. Bagdanavičius 
dar pridėjo, kad jau senosios le
gendos pranašavo, jog Dievas gi
mė žmonėms. Šventame Rašte ir
gi matome, kaip žydų tauta pe-' 
šimtmečius laukė, kol Dievas 
jiems pasirodys ir juos išvaduos. 
Krikščionys tvirtai priima šį fak
tą, kaip pagrindą, neabejodami 
Kristaus prisikėlimu.

Hippių klausimas

“Hippie” klausimas, paskuti
nioji kun. Bagdanavičius tema,

tus buvo tik žmogus, Juozapo ir buvo studentams viena iš pačių 
sę kritikuoti kitas organizacijas Marijos sūnus. Jei mes priimamj įdomiausių. Ji buvo išplėsta, kaip

Nors žmonės keičiasi kartu su 
laiku, bet jų įpročiai bei tradici
jos juos jungia ir išryškina visų 
kartų tęstinumą. Kaip ir seniau, 
taip ir šiais laikais, studentai bu
riasi į grupes ir jungiasi į orga
nizacijas, kurios atitinka jų inte
resams bei bendriems siekimams.

Susipažinęs su įvairių organiz- 
cijų ideologija bei bendra veikla, 
studentas dar gali abejoti, už ku
rią iš jų galutinai apsispręsti ir 
prisiekti savo ištikimybę. Tur būt 
geriausia ir maloniausia proga iš 
šio svyravimo pereiti į nusistaty
mą yra vasaros stovykla. Gamtos 
aplinkoj, gyvenant pagal nuotai
kingą studentų programą, lei
džiant laiką draugiškame arti
mume, daug lengviau pajusti or
ganizacijos dvasią, kuri jungia ir 
lydi jos narius bendra kryptimi,

dr. Vygantas pabrėžė, kad lietu
viškumą gali lengvai panaudoti 
anti-konformizmui. Turi būti są
moningai apsispręsta ir apgalvo
ta, tik tada bus galima gyventi 
kaip AŠ, o ne kaip visi kiti. Stu
dentas universitete ieško identi
teto. Kodėl jam nepasinaudot 
jau duota privilegija — lietuviš
kumu ir tuo išsiskirti iš masės.

Gabija Juozapavičiūtė

prie bendrų tikslų ir vienas kito.
Stovyklos programos suruoši

mas: ar ji įdomi, įvairi ir reikš
minga, ar paskaitininkai pasiruo
šę ir ar studentai .aktyviai daly
vauja diskusijose bei kitose prog
ramos dalyse, visa tai nusako or
ganizacijos vertę ir gyvybingumą.

I Stovykla taip pat suteikia progą 
! pasireikšti ir išbandyti save or- 
I ganizaciniame veikime, 
i Bet kartais gan sunku stovyk
lą vertinti objektyviai, ypač kai 
programa, jos sėkmė ir apskritai 
visa stovyklos dvasia pareina nuo 
pačių dalyvių — stovyklautojų. 
Taigi, nors teoretiškai, t.y. aka
deminiu atžvilgiu stovykla nepa
siseka, bet, jei studentų draugiš
kumas ir nuoširdumas nustelbia 
šį minusą, yra verta ir pravartu 
išgyventi tokį nuotykį.

Šiemet Akademikų skautų sąjū
džio Chicagos skyrius ruošia sto
vyklą Rako ūkyje, Custer, Michi- 
gan. Organizatoriai kviečia visus 
akademikus dalyvauti ir kartu 
pabendrauti bei padiskutuoti įdo
mias, lietuvius studentus liečian
čias temas. “Akvarijaus” stovyk
la tęsis nuo rugpjūčio 23 iki rug
sėjo 1 d. ir žada būti smagi bei 
nuotaikinga.

(politines, ekonomines). Pa
gal senąją pažiūrą Bažnyčia reiš
kė “išganymo kelias”, kuris veda 
į tiesą, į Dievą. Tai kelias, ku
rį žmonės priėmė be klausimų. 
Paaiškinimuose yra skirtumų, 
bet pats pagrindas tas pats —- kad 
trokštame asmeninio Dievo išgy
venimo, pajutimo.

Bet ir teologo Metz paaiškini
mas ne visai priimtinas. Neuž
tenka Bažnyčiai būti organizaci
jai, nes Dievas yra transcendenti
nis. Per religiją bandome nuga
lėti materialinius įsipareigojimus 
ir gilintis į dvasinį gyvenimą. Jei 
Bažnyčia pradeda maišytis į po
litiką, į organizacijas, lengva nu
krypti nuo tikro tikslo-

Prie Bažnyčios apibūdinimo 
Breuning pridėjo, kad Bažnyčia 
dar neturi savo sociologijos, ben
dros tvarkos žmonėms. Iš vienos 
pusės žmogus turi laisvės asme
niškai prisitaikyti tikėjimą, kad 
jam būtų tikrai reikšminga. Iš 
antros pusės, atsiranda daugiau 
galimybių individui pasimesti, 
kai nėra gairių.

Pius XI iškėlė dar subsidiari- 
nį principą: kur siauros plotmės 
organizacijos sugeba atlikti kokį 
darbą, platesniosios turėtų nesi 
maišyti, kad nepaneigtų žmonių

Šventą Raštą, tai pripažįstam, 
kad Kristus tikrai Dievo Sūnus, 
kuris gimė mergelei Marijai. Nuo 
pradžios, žmonijos istorijoj ran
dame legendas, mitologinius pa
davimus, kaip dievai ir visokie 
burtai turėdavo didelę įtaką žmo
nių gyvenime. Vis galima rasti 
dvasišką elementą. Neužtekdavo 
tik žmonių veikimo. Taip pat ir 
šiomis dienomis, neužtenka žmo-

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, skaito paska tą studentams 
Dainavoje. Nuotr. K. Razgaičio

J. Raslavičiūtė

Jaunieji žvejai Nuotrauka Vytauto Maželio

Maištingumas Sovietų 
studentijoje

JUOZAS ŽVILBUTIS

intelektualizmas ir sensualizmas. 
Žmonės ieško ekstazijos. Ir filo
sofas Tillich tai patvirtino, saky
damas, kad religija yra žmogaus 
viduje, o ne tik išoriniuose veiki
muose. Bet kun. Bagdanavičius 
dar pabrėžė, kad subjektyvumas 
ir objektyvumas negali būti su
vienyti. Čia ir atsiranda proble
ma su hippiais. Jų tikslas yra nu
galėti objektyvumą ir pripažinti 
tik subjektyvumą. L. Yablonski, 
išnagrinėjęs šį klausimą, past ■ 
bėjo, kad jų sąjūdžio pagrindas y- 
ra “experience”. Jie nori nutrauk
ti visus ryšius su bendruomene: 
jų gyvenime liko tik “aš ir mano 
svaigulys”. Bet vistiek jie nega
lėjo sugriauti objektyvumo.

Šitas ieškojimas “experience” 
ne naujas dalykas. Jau seniai bū
davo bandoma svaiguliais rasti 
išeitį problemose. Tai buvo jų 
priemonės išaiškinti dvasinius 
dalykus, tačiau jie tuo būdu tik' 
naikino žmogų. W. Smith apibū
dino šį šamanizmą, kaip priemo
nę apgauti Dievą.

Religijoje irgi gali būti eksta
zė, bet tai išimtinis dalykas. Re
ligija yra asmeniškas patyrimas, 
bet niekuomet ji nepaneigia ob
jektyvumo. Tikėjimas prieinamas 
ne iš apsvaigimo, bet iš rimto 
blaivaus žmogaus apsisprendimo. 
Ten randam pasitikėjimą artimu 
ir Dievu- Religija tada negali bū
ti uždara, bet reikalauja santykia
vimo bendruomenėje.

Užbaigdamas kun. Bagdanavi-^* 
čius dar kartą pabrėžė, kaip svar
bus yra kiekvienas žmogus, bet 
vis dėlto dar reikia ir Bažnyčios, 
ir kitų organizacijų, kurios padė-

Plyšys tarp generacijų ryškė
ja ir Sovietų Sąjungoje. Jeigu vy
resnieji skelbiasi esą marksistinių 
dogmų apaštalais, tai jaunesnių
jų tarpe jaučiama daugiau libe
ralizmo. Tuo klausimu rašyda
mas “U.S. News and World Re- 
port” žurnalas savo rugp. 18 d. 
numery skelbia, kad nedidelės 
studentų grupės Rusijoje jau yra 
suorganizavusios demonstracijas . 
dėl mažumų teisių, protestuoda
mos prieš persekiojimą kitaip ma
nančių intelektualų.

Neimlūs komunistų ideologijai

čiams ir praktikoje būtų duotos žmogui tobulėti.
teisės, kurias garantuoja konsti
tucija: kalbos, spaudos, susirinki
mų laisvė ir teisingi, bešališki 
teismai.

Represijos prieš jaunimą

Kremliaus pareigūnai į tai at
sako studentus gruzdami į kalė
jimus, tremdami ir naudodami ki
tas represijos priemones. Bet kar
tais atsiranda ir iš vyresniųjų, ku
rie užtaria jaunimą. Pvz. vieno 
Latvijos kolchozo pirmininkas I- 
van A. Jakimovič pasiuntė Polit-

Rita Abromaitytė

• D. L. K. Vytauto išleistosios 
privilegijos renkamos ir ruošia
mos paskelbti Lenkijoje.

Tarp Sovietijos studentų kas bjuro naHui Suslovui raStą> kuria.
kart gausiau atsiranda slaptosios 
spaudos, kur juokiamasi iš “es- 
tablišmento”. Narkotikai nėra la
bai paplitę tarp Rusijos studen
tų, tačiau gerokai nusiskundžia
ma jaunimo girtavimų ir. “chu
liganizmu”. Rusų jaunimas rodo 
nemažai apatijos kai vyresnieji 
jiems siekia įkalti komunistinę i- 
deologiją, tačiau iš kitos pusės 
gana lengvai jie pasisavina vaka
riečių madas, kaip “miniskertus”, 
ilgus plaukus.

Politinėje srityje Sovietų jauni
mas gana noriai dedasi prie pro
testantų reikalaujant, kad pilie-

me rašo: “Tikiu, kad persekio
jimas jaunų disidentų mūsų kraš
te, kur daugiau kaip 50 procen
tų gyventojų yra jaunesni kaip 
30 metų, yra labai pavojingas ke
lias— tai rizika. Juk ne palaižū
nai, ne pataikautojai, ne mamy
tės sūneliai nulems mūsų krašto 
ateitį, o kaip tik tie maištingie
ji, turintieji daugiausiai energi
jos, drąsūs, tvirtų nusistatymų 
mūsų jaunosios gentkartės nariai. 
Kvaila juose įžiūrėti Sovietų val
džios priešus, o dar kvailiau juos 
pūdyti kalėjimuose ir iš jų tyčio-

tNukelta į 6 psi.)
Skulpt. Dagys Pasinešusi j

modernizmą
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