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DAINŲ ŠVENTE IR PO JOS.
SIMPOZIUMAS APIE PABALTIECIUS 
ŠVEDIJOJE (SPECIALUS PRANEŠIMAS 
“DRAUGO” KULTŪRINIAM PRIEDUI). 
PROF. JUOZAS ERETAS APIE PROF. 
KAZĮ PAKŠTĄ NESENIAI IŠĖJUSIOJE 
MONOGRAFIJOJE.
VITALIJOS BOGUTAITES E1LERAST1S.
PASAKYK MAN, KADA JUOKTIS (FELJE
TONAS, GIMĘS IS TARYBINES SPAUDOS). 
KRIKŠČIONIŠKASIS RACIONALIZMAS IR 
PASĄMONĖS LIŪNAI (DISKUSIJOS SU 
KUN. V. BAGDANAVICIUM).
PROF. VYTAUTO MARIJOSIAUS 60 METU 
AMŽIAUS JUBILIEJUS.

Simpoziumas apie pabaltiečius Švedijoje
Specialus pranešimas "Draugo" kultūriniam priedui

Šis vos prieš metus susikūręs

DAINŲ ŠVENTĖ IR PO JOS
Pats didžiausias šiemetinio 

mūsų bruzdėjimo įvykis, ketvir
toji Amerikos ir Kanados lietu
vių Dainų šventė, buvo ir pasi
baigė. Jai ruošdamiesi ir jos 
klausydamiesi, džiaugiamės. O 
pasibaigus, šalia pasitenkinimo 
širdyje atsiranda ir visai supran 
tarnas, tokiais atvejais visai na
tūralus liūdesys. Kažko lyg pasi
daro gaila, kažko lyg netek a, 
kas buvo kaTtą, kas jau praėjo 
ir nepakartojama. Tad bent su 
tais šventės įspūdžiais nesinori 
taip greitai sk’rtis, vis norisi 
prie jų grįžti, jais pasidalinti, 
pasikalbėti apie tai, ką visi šven
tės dalyviai pakiliai pergyveno, 
kas džiugino, ko buvo daugiau, 
negu tikėtasi, ko pasigesta.

Aplamai, šventė buvo didelis 
muzikinis įvykis. Bet jis tokios 
milžiniškos apimties ir tokio 
specialaus pobūdžio, ruoštas ir 
įkūnytas ‘ okios plačiašakės 
prasmės kontekste, kad šventę 
vertinti vien įprastine muzikine 
recenzija būtų gana netikslu. 
Juk čia ne vien svarbu, kad ta ar 
kita daina buvo tobulai a'likta, 
bet i,r kaip šventė apskritai pa
sisekė, kaip praėjo visoje dauge- 
lypėje savo pilnumo:e. Jos ver
tę ir prasmę sveria visa eilė at
sakymų į gausius ir komplikuo
tus klausimus. Ar Dainų šven
tė pajėgė sukaupti impozantišką 
pkaičių dainininkų9 Ar neapvy
lė pasiruošimo ir dainavimo ly- 
g’8? Ar ji išjudino Amerikos ir 
Kanados lietuviškąsias bendruo
menes? Ar pajėgėm a'kreipti į 
ją ir amerikiečių akis? Ar pati 
šventė techniškai buvo gerai ir 
sklandžiai suorganizuota? Ko 
galima iš jos pasimokyti atei
čiai?

Daini-imkų skaičiumi skųstis 
dar negulėtume. Dar vis laiko
mės maždaug anksčiau tokiais 
atvejais pasiektos gausos. Ypač

reikia džiaugtis didžiuliu vaikų 
choru. Reikia džiaugi is ne vien 
tik geru jų sudainavimu, bet 
ypač jų skaičiumi, neatsiliekan- 
čiu nuo suaugusiųjų.. Mūsų kai
mynai latviai ir estai tokį šven
tinį mūsų jaunių chorą laiko tie
siog stebuklu, klausdami, ko
kiais būdais ir priemonėms mes 
šito galėjome pasiekti.

Suaugusiųjų chore vis dėlto 
pasiges’a didesnio skab aus ja •• 
nų veidų. Ir jų čia tur būt, dau
giau neatsiras, jeigu nebus di
desnėse kolonijose suorganizuo
ta ne vien jaunimo tautinių šo
kių grupės, bet ir jaunimo, tik 
jaunimo, chorai. Jaunimo chorų 
kryptimi jau reikia greit ir ne
atidėliojant pajudėti.

Aplamai, šiemetinė i šventės 
grynai muzikinis L "'s kerne vi
sų bendrąja nuomene b ’ o aukš
tesnis negu trečiosios todėl 
kad chorai suvažiavo ge'ia” na- 
siruešę, sudainavo sklandžiai 
nebuvo jaučiama atkištinio arba 
tik dalinio programos parengi
mo. Gal buvo pasiruošta ger’au 
ir d H to, kad š’ kautą bent pir
mosios programos dalies dainos 
buvo maž’au komp'ikuo^os, 
lengvesnės? Bef treč'csios dalies 
kantata ’au rcF'a’rvo vis dėlto 
nemažo ir int"ns,'vaus darbo. 
Chorai ir ią ’švežė pasigėrėt’- 
nai. Vaiku choras š; kartą turė
jo programoje net komplikuo- 
tesnes dainas negu trečiojoje. 
Bet mažieji nesuklupo. Tik ,ių 
balselius kartais gerekai stelbė 
Der arti prie mikrofonu susodin
ti akordeonirtai. Grojikams ei- 
kėio paieškoti m n mikrofonų 
ateilrognės

Lietuviško.ji išeivijos visuome
nė Dainų švedei parodė nemažą į 
dėmėsi. Ar jis pakankamas ? i 
Būtų sunku pasakyti. Tačiau 
publikos didžiuliame amfiLeatre

(Nukelta J 2 psl.)

1970 m. kovo 4 d. Pabaltiečių 
komiteto (Baltiška kommitten) institutas, kurio vadovybę sudaro 
Stockholme iniciatyva buvo ten instituto valdyba (lietuvius joje 
įsteigtas Pabaltijo institutas (Bai-'atstovauja dr. K. Čeginskas) ir 
tiška Institutet). Prieš antrąjį pa- mokslinė taryba (į kurią iš lietu- 
saulinį karą veikė tuo pat vardu 
institutas prie tuolaikinės Stock- 
holmo Aukštosios mokyklos (da
bar universiteto). Institutas ruoš
davo, tarp kitko, įvairių mokslų 
šakų kursus, į kuriuos atvykdavo 
visų aplink Baltijos jūrą esančių 
valstybių mokslo, atstovai. So
vietų Sąjungai okupavus Pabalti- 
o v-bes, institutas nustojo vei
kęs, ir tokiu būdu dingo vieninte- 
ė mokslinė įstaiga, besidomė- 
usi Pabaltijo problemomis. Atsi

žvelgiant į tai, kad Pabaltijo kraš
tai, tiek geografiniai, tiek istori
niai, glaudžiai susiję su Švedija, o 
te to ir į tai, kad šiandien Pa
baltijo valstybėse neįmanomas 

pvz. istorinių bei visuomeninių 
mokslų problemų objektyvus ty
rimas, Švedijoje gyveną pabaltie- 
čiai mokslininkai nutarė lyg ir 
atnaujinti seniau prie universite
to veikusį institutą. Naujojo insti
tuto tikslas yra “moksliniais tyri
nėjimais, mokymu bei studijomis 
skleisti žinias apie Pabaltijo tau
tas — estus, latvius ir lietuvius, 
jų istorinius, socialinius bei kito
kius santykius”. Taigi, institu
tas apsiriboja labiau humanisti
niais mokslais.

vių įeina dr. Čeginskas ir univer
siteto lektorius J. Lingis), šiemet 
birželio 4-6 d. suruošė pirmąjį 
savo simpoziumą. Simpoziumas į- 
vyko Skandinavijos kultūros cent
re, Hasselby pilyje, netoli Stock- 
holmo. Simpoziumo, kurio pa
grindinė tema buvo pabaltiečiai 
Švedijoje, tikslas buvo apžvelgti 
estų, latvių ir lietuvių mokslinin
kų bei kitų kultūros darbininkų 
veiklą Švedijoje per paskutinį iš
tisą amžiaus ketvirtį. Lietuvius 
simpoziume atstovavo Čeginskas 
ir Lingis.

Pabaltiečių etninės grupės 
Švedijoje

Simpoziumą atidarė latvis dr. 
B. Kalnios. Pirmoji diena buvo 
skirta pabaltiečių, kaip etninių 
grupių, bendroms problemoms 
aptarti bei ateities tyrimų gai
rėms nusmaigstyti. Instituto sek
retorius estų ekonomistas A. 
Horm apžvelgė pabaltiečių bė
gimą į Švediją 1940-45 m. ir apie 
organizuotą to bėgimo akciją, 
Docentas E. Nyman (Estijos šve
das) savo pranešime mėgino

Ketvirtosios JAV ir Kanados lietinių Dailių šventės Chicagoje vienas atidarymo momentų. Įžygiuoja solis
tai Prudencij.a Bičkienė ir Jonas Vaznelis, o toliau di rigentai: Petras Armėnas, Bronius Budriūnas, Bro
nius Jonušas, Algirdas Kačanauskns,' Stasys Sližys, F austas Strolia, Vaclovas Verikaitis. Priaky kairėje sė
di: Lietuvos atstovas Washlngtone Juozas Rajeckas ir generalinįs Lietuvos konsulus Chicagoje dr. Petras 
Daužvardis. Nuotr. V. Noreikos
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mą. Kronologiškai tą programą ciją, integraciją ar asimiliaciją 
jis suvedė į tris punktus: 1. atsi- Švedijos gyventojų atžvilgiu 
kėlimą į Švediją 1940-46 m., 2. (maždaug ligi 1955 m.). Imigra- 
socialinį, ekonominį bei kultūri- cinio departamento valdininkas 
nį prisitaikymą maždaug ligi šio Reimans (estas) kalbėjo apie so- 

trumpai nuškicuoti pabaltiečių į į šimtmečio šeštojo dešimtmečio dalinio tyrimo tikslus ir gaires, 
Švediją atsikėlimo tyrimo progra- , vidurio ir 3. klausimus apie izolia panaudojant dar neišnaudotus

Bendras Chicagos Amfiteatro vaizdas ketvirtosios Amerikos ir Kanados lietuvių Dainų šventės metu, liepos mėn. 4 d. Nuotr. V. Noreikos
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tyrimams objektus. Estas dr. Ma- 
randi užsiminė apie pabaltiečių 
mažumą švedų spaudos debatuo
se. Apie tautinių mažumų, ypač 
pabaltiečių, problemas Sovietų są
jungoje kalbėjo iš Kanados atvy
kęs estas prof. K. Aun.

Kalbotyra ir literatūros

Antroji diena, kurios rytinei se
sijai pirmininkavo Lingis, buvo 
skirta lietuvių, latvių ir estų kal
botyros srityse pasiektiems rezul
tatams apsvarstyti. Apie latvių 
bei lietuvių kalbinius tyrinėjimus 
Skandinavijoje kalbėjo latvė* pro
fesorė Ruke-Dravina, apie vado
vėlius bei gramatikas latvių kal
bai mokytis painformavo iš Lon
dono atvykusi latvė magistrė T. 
Lazdina. Estų kalbotyroje pasiek
tus rezultatus apžvelgė Upsalos 
urtiv. -fešttj kalbos lektorius doc. 
V. Tauli, žinomas Uralo kalbų 
specialistas. Įdomiai ir patrauk- 

j liai estų-.švedų dvikalbiškumo 
I problemą iš soCiolingvistinio po
žvilgio aptarė seniau Stockholmo, 
dabar Hamburgo univ. bendro
sios ir palyginamosios kalbotyros 
prof., estė Eis Oksaar. Tos dienos 
popietis buvo skirtas pabaltiečių 
literatūriniams laimėjimams Šve- 

' dijoj pagvildenti. Estų rašytoja 
A. Maegi ir K. Ristikivi aptarė es
tų literatūrą Švedijoje. Pirmasis 
kalbėjo apie estų egzilinę epiką, 
antrasis gi apie lyriką. Pasirodo, 
kad apie 60 proc. visų produkty
viųjų estų rašytojų tremtyje gy
vena Švedijoje. Apie latvių rašy
tojus Švedijoje painformavo lat
vių rašytojas G. Irbe. Ir latvių 
patys svarieji rašytojai gyvena 
ar gyveno Švedijoje.

Lietuviai rašytojai ir Švedija

Turint prieš akis, kad tiek es
tų, tiek latvių rašytojų elitas gy
vena Švedijoje, lietuviams nėra 
kuo nė pasirodyti — į Švediją 
tepabėgo tik vienas rašyto-

(Nekelta į 2 pusi.)
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Simpoziumas 
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Švedijoje
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jas — Ignas Jurkūnas - Šei
nius. Tačiau Lingiui pavyko ga
na gyvai apžvelgti lietuvių lite
ratūrinį trigraši Švedijoje ir klau
sytojus sudominti. Savo apžvalgą 
prelegentas pradėjo istorinėje per
spektyvoje pabrėždamas, kad lie
tuvių literatūra gana įdomiai y- 
ra susijusi su Švedija gal ne tiek 
su pačia švedų literatūra, kiek su 
kraštu. Pranešėjas pradėjo nuo 
Tumo-Vaižganto, kuris čia po 
antrosios Stockholmo konferenci
jos 1917 m. buvo įšalęs, negalė
damas grįžti į vokiečių okupuotą 
Lietuvą, užsidaręs savo viešbuty
je Stockholme parašė savo gar
siuosius “Pragiedrulius”. Ir kitas 
lietuvių literatūros šulas — My
kolaitis-Putinas — buvo tuo pat 
laiku- įstrigęs Švedijoje pakeliui į 
Friburgą studijų tęsti. Jis, būda
mas čia, bet. tik kad būtų pigiau 
pragyventi, buvo persikėlęs iš 
miesto centro į priemiestį Sund- 
bybergą, kas savaitę klausėsi 
Vaižganto, kuris savo likimo 
draugams perskaitydavo, ką per 
savaitę buvo sukūręs. Prelegentas 
pacitavo Tumo-Vaižganto 1918 
m. kovo 11 d. iš Kopenhagos My
kolaičiui rašytą laišką, kuris savo 
jaunajam kolegai duoda patari
mų, nes pastarasis jau tada buvo 
kaip reikiant suabejojęs savo pa
šaukimu. Po to prelegentas pa
žvelgė į Igno Šeiniaus kūrybą, pa
brėždamas jo* reikšmę lietuvių li
teratūrai kaip vieno iš modernio
sios lietuvių novelės pradininkų. 
Kiek ilgiau stabtelėjo ties jo šve
diškai parašytu ir 1942 m. Stock
holme išleistu romanu “I vaen- 
tan pa undret” (Stebuklo belau
kiant) bei jo prieš pat mirtį iš
leistu novelių rinkiniu “Vysku
pas ir velnias”. Romaną “I vaen- 
an pa undret” prelegentas pri
skyrė prie vieno iš geriausių lais
vės romanų švedų kalba.

Ir kitas lietuvių diplomatas, 
tiek savo gyvenimu, tiek kai kur 
ir savo kūryba susijęs su Švedija — 
Jurgis Savickis, buvo klausytojam 
įdomiai pristatytas. Iš informaci
jų apie lietuvių literatūrą švediš
kai prelegentas suminėjo prof. 
Mykolaičio lietuvių literatūros ap
žvalgą 1940 m. išleistame nove
lių rinkinyje “Litauiska novel- 
ler” ir savo paties straipsnį apie 
moderniąją, liet, literatūrą 19- 
46 m. Švedijoje išleistoje Europos 
literatūros istorijoje “Europas lit- 
teraturhistoria 1918-1938”.

(Atkelta iš 1 psl.) 
dar galėjo būti ir pora tūkstan
čių daugiau. Ką visa tai reiškia'’ 
O tai, kad ateityje, šitokius pla
čius susibūrimus organizuodami, 
vargu ar galime kalkuliuoti dar 
vis dešimtimi tūkst. ateinančiuo- 
sius. Apskaičiavimcs darant, 
ateityje reikėtų neužmiršti maž
daug penkmečio laikotarpyje vis 
didėjančio mūsų žmonių kultū
rinio apkiautimo procento ir iš- 
mirštauč'ųjų, kurių pasitrauki
mo priaugantieji tuo pačiu skai
čiumi nepajėgia pakeisti.

šventė, nors ir pavykusi, at
rodo, ir šį kartą praėjo vien tik 
savuotės ribose. Nei vietos ame
rikiečių laikraščiai, nei televizi
jos ja nesidomėjo. O gal nesido
mėjo vien tik dėl to, kad nesu
gebėjom patys amerikiečių vi

Lituanistinių įmok.vkių choras Dainų šventoje rengiasi užtraukti pirm ają savo programos dainą... Nuotr. V. Noreikos

Diskusijos rašytojų popietėje

Po litaratūrinių apžvalgų įvy
ko švedų ir pabaltiečių rašyto
jų suartėjimo popietė, kuriai va
dovavo jaunas ir aktyvus estų 
žurnalistas Andrės Kueng, kurio 
šiemet išleistą knygą švediš
kai “Estland, en studei i imperia- 
lism” buvo spaudoje plačiai pa
minėta. Gaila tik, kad į popietę te
atvyko tik vienas švedų rašyto
jas, vienas iš iškiliausių jauno
sios kartos švedų lyrikų B. Setter- 
ling, kiti kviestieji rašytojai buvo 
arba išvykę į užsienį, arba susir
gę. Per popietę išsijudino gana 
gyvos diskusijos. Latvis Irbe pa- 
reikšė savo nepasitenkinimą šve
dų radijo ir televizijos vadovybės 
mažumų kultūrinės veiklos trak
tavimu. Buvo pasiskųsta, kad šve
dų visuomenė taip mažai infor
muojama apie pabaltiečių kultū
rinę veiklą. Rašytojas Setterling 
ragino pabaltiečius rašytojus sto
ti į švedų rašytojų draugiją ir ten 
savo reikalus ginti, o kas liečia 
menką domėjimąsi pabaltiečių 
kultūriniu gyvenimų, tai čia kal
ti patys pabaltiečiRi — jie patys 
turi ieškoti kelių ir būdų sueiti 
su švedų visuomene. Jis pasisiū
lė per mėnesį išversti dešimtį pa
baltiečių rašytojų eilėraščių, jei
gu jam kas nors pateiktų neap
dirbtą tikslų vertimą ir vertimą 
kuria nors kita vakarų Europos 
kalba.

Istoriniai kontaktai su Švedija 
ir lietuviai istorikai

Paskutinioji simpoziumo die

suomenę ir spaudą ja sudomin
ti? Apie šį reikalą reikėtų atei
tyje panašiais atvejais rimčiau 
ir giliau pagalvoti.

Šiaip šventė techniškai buvo 
net geriau suorganizuota už 
ankstesniąsias. Nei pradžioje, 
nei pabaigoje ilgų kalbų nebuvo, 
nors trumpo, tačiau (kokia 
nors prasme didesnio iškilmin
gumo bent jos nmdžioje būtų 
buvę ne pro šalį. Du bar kažkaip 
dainavimas prasidėjo kone tie
siog iš karto, publiką dar neįve
dus j atitinkamą nuotaiką.

Programos metu publikos 
bruzdėjimo ir vaikų lakstymo 
buvo kur kas mažiau negu anks
tesnėse šventėse, bet salės tuš
čioje ei avėję prie durų dainavi
mu nesidominčių šurmuliavimo 
dar buvo apsčiai. Jie baisiai 

na, kurios priešpiečiui pirminin
kavo dr. Čeginskas, buvo skirta 
istorinių, socialinių, valstybės bei 
ekonominių tyrimų Švedijoje re- 
rultatams aptarti. Estai ir latviai 
turi Švedijoj gana iškilių bei pro- 
duktingų istorikų mokslininkų, 
čia veikia ir,jų mokslinės drau
gijos. Estas dr. Soom, žinomas 
archyvinių šaltinių žinovas, savo 
pranešime apžvelgė svarbesniuo
sius estų istorikų darbus Švedijoje, 
o latvis docentas Johnsons pana
šiai pristatė latvių istorikus. Ir is
torinių mokslinių tyrimų srityje 
Švedijoje lietuvių įnašas kiekybi
niai yra labai liesas, mat, į Šve
diją nebuvo atbėgęs nė vienas lie
tuvis' istorikas. Lektorius Lingis 
vis dėlto mėgino šį tą surasti ir 
Švedijoj. Užsiminęs apie Vazų di
nastijos regentus Lietuvoje ir Kė
dainių sutartį su švedais, kas, rei
kia pasakyti, daugeliui klausyto
jų buvo beveik nežinoma, prele
gentas apžvelgė čia kariniame 
muziejuje dirbusio pulkininko O. 
Urbono studijas karo istorijos sri
tyje, Ebbos Ceginskienės politinės 
istorijos studiją apie Pabaltijo I 
valstybių klausimą didvalstybių 
derybose 1939 m., dr. Čeginsko 
socialinės politikos darbus apie 
lietuvių tautos atgimimo pradme
nis, apie Lietuvos bajorų sulen- 
kėjimą ir apie rusinimą bei jo pa
darinius Lietuvoje caristiniais lai
kais. Prelegentas stabtelėjo ir 
prie Šeiniaus švediškai parašytų 
darbų ‘Den roeda floden stigger’ 
(Raudonasis potvynis kyla) ir 
“Den roeda floden svammar ov
er” (Raudonasis potvynis užplūs

trukdė užpakalinei salės daliai 
klausytis programos. Ateityje 
prie durų reikėtų pastatyti tie
siog policiją, kad ji tokius be 
vaikštinėjančius plepėto jus arba 
susodintų arba tie.nog išprašytų 
tjokalbiui į gretimas sales.

Dailininko Adolfo Valeškos 
sukurtas milžiniškam chorui fo
nas buvo tikrai impozantiško 
užmojo ir tikslus. Vilniaus ver
bos ir kraitinių skrynių orna
mentai gražiai įsijungė į tauti
niais rūbais pasipuošusio choro 
spalvingumą. Tačiau skrynių or
namento permatomas — ažū
rinis pobūdis įspūdį kiek mažino, 
kai per gėles ir paukščius buvo 
matyti toliau vien tuščių suolų 
giluma. Gal tam visam ornamen
tui reikėjo dar duoti kurios nors 
spalvos nepermatomą foną, kaip 
jį turi skrynių šonuose nupieš
tos gėlės ir paukščiukai? ši min
tis kilo tada, kai vienų momen
tu, amfiteatre užgesinus šviesas, 
o už apšviesto didžiulio orna
mento atsiradus nepermatomam 

ta). Labai kukliai, net ir savo 
vardo nepaminėdamas, prelegen
tas užsiminė ir apie savo etnolo
gines studijas, tilpusias Švedijoje 
išeinančiame tarptautiniame et
nologijos žurnale Folk-liv, švedų 
liaudies kultūros atlase bei lietu
vių spaudoje. Savo pranešimo pa
baigoje prelegentas priminė ir tą 
didžiulį darbą, kuriuo didžiuojasi 
viso pasaulio lietuviai, prie ku
rio ir Švedijoje gyveną akademi
kai aktyviai prisidėjo — Lietuvių 
enciklopediją, pabrėždamas, kad 
toji lietuvių enciklopedija yra be
ne vienintelė enciklopedija Vaka 
ruošė, kur tiek daug dėmesio skir
ta Skandinavijos kraštams. Pre
legentas pasiūlė bičiuliams skan
dinavams tą veikalą pavartyti. 
Per diskusijas paklaustas, kas Lie
tuvos istorinių tyrimų srityje yra 
daroma laisvame pasaulyje, pre
legentas gana išsamiai painfor
mavo, kas toje srityje yra nu
veikta ir veikiama. Suminėjo iš
kilesniuosius aktyviausius mūsų 
istorikus tremtyje, kaip prof. I- 
vinskį, dr. Jakštą, prof. Rabikaus
ką, prof. Gimbutienę, prof. Ba
lį ir kitus. Aptarė svarbesniąsias 
lietuvių mokslines institucijas, 
kurios puoselėja lituanistiką, kaip 
pvz. Litaunistikos institutą, Lie
tuvos tyrimų institutą, Lietuvių 
istorinę draugiją su jos leidžiama 
"Tautos Praeitim”, Pedagoginį 
lituanistikos institutą, Lietuvių 
katalikų mokslų akademiją, pa
brėždamas pastarosios aktyvumą, 
ruošiant mosklinius suvažiavi
mus, leidžiant tų suvažiavimų 
darbus bei metraštį. Suminėjo ir 

tamsos fonui, visos gėlės ir 
paukščiai pavirto labai ryškiu 
pasakišku grožiu.

Amfiteatro išorėje, prie vie
nos ir kitos pusės pagrindinių 
tė,;imų, žmonės pasigedo iškil
mei, atrodo, kone būtinų Ame
rikos ir Lietuvos vėliavų, pas: 
gedo ir atidarymo pradžoje Ka
nados himno, nors jos vėliava 
ir puošė estrados foną drauge 
su Amerikos ir Lietuvos.

Aplamai, šventė praėjo dau
geriopa prasme pasigėrėtinai. 
Viena kita kritiška užuomina 
jokiu būdu negali nustelbti jos 
daugiasverčs ir daugiariopos 
vertės, žinant, kad „didžiulį daly
ką tobulai šimtu protentu įkū
nyti yra žmogui beveik neįma- 

' noma.

Apie šią šventę, tikimės, dar 
bus ilgokai kalbama ir spaudoj? 
rašoma ir ieškoma ateičiai dar 
geresniu sprendimų, prie jos dar 
grįš ir “Draugo” kultūrinio prie
do puslapiai. k. brd. 

Katalikų mokslų akademijos lei
džiamą monografijų seriją Ne- 
gęstantieji žiburiai, stabtelėda
mas ties paskutine prof. Ereto 
paruošta monografija apie prof. 
Pakštą, priduriant, kad prof. 
Pakštas buvo didelis San- 
dinavijos kraštų bičiulis, propa
gavęs Baltoskandijos idėją ir ragi
nęs lietuvių akademinį jaunimą 
vykti studijuoti į Skandinaviją. 
Prelegentas užsiminė, kad ir jis, 
prof. Pakšto inspiruotas, pasirin
ko Švediją savo etnologinėms stu
dijoms tęsti.

Lietuvos vaidmuo 
viduramžiuos

Gyvų diskusijų sukėlė latvių 
istoriko U. Germanio referatas a- 
pie tai, ką švedų mokykliniai is
torijos vadovėliai pasakoja apie 
pabaltiečius ir Pabaltijo kraštus. 
Turint galvoje, kad Švedija isto
riniai gana ilgai buvo susieta su 
Pabaltiju ir kad dabar švedai 
kasdien susiduria su pabaltiečiais, 
turėtų švedai ir visuomenę tiks
liai painformuoti apie tuos kraš
tus. Tačiau toli gražu taip nė
ra. Anot prelegento, dažnam eili
niam švedui intelegentui neaiš
ku, kuri sritis pradžioje buvo va
dinama Pabaltiju, kas per žmo
nės ten gyvena, kas buvo tokia 
Livonija viduramžiais, XII am
žiaus antroje pusėj ir 1629 m., 
kodėl toji sritis buvo vadinama 
Livonija, kam plačiau yra žino
ma, kokią istorinę reikšmę turė
jo Lietuvos galybė viduramžiais, 
kurios kalbos priskiriamos baltų, 
kurios suomių-ugrų kalboms, ko
kį vaidmenį suvaidino pabaltie-
čiai 1905 ir 1917 m. revoliucijo
je ir pan. Švedų vadovėliai labai 
šykščiai informuoja apie Pabal
tijį, o kai kurie ir visiškai klaidin
gai. Tarp daugelio netikslumų

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO akinius 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitaruf 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
fedcal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima tlgontus pa£al susitarimą, 
Jei neatsiliepia skambinti 374-3012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr Callfornla 

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

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

Trečlad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

prelegentas suminėjo švedų isto
rinių vadovėlių autorių informa
ciją apie vokiečių ekspansiją į 
Pabaltijį viduramžiais. Pacitavo 
iš vieno vadovėlio, kur sakoma, 
kad “riterių ordenai ruošė kelią 
kolonistams. Baltijos jūros pietry
čių pakraštyje susikūrė feodali
nės valstybės, kurios paskui susi
vienijo so Vokiečių ordino valsty
be. Vietiniai gyventojai — estai, 
latviai ir slavai — pasidarė bau
džiauninkais”. O viename mo
kykliniame atlase strėle nurodo
mas ir kelias sausuma, kuriuo vy
ko Pabaltijo kolonizacija vokie
čiais. Prelegentas pabrėžė, jeigu 
tas kolonizacijos kelias būtų ėjęs 
sausuma, kaip atlase nurodoma, 
tai kokių nors Pabaltijo valstybių

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY medical center 
8110 Summit Street 

Route 58 — Elgin. llllnoLs 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7lst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 1K1 7 popiet
antr., penkt., 1-6, treč lr šešt. ti, 
nusitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta porom*

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 0-2400

Vai pagal susitarimą.; pirmad Ir 
Ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad lr penk 
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
■RAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez.zld. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN * EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
13? So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-OOOI.

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

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir p
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. lr 
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ Ir KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą. 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
■vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. lr 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p. p. lr nue 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto ik 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

rel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti

nebūtų nė buvę. Kelią sausuma 
vokiečių ordinui pastojo lietuviai. 
Čia prelegentas iškelia svarbų 
Lietuvos istorinį vaidmenį, sulai
kant vokiečių ekspansiją į rytus. 
Taigi, anot prelegento, Lietuvos 
galybės vaidmuo viduramžiais 
buvo tiek estų, tiek latvių tauti
nės egzistencijos pagrindas.

Po šio gana aktualaus referato 
kalbėjo latvė fil. kand. L. Švabe 
apie migracijas tarp Švedijos ir 
Latvijos XVII a., tačiau šis prane
šimas kaip ir nesiderino prie sim
poziumo pasirinktos pagrindinės 

j temoą. A
Laisvės linkėjimai

Dr. Kalnins apžvelgus pabal-
NiųkeltH i 7 p«i

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS-

2817 Weat 7IhI Street 
lelet. HEmJock 6-354;'

< Ofiso Ir rozJdpnr)Jor »

Ofiao HE 4-1818 Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
!454 VVest 7 lst Street 

(7lst ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie atl 

darymą bus pranešta všliau

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 787-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

‘‘contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

rel Ofiso PR 6-7800; N—nų 925-7691 
Valandos tik pagal su, įtarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijom 
Priima ligonlufi tiktai susitarus — 

(Ry nppolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

, CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 425S VV; 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehiil 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p p lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p. p 
Ir vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

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

Rezid. tel. WA 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. lr 

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

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

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

Trečlad. lr šeštad. užždaryta

Tel. PRoapect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vat. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 r apet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tei. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4*3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 lr 6—8; 
penkt. 2—S. Šefit pagal susitarimą.
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Prof. Juozas Eretas apie prof. Kazį Pakštą VITALIJA BOGUTAITĖ
mažiau paliesti visos Lietuvos 
dienų tėkmę, ką prof. Eretas, — 
artimas tų įvykių liudininkas, ta
lentingai šioje biografijoje ir at
lieka. Tuo būdu veikalas iš vie
no asmens biografijos, kad ir ri
botai, darosi mūsų tautos kultū
rinės istorijos bruožais. Veikalas 
le taip sau parašytas, o sukurtas.

Čia randi tokio taiklaus sąmo- 
aus, pvz. 74 psl.: “Pakštui rūpėjo 
jūra, o aniems — pliažas”, arba 
kalbant apei vadinamas rietenas 
seimuose, pažymima: “piliečiams 
sunkiau susitarti dėl rožančiaus, 
kaip dėl bulvių” (66 p.).

Stiliaus pažibos

.Šią knygą turėtų perskaityti 
net ir tie, kurie' nei Pakštu, nei 
tuo laikotarpiu nesidomėtų (jei-

Juozas Eretas. KAZYS PAKŠTAS. 
Tautinio šauklio odisėja. Išleido Lietu
vių katalikų mokslo akademija 1970 
m. (tikrumoj iš spaudos išėjo šiemet), 
Romoje. 372 psl. Kaina 10 dol.

Galima įsigyti ir “Drauge”.
♦

Biografinis veikalas pasiekia 
savo įdomumo ir vertės viršūnę, 
kada talentingas autorius pertei
kia gyvenimų ypatingo asmens, 
žmonijos horizonte pasirodžiusio 
ypatingu laikotarpiu.

Visi šie trys elementai jungia
si su kaupu naujoje prof. Ereto 
paruoštoje a.a. prof. Pakšto bio
grafijoje. Prof. Eretas šiuo atve- > 
ju parodo Lietuvišką nuoširdų-1 
mą, šveicarišką metodingumą ir 
darbštumą, gabaus vakariečio in
telektualo stilingumą. Jo labai 
rūpestingai surinkta medžiaga iš 
laikraščiu, žurnalų, laiškų die
noraščių, iš pasikalbėjimų su ve
lionį arčiau pažinusiais asmeni
mis ir viskas perteikta taip gy
vai, pagal prof. Ereto pamėgtas 
žurnalistikos taisykles ir su va
kariečio mokslininko tikslumu.

Prof. Eretas tai galėjo lengviau 
atlikti, kadangi Pakštas buvo la
bai ryški, dinamiška asmenybė, 
pilna lakių idėjų ir užmojų, pla
čių horizontų, su gausiais tarp
tautiniais ryšiais, bet ir giliai j- 
augęs savoje tautoje, jautęs epo
chos pulsą ir skelbęs pranašiškus 
pramatymus ateičiai.

Ir jis gyveno taip mūsų tautai 
ir kraštui svarbiu, tiesiog lemia
mu laikotarpiu, kada buvo sie
kiama nepriklausomybės, kada 
buvo kuriama nauja išsilaisvinu 
sios tautos buitis, kada agresyvie
ji kaimynai užgniaužė krašto 
laisvę ir kada tūkstančiai mūsiš
kių išeivijoje jungėsi kovon dėl 
krašto išlaisvinimo.
Mūsų kultūros istorijos bruožai

Knyga turi tokį stiprų mūsų 
kultūrinio, visuomeninio, politi
nio gyvenimo foną, kad čia susi
duriame su daugeliu mūsų pir
maujančių asmenų ir mums, 
kaip ekrane, atsiskleidžia ne taip 
tolima, bet ypatingai gili, vieto
mis džiaugsminga, vietomis kru
vina, mūsų tautos ir valstybės 
perteikiant jo gyvenimą, ne
aiškios pasaulėžiūros, tačiau ne
buvo vienos srovės žmogus ir, 
praeitis. Pakštas, nors tvirtos ir 
išvengiamai tenka daugiau ar

JUOZAS PRUNSKIS

gu tokių žmonių būtų), o kurie 
torėtų susipažinti su stiliaus gy
vumu, patraukliomis rašymo 
formomis. Čia aptiksime Pakšto 
posakį: “Ne toje jūroje Vytautas 
žirgą plukdė” (72p.). Apie Pakš
tą autorius, teigia: “Jo mėgiamiau
sia darbovietė buvo visuomenė” 
(83 p.). Garbėtroškos sumurk - 
domi priminimu, kad kartais “la
šas apsiskelbia jūra” (91 p.).
Autoritatyvinis režimas paspyg- 
liuojamas: “ ‘Židinį’ pavyti vel
tui bandė aukso grandinėmis 
prie režimo prirakintas ‘Vairas’

Dalis bendro didžiojo choro ketvirtojoje Dainų šventėje Chicagoj. Nuotr. V. Noreikos

“(95p.). Pakštui dariusius prie
kaištų dėl manierų ir etikečių 
nesilaikymo autorius nuginkluo
ja posakiu. “Laisvumas dar ne
reiškia palaidumo” (115 p.). 
Pakšto kalbėjimo būdas pavaiz
duojamas: “Jis aiškindamas
griaudė, dėstydamas bombarda
vo” (121p.) Pakšto linija nusa
koma, kad tai nebuvo konspira
cija, o inspiracija (131p.) Karo 
išblokštų iš tėvynės žmonių 
nuotaikos apibūdinamos: jie užpa
kalyje paliko griuvėsius ir prieša
kyje tematė tuštumą, (175p.). 
Pakšto linkimas rasti bendrą kal
bą su kaimynais, ir su lenkais, 
aptariamas: “geriau draugiškai 
tartis, negu, dantimis griežiant, 
ruoštis naujoms kovoms” 212p.).

Pakšto ryžtas pavaizduojamas: 

“likimas nenorėjo, kad toks tau
tinės misijos vadas nugrimstų 
minkštuose foteliuose ir savo pa
triotinį uolumą paskandintų si- 
baritiškuos patogumuos” (213p.). 
Pakštas taikliai charakterizuoja
mas, kad tai “vyras, kuris aple
kia kontinentus ir skrodžia isto
riškas erdves” (291 p.).

Žurnalistinio ekspresingumo 
vedamas, prof. Eretas stiprųjį 
smūgį sutelkia į skyrių užsklan
das, paskutinius žodižus. Pvz. a- 
pie Pakšto išlydėjimą iš Lietuvos 
sako: “Kai Kauno tunelis buvo 
prarijęs dūmų supamą traukinį, 
mes sunkių minčių slegiami grį
žome į namus, kurie greit nebe
bus mūsų” (134p.) Eidamas prie 
Pakšto gyvenimų vakaro, skyrių 

(Nukelta į 4 pusi.)

NUO RYTO IKI VAKARO

Nebetikiu daiktais nei žmonėm.
Laikrodis kažkur sustojo.
Rodyklės nusviro, lyg palinkusi šaka. 
Nesako nei dienos, nei laiko.
Diena be pabaigos ir be pradžios.
Toks begaliniai didelis ir nesulaikomas 
sukimasis nuo ryto iki vakaro 
ir kas toliau?

Niekas,
niekas,
niekas.

Nuplėšiu seną kalendoriaus lapą.
Kitas vėl — be vardo ir be skaičiaus. 
Bevardė ir beskaitė diena.
Diena be galo,
be pradžios.

Ilga, 
vientisa, 
amžina.

Sustoju ir seku, kaili .juda ekrane 
spalvotas filmas.
Pažįstami daiktai, 
pažįstami veidai, 
bet kalba .jau visai kita kalba, 
kažkur girdėta, bet kita —-------

Mes išsiskyrėm.
Kažkur pasimetam.
Negrįšim.

¥

Paėmęs veidrodį žiūrėki j save, 
kol tavo akys susilies su veidrodžio akim, 
kol tavo lūpos kalbės Veidrodžio lūpom. 
Tada abu galėsime ramiai sakyti:

mes esame du ir vienas, 
mes esame vienas ir du.

*

Žadėjo uždegti žvakę, 
kad rasčiau kelią, 
Taką nuberti gintarais, 
kad atsekčiau —
Naktis tamsi.
Aš einu
ir einu.

¥

Kai pabusiu iš šio keisto miego, 
kai diena ir daiktai 
sugrįš j savo vietas, 
galėsiu ramiai pereiti per kambarį 
ir tęsti nebaigtą 
sapną.

Sakyk man, ka da juoktis
Feljetonas, gimęs iš tarybinės spaudos

J. VAŠKŪNAS

Taip mane klausdavo mergaitė, kai aš jai 
pradėdavau pasakoti anekdotą. Ir skaitydami 
sovietinę spaudą, dažnai nežinome, kada rei
kia juoktis, o kada verkti. Skaitant humorą, 
kartais norisi verkti, gi tragiškus įvykius — 
juoktis.

Nėra mielesnio žaislo, kaip duoti ten ki
tiems patarimus. Už tai tau niekas nei liežu
vio neištrauks, nei liaudies priešu neapšauks. 
Saugu ir smagu. O jeigu pataikysi, žiūrėk, ir 
pasistūmėjai arčiau lovio. Kritiko keliai jau 
slidesni. Jeigu nepagrįstai ką pakritikuosi, 
draugą prarasi, o jei pagrįstai — amžiną 
priešą įsigysi arba dėl liaudies labo už gro
telių sudūlėsi. Tą tiesą gerai įsisavino tarybi
niai rašto žinovai, kurie turi didelį įgudimą 
čiulpti rusišką žinduką. Čia turiu galvoj dide
lės išmonės vyrus, kaip Alb. Laurinčiuką, V. 
Kazakevičių ir didįjį lietuvį Zimaną. Jie la
bai mėgsta kritikuoti, bet jųjų pomėgis bazuo
jasi vien tremties taikiniais, tokiais Įjaip Ber
nardas Brazdžionis, Jonas Aistis, nekalbant 

apie kitas atplaišas, kurie daro liaudžiai gė
dą, nešiodami žmogaus vardą. Moko ir re
daktorius: K. Bradūną, dr. J. Girnių, kaip at
vesti ant gero kelio reakcionierių druką. Na, 
ir tie pamokymai aidėja per visus literatūros 
horizontus ir taip autentiškai ir drąsiai, kad 
tik garsiau aidas atsimuštų tiesiog į Krem
liaus smegenis, kad būtų gauta iš ten riebių 
kreditų. Mes savo kolegoms pavydim. Ir labai 
stipriai. Ir kur nepavydėsil Jie naudojasi to
kia privilegija, kokios neturi nė vienas rašy
tojas už sovietiško rojaus ribų. Jiems tikras 
rojus žemėj, nes jiems prieinama viso pasau
lio lietuviškoji spauda. Ir tik jiems. Ir be pi
nigo! Jie gali apie ją rašyti ciniškiausią melą, 
sąmonių ir nesąmonių, ir vergas skaitytojas 
to patikrinti negali. Ir jei laisvasis lietuvis ir 
už liežuvio klastotoją pagautų, jo j beprotna
mį nepasiųs. To terceto skambumas ir orumas 
nė kiek nenukentės, o gal dar krūtinę papuoš 
nusipelniusio liaudies rašytojo medalikėlis.-

Tarybiniai rašėjai primena tą gudruolį, 

kuris aklą svečią nusivedė į meno galeriją. Iš
einant gidas paklausė svečio:

— Kaip patiko mūsų meno kūriniai? — 
Aklasis atsakė:

—> Negaliu kalbėti. Man grandinėlė la
bai nugraužė ranką...

Negalima nutylėti ir apie kitus nusipelniu
sių rašėjų talentus ir polinkius. Jie puikūs bro
keriai. Nepaprastu tikslumu užjūrio kolegas 
rašytojus surūšiuoja į klerikalus, tautininkus, 
socialdemokratus ir pažangiuosius. Pažangieji 
favorizuojami, o visi kiti — sėdi kaltinamųjų 
suole ir laukia liaudies teismo ištarmės... 
Graudenasi, kad šie neturi broliškos meilės 
tarybų Lietuvai. Bet tarybinio gyvenimo ste
bėtojas ras ir ten įvairių politinių srovių, bū
tent: komunistų, bolševikų, tarybininkų 
marksistų, leninistų, stalinistų, kurie sudaro 
pastoviausią pasauly koaliciją, kuri solidariai 
ir su laiminga šypsena šoka Maskvos kazo
kėlį.

Mes irgi sekame Lietuvos spaudą. Jai čia 
plačiausiai atvertos visos durys. Bet ir ji mums 
truputį praveria langelį į tėviškės panoramas.

Štai, iš V. Petkevičiaus romano “Apie 
duoną, meilę ir šautuvą” patyrėme, kad kom
jaunuolių populiariausias obalsis yra: “Tegy
vuoja komjaunuoliai su amerikoniškom kel
nėm.” .Šie lozungai puošia gimnazijų sienas. 
Ten pat jis paaiškina, ką iš tikrųjų reiškia 
“Tarybų Lietuva”. Žodį “Tarybų” liepia skai
tyti atbulai. Matome rusišką žodį “ubirat”. 
Ir jį sujungus su Lietuva, išeina: Ubirat Lie
tuva, Taigi, vieni skaitydami apie amerikoniš

kas kelnes ir Lietuvą, išmestą už borto, nusi
šypsos, o kitiems nuliūdimas širdį spaus.

Va, vartau tavo, brolau, dovanotą, S. Sut
kaus “Senojo Vilniaus fragmentai” albumą. Jį 
vadina ten pas jus, kaip sakai, tarybinio fo
to progreso pasididžiavimu. Po viena nuotrau
ka skaitome: “Gedimino aikštė”. Aikštės ne
matyti. Matyti tik varpinė, katedra ir Gedimi
no pilis. Autorius greičiausiai nedrįso sumi
nėti katedros ir varpinės vardo, bet nenorėjo 
minėti ir perkrikšto: Paveikslų galerijos. O su 
aikšte jau gali be baimės pralįsti pro parti
jas sargybas.

Po kita nuotrauka įrašyta: Onos bažnyčia, 
o gangliškame tekste: St. Anne’s church. At
seit: anglams ši šventovė šventesnė negu lie
tuviams. Taigi, režimas gerų norų turintį p. 
A. Šukų padarė suktu tikrovės klastotoju. Mes, 
parsidavėliai kapitalistams, siunčiame auto
riui šiltą užuojautą ir susiraminimui prašo
me prisiminti dr. V. Kudrikos vėl Suaktualėju- 
sį eilėraštį: “Ne tas yra didis”. O gauti įkvė
pimo prieš nužmoginimą, mes siūlome lais
viausios šalies piliečiams nepamiršti žinomų 
žodžių: “Menas galingas ir stebuklingas, me
nas nelenkia niekam galvos”. Bet pagalvojus, 
prieini linksmos išvados: kaip gera, kad nu
mirėliai nemato nūdienių Lietuvos “meno še
devrų”.

Tarp mano postrigavimų užjūrio svečias 
labiausiai domėjosi amerikoniškomis kelnė
mis. Todėl grįžau ir aš dar prie jų.

— Ar žinai, kad romanas “Apie duoną, 
meilę ir šautuvą” buvo labiausiai mėgiama 
ir skaitoma knyga?

— Jaunimas apie ją daug kalbėjo. Ypač 
apie kelnes ir tą ubirat. Vienoj vidurinėj mo
kiniams buvo išdalinta anketa. Tap kitų bu
vo klausimas, koks romano herojus tau labiau
sia patiko. Dauguma mokinių atsakė:

— Amerikoniškos kelnės...

—Matau, kad brolis mėgsta linksmesnes 
temas. Tad paplūduriuokime tuose vandeny
se. Štai, va, neseniai perskaičiau “Pergalėj” 
Viktoro Brazausko apysakėlę: “Stebuklas lie
pos naktį.” Jaunas autorius tikrai pasakoja 
stebuklingus nuotykius. Paklausyk: Pvz., mo
terys išprievartavo vyrą, tėvas gyvena su duk
terimi, žmona iškastravo girtą savo vyrą, nes 
tas turėjo meilužę.” Ir tai, sakoma, faktai iš 
tardytojo bylų!

— Bet man, brolau, daug kas neaišku. Tu 
ten išėjai partijos mokslus, išvadavai Lietuvą, 
Berlyną vadavai, gal tu dabar daugiau su
pranti. Paaiškink, kaip moterys galėjo išprie
vartauti vyrą.

— Pas jus gal ir būtų stebuklas. Komunis
tinėj bendruomenėj tai visai natūralu. Juk ta
rybų Lietuvoj vyrų ir moterų teisės lygios. Jos 
garantuotos sovietinės konstitucijos. Moterys 
gali tas pačias funkcijas atlikti kaip ir vyrai. 
Čia autorius norėjo pabrėžti moterų lygybę 
prieš vyrus.

— Bet tas knygas skaito ir jaunimas.
— Taigi. Jis turi pažinti realų gyvenimą. 

Čia ryškinama marksistinio realizmo moralė. 
(Nukelta į 4 pusi.)
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užbaigia posakiu: “Juo arčiau 
karsto, juo šilčiau prisimename 
savo lopšį” (223p.)

Turtinga turiniu, iškalbinga 
stiliumi

Iš šios, turtingos turiniu ir iš
kalbingos savo stiliumi knygos 
pažįstame Pakštą kaip ugninga 
kalbėtoją, toli siekiantį planuoto
ją, intriguojantį dėstytoją, uolų 
visuomenininką, tarpgrupinių 
tiltų tiesėją, atidavusį lietuvį pa
triotą, jaunųjų intelektualų 
’Nauj. Romuvos’ ir ’XX Am
žiaus” sąjūdžio talkininką, krikš
čioniškosios demokratijos bran- 
gintoją, apie ką dr. Viliamas liu 
dija: “jis Lietuvos krikščionis — 
demokratus laikė organine Va
karų Europos dalimi, dalimi to 
sąjūdžio, kuris turi tvirtus prin
cipus, tačiau nepasfojančius ke
lio j pačias pažangiausias refor
mas”. .oi:

Prof. Pakštas, laip liudija dr. 
Eretas, buvo visų pozityvių lie
tuviškųjų jėgų jungėjas. Ateiti
ninkų kongrese ęhieagoje 1954 
m. jis kalbėjo: “Reikia ryškiai 
vaizduotis savo tautinį idealą ir 
aistringai jo siekti. Tada pešty
nėms nebus laiko... Nevalia iš
mesti iš laivo nė vino lietuvio. 
Mūsų per maža. Reikia ragus at
sukti į išorę, o ne į vidų”, taip 
daro buivolų kaimenė, kai ją už
puola liūtai (302p.).

Žmogiškas, bet kitus 
prašoksiantis

Išryškindamas daugybę taurių 
prof. Pakšto savybių, vis dėlto 
prof. Eretas nekelia jo be alodai-, 
ros ant pjedestalo. Šioje biogra
fijoje Pakštas nušviečiamas: vis
pusiškai. Čia iškeliamos ir jo 
problemos su pirmąją žmona bei 
jo apsikaltinimo “išpažintfs” prie 
jos kapo; čia duodamos užuomi
nos ir kas liečia religines prakti

kas. Čia primenam jo pažiūra ir 
praktika vaišių srityje. Pakštas 
parodomas žmogiškas, ir vis dėl
to toks, koks jis tikrovėj buvo — 
visa galva kitus prašoksiantis.

O vis dėlto..
O vis dėlto viename reikale 

prof. Eretas gal buvo blogai pa
informuotas. Jis apie Pakštą ra
šo? “1960 m. Chicagoje įvyku
sioje šventėje, kai fotografas no
rėjo jį nutraukti kartu su kitais 
ateitininkais, tai ne vienas de
monstratyviai atsiplėšė nuo tos 
grupės, kad tik nebūtų įamžin
tas kartu su juo, buvusiu Ateiti
ninkų federacijos nariu” (283p.).

Čia kažkoks nesusipratimas. 
Mums, Chicagoje gyvenantiems, 
būtų žinoma, jeigu kas panašaus

Prof. Kazys Pakštas

Kun. V. Bagdonavičius, komentuo
damas dr. Gr. Valančiaus “Laive” ge
gužės 1 d. paskelbtą straipsnį “Reli
ginė lektūra” parašė sakinį: "O kai iš 
tikėjimo suvokimo yra šalinamas pro
tingumas, tikėjimo išgyvenimas daro
si pasąmonės liūnai.” Dr. Gr. Valan
čius, atsakydamas j tą pastabą,, šiame 

'straipsnyje kelia mintį, kad krikščio- 
nijon yra įsibrovę per daug racionaliz
mo. Red.

Nesugebu būti nei trumpas 
nei sistemingai nei tvarkingas 
minčių dėstyme. Ginčas tarp pro- 
tininko B. ir tikėjimininko V. —

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

būtų vykę, Priešingai, prof. 
Pakštas, kiek žinome, visų buvo i 
gerbiamas ir kiekvienas laikė 
garbe drauge su juo fotografuo
tis, bendrauti ir t.t.

Skaitant knygą teko stebėtis, 
kaip šveicaras prof. Eretas yra 
puikiai apvaldęs lietuvišką saki
nį. Net ir korektūros klaidų ma
žiau, negu daugumoj kitų lietu
viškų leidinių, bet vis dėl to pa
sitaiko. Pvz. rašoma “ordeno” 
(turi būti ordino; 140p.).

Apskritai veikalas įdomus,1 
naudingas. Tai reikšmingas į-1 
našas į mūsų kultūros, visuome-i 
ninio, politinio gyvenimo is
toriją. Tai drauge uždegančio] 
pavyzdžio perteikimas ateinan
čioms kartoms.

šeštadienis, 1971 m. liepos mėn. 10 <L

Chicagos Amfiteatras liepos 4 <1. Tūkstantinės minioj renkasi j Jungt inių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Bendruomenių ketvirtą
ją Dainų šventę. Nuotr. V. Noreikos

Diskusijos su kun. Vyt. Bagdanavičium, MIC

DR. GR. VALANČIUS

būtų nei šis nei tas. O kad R. 
yra linkęs racionalizuoti, protau
ti ir pažinimu bazuoti tikėjimą, 
o V. sako, — kuo mažiau racio
nalizmo, protavimo, tikėjime, tuo 
geriau, — toks sakinys pasakytų 
daugiau, mintį išreikštų pilniau.

Bet čia nėra jokio esminio 
prieštaravimo, o yra tik dalinis 
nesutarimas. Nesakau, kad nerei

ten prasideda tikėjimas. Raciona
listai, protininkai, perdėtai pasiti
kėdami savo protavimo pažini
mo galia, turi tendenciją žmo
giškojo pažinimo ribą stumti kuo 
toliau į tikėjimo teritoriją. Blo
giausiai, jie niekad nesako, grįž
kime- —- per toli nuėjome. Jie 
brenda vis toliau, tartum norėda
mi išbristi į kitą krantą ir ten 
susitikti Dievą su visais šventai
siais. Atseit, nori tikėjimą paversti 
Žinojimu ar bent sujungti juos į 
vieną. Tai beviltiška; ir jie tai 

(Ndkelta į 5 pusi.)

kia pažinimo tikėjime, o tekiau
siu kiek ir kur jo reikia. Manau, 
kad to racionąlizavimo, protavi
mo, pažinimo per daug, o daž
nai net krikščioniškieji raciona
listai tikėjimą ir žinojimą supla
ka į vieną mišinį, atseit, nuve
da mus į liūnUs. Tikėjimas yra ! 
tikėjimas, žinojimas yra žinoji- Į 
mas. Kur pasibaigia žinojimas,'

Sakyk, kada juoktis
(Atkelta iš 3 pusi.)

Už tokius kūrinius šiandien Lenino ordinai, 
Raudonosios žvaigždės, premijos, kelialapiai į 
kurortus, į užsienius...

— Atsiprašau už smalsumą. Už ką tu ga
vai šipkartėlę į užsienį?

— Čia jau tarybinė paslaptis. Jos neat
skleidžiamos nei broliui, nei tėvui.

— Manau neapsiriksiu spėdamas -r ^ž
Berlyno vadavimą. ’ \ ' i '

Brolis prideda pirštus prie lūpų.
— Išeina, kad Ameriką gali pamatyti tik 

už nuopelnus sovietamsl
— Ir tu man daug padėjai. Tikriau sa

kant, tavo pažangi pozicija komunistinei re
voliucijai.

— Belaukdamas tavęs, pasidariau spaudos 
iškarpėlių. Noriu su tavimi įdomesnes aptarti. 
Štai iš “Tiesos” žinutė apie į Klaipėdą atvyks
tančius iš užjūrio jūreivius. Dienraštis 1968 
m. rugpiūčio 11 d. rašo: “Jie (jūreiviai) sten
giasi išvesti iš doros kelio mūsų jaunimą, nu
pirkti jį nailonu ir kramtoma guma, pornogra
fija it* seksu.” Tą straipsnį parašė trys vyrai. 
SOSI Vyrams nepageidaujama konkurencija. 
Turi būti tam užkirstas kelias! Parvažiavęs,pa
rašyk ir patark, kad tos mergaitės taip pigiai, 
už vieną kramotmą gumą, neparsiduotų. Ge
riausia — tepakelia kainą ir vietoj vienos gu
mos ima dvi. Oho, kapitalistai per daug pi
nigų irgi nemėtol

— Gera mintis! įtrauksime į petilietką.
— Jei šitai nepadėtų, tai visus vyrus iš

lipančius uostan guldyti ant stalo ir...
— Šitaip jau būtų per daug. (Svečias patik

rina ar uždaryti langai). Ne taip jau daug 
ten tų lietuvaičių ir yra.

— Tai gal ten kalbama apie Palvo ark
lio dainelėj apddiiTuotas lietuvaites, kurių lū

putė)) storos, dantukai reti, apie tas naująsias 
aukštaites...

— Na, kaip čia tau pasakyti. Mat, pas 
mus viskas eina pagal planą...

— Tiesa, ir pas jus prondgrafijos netrūks
ta. Kad ir J. Avyžiaus “Antplūdy” apie tą Ado
mą ir Mildą visko ten prirašyta. Net labiau 
kraują sujudina , negu kokie paveikslai. Juk 
žodis nepralenda pro ausis, kaip vėjas pro tvo
rą.

Alg. Baltais I^emno jubiliejui parašė po-- 
; amą: “Amžisfus spalvos.v Ji apima II1 puslapių 
mažo formato knygutės. Poemėlės gale randa
me datą: 1962-1969. Atseit, tuos trumpus pos
melius rašė 7 metus. Sakyk man, kaip čia ga
lėjo nutikti, kad toks gabus poetas taip ilgai 
rašė tokį trumpą niekutį.

— Duok man paskaityti. (Skaito tik ma
no pabrauktus punktus):

Rašau, Iljičiau, apie mūsų amžių.
Ir Jus turėjau pasikviest poemon. 
Nes ji be Jūsų būtų nepilna. 
Ne tik kad nepilna. Be jūsų 
Ir visiškai nebūtų šios poemos.

Kai gedulu apsigaubė šalis,
Suprasdama ko ji staiga neteko? — 
Aš dar ir gimęs nebuvau, Iljičiau.

X" -Bet savo nerašytame testamente
Jūs ir manės, našlaičio, neužmiršot.
Iš-Jūsų? milžiniško palikimo
lr aš kasdieną'gaunu savo dalį.
Ir su manim ją gauna milijonai.

O Jūsų palikimas nemažėja.
.■’Jl' . • Nes jį£ ne'bankuos laikomas,

!.. Suvažiavimuos visuos, Iljičiau.
Jūs buvot renkami delegatu.
Tik nėvisuos Jums leido tarti žodį.
Tačiau ‘Jūs ir tylėdami kalbėjot.

lr mums padėjote surasti tiesą.
Jūs — mūsų sąžinė, valia ir protas.
Ir valandą lemtingų su Jumis

Mes visadot pasitariant. Iljičiau.

Ne tik Paryžius, Londonas, Berlynas, 
Bet ir Hanojus tolimasis Jus pažįsta. 
Lyg savas vaikštote Havanos gatvėm 
Ir sveikinatės su barzdotais vyrais.

... mes — ne kortom lošiant, ir todėl 
Čia nepadės mikliausia šulerystė. 
Istorija — tai ne krupjė, kurį 
Gali papirkt, apgauti, įbauginti.
Jinai nušluos nuo žemės amžiaus gėdą. 
Nes išmatom skirta sava vieta.

— Na, sakyk, argi čia Baltakis kalba sa
vo “širdimi sušildytu žodžiu”, kaip jis suvažia
vimuose kitiems, rašantiems politine tema, 
patarinėja?

— Tiesa. Posmeliai labai skysti. Ar už 
sienos niekas negyvena?

— Ne. Ir mikrofonų niekur nėra.

— Matai, brolau, — tu nesužinosi, kas 
jį parašė. Bet tiek to. Nelįskim į politiką. Aš 
atvažiavau tik tavęs aplankyti ir šiaip sau pa
sidairyti.

— Bet mes dar nepriėjome prie reikalo. Iš 
eilėraščio užuominos “išmatoms skirta sava 
vieta” aiškėja, kad eilėraštį rašė, sėdėdamas 
išvietėj. Matyt, poetas sirgo chronišku vi
durių užkietėjimu. Septyni metai — nėra 
juokai. Taigi parvežk jam, brolau, aukštaitiš
ką užuojautą, kad teko taip sunkiai gimdyti tą 
poemą. Net septynis metus. Net septynis. Ge
rai, kad našlaičiui dar akys neiššoko ant kak
tos.

— Ei! Tu jau vėl suki j tą marksistinį ar 
estetinį realizmą.

— Ne ne. Aš taip sau. Tik dėl juoko.

— Bet poetui nebuvo juokas. Kertu, jog 
tuziną pieštukų sugraužė. Bet suramink drau
gą Algimantą, kad ne jį vieną šaltas prakaitas 
maudė. Ir jo bendramintis Justinas Marcinke
vičius daug liaudies turto nupūtė, kol parašė: 
“Šiandieninis Leninas” poemą: "... vakare, 
prie tuščio lapo, kai eilėraščio ieškosiu, apie 
jį galvosiu; ir galvodamas apie rytojų, apie 
jį galvosiu.” Nelengva buvo vis sėdėti prie 
tuščio lapo ir vis eilėraščio ieškoti, ypač kai 
reikia ir apie rytojų galvoti. Nežinai, kaip mo
tinėlė partija tą šventajam skirtą giesmę pri
ims, juoba, kad “jį” visur parašė iš mažosios 
ko dievai .paprastai nemėgsta. Didžiausias, 
matyt, visas sunaudojo Baltakis, ir Justui 
spaustuvė jų nebeišteko.

— Klausytis — turi kantrybės, bet nepa

sakai, kada turiu, verkti ar juoktis.
— Savo troboj gali ir verkti ir juoktis. Bet 

nepyk, broluži. Aš nesitikėjau, kad tu Tary
bų Lietuvą per dantį trauksi. Atvažiuok, pa
matyk ir gal grįši prie ankstesnės nuomonės.

— Nikitos viešpatavimo laikais galvo
jau, bet dabar niekados. Pirmiausia aš Lietu
vos nematysiu. Uždarys Vilniaus gete pen
kioms dienoms ir grožėkis. Po to pavežios po 
burliokynę, pagarbinsi Leniną, Kremlų. Iškra
tys kišenius. Ir važiuok namo dainuodamas: 
“Ištuštėjo mano piniginė, tegyvuoja žemė ta
rybinė”...

— Ir Kauną galėsi pamatyti.
— Devintą fortą... Aš norėčiau pamatyti 

Praveniškius, Rainių miškelį, Červenę...
— Ir vėl politika.
— Turėsiu ką papasakoti saugumui Vil

niuje. Juk pakviečiau draugiškam pasikalbėji
mui visus, kurie lankosi užsieny. Pasiruošk 
išpažinčiai. Nemanyk, kad Berlyno vaduoto
jui darys išimtį.

— Nei jau taip, nei ką. Kas atvažiuoja, 
niekas nesigaili.

— Prakeikia. Sekliai sekioja. Dvi valan
das reikia sugaišti telegramai pasiųsti. Neti
ki ar nenori tikėti. Paskaitysiu ką jūsų kny
gos rašo. Štai Leono Kiauleikio “Pražūtinga 
profesija”. Paklausyk: “Atrodo, kad pusę sa
vo gyvenimo jūs praleidžiate eilėse, laukdami 
buto, vietos vaikų darželyje ar lopšelyje, bi
lieto ar čekių kasoje; laukiate savo eilės pirty
se, poliklininkose, valgyklose ir net laidotuvių 
biure.”

— Bet apie tas eiles yra ir kitaip galvo
jančių. Štai Antanas Pakalnis savo knygoj 
“Inteligentų klubas” apie jas taip rašo: “Eilės 
grūdina žmogų, ugdo charakterį, stiprina 
kojų raumenis, moko laikyti pusiausvyrą. Pa
stovi žmogus porą valandų eilėj, jį gerai pa
glamžo, paniurko, ant nuospaudų užlipa ir 
tuoj matyti: tvirtas jis ar skystablauzdis.

Iš tikrųjų, vardan žmonių sveikatingumo 
Pagalio paviljone visur rangėsi, vingiavo ei
lės be galo ir krašto. Net prie sulčių, kavos, 
degtukų, laikraščių ir išviečių. Jei kur nors 
eilė atrodydavo nepakankamai ilga, ten tuo
jau pastatydavo bent porą ar trejetą aparatų, 

ir klientas, pasimankštinęs vienoje eilėje, gau
davo taloną, leidžiantį laisvai stoti į kitą, o 
paskui į trečią ir ketvirtą.”

— Va, šitas tai teisybę rašo. Aš jį gerai 
pažįstu. Jis nusiplenęs liaudies gydytojas, svei
katos reikalų profesorius. Tarp kitko, nepasi- 
gyrus, geras mano draugas. Jis tik apie tai ra
šo, kas liaudžiai į kūną eina.

— Gražiai čia pasakyta —kas liaudžiai
eina į kūną.

Bet dar ne viskas. Kaip toj dainoj sako — 
dar toliau, dar bus gražiau. Ar nori dar dau
giau?

— Tik be politikos.
— Nepolitiškų knygų pas jus nėra. Var

vekliai nuo stogo —ir tie raudonai nudažy
ti. Bet dar. viena ištraukėlė ir bus paskutinė. 
Tas pats autorius sako: “Tris kart per dieną po 
tris šaukštus ricinos su galuberio druska. Pas
kui — galvą į karštą orkaitę, kol akyse pasi
darys žalia. O po to mes tau vėl šveisim sme
genis...”. Ir dar po to į bepročių namus, — 
paskui į Nerį arba iš ketvirto aukšto — ir 
susidorota su liaudies priešu.

•— Nesuprantu. Ir ko tu bijai. Juk priklau
sai Amerikos pažangiečiams. Esi savas. Tokių 
dalykų, kurių išgirdau iš tavo lūpų Lietuvoj 
negirdėjau.

— Ir negirdėsi. O jeigu nugirst, tai nie
kas ir neišgelbės. Liudininkai taip pat naiki
nami, kaip ir diktatūros priešai. Beja, po Bra- 
zinksų, Kudirkos, Simokaičių, Kazlausko ir 
šimtų panašių tragedijų praregėjau. Jų krau
jas man praplovė akis. Pats sau priešu būti 
negaliu. Maskvos taryboms pastačiau kryžių.

Ir tavimi, brolau, aš nusivyliau. Iš tavo 
laiškų buvau suidaręs dar nuomonę, kad tu 
esi taurus lietuvis. O ką matau? Tu man pri
meni tą Alpių kalnų ožkelę, kuriai šeiminin
kas pririšo varpelį, kad nepasimestų. Ir tau 
kažkas pririšo varpelį , kad Amerikoj neišklys- 
tum iš kelio.

— Ir kur tų girdi tą varpelį?
— Girdžiu. Tau prikabino baimę. Ir jos 

persekiojamas tu bijai net broliui prasižioti. 
Ir tau, matyt, galvą pakaitino orkaitėj ir ta
da iššveitė smegenis.

— Nei jau taip buvo, nei ką... Klausyk, 
ar čia nėra mikrofonų?..
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dėmes atleidžia, o Senojo įstaty
mo kunigus, fariziejus — rašto 
žinovus taip jau be pasigailėjimo 
čaižo, net pabaltintais grabais 
juos vadindamas?

Ketvirtosios Amerikos ir Kanados lietuv'ų Dainų šventės akimirka Chicagos Amfiteatre, prieš susk nbant 
Amerikos ir Lietuvon h'mintims šveatfs atidary.re Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: šventės dirigentas 
1$. Budrifinas, Draugo redu k torius kun. J. Prunskls, muzikas N. Kulys, pianistas M. Motekaitis, pianiste 
R. Apeikytė, solistė P. Bičkienė, solistas J. Vazne'is. dirig. V. Mamaitis, dirig. V. Verikaitis, dirig. A. 
Kačanauskas, dirig. P. Armonas, dirig. B. Jonušas, dirigį St. Sližys ir dirig. F. Strolia. Nuotr, V. Noreikos

Ir ketvirtas, paskutinis punk
tas, kaip yra dabar su tradicinė- 
| mis teologinėmis sistemomis 
į (paulistine, patristine, scholasti- 
, ne - tomistine, neo-scholastine ir 
Idar kitomis)? Kaip su tradicinė
mis seminarijų ir teologijos fa
kultetų disciplinomis, ar vis. dar 
kemšama j vargšų kunigėlių gal
vas ta pati milžiniška “tikėjimo 
pažinimo” šakų eilė (fundamen- 
talinė, moralinė, pastoralinė, 
šventraštis, kanonai, sociologija, 

' Bažn. istorija, liturgika, apologe
tika, teodicėja, etika, logika, psi
chologija, ped. metodologija etc. 
etc. — nesuskaitau, nebežinau)? 
Kaip ten su biologija, psichologi
ja, psichiatrija, ekologija?

, kad galėtum be specialių priemo
nių ir basom kojom vandeniu ei
ti.

Mylėti sunkiau, kaip tikėti

Pereidami iš tikėjimo į meilę, 
šventrašty užtinkame įsidėmėti
nų epizodų ir meilės atžvilgiu. 
Triskart Kristus klausė Petro, ar 
tu myli mane. Trečiukart klau
siamas, Petras lyg nusigando, su
sirūpino ir su nekantrumu teat- 

I sakė: —kam klausi, Viešpatie, 
[ juk tu žinai. Petro susirūpini
mas žmogiškai lengvai supranta
mas. Jis bijojo vėl išsišokti, kaip 
anoj nelemtoj konfrontacijoj kry
žiaus kančios išvakarėse: — 
pirm nei gaidys pragys, triskart 
manęs išsižadėsi. Tai buvo jau 
antras Petro bandymas. Gai
džio epizodas prie tų bandymų 
nepriklauso, nes tuomet Kristus 
neklausė, o tik konstatavo, kad 
jūs visi, kaip avys, piemenį su
ėmus, išlakstysite. Petras bandė 
ginčyti, tik ne aš... ir Kristus su 
Petru jau nebekalbėjo iki po pri
sikėlimo, tik, porą kartų žvilgte
rėjęs, jį pravirkdė.

Pirmame bandyme 
klausė Petrą, ką kiti sako apie Jį 
ir kuo jis pats laiko Jį esant. Pet
ras stipriai ir nei trupučio neabe
jodamas atsakė: Tu esi gyvojo 
Dievo Sūnus. Antru ir trečiu 
kart jo neklausė, kaip tai darė 
antrame bandyme. Šie epizodai 
gali turėti dvejopą reikšmę. Pet
ro tikėjimas buvo stipresnis, kaip 
jo meilė Kristui, arba apskritai 
mylėti yra sunkiau, kaip tikėti. 
Greičiausia — abiejų atvejų kom
binacija. Taip suprantant, ir 
“Quo vadis” legenda pasitvirtin
tų. Petras bėgo iš Romos ne dėl 
to, kad jo tikėjimas sumažėjo, bet 
kad jis meilėje neištesėjo. Tik 
meile persunktas tikėjimas yra 
tikras, neįveikiamas, kalnus ver
čiantis tikėjimas. Dievas yra mei
lė. Jei į jį tiki, turi jį ir mylėti. Ki
taip tavo tikėjimas nepilnas, tra
pus, drungnas.

Meilės trūksta hierarchijoje

Štai dėl ko Kristus meilės įsta
tymą laiko svarbiausiu ir pastato 
ją aukščiau net už patį tikėjimą. 
Nors, iš kitos pusės, — be tikė
jimo nebus nė meilės, nes negali 
mylėti to, į ką netiki. Žinoma, 
Kristus žinojo, kad Petras ban
dys, jo meilėje sušlubavęs, bėgti 
iš Romos, ir kad jis pats Petrą 
Romon sugrąžins; Lygiai jis žino
jo, kad jo vietininko Petro sos- 
tan atsisės visa ilga eilė nevertų 
popiežių. Jei jų tarpe pilnų be
dievių gal ir nebuvo, tai su men
kučiu tikėjimu ir visai be meilės 
Kristui tikrai buvo. Jie nesugrio
vė Bažnyčios tik dėl to, kad pats 
Kristus neleido jiems to padaryti. 
Taip, kaip sakramentų tikrumas 
nepriklauso nuo jų teikėjo — dva
sininko dorovingumo. Popiežium 
yra buvęs keturiolikmetis berniu
kas, buvo toks, kuris tiarą už pi
nigus nupirko, ir visa eilė tokių, 
kurių šalininkai ginklais ir žu
dymais. nugalėjo kitų kandidatų 
šalininkus. Žinodami, kad ir pra- į 
garo vartai nenugalės... turėkime 
drąsos, mielas Redaktoriau, vieną
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i žino, tik retai prisipažįsta. Tai 
f liūnai. Reikia jų vengti, kad ne- 
j paskęstum.

Liūno simbolio turinys

Beje, tai labai vykusiai kun. 
i B. parinktas žodis.Liūnai nėra nei 
’ bala, nei purvas. Tai ne blogy- 
! bė savyje, o tik pavojingas kelias. 
! I balą brendi — susipurvinsi, į 
■ liūnus brendi — smengi, kojomis 
žemės nesieki. Bala primena nuo
dėmę, liūnas — abejonę, netvir- Į 
tą žemę po tikėjimo kojom. Bala 
— pagundai giminė, liūnas — 
skepticizmo brolis. Visi esame di
desni ar mažesni racionalistai, 
protautojai.

Kad ir norėtų, negalėtų tokiu 
nebūti ir šias eilutes rašantis. 
Mane tik baimina, kad per toli 
einame, kad krikščioniškasis ra
cionalizmas painioja, komplikuo
ja patį tikėjimą; ne artina, o kar
tais net tolina Dievą nuo ma
nęs. Kai jų traktatų, samprotavi
mų prisiskaitau, suka man galvą. 
Žinau, kad abejojimai nėra nuo
dėmė; kaip ir pagunda, jei su ja 
po ranka nenueini. Bet taip pat 
žinau, kad abejonė — tokia na
tūrali ir taip dažna mano vieš
nia ir kad pagunda —tokia sal
di ir taip nenorom nuo jos nusi
suki. Kokios čia tos mūsų nuodė
mės, kartais nuodėmklausiui ne
turi ką sakyti. Kažkokiu impulsu 
pradedi kalbėti apie pagundas ir 
abejones, dažnai tikintį velian
čias į didesnes problemas bei sun
kumus, negu pačios nuodėmės. 
Lengvą sakyti, venk pagundų, ne
žiūrėk į moteris. Bet kaip išveng-1 
ti, jei ant kiekvieno kampo sutin
ki trumpus sijonukus, dailias kojy
tes. Arba vėl, — daugiau skaityk, 
vaikeli, pažink tikėjimą — išveng
si abejonių. Kaip sau norite, dau-* 
giau skaityti nebepajėgiu, ir tai 
jau per daug. O blogiausia, kuo 
daugiau skaitai, tuo labiau abe
joji, o ne mažiau. Išskyrus, tur 
būt, tik Šventraštį, ir tai tik Nau
jąjį Testamentą. Niekad jo skai
tymo nėra per daug, nors kelio
liktą kartą kartotum. Bet jame 
nerandi daug dalykų, apie ku
riuos taip mėgsta rašyti ir kal
bėti krikščioniškieji raciona
listai, tariamai bandydami aiš
kinti tikėjimo dalykus ir proble
mas.

Protininkai neturi palaiminimo

Kalno pamoksle Kristus išvar
dina ilgą virtinę palaimintų: pa
laiminti nužemintos ir nekaltos 
širdies, palaiminti kenčiantieji ir 
prispaustieji, palaiminti tokie ir ' 
tokie. Bet neradau, o neradau dėl I 
to, kad nepasakyta — neparašy
ta: palaiminti žinantieji ir pro- ’ 
tingieji, palaiminti tie, kurie tu
ri žinojimą ir išmintį. Šimtus, 
šimtus kartų Kristus kalba 
apie tikėjimą; žymiai mažiau 
pie meilę, o visškai nekalba apie 
žinojimą ir tik prabėgom netie
siogiai apie išmintį. O juk išmin
tis nėra tas pat, kas žinojimas. 
Išmintingu gali būti ir- nežinan
tis, o žinantis nebūtinai yra iš
mintingas. Kalbėdamas apie bū- 
simu.M ipersekiojimus, Kristus 
įspėja apaštalus: Kai atves jus 
pas jūsų persekiotojus, pastatys 
prieš teisėjus, nesirūpinkite (sic.) 
ką sakysite, kaip ginsitės, tai busi 
jums pasakyta tą momentą. Tai “Europos imperatorius’ 
reiškia, tik turėkite tikėjimą, ir cas VIII (1294-1303), Urbonas 
Šv. Dvasia kalbės jūsų lūpomis ir VI (1378 - 1389); ispanų didikas 
liežuviais. Kiekvieną kartą, taip 
kiekvieną, kai Kristus išgydė ak
lus, raupsuotus, paraližuotus — 
jis visuomet jiems sakė: tikėjimas 
tave išgelbėjo, įtikėjai — prare
gėjai, imk savo guolį, vaikščiok 
ir tikėk etc. etc. Kai Petras ban
dė eiti pasitikti Kristų Galilėjos 
ežero paviršium ateinantį, jis ė- 
mė skęsti ir šauktis pagalbos. Jis 
nepasakė Petrui: — kvaileli mie
las, nesupranti ir neišmanai, 
kaip vandenimi vaikščioti, o tik 
pabarė, sakydamas — žmogus 
mažo tikėjimo. Taigi, trūko jam 
tikėjimo, o ne žinojimo. Kiek be
žinotum, niekad nežinosi tiek,

i

žmonės žinojimo, bet be

a-

Kristus

Protininkai nėra šventieji
tėvai

Ir ką pasakysite, dauguma šių 
nevertėlių, o ypač Bonifacas VIII 
buvo labai aukšto intelekto vy
rai, blizgėjo administraciniais, 
diplomatiniais, mokslų ir menų 
talentais. Mediči žėrėjo pagoniš
ka renesanso kultūra. Tai buvo 
taipgi protininkai, racionalistai, 
atseit,
krislo krikščioniško tikėjimo ir 
meilės. Neliepkite man jų šven
tais tėvais vadinti, neę jie, aiman, 
tokiais nebuvo. O Benediktas IX 
— tik išlepęs, išdykęs Tusculum 
mažametis grafiukas. Visa tai mi
niu tam, kad tikėjimo, meilės ir 
pažinimo pradai religijdje apskri
tai ir Bažnyčioje specialiai, būtų 
matomi tinkamoje ir ryškioj 
perspektyvoje, tegu sau ir į kraš
tutinę ribą nustumtoje. Tik pa
vyzdžiu paliečiau hierarchinę 
viršūnę, kad paryškinčiau į ko
kius, kraštutinumus, į kokius liū
nus gali nuvesti ir nuveda raci
onalizmas, pažinimo prado iškė
limas tikėjimo ir meilės sąskai
tom Mano oponento B. Tai ne
liečia. Aiman, jis labai toli nuo 
šio priekaišto. Teryškinu savo 
poziciją ir teturiu kuklų norą į- 
spėti oponentą: neik per toli į pa
žinimą, negrimsk per giliai į ra
cionalizmo liūnus. Nieko nepra
rasime, daug nežinodami, daug 
prarasime, turėdami menką tikėji
mą ir tik drungną meilę.

Pažinimas — nėra dorybė

Turime gražią, Bažnyčios nu
rodytą, dorybių trejybę: Tikėji
mas, Viltis ir Meilė. Tegul ši tre
jukė būtų išplėsta ir net penkioli
ka kartų padidinta, vis tiek ten 
vargu patektų žinojimas — paži
nimas. Nepatektų, nes tai jokia 
dorybė, o tik netiesioginė priemo
nė, būdas tų dorybių siekti. Ir 
tai tik jei ribotai ir atsargiai nau
dojama priemonė, nes dažnai ra- 
cionalizavimaš daugiau aptem
do, kaip apšviečia, daugiau su
komplikuoja, supainioja, kaip iš- 
painioja,

“Summa theologica”, aiškinan
tį šventraštį, naudoja, tur būt, 
daugiau žodžių, negu yra visame 
N. Testamente, kuris aiškina
mas. Gerai žinome, koks buvo 
Akviniečio ir domininkonų tiks
las. O įvesdinti Evangelijų — 
teologijos mokslą į tuomet stei
giamų “pažinimo” įstaigų —u- 
niversitetų programą. Sukurti! 
Dievo mokslo sistemą. Asyžietis 
jos neskaitė, nes jau buvo miręs, i 
Nesunku įspėti Pranciškaus reak- j 
ciją. Jis būtų pasakęs: čia yra tik! 
10 proc. Kristaus, 50 proc. To
mo, 20 proc. Aristotelio ir liku
tis Augustino.

Ar pažinimas gali nustatyti 
šventumo laipsnį?

Aš nejuokauju, o tas perdėtas Kristaus nebematai. O jei ir ma- j 
bandymai visai suracionalinti tai, jis beatrodo taip labai jau ne- [ 
ti tikėjimo dalykus, mane kartais bepanašus į istorinį, tikrovinį 
labai, net iki nusiminimo baimi- Kristų — Žmogų. O jei protau-; 
na. Nueinama net iki bandymo jama (racionalistinis pažini-' 
pasisavinti paties Dievo preroga-[mas?) bandyti jį rodyti tokį (di-j
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tyti šventumo laipsnį; o rimtai 
abejoju, kodėl popiežių vadina
me šventuoju tėvu, žinant, kad 
jis gali būti ir dažnai yra visai ne
šventas, o tik šiaip sau geras, 
mielas, senas ir baltas tėvelis. 
Labai pritiktų užuot šventuoju 
tėvu vadinti jį Vyriausiu Kuni
gu (Pontifex Maximus) arba 
Dievo Tarnų tarnu (Servus ser- 
vorum Dei). Abu titulai istori
niai, nesvetimi. O kai dėl šventų
jų, palikčiau tuos titulus, kuris 
juos turi, o naujiems duočiau pa
laimintųjų titulus. Neretai kal
bėdamas su nekatalikais apie 
krikščionių vienybę, susiduriu su 
sunkumais juos įtikinti, kad tai 
menka kliūtis visų krikščionių 
vienybei pasiekti. Jiems atrodo, 
išmetus antrąjį vardą, būtų la
biau priimtina tokia Bažnyčios 
titulų bei vardų litanija: Kristus, 
Marija, Šventieji, Bažnyčios Tė
vai, Bažnyčios Daktarai, Bažny-1 
čios palaimintieji ir Vyriausias 
kunigas. Man atsakius, kad ge
riau be vienybės, kaip be Mari
jos, diskusija paprastai užsibaigia 
be susitarimo.

Per daug protinių instrumentų i
Aiman, tie katalikų protinin- į 

, kai per 19 šimtmečių tiek prira-j 
cionalizavo, tiek to “Tikėjimo pa- I 

jžinimo” priemonių if instrumen-i 
itų prikrovė, stačiai krūvų krūvos, 
[kalnai ir kalnynai. Tomų tomai 
kanonų, šimtai tomų teologijos, 
sumų ir traktatų, dešimtys, jei, 
ne šimtai, visokių liturginių prie-! 
monių, rūbų ir indų, įvairių įvai- Į 
riaušių spalvų ir formų, kiekvie
nas atskiru pavadinimu ir paskir
timi, o jau tas komplikuotumas, 
įvairumas visų tų ritualų ir cere
monijų, kiekvienai progai vis ki
tokių, neišpasakytas. (Nestab-i 

I dyk, Redaktoriau, dogmų nelie- [ 
čiu, o tik racionalistų prigalvo
tą administraciją kritikuoju.)

Pro visą tą milžinišką “racio- j 
nališkų tikėjimo priemonių” krū- i 
vą nė pačios Bažnyčios galvos — i 
V victnnc nnknmntni f) irsi ir vtao. !

nės liūnus (apie šiuos trumpiau to faktu,*, nuo mitologijos, kai vi- 
kalbėsiu), norėčiau dar nors si gerai žinome, ten mitologijos
trumpai, prabėgom sustoti prie apsčiai esant. O gal tų pastangų 
esmingai skirtingo Magdalenos ir 
Judo nuodėmių pobūdžio.

Antras klausimas, kodėl taip 
labai nesėkmingos yra racio
nalistų teologų - egzegetų pas
tangos atskirti Senojo Testamen-

nepakankamai daroma, ar sąmo
ningai vengiama.

Trečias klausimėlis, kodėl Kris
tus visus taip jau“ meiliai guo
džia, gydo, stiprina ir kartais at
rodo net per lengvai visiems nuo-4

Vienas iš pirmųjų (1900) stovyklautojų Dainavoje. Dešinoje sės. 
M. Paulė, kuri vadovaus šiemetinei lietuvaičių stovyklai.

Chicagoje:

K. Bradūnienė
6515 So. Rockwell St. 
Ch cago. Ui. 60629 
Telef. 776-9275.

Lemonto apylinkėje: *

A. Kamantienė
17 W. 722 69th St. 
Darien, III. 60559 
Telef. 386-7451.

Jei taip tebėra, gal kiek ir re
formuotai, tai nė nereiktų per
daug stebėtis, kad ten prikepama 
aibės racionalistų, filosofų - pro- 
tininkų, ir kam bekvaršinti galvą 
dėl tikėjimininkų ir meilininkų, 
galvojama, gal būt — jie savai
me tokiais yra ar tokiais pasida
rys be teologinio mokslo įstaigų 
pagalbos.

(bus daugiau)

Ir vėl kviečiamos mergai'ės 
(nuo 7 iki 16 metų)

Į LIETUVAIČIŲ STOVYKLĄ
nuo liepos 18 d. ild rugp. 1 d.
DAINAVOJE, Manchester. 
(iš Chicagos bus nuvežama 
busu)

Veda: Nekaltai Pradėtosios 1 
jos Seserys iš Putnam, Conn.
Informacijojoa ir registracija: 
Sesuo M. Paulė 
DAINAVA 
15100 Austin Rd.
Manchestter, Mich. 48158
Telefonas (313) 428-8394
Clevelando apylinkėje :
I. Bublienė 
23430 Harms R d.
Richmond Hgth, Ohio 44121 
Telef. 481-8854.
J. Kliorienė
1543 Holmden Rd. 
So. Euclid. Ohio 44121 
Telef. 291-3607.
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Tel. — 581-6590; 581-7729
Ityvas. Šventrašty užtinkame Kris-.deliai blizgantį), kaip jis dangu- 
taus nurodymus, kaip pavyz- je atrodo, tuščia pastanga. Vis 

tiek neišprotausime, nes anas 
krantas per toli nuo mūsų paži
nimo galios. Prisipažinkime ver
čiau esą bejėgiai pažinti ir grįž
kime nusižeminę į Tikėjimą, Vil
tį, Meilę, o grįžę pasilikime ir 
melskime atleidimo dėl mūsų tuš
čios puikybės, — o, aš daug ži
nau.

Klausimai, kurie kyla

Prieš pereidamas iš krikščio-

kitą ir vardais suminėti. ŠtaiiTeo- džiui: Kam atleisite žemėje, tam 
filekų “dinastija” — 
Benediktas IX-ame
Dantės ir Giotto išgarsintasis,

>” Bonifa-

Jonas XII ir ^us at'e*sta >r danguje; ką suri- 
šimtmetyje, ^,te žemėje, bus surišta ir dangu- 
išgarsintasfc I Je ttc- ^et aš neradau nurody-

Borgia — Aleksandras VI (1492 - 
1503) ir renesanso mecenatų 
Florencijos didikų Mediči “dinas
tija” — Leonas X ir Klemensas 
VII (1513 - 1534) pardavinėję 
indulgencijas (atlaidus), suskal
dę Vakarų krikščionybę. Tarp 
pastarųjų dviejų, padorių kardi
nolų daugumos išrinktas, pado
rus Adrijonas VI (1522-23) ban
dė atstatyti tvarką, bet Mediči 
uzurpatoriai jį sumalė, ir geras 
olandas greit mirė sutrinta širdi
mi. Vežimas dar kurį laiką rei- 
dėjo žemyn. Bet nenuriedėjo ir 
nesudužp, kaip ir buvo Kristus 
pažadėjęs.

mo: ką žemėje vadinsite šventu, 
taip jį vadinsime ir danguje. Ne 
dėl to, kad abejočiau šventumu 
ir šventaisiais. Aiman, kaip stip
riai tikiu į apaštalų, kankinių ir 
daugybės kitų šventumą, ką jau 
bekalbėti apie pačios ' Marijos 
šventumą. Tik nesuprantu, kaip 
žmogiškasis pažinimas gali nusta- niškojo racionalizmo į pasąmo-
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Vytautui Marijošiui 60 metu
Žymiam, mūsų dirigentui' ir į tą ant savo pečiu išnešė vieno 

muzikos pedagogui profesoriui 
Vytautui Marijcšiui š. m. liepos 
mėn. 10 d. (šiandien) sueina 60 
metų. Jubiliatas yra viena iš 
ryškiųjų mūsų muzikinio gyve
nimo figūrų, dar prieš antrąjį 
pasaulin' karą plačiai išsimoksli
nęs Vakarę Europos, ypač Pra
hos, muzikiniuos centruos. Pas
kutiniame nepriklausomos Lie
tuvos penkmety kūrybingai 
rinkęsis kaip simfoninio or
kestro dirigentas ne vien Lietu
voje, bet ir užsienyje. Buvo 
taipgi valstybinės mūsų operos 
vyr. dirigentu ir jes meno va
dovu, dčstė dirigavimą ir va
dovavo eperes klasei konservą- ęrjs lietuvius kompozitorius ir 

i tris libretistus sukurti trim 
tiumnom. vienu vakaru atlie
kamom, lietuviškom operom. 
Jis pats ėmėsi ir iniciatyvos 
šiam sumanymui organizuoti. 
Kiek tenka nugirsti, profeso- 

i rius ir šiandien nėra anos min-

ar kito ir lietuviškojo muzikinio 
įvykio naštą. Apie daugiau ir 
nekalbant, užtenka tik prisimin
ti du pastaiuosius: pernai Chi- 
cagoe Lietuvių operos sezone jo 
diriguotą ir jam vadovaujant 
parengtą Verdi "Likimo galią” 
ir ateitininkijos kongrese jo su
planuotą ir Chicagcs Orchestra 
Hali diriguotą įspūdingąjį sim
foninės muzikos koncertą, ku
riame Amerikoje pirmą kaitą 
buvo atlikta M. K. Čiurlionio 
s’mfoninė poema "Jūra”.

Dirbdamas su Chicagos Lie
tuvių opera, jubiliatas iškėlė 
įdomią mintį, jog reikia rasti

torijoje.
Pokario metais prof. Vytau

tas Marijošius, atvykęs į Jung
tines Amerikos Vastybes, gina 
greit įaugo į akademinį ameri
kiečių muzikini gyvenimą ta
čiau neatšokdamas ir nuo lietu
viškojo muzikos kelio. Jau ne-, ties atsisakęs, ji nėra užmesta, 
trumpu pastaruoju laikotarpiu, 
profesorių udamas ir dėstyda
mas muzikos dalykus Hartfordo 
universitete, diriguodamas ame
rikiečių simfoniniams orkest
rams ir vadovaudamas įvairiem 
muzikes festivaliams, jis ne kar-

l

ji jau turi savo eigą. Visi muzi
kos mylėtojai laukia ano suma
nymo brandaus vaisiaus, linkė
dami jaunam, energingam su
kaktuvininkui sveikatos ir visų 
kūrybinių užmojų sėkmingo 
įkūnijimo. k. brd.

P. MELNIKAS

Blogio ir gėrio kontrastai, jų 
dualizmas, žmogaus kančia, psi
chologinis srautas ir organiška 
forma F. Dostojevskio (1821— 
1881) rastuose neabejotinai 
charakterizuoja jį, kaip gilų 
žmogų ir rašytoją. Visa serija 
nelaimingų įvykių, .apsunkinusi 
jo epilepsiją, apkartino jo gy
venimą, bat jis visa tai, net iš
trėmimą į Sibirą, aprašytą “Už 
rašai iš mirusių namo” 1862, pri 
ėmė lyg būtiną, nors gyvenimo 
pakištą, progą “atpirkti žmo
gaus nuodėmes”. Jo įsitikini
mas, kad žmogui reikia atgailo
ti, kad jis bus išgelbėtas, 1 ik pe
rėjęs per ilgą kančios taką, ta
po jo Visų raštų moto. Ir jam, 
kaip Tolstojui, daug kas nepati
ko iš to, ką jis matė. (Tr jis, kaip 
Tolstojus, buvo priešingas Va
karams ir nepakentė vakarie
tiškos įtakos Rusijoj.

Taipgi, tapęs net panslavistu, 
užsikrėtęs dar šiandien gyva 
idėja, kad Rusija, rusai ir or
todoksinė krikščionybė išgelbės 
žmoniją, t. y. visą pasaulį, pa
daro jį idealistu, taikos apašta
lu, pranašu, ar, kaip Tolstojų, 
kartais ekeentriku, bet geru ra
šytoju.

F. Dostojevskis
i
I

*

Jis giliai neriasi “Nusikaltime 
ir bausmėje*’ į žmogaus — žu
diko vidinį pasaulį, į psichologi
nį nusikaltimo aspektą, o to
kiame “Lošėjuje” į patologišką 
obsesiją lošti, išlošti ir pralošti 
“žemišką” pinigą, kurio jam 
dažnai trūko. Tapęs konserva
tyviu žmogum ir susitaikęs 
(pats, ar caro priverstas) su 
gyvenimu, jis vis dar nerimo ir 
jautė savyje savotišką dualiz
mą, vidinę kovą tarp blogio ir 
gėrio, kuri aptinkama jau pir
mame jo veikale "Dvojnik” 
(1846). šitas vidinis konfliktas 
dramatiškai perduotas ir “‘Nu
sikaltime ir bausmėj”’ ir “Bro
liuos Karamazovuos”. Pastara
jame ne taip intensyviai, bet su 
nauju miestriškumu ir gauses
ne gama keisčiausių charakte
rių, su dostojevskiška intriga 
— žmogaus nužudymu, su vi
som komplikuotom ir nežino
mom žmogaus obsesijų motyvą-

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Prof. Vytautas Marijošius Nuotr. V. Maželio

sijom ir tos motyvacijos prob
lemų plonybėmis.

Abiejuose veikaluose veržlus 
nėrimasis į žmogaus minties gi
lumas, jų, tų gilumų, atradimas 
ir po to kylanti nuostaba žmo
gaus sielos pasaulio kontras
tais yra Dostojevskio obsesijų 
ir žmogaus blogio ir gėrio ieš- 
koj'mų rezul'atai. Kartais jie 
labai komplikuoti, gal net freu- 
diškai neišaiškinami, ir gal to
dėl jis raštuose dažnai vartoja 
tokį rašymo metodą, kurį šian
dien gal pavadintume srautu. 
Srautas (stream of eonscious- 
ness) metodas, kur idėjos, vaiz
dai, sensacijos, atsiminimai, in
tuicija teka be galo be perstojo 
žmogaus mintyse, kaip kokiame 
filmo montaže laužyta - chao
tiška eiga, jau buvo vartotas 
ne tik šių dienų rašytojų I. Joy
ce, D. Richardson, W. Wolf, AV. 
Faulkner, bet ir seniau, dar 
prieš Dostojevskį, mažiau in
tensyvioj formoj (F. Cooper, 
Dickens ir Melville)

Dėl to srauto ir ištęsto vaiz
davimo Dostojevskio scenos 
dažnai yra labai ilgos (ilgiau
sios literatūroje), g-al net per 
ilgos nekantriam moderniam 
skaitytojui ir tęsiasi kartais per 
70 puslapių, ir nenuostabu, kad 
jis kartais padaro klaidas, pa
vartodamas raportą, lyg ekspo
ziciją, ir tuoj paaiškindamas jį 
scena, lyg raporto demonstraci
ja, tuo būdu stumdamas veiks- |

mą j priekį dviem antagonisti
niais būdais, šitai jam kritikų 
prikišama. Bet ir jis pripažino 
šiuos ir kitus sunkumus su in
triga dėl per didelio romano me
džiagos bagažo. Viename savo 
laiške jis yra pasakęs: aš nie
kad negaliu sukontroliuoti ma
no medžiagos; kai rašau roma
ną, aš perkraunu jį atskirais 
įvykiais ir epizodais, ir todėl 
visumai trūksta proporcijos ir 
harmonijos... kaip baisiai dėl to 
teko man vargti, kankintis, 
ypač kai aš pats visa tai žinau 
ir matau, kad visa tai nedera...

Dėl anos kontrolės romanuo
se A. Gide yra panašiai išsi
reiškęs, šnekėdamas apie anglų 
rašy ojus. Girdi, jie niekad ne
suprato, kad kontrolė ir išmeti
mas to, kas nereikalinga roma
nui, yra pirmoji ir pagrindinė 
meno taisyklė. Ir A. Trollope 
tai patvirtino: romane neturėtų 
būti nereikalirgų epizodų, kiek
vienas sakinys, kiekvienas žo
dis turėtų pasakoti įvykį; epi
zodai tik nemaloniai išblaško 
skaitytojo dėmesį. Ar jie tei
singi ?

čia Dostojevskis ir susidūrė 
su dažnai diskutuojama proble
ma: ar intriga, įvykis, nėra 
varžtai, lyg tironija rašytojui? 
Juk intriga verčia charakterius 
pasirodyti tekiais, kokiais pa
verčia juos autoriaus išgalvo
tas įvykis. Jie tampa tik funk
cionalūs, tik nustatytos intri
gos vergai. Dostojevskis (ir H. 
James) —■’ pereinamojo laiko
tarpio — iš “intrigos” į komp
leksišką romaną — rašytojai 
jautė, kad nustatytos intrigos 
'ironija pasidarė jiems nepa
kenčiama. Abu jie žinojo, savo 
jausmais jautė tiek daug (gal 
net per daug), kad galėtų įsa
kyti ir prispirti savo charakte
rius marširuoti ir veikti pagal 
taisyklingą, intrigos nustatytą 
jiems kelią:

Juk kcmplikuo us charakte
rius dar prieš juos 'kūrė jau 
Šekspyras ir Sthendal? Nuosai
kūs charakteriai egzistuoja tik
tai intriga pagrįstoj populiarioj 
dramoj. “Irrationalūs charakte
riai iš dramos turėtų būti paša- 

i linti”, sakė tik Aristotelis. Dos-

tojevskis su juo nesutiko, ir to
dėl jo komplikuotas charakteris 
buvo naujas romanų žanro lite
ratūroje ir jo romanai turi va
dinamą “organišką formą”.

Bet vėl, ar gyvenimas yra 
"organiška forma”, ar jis yra 
sujauktas reikalas? Atrodo, kad 
(aip yra. Gyvenimas neturi in
trigos, tik “patterns” ir for
mas. Mes gimstame, augame, 
senstame ir mirštame. Tai ir 
yra “didžioji gyvenimo organiš
ka forma.” Tarpe šito mes dar 
einame į mokyklą, įsimylim, 
tuokiamės, susilaukiam vaikų. 
Mes jais rūpinamės, stengiamės 
jiems padėti, išsiskiriam su jais, 
kai jie užauga, ir tai sudaro gy
venimo “epizodus”, “noveles”. 
Gyvenimas yra paprastas. Ar 
jis vertas, kaip vienetas ir vi
suma literatūrinio dėmesio, ar 
tik kaip dalis žudiko, lošėjo, 
idioto ir kitų obsesijų motyva
cijai. Dar šiandien ekspresionis
tai ir modernūs rašytojai mėgi
na į tai ir į įvykio prasmės ir 
pačios lit. kūrybinės linkmės 
ieškojimą kaip nors atsakyti. 
Tai nėra lengva.1

Bet nežiūrint į 'kai kurias kri
tikas ir ginčus, kalbant apie 
Dostojevskį, jo gabumas pažiū
rėti ir charakterių mintyse 
įžvelgti plonybes ir meistriškai 
jas aprašyti yra gal pats di
džiausias jo siekimas ir pasise
kimas. Gal didesnis už bet ku
rio kito, prieš jį priešpastatyto, 

• rašytojo. Jei 'prie to pridėsime 
ir jo viltis, išreikštas raštuose, 
kad broliška meilė gali sujungti 
visas klases, gali sujungti 
koje ir visą žmoniją, šiais 
teis, praėjus 90 m. nuo jo 
ties, tai yra labai daug.

JAV vienuolė Vatikano 
tarnyboj

JAV vienuolė sesuo Tadėja 
Kelly, 54 m. amžiaus, paskirta 
vadovauti vienam administraci
niam Vatikane postui; Vienuolių 
kengr. seselių padaliniui. S. Kel
ly nuo 1937 m. prikauso vadina
mam Pres.entation of Mary vie
nuolynui San Francisco mieste. 
Anksčiau ji buvo prancūzų kal
bos dėstytoja Katalikų univer
sitete VVashingtone. Vatikano 
suvažiavimo metu ji dalyvavo 
studijose tema Vienuolė moder
niajame pasaulyje. Tame pada
liny anksčiau tedirbo vyrai, bet 
dabar priimama ir daugiau se
selių

nėšių kūdikis Edvvard P. Buca- 
ro buvo paliktas automobily. 
Kai šeima pc keturių valandų 
g'.-įžc prie automobilio, kūdikis 
buvo mirtinai nutroškęs karš
toj mašinoj,, kurios langai bu
vo uždaryti. Motina sako buvu
si palikusi vieną langą pravirą. 
Gal būt kūdikis pats ji užsuko.

r

vienuolių.

MARŲUEITE PHOTO
SUPPLY

[R MĖGĖJAM?

tai- 
me- 
mir-

Ne tik literatūriniai, bet ir 
pasaulėžiūriniai jo raštai ir 
šiandien dar naujai išleidžiamos 
studijos, užrašai ir jo romanų 
charakterių studijos — puod- 
raščiai (žiūr. š. m. N. Y. R. of 
Bks) literatui, bet gal ir visuo
menininkui, net pasaulio taikos 
ieško ojams gal būtų aktualūs? 
Dostojevskis gi sprendžia amži
nas problemas, surištas su žmo
gaus sielos, gėrio ir blogio kont
rastais, religinį įsitiki" imą ir 
grožiniame rašte gal geriausiai 
perduoda organiškoj formaje 
“Kam ir kodėl mes čia gyvena
me?” klausimą.

Mirė automobily 
paliktas kūdikis

Motina su keturiais vaikais 
piknikavo prie Diamond Lake, 
ne oli Mundelain. Mažas, 23 me

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. ir kitus pa
taisymus. PETRAS PlšNYS, 

5 South Dainen Avenue

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 110629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

5
N aujat, aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVV1CZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vieny Me
tų Cerlifi.ctitu s4.skait.aa 

Minimom $5.000.00

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

PIRMAD ir KETVIRTAD 
VALANDOS VNl’RAD Ir PENKTAD.

9 v. r. Ud 9 v. v.
9 v. r. tkl R v. v. 
TrrvZlad uždaryta

retenybė

v p ra

TEL. GR 6-7575 KOSTAS BUTKUS
PRospect 8-2781Telef.

AME STOGUS

MiHcanniuciMH
mitrom iiaiu

rnn iahwii[caiii
FSI MAIIMUM TENSION

KAYY IVH NOTIIf
OAIYAKIZEO Wllt

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

SKAMBINTI RE 7-9615

OF VOOR 
NVESTMLNT

SEIMAI?AK JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

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

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
. . ■ . Dar turimo pardavimui baigiančiu pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prea. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

ZABLOCKIS. 2333 Ontario St.. Vancouver. B. O.. CANADA

Sjiiimn innnM 
gg coacitnnm*nm

iuvr.utcm.rm
MUtll.UTtCHHM
MtictsmriuM 

luuntiri

Chicago Savings
PIIILOMENA

6245 SO. WESTERN AVĖ
HOURS: Moli. 12 P-M. to S P.M. Tuee 9 to 4.

and Loan Assn.
D. PAKEL, Pres.

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

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

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 1 
namo dalis.

Thurs. and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30.
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Viena iš Algirdo Grigaičio nuotraukų, puošusių “Th e CŲicago Gintie” žurnalą š. m. liepos mėn. laidoje.

Kristaus skelbėjos 
gatvėse

Jaunimo tarpe a sir 'da nau
jas sąjūdis — s r dėmė 'mus 
Kristaus mokslu. Eand? mariju- 
aną, naikotik s, hipi i gyveni
mą ir niekur vidi ės ramyb's 
ro a.d? darbelis mira’ dcm’e' 
Kristaus •mc’tsln Atsiranda 
Amerikoj net. me gaiši", k rios 
gatvėse salė o iri " ėm-- rfcel- 
bia apie Kristau; m' 'cslo- k'lnn- 
mą.

moteris. Pvz. didžioji Interna- 
tional Business Machines bend
rovė paskyrė direktorė Patrici- 

R „ .erts riarns, negrę advo
katę. Ji taip pat yra direktorė 
Scott Paper benrovšs ir Natio- 
nal banko Washinstone.

Didžiausia elektros reikmenų 
lu’drcvė — Consolidatcd Eldi- 
scn. New Ycrke, prieš keletą 
savaičių išrinko savo di cktor'ų 
ta ryk 03 'ariu Marijoną Salžber- 
gev I'eis’-ell. Ji yra ir “New 
Yo’ k T’mes” egzrkutyvo bei di
r&ktririv tarybos narė.

Sears Roebuck bendrovė j 
savo direktorių ary. ą išrinko 
Eleonorą Cheppard, Virgirijos 
atstovų rūmų narę. Visa eilė 
stambių bendrovių jau t ri mo- 

vy ai mažiau, nervina- teris savo direktorių taryboje, 
si, mažiau kšiminaei dėl nerštų 
ne Strik; m o, mažiau vra. vargi',a-

ska”s- yra savininkės apie pusės visų 
JAV bendroviiį Šerų ir, jei jos 
vieni gia-, veiks, daug moterį 
praves į bendrovių vadovybę.

Ištekėjusios ir netekėjusios
JAV Sveikatos tarnybos sta- 

tis i ėmis ž!. ’cmrr ka p g'--! ia 
Hėpor. 4 d. *K> ■~-T'mes” priedas 
“Parade”, nctekč :u;i?s moterys 
ir neveda ’

Simpoziumas apie 
pabaltiečius Švedijoje

(Atkelta iš 2 pu*’.)

tiečių mokslininkų įnašą valsty
binių mokslų srityje, simpoziu
mas buvo baigtas pietumis, per 
kuriuos didysis pabaltiečių drau
gas prof. Nerman pasidžiaugė 
pabaltiečių nuveiktais darbais, 
kuriais visi švedai didžiuojasi. Pa
linkėjo ir toliau nenuleisti rankų, 
dirbti ir laukti tos dienos, kada j 
sovietinė okupacija Pabaltyje pa
sibaigs ir tos trys darbščios ir ga
bios tautos vėl galės alsuoti lais
ve. Profesorius atskiru žodeliu pa
dėkojo Lingiui už jo pranešimą 
apie lietuvių literatūrą, iškeliant 
tuos du didžiuosius lietuvių rašy

toms Šeinių ir Savickį, kuriuos jis 
asmeniniai pažino ir kuriuos su 
pagarba dažnai prisimena.

G. 2.

WAGNER & SONS
l*ypewrtterH — Addlng Machines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 50 m. patikimas patarnavimas 

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

GĖLĖS
Vestuvėm.- nankidaint. laidotmėni.- 

ir kitokiom* progom- 
G U t A U S K Ų 

Beverly lliil* Gėlinj 
•443 W H3rd Street Cbiengn llllnoti- 

TEL PH H-OH33 — PM H-OH34

maz’au vra vargi 
mi e •air’ rio ir galvos s. 
mų, mažiau t ri čirdies 
didintu plrk’mo kain ved-

Tač'aų statistiniu; duomenys 
rodo, kad vedusieji gyvena i’- 
giau.

| o daugelis — dar ie"'k'o.
! Apskaičiuojamą kad moterys

na- 
>13 !i.

• A. Mikšytė, Kauno muziki
nio teatro solistė ir dar keli me

Algirdo Grigaičio nuotrau
kos "The Chicago Guide” 

žurnale
Chicagos kultūrinių įvykių 

programoms skirtas mėnesinis 
žurnalas “The Chicago Guide” 
š. m. liepos mėnesyje šešis dide
lius p. slapius paskyrė mūsų žy
miam nuotraukos menininkui 
Algirdui Grigaičiui. Kiekvieno 
mžneso numeryje šitaip atkrei
piamas žvilgsnis į vieną 'kurį, 
platesnio dėmesio vertą, foto
grafą. Skoningame žurnale š’ 
kartą skai ytejams pateikta de- 
vyrios Algirdui Grigaičiui labai 
būdingos jo nuotraukos. Visa 
tai sutelkta žurnalo skyriuj, pa
vadintame “The Guide’s gal- 
lery”. Birželio mėnesyje Algirdo 
Grigaičio nuotraukų paroda bu
vo ir ICiurlionio galerijoje, Chi- 
icagoje. Jo meniškomis, estetikos 
ir minties kupinomis nuotrauko
mis ne kartą yra puošęsi ir lie
tuviškieji žurnalai, o taipgi ir 
“Draugo“ kultūrinio priedo pus
lapiai.

• Varšuvos - Vilniaus temos 
i paroda. Vilniuje trečią kartą su 
i grafikos darbų paroda viešėjo, 
iš Varšuvos atvykęs, Kazimie- 

I ras švainauskas. Jis pateikė 30 
lakštų — “Varšuva - Vilnius” te
ma. (ELTA)

Daugiau m-tarų direktorių
ii a ak art daugiau bendrovių į 

direktorių pozicijas parenka

nininkai š. m. gegužės mėn. kon
certavo Lenkijoje — Varšuvoje, 
Vroclave (buv. Breslau), Poz- 

i nanėje ir kt. miestuose.

B R 1 G H
SAVINGS AND LOAN

TON
ASSOCIATION

HOME . INSURED

LOANS
1 SAVINGS

Serving the bithuanian Community
. B7 vears wtth personai attention

4071 Archer Avė. (West of California Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
i rėmai — pritaikinti paveikslams 

ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

i

A 
Profitable 
Partnership

Your Savings and Our Interest
ŠVIETIMAS LIETUVOJE 

XIX AMŽ. PIRMOJE PUSĖJE

Vilniaus universitete pedago
gikos mokslų daktaro laipsnį š. 
m. birželio 2 d. apgynė Meilutė 
Julija Lukšienė. Ji lig> šiol buvo 
Mokyklų mokslinio tyrimo insti
tuto vyresnioji mokslinė bendra
darbė. Naujosios pedagogikos 
daktarės darbo tema; “Lietuvos 
švietimo istorijos bruožai XIX 
amž. pirmoje pusėje”. Diserta
cija šiais metais buvo išleista 
atskira knyga. Tai buvo ilgų ir 
kruopštaus dauba metų vaisius.

“Tar. Mokytojas” (birž. 4), 
paskelbė, kad M. Lukšienės ofi
cialieji oponentai buvo iš Sovie
tų Sąjungos miestų atvykę — 
iš Leningrado prof. dr. Iš. Gane
linas, iš Maskvos — ’ prof. dr. 
Piksunovas- Iš Vilniaus buvo 
prof. dr. J. Laužikas. (E.)

LIETUVIU FOTOGRAFŲ 
DARBAI TARP. PARODOJE

Leipzige, R. Vokietijoj, atida
rytoje tarptautinėje meninės fo
tografijos parodoje, kuri keliaus 
ir po kitus miestus, kraštus, da
lyvauja 26 kraštų foto meistrai, 
atsiuntę 35,000 fotografijų. Du 
aukso medalius laimėjo du lietu
viai fbto menininkai, vilniečiai 
M. Baranauskas ir A. Sutkus. 
Parodoje eksponuojama dvyli
kos lietuvių fotografų darbai.

(E.)

MEDIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiemet Atlantic City įvyko 

120-tas Amerikos medikų drau
gijos AMA suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie 32,500 gy
dytojų ir medicinos studentų. 
Mokslinės studijos vyko pasi
skirsčius į 23 sekcijas. Be kitų 
dalykų buvo rodomi 35 mediei- 

- aiški filmai,

i

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIRMIAU 
JUMS PRANEŠĖ, 

IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINA.

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

YRA GERIAUSIA 
DOVANA 

SIŲSTI Į LIETUVĄ.
Jais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką jie tik nori, už dalelę re
guliarios kainos. Panašiai jei 
nuvykęs į krautuvę su 100 
dol. gautum prekių už 200 
dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pristatoma į namus 
per 3 — 4 savaites.

PILNAI GARANTUOTA

Kaina $2.13 už vieną 
Specialų Rublį.

VISIŠKAI JOKIŲ KITŲ PRI
MOKSIMŲ.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010
Tel. — 982-1580

SVARBU:
AUTOMOBILIAI 
BUTAI

Imame užsakymus auto
mobiliams ir butams.

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

VVhether you save something from your pay check reg'ularly or put a large 
sum into a savings accoupt. Standard Federal addš its interest and you 
have a partnership that is sure to make your savings grow larger. We add 
interest at the highest rate permitted under eurrent Federal Regulations—- 
compounded daily and paid quartęrly. At the end of each calendar ąuarter. 
you find that your. savings are sudderily larger and the longer you continue 
this partnership, the larger your savings grovv. A profitable partnership for 
you . . and remember when you need your savings you may have them.
100 cents on the dollar plūs all accrued interest and that makes your part
nership dependable.

5% TO 6%
PER ANNUM 

DEPENDING ON TYPE, 
AMOUNT AND TERM 

COMPOUNDED DAILY, 
PAID CHJARTERLY

STANDARD
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento
Chicago, 111.60632*847-1140

H
lj.

ASSETS OVER $155,000,000.
RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturda/9 A.M. to Noon • Wednesday, No Business Transacted

FUNERAL HOME

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
L a I d o t u v i ų Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčiom 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOwnhalI 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213

PETRAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS
8307 S. LITUANICA AVĖ.

BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 3-3572

M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR
649 East 162nd Street, South

10821 South Michigan Avenue,
TEL. — co 4-2228

SŪNUS
Holland 
Chicago
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Misijų pagalba Į

Ir atsilikusių kraštų vaikai, jei
gu gautų reikiamą sveikatos prie- 
ž ū>ų. m dic’n*ką globa, maitini- 
icą'i, išaugtų j sveikus, naudin
gu . šviesius žmones, iš savo, tar
po duodami daug gabių asme- 

ų. Dėl to UNICEF d da dide- 
; p.-jr mg a sės jr int orjani 

žavima pagalbos atsilikusiųjų pa
kulio vaikų labui. Jau nuo seniau 
tbai daug tokiuose kraštuose pa

dėdavo ir dabar padeda misijų 
mokyklos, prieglaudos, klinikos, 
ligoninės. Ta pagalba pasinaudo-i 
ja daug tūkstančių vaikų. Bet da- < 
bar susidaro galimybės globali
niu mastu. įtraukiant visas vals
tybes ir jų iždus organizuoti pa- Į 
galbą globos reikalingiems atsili-1 
kusių Azijos, Afrikos ir kitų kraš
tų vaikams. To sąjūdžio centru 
yra Jungtinių Tautų UNICEF. 
Amerikoje yra net susidaręs spe
cialus sambūris talkinti UNI-

Šeštadienis, 1971 m. liepos mėn. 10 &

Pasaulyje ypač atsilikusiuose 
se kraštuose, yra dar labai daug 
skurdo. Ir nėra didesnės kančios, 
kaip motinai matyti nuo išbadė- 
jimo nykstantį, ligų piaunamą 
kūdikį ir neturėti galimybės jam 
padėti. Tai buvo jautriai supras
ta pasaulio vadovų ir, įsteigus 
Jungtines Tautas, buvo sudary
tas Jungtinių Tautų Vaikų fon
das, sutrumpintai vadinamas — 
UNICEF. Jo centras yra New 
Yorke (United Nations Child- 
dren’s Fund).

Kas minutė gimsta po
100 kūdikių

Ši įstaiga skelbia, kad kas pu
sę minutės atsjlikusiuose kraštuo
se gimsta po 100 kūdikių. Dvi
dešimt iš jų miršta, nesulaukę nei 
vienerių metų. Iš likusių 80-ties 
net 60 savo kūdikystėje neturės 
reikiamos mediciniškos globos. 
Apie 60 proc. iš jų savo svar
biausiais jaunystės metais kentės 
dėl maisto stokos ir, galimas da
lykas, kad dėl to juose atsiras 
nebepataisomų fizinių ar protinių 
sužalojimų. Galimybė jiems anks
ti, be laiko numirti yra nuo 20 
iki 40 kartų didesnės negu Euro
pos ar Šiaurės Amerikos vaikams. 
Iš tų, kurie išgyvens ir pasieks 
mokyklinį amžių, tik kiek dau
giau kaip pusė galės įžengti į 
mokyklą, o ir iš tų tik 40 pro
centų teįstengs užbaigti pradžios 
mokyklą.

Didelė amerikiečių parama

Dėl to tas Jungtinių Tautų 
vaikų fondas — UNICEF — ro
do ypatingą susirūpinimą atsili
kusių tautų vaikų likimo pageri- 
nimu.Teikiama pagalba net 112 
—kos atsilikusių, pažangos besie
kiančių kraštų vaikams. Tos pas 
tangos randa gražiaus atgarsio 
JAV vaikuose, kurių tarpe susi
darė net 3 ir pusė milijono sa
vanorių, einančių nuo durų prie 
durų ir renkiančių aukas tam pa
saulio vaikų gelbėjimo fondui— 
UNICEF. Šio vaikų vajaus metu 
įstengiama surinkti net 3.250.000 
dolerių. Pridedant dar kitas ame
rikiečių aukas, susidaro vien iš 
JAV aukų 7.6 milijonų dolerių.

54 milijonai vaikų globai
Bet UNICEF fondas dar turi 

pajamų iš kitų valstybių, iš Jungt. 
Tautų turimų lėšų, taip kad per 
metus gali net 54.5 mil. dolerių 
panaudoti pasaulio vaikų globai. 
Tos lėšos panaudojamos medi
ciniškai pagalbai, maitinimo pa
gerinimui, ligų sukontroliavimui, 
švietimui, paruošimui darbams, 
šeimos ir vaiko globai ir kitai pa
ramai.

Apie vieną Indijos šeimą

Ką to vaikų fondo pagalba 
reiškia, galime įsitikinti, žvelgę į 
Indiją. Tame krašte yra apie 87 
milijonai vaikų nuo 1 iki 5 m. 
amžiaus, kada kūdikio sveikata 
gležniausia ir lengviausiai bet ko
kių trūkumų pažeidžiama. Imki
me vieną iš tokių šeimų Yelliyur 
kaime. Šeima turi kelis akrus že
mės ir tai jau nuosaikiai “tur
tinga” šeima. Vyresnieji penki 
vaikai pradėjo gyvenimą itin sun
kiose sąlygose. Jie liguisti, mažo 
ūgio, neatrodė, kad jie, pradėję

JUOZAS PRUNSKIS

lankyti kaimo mokyklą, galės ją 
užbaigti’. Iš tikrųjų, net keturi iš 
jų jau iškrito iš trečio skyriaus.

Geriau buvo jauniausiai mer
gaitei Laxmi. UNICEF dėka ta
me kaime buvo įsteigtas priešmo
kyklinio auklėjimo centras su pa
pildomu maitinimu. Indijoje tai 
vadinama “balwadi”. Dabar ta 
indė mergaitė Laxmi drauge su 
kitais mažyčiais žaidžia, dainuo
ja savo tautos dainas. Kasdieną 
vienuoliktą valandą gauna pie- 
tukus, kur pagrinde būna kuku
rūzų ir s,c jos pupų (teikiančių 

i proteinų) mišinys ir dar daržo- 
! vių. Laxmi dabar auga keliais co
liais didesnė už broliukus ir sesu
tes. Ji yra šviesių akių ir pilna 
gyvastingumo. Kai už poros me
tų ji pradės eiti į mokyklą, ga
lės nei kiek neatsilikti nuo kitų.

Išgelbėta mažytė

Imkime kitą Indijos šeimą, kur 
' auga 2 ir pusės, metų mergytė 
Parvathi. Jos kaimely nebuvo 
UNICEFO įsteigto centro. Mo
tina ją maitino įprastu Indijos 

I skurdeivų maistu: kiek turėdavo 
rvžių ir prieskonių, kartais kaip 
skanėstą pasukdama ir saldainiu
ką. Mergytė labai mažai svorio te 
priaugdavo. Pradėjo silpnai be
matyti prietemoje.

Susirūpinus.i motina ją nuga
beno į Hyderabado miestą, maž
daug už 20 mylių, kur buvo 
UNICEF klinika su papildomu 
maistu. Gydytojas, žvelgęs į ma
žytės akis, ją tuojau nukreipė į 
ligoninę — ji kentėjo nuo aštrios 
vitamino A stokos ir negydoma 
už keletos savaičių būtų visai a- 
pakusi. Gausios, UNICEF vitami
no A dozės išgelbėjo jos akis.

Aklas našlaitis

Blogiaus buvo su kitu mažu 
Indijos kūdikiu, vardu Ahmed. 
Jo motina mirė, jam gimstant. Jp 

tėvas, auginęs keletą vaikų, mai
tino jį buivolo pienu. Kai vaiku
tis sulaukė metų amžiaus, tėvas 
pradėjo jį maitinti ryžių koše, nes 
buivolo pienas buvo per brangus. 
Palaipsniui ėmė temti Ahrnedo 
akys. Kai vaikutis buvo dvejų me 
tų, tėvas nuvedė jį pas apylin
kės šundaktarį, kuris davė kaž
kokios mosties. Tai nepadėjo.

Pagaliau susirūpinęs tėvas vai
kutį nugabeno į Hyderabadą, e- 
santį už 100 mylių. Didžiumą ke
lio atliko pėsčiomis. UNICEFO 
paruoštas gydytojas pastebėjo, kad 
kai kliniką pasiekė tas berniukas, 
jau buvo aklas. Nebebuvo kaip jį 
gelbėti. Gydytojas patarė duoti 
žalių daržovių, kad bent šiaip jo 
sveikatą pagerintų ir pasiuntė na
mo. Jei būtų vaikutis gavęs ža
lių daržovių prieš keletą mėne
sių, jo akys būtų buvusios išgel
bėtos, bet dabar — jau buvo per 
vėlu.

Vaiko teisių deklaracija

Šitokie faktai, o jų yra milijo
nais, verčia Jungtinių Tautų žmo 
nes ir visus, kurie myli vaikus ir 
žmogų, parodyti daugiau rūpes
tingumo. Prieš 11 metų Jungtinės 
Tautos priėmė vadinamą Vaiko 
teisių deklaraciją, skelbiančią, 
kad žmonija turi vaikui duoti tai, 
kas yra geriausia.

Bet tai nėra lengva. Apskai
čiuojama, kad vien per tuos 11 
metų atsilikusiuose kraštuose skai 
čius vaikų, jaunesnių negu 15 m., 
padaugėjo 257 milijonais ir dabar 
siekia apie 1,052,000,000. Dauge
lyje atsilikusių kraštų jie sudaro 
net apie 40 proc. visų gyvento
jų, kituose — apie pusę gyven
tojų. Ir šiame dešimtmety jų skai
čius, numatoma, padidės 270 
milijonais. Išsivysčiusiuose gi 
kraštuose per paskutinį dešimt
metį vaikų iki 15 metų atsirado 
apie 13 milijonų, o šiame dešimt
mety jų dar priaugs apie 20 mi
lijonų.

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus ..odelyje, Chicagoje, švenčiant muziejaus penkmečio sukaktį. Pirmo
je eilėje iš kairės į dešinę: V. Krauchunienė, P. Eivienė, L. Tijūnelienė E. Mankuvienė ir K. Stoen. Ant
roje eileje iš kairės į dešinę: E. Gaučienė, p. Stulpinienė, p. BaČiūnienė, p. MacMaster p. Stuke, p. Bar- 
dienė, p. Ambraziejienė, p. Norbutienė, p. Baltramaitienė p. Zunas, p. (Madaen, p. Zapolienė ir p. Juškiene.

CEF pastangoms. Tai United Sta
tės Committee for UNICEF, ku
rio adresas: 331 E. 38thSt., New 
York, N.Y. 10016.

Jis pasauliui primena, kad me
tinis Jungt. Tautų vaikų fondo 
biudžetas yra mažesnis negu pa
saulio ginklavimosi dviejų valan
dų išlaidos. Trys iš keturių kū
dikių pasaulyje gyvena tuose kraš
tuose, kur kūdikių mirtingumas 
iki 4 m. amžiaus yra 40 kartų 
didesnis negu pažangiuose kraš
tuose. Kiekvieną dieną UNICEF 
turimos mašinos kartu sudėjus ap
keliauja nuotolį maždaug 35 kar
tus didesnį negu aplink visą pa
saulį, taip plačiai jau ta pagal
ba organizuota.

400 milijonų žmonių 
turi trachomą

Apie 90 procentų vandens, 
naudojamo atsilikusiuose kraš
tuose, yra nesaugus sveikatai. Dė
ka UNICEF pastangų vaikų 
mirtingumas nuo maliarijos per 
keliolika metų sumažėjo nuo 3,5 
milijono per metus iki vieno mi
lijono. Apie 400 mil. pasaulio gy
ventojų kenčia dėl trachomos. 
UNICEF antibiotikų tepalu, te
kainuojančiu 5 centus, gali vie
ną vaiką išgelbėti nuo aklumo. 
Apie 15 mil. žmonių pasauly 
serga tuberkulioze. Už 25 centus, 
UNICEF parūpina BCG skiepų, 
kuriais galima net 25 kūdikius 
išgelbėti nuo džiovos. Pasaulyje 
yra apie 11 milijonų raupsuotų
jų. Už 65 centus UNICEF gali 
parūpinti sulfono tablečių, kurių 
gali užtekti vieno raupsuotojo gy
dymui trejiems metams.

Nuostabūs darbai vaiko globai
Su kiekvienu jūsų širdies su

plakimu pasauly gimsta 3 nauji 
kūdikiai; iš jų tik vienas gimsta 
reikiamoj mediciniškoj priežiūra-1 
je. UNICEF padeda paruošti a-' 
kušeres atsilikusiuose kraštuose. | 
Už tą kainą, kuri reikalinga , 
dviems kovos lėktuvamas, UNI-1 
CEF galėtų parūpinti skiepų nuo ■ 
tuberkuliozės dėl 226 milijonų 

vaikų. UNICEF yra padėjęs įreng
ti 14,500 mokyklų, 10,000 labda
ros įstaigų, 45,000 sveikatos cent
rų, 8,000 maitinimo institucijų. 
UNICEF parūpina vadovėlius, li
goninių reikmenis. UNICEF pa
dėjo paruošti 430,000 vaikų ligų 
gydytojų, gailestingųjų seserų^ a- 
kušerių, vaikų globos darbinin
kių, maitinimo specialistų, sani
tarinių darbuotojų, mokytojų ir 
kito vaikams tarnaujančio perso
nalo.

Šias žinias pateikia UNICEF 
amerikiečių komiteto informaci
jų žinyba ir į jas verta atkreip
ti dėmesį.

Ryžtinga nelaimingoji
Ukiah aukštesniąją mokyklą 

Califomijoje baigė 21 m,, mer
gaitė Susan Bartolomei, kuri 
negali kalbėti ir labai mažai 
judėti. Diplomą ji gavo sėdė
dama vežiojamoje kėdėje. Ji 
buvo prieš ketverius metus pa
grobta, penkis kartus peršauta 
į galvą ir pamesta .pakelėje.

New Yorke, š. m. birželio mėn. 13 d. įvykusios lietuviškų tarmių popietės proga: prelegentai kalbininkas 
Leonardas Dambriūnas su rengėjomis, L'et. msterų klubų federacijos valdyba. Iš dešinės: Federacijos pir
mininkė V. Jonuškaitė - Leskaitienė, L. Dambriiina , Fedaraeijos vioepirm. Vikt. Oečetienė. Stovi iš kairės: 
Pajauta Skobeikienė, dr. Marija Kregždienė, dr. Jadvyga Vytuvienė, Magdalena Ulėnienė, Valeriii Šilei
kienė ir Marija Noreikienė. Nuotraukoje trūksta A. Kazickienės ir G. Žilinskienės. Nuotr. L. Tamošaičio

• AT IT I ar gydymo sulaikymu amžinaiynes b-ew Yorke “iz&JV 
buvo pradėję praktikuoti naciai, 

mo sostine, nors miestas to ne- jau dabar, kaip pranešė “Chi- 
garbingo vardo ir kratosi. cago Tribūne” Illinois universi-

Miesto Jigoninėse įvykdyta 26, teto Lincoln medicinos mokyklos 
. . 000 negimusiųjų žudymai, priva- Chicagoje studentai panoro pa-

žudvta arti 165.000 negimusių, ■ čių ne pelno tikslais laikomų Ii-Į keisti vadinamą Hipokrato prie- 
___ „ . ,4 “sau- 

40,000, o privačiose pelno ligo- goti žmogaus gyvybę nuo pat jo 
— 50,000 ir dar 18-je spe- pradėjimo”. Šis sakinys buvo iš

imtas iš priesaikos, kurią darė

Per pirmus metus, kai tik New 
Yorko valstija laisviau leido dary
ti abortus, kaip praneša Associa- 
ted Press, toje valstijoje buvo nu- 

'-•'t —............................................-r -- Ktlbll VaUincuiiq

taigi maždaug tiek, kiek sudėjus goninių operacijų kambariuose- saiką, kurioje yra sakinys
.1.1_____ ..... ____ ' 4A nnn -________________________________________ 1 . v idabar visu gyventojus Šiauliuo
se ir Panevėžy.Jšžudyta tiek, kiek 
dviejuose stambiuose Lietuvos 
miestuose gyventojų....

Dauguma tu nužudytųjų buvo 
iš kitų vastijų, kai laukiančios 
atvyko į New Yorką tik tam tiks
lui. Apie 1,518 laukiančiųjų mo
tinų net atvyko iš kitų kraštų. 
Daugiausia tų abortų buvo įvyk
dyta New Yorko. mieste ir jis da
bar ima virsti negimusiųjų žudy- 

Pasiliko paraližuota ir negfc- 
lirtti kalbėti. Gydytojai sako, 
jog reikia laikyti tiesiog ste
buklu, kad ji įstengė laimėti 
diplomą. Su ja nelaimė atsiti
ko, kai ji 1967 m. drauge su 
savo vaikinu važiavo automobi
liu, kuris sugedo ir tada jie įsė
do į mašiną dviejų jaunuolių, 
piktadarių. Jos vaikiną tie nu
šovė, o Ją nuskriaudę ir kelis 
kartus peršovę pametė. Kulkos 
suardė smegenų centrą, kontro
liuojantį judesius. Mokyklą ji 
baigė privataus mokytojo pade
dama.

JAV studentes Krokuvos 
universitete

Dvi JAV studentės — Danu
tė Zukauskytė ir Lola Malek — 
praeitus mokslo metus praleido 
Krokuvos universitete. Jos gy
veno 6-me aukšte rūmų, kur ne
buvo keltuvo. Net 30 mergaičių 
turėjo naudotis ta pačia prau
sykla. Jos pasakoja, kad Kro
kuvos universitete praeitais me- 

ninėse •
cialių klinikų — 48.000.

Taigi New Yorke per viene- 188 gaunantieji diplomus, 
rius metus buvo užgesinta neginus metus buvo užgesinta negi-j Kaip dideliu žingsniu einama 
musių gyvybių keturis kartus dau nužmogėjimo keliui Daugelis gai- 
giau, negu per eilę metų žuvo lest, seserų nusiskundžia, kad pa- 
amerikiečių Vietname.

Jeigu bus toks žmonių nejaut- imamas žudomas kūdikis... Stip
rumas negimusių žudymui, ne- rėja ir protesto balsai prieš žu- 
reikės labai ilgai laukti, kaip bus dymą gyvybių tų, kurie dar ne
pradėta atitinkamais “vaistais” Į gali savęs apginta

sitaiko, jog dar kruta iš įsčių iš-

i tais studijavo 18 kitų amerikie- 
I čių mergaičių ir 8 vaikinai.

Jos džiaugiasi, kad pirkiniai, 
jeigu jų galima gauti, būna ne
brangūs. Didelis joms džiaugs
mas buvo -jauti laiškus iš na
miškių. Lenkijoje jos nenorėtų 
nuolat pasilikti.

Jos žino, kad jų gaunami laiš 
kai buvo cenzūruojami, bet į 
juos įdėtų dolerių nepavogdavo. 
Jos pasakoja, kad lenkės stu
dentės gyvena kukliai. Kai ku
rios teturi tik po tris, sukneles.

Lenkų studentai s'enf'as ame
rikietėms prisipiršti, kad vedę 
galėtų iš Lenkijos emigruoti į 
JAV-bes.

Mirė JAV iždininkė
JAV iždininkė Andrews Ka- 

bis, 54 m. lankydama savo tėvo 
kapą, gavo širdies ataką ir mi
rė. Iššaukta ugniagesių pirmo
sios pagabos mašina nebeįsten
gė jos atgaivinti. JAV iždininke 
ji buvo paskirta 1969 m. geg. 8 
d. Ji buvo 33-čia šiame poste.
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