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LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ LEIDIMAS

Pasaulyje esame apsišaukę 
dainingiausla tauta. Ir patys tuo 
beveik tikime, užsimerkdami 
prieš ką kita liudijančią dabar
tį. Tai kurgi tie gausūs ir pajė
gūs mūsų kolonijų chorai ? Kur
gi ta J mūsų gerųjų solistų kon
certus netelpanti publika? Kur
gi naujos lietuviškosios operos, 
metai po metų vis pastatomos 
operinėje Chicagoje? Kurgi pla
nai ir paruoša penktajai dainų 
šventei išeivijoje?

Mums atrodo, kad žmonių, 
savo kūryba galinčių teigiamai 
atsakyti į šiuos grėsmingus 
klausimus, mūsuoe dar netrūks
ta.. Trūksta tik kultūrine veikla 
besirūpinančių institucijų, trūks
ta veiklių kultūrinės srities pla
nuotojų, tiek realistų, tiek vi- 
zionierių.

Beveik tikra, jog 1974 metais 
ne kartą spaudoje ir įvairiuose 
susirinkimuose minėsime mūsų 
egzodo iš tėvynės 30 metų su
kaktį. Pakiliai bus kalbama apie 
lietuvybės išlaikymą, net bus 
giriamasi jos gyvastingumu išei
vijoje. Bet ar bus teisinga taip 
rašyti ir taip kalbėti, kai su
kaktuviniais metais tas gyvas
tingumas nebus paliudytas nei 
dainų švente, nei nauja lietuviš
kąja opera, nei beveik jau pa
mirštųjų kultūros kongresų nau
ju blykstelėjimu.

Turint galvoje dainą, 1974 
metais sueina neužmirština 50 
metų sukaktis nuo pirmosios 
Lietuvių dainų šventės 1924 
metais Kaune. Argi šiais metais 
nebūtų buvęs pats didingiausias 
tos sukakties minėjimas visos iš
eivijos dainų švente Chicagoje. 
Bet niekur nieko negirdėt, kad 
kas nors būtų buvę, ta kryptimi 
planuota bei daryta. O dabar ką 
nors pradėti, aišku, jau yra per 
vėlu.

Didelė mūsų nelaimė, kad mes 
kultūrinio gyvenimo ir jo viešų
jų apraiškų pulso nesugebame 
išlaikyti diena iš dienos, metai 
iš metų lygiai stipraus ir akty
vaus. Tautinių šokių ar dainų 
šventės proga mes tą pulso pla
kimą pakeliame beveik iki spro
gimo, bet, iškilmei pasibaigus,

pulsas vėl ilgam laikui nukrin
ta iki vos apčiuopiamo plazdė
jimo. Pabundant ir vėl, kada jau 
geram šoktelėjimui pasiruošti ir 
laiko būna per mažai; viskas ta
da atliekama didžiausioje įtam
poje ir atliekama tik šiaip taip. 
To neatsitiktų, jeigu kultūrinio 
gyvenimo išorinių apraiškų pla
nuotojai (argi tokių mūsuose 
jšu yra?), anot to posakio, lė
tai, bet užtikrintai metai po me
tų dirbtų, neatleisdami vadžių.

šiais metais, atrodo, jau pra
miegojom ir savo egzodo 30 me
tų sukaktį ir Dainų švenčių 50 
metų sukaktį. Bet dar nevėlu at
sigriebti bent ateinančiais, 1975 
metais. O sukaktuvinė proga 
taipgi yra didžiai reikšminga ir 
svarbi ne vien išeivijai bet ir vi
sai lietuvių tautai: tai mūsų ge
nialaus muziko ir tapytojo Mi
kalojaus K. Čiurlionio šimta
metė gimimo sukaktis. Okupuo
toje tėvynėje pasilikusieji visa 
tai minės koncertais, akademi
jomis, studijiniais leidiniais, mo
nografijomis ir daug kuo kitu, 
kiek tik sąlygos ir okupantas 
leis. Gražu būtų, kad pro šim
tametę Čiurlionio sukaktį ir iš
eivija nepraeitų negirdomis.

Tad kodėl neeuruo&ti 1975 
metais išeivijos dainų šventės, 
ją dedikuojant didžiojo Čiurlio
nio atminimui! Kodėl nesureng
ti Čiurlionio simfoninių, kame
rinių ir vokalinių kūrinių gran
diozinio koncerto! Sakysit, 
sunku ir neįmanoma. Bet jeigu 
vienų tik ateitininkų kongresas 
prieš kelerius metus įstengė su 
pilnu simfoniniu orkestru, Vy
tautui Marijošiui diriguojant, 
atlikti Čiurlionio didžiausią sim
foninį veikalą “Jūrą”, kaip ką 
nors lygaus ar net didingesnio 
nesugebėtų visa išeivija!

Žinoma, kad sugebėtų ir pui
kiai atliktų, jeigu tik jos jėgos 
būtų palaimingai išbalansuotos 
tarp politinės ir kultūrinės veik
los. Žiūrėkit, kiek mes turime 
organizacinių, visus ir tuos pa
čius apjungiančių, centrinių 
veiksnių, kurie galvą guldo už 
politinius reikalus: Vlikas, Altą, 
Laisvės komitetas, Rezoliuci-

Problemos ir 
perspektyvos

PAULIUS RABIKAUSKAS

Pranešimas, skaitytas Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
IX suvažiavime, Bostone, 1973 
m. rugpiūčio 31 d.

šia tema L.K.M. Akademijos su
važiavimuose ne kartą kalbėta. Jau 
I-jame Akademijos suvažiavime, 
1933 m., kan. Pranas Penkauskas 
skaitė paskaitą “Lietuvos istorijos 
versmių leidimas”. Ją dabar visi 

galime lengvai rasti naujai per
spausdintame “Suvažiavimo Dar
bų” I-jame tome. Paskaitoje kan. 
Penkauskas gan plačiai ir konkre
čiai išdėstė visą reikalą. Suminėjęs 
įvairių įžymių autorių, kaip Eras- 
mo, Vives ir kitų, samprotavimus 
apie istorijos mokslo naudą ir svar
bą, jis smulkiai apibūdina didžiuo
sius Vakarų Europos tautų istori
jos šaltinių rinkinius ir jų išleidi
mu besirūpinusius asmenis bei ins
titucijas: nuo Mabillon’o Murato- 
ri’o, per Monumentą Germaniae 
Historica, iki Rusijos istorijos me
cenato grafo Mikalojaus Rumian- 
covo parama veikusios carinėje Ru
sijoje Archeografinės kolegijos. To
liau vaizduoja mokslinį Lietuvos is
torijos šaltinių leidimą praeityje, 
pradėtą pačių lietuvių, būtent pi- 
joro kun. Motiejaus Dogelio paruoš
tą Codex diplomaticus Regni Polo- 

niae et Magni Ducatus Lituaniae. 
Gaila tiktai, kad jis ne viską spėjo 
išleisti; kaip tik III-sis serijos tomas, 
kuriame surinkti Lietuvos doku
mentai, liko rankraštyje, vėliau pa
tekusiame į Petrapilio Viešąją bib
lioteką. Daug ko Lietuvą liečiančio 
išleido lenkai, jų jau pereitame 
šimtmetyje įsteigtos mokslo institu
cijos: Krokuvos Mokslo draugija, 
1872 m. tapusi Mokslų akademija; 
Osolinskių Institutas Lvove; Pozna
nės Mokslo draugija. Pavyzdžiui, 
Codex epistolaris Vitoldi, Magni 
Ducls Lituaniae, išleistas 1882 m., 
yra ir šiandien nepamainomas šal
tinių rinkinys Lietuvos istorikams. 
Daugiau privačia iniciatyva prieš 
maždaug 110 metų pasirodė 4 di
džiuliai tomai A. Theiner’io Vetera 
Monumentą Poloniae et Lithuaniae, 
be kurio neapsieina joks mūsų, 
ypačiai Bažnyčios istorijos tyrinėto
jas. O Codex diplomaticus Ecclesiae 
cathedralis necnon dioeceseos Vil- 
nensis yra lenkų mums duotas pui
kus pavyzdys, kaip tokie leidiniai ir 

kitais atvejais galėtų atrodyti. Lietu-

joms remti komitetas, Lietuvių 
Bendruomenė (pastaruoju me
tu taipgi labai supolitikėjusi), 
o kur dar įvairių partijų centri
nės valdybos, jų žurnalai ir kt. 
Visai čia nesipiktinant, kad jų 
tiek daug. Tegu tik juda, kruta 
ir ką nors mūsų tautos laisvei 
gero padaro. Bet kai- politikos 
tiek daug, o centrinės kultūrinės 
veiklos institucijos nė vienos, 
kai nėra kas rūpinasi ir kas pla
nuoja kultūrines apraiškas vi
sos išeivijos pločiu, kai nėra jo
kio balanso tarp dėmesio politi
kai ir tarp dėmesio kultūrinei

Vsevolodas Dobužinskis Vytautas Didysis

vą liečiančių šaltinių yra išleidę 
taip pat ir vokiečiai (ypač Scripto- 
res rerum Prussicarum rinkinyje) 
ir rusai (Vilniuje veikusios Arche
ografinės komisijos rūpesčiu). Tai
gi, jau nemaža Lietuvos istorijos 
šaltinių išspausdinta, ypačiai iš 
atokesniojo mūsų krašto istorijos 
laikotarpio iki 16-jo amžiaus. Bet 
dar daug medžiagos tebėra, rank
raščiuose, archyvuose; ji mažai kam 
težinoma, mažai kam teprieinama.

Kan. Penkauskas tuokart, baigda
mas savo paskaitą, pabrėžė: “Lietu
viško (mano pabraukta)—P.R.) isto
rijos leidimo reikalo toliau atidėlioti 
nebegalima, nes jis jau ir šiandien 
darosi opus ir žada būti dar opes
nis. Darbo iniciatyva ir jo suorga

nizavimas turėtų gulti ant visų se

veiklai, darosi nejauku. Ir atro
do, kad mes amžių amžiais vis 
tuo pačiu sergame, jėgas ir vi
są išmintį atiduodami tik politi
kai, kultūros net nepasigesdami, 
o kai būtinai reikėdavo sukul- 
tūrėti, tai tą kultūrą skolindavo- 
mės iš kitų, prarasdami viską ir 
patys save.

Todėl ir krūptelėjam, žvilgte
rėję į šiandieninę išeivijos situa
ciją muzikinio ir bendrojo kul
tūrinio poreikio prasme. Atrodo, 

į kad iš praeities mes dar nepasi- 
' mokėm. k. brd.

nesniųjų, jau prityrusių istorinin
kų pečių. Mūsų jaunųjų istori
ninkų skaičius auga ir, reikia tarti, 
augs. Kai kurie jų duoda labai 
daug vilčių ateičiai. Visi jie kaip tik 
tiktų šiam versmių leidimo darbui 
pagelbininkais senesniesiems...”. Pa
galiau jis labai teisingai pastebėjo: 

“Atsiminkime gerai, kad toks viešas 
ir tautiškas darbas (mano pa
braukta — P. R.), kaip kalbamasis 
tautos istorijos versmių leidimas, 
tai nėra vieno ar dviejų žmonių ir 
vienerių ar kelerių metų darbas. 
Tai ilgesnio laiko tarpo iš anksto 
apgalvotas ir suplanuotas darbas. 
Taigi, tokiam darbui tegali vado
vauti rimčiausia ir atsakinga tau
tos institucija. Taip bent iki šiolei 
buvo ir yra pas visas kultūringąsias 
ir savo istorijos versmes tvarkyti ir 
naudoti mokančias tautas. Mums iš 
jų šiuo atžvilgiu tikrai reikia mo
kytis”. Labai sveikas yra ir kan. 
Penkausko baigiamasis patarimas: 
"... eiti kitų ir didesnių ir mažų 
tautų išbandytais keliais, būtent: 
galvotrūkčiais neskubant, neužsi- 
brėžiant sau iš anksto negalimų ir 
neįvykdomų dalykų, visą darbo 
planą ir jo smulkmenas atsargiai 
apsvarstant ir derinant su mūsų 
moksliniu bei finansiniu pajėgumu”.

Nuo tos paskaitos praėjo lygiai 
40 metų. Tie jaunieji “istorinin
kai”, apie kuriuos tuomet kalbėjo 
kan. Penkauskas, šiandien arba jau 
išmirę arba sulaukę apie 70 m. am

žiaus. Lietuvos istorijos šaltinių 

plataus ir planingo leidimo lig šiol 

nematėme. L.K.M. Akademija, tie
sa, nepamiršo to reikalo; ji skati
no ir rėmė Konst. Jablonskio 16 a. 
inventorių išleidimą; jos dalinai sti- 
epndijuojamas kun. dr. J. Totorai
tis tyrinėjo lietuvišką medžiagą Va
tikano archyvuose. Jei ne karas, 
okupacijos, tikriausiai būtume turė
ję ir daugiau tų pastangų vaisių. 
Bet ne vien karas ir kitos nelaimės 
čia kaltos. Mūsų krašte dar nebu
vo to gilaus įsisąmoninimo, kad is
torijos šaltinių kritiškas išleidimas 
yra vienas iš svarbiausių kultūrin
gos ir savo didžią praeitį gerbian
čios tautos uždavinys; nebuvo tos 
“tokiam darbui vadovauti rimčiau
sios ir atsakingos tautos instituci
jos”, kurios reikalavo kan. Penkaus
kas; net nepasekta beveik visų .Eu
ropos valstybių pavyzdžiu — įsteig
ti kad ir nedidelį Lietuvos istorijos 
tyrinėjimo centrą Romoje, kur yra 
tiek daug medžiagos, liečiančios 
kiekvienos ilgesnę praeitį turėjusios 
Europos tautos istoriją. Olandai, 
danai, švedai, suomiai — tokios pat 
mažos valstybės kaip Lietuva, net 
daugiausia ne katalikų gyvenamos, 
tokius valstybės išlaikomus tyrinėji
mo centrus arba institutus Romoje 
turėjo ir tebeturi; o ką jau kalbėti 
apie kitus didesnius ir katalikiškus 
kraštus. Tokio lietuviško centro Ro
moje anuomet nebuvimas šiandien 
mums skaudžiai atsiliepia. Jei tai 
būtų buvę mūsų atsakingų įstai

gų laiku suprasta ir su atsidėji

mu įvykdyta, paslunčlant J tokį cen
trą kokį gerai kvalifikuotą istoriką, 
šiandien lenkai tarptautinėje plot
mėje nebegalėtų savintis sau teisę 
būti ne tik Lenkijos, bet lr Lietuvos 
istorikais, ir dar blogiau, Lietuvos 
istoriją vaizduoti vien tik kaip Len
kijos istorijos dalį.

Ne daug kuo pasikeitė šiuo at
žvilgiu padėtis ir po karo. Lietuvo
je pasirodė pora gerai išleistų dva
rų ir kaimų inventorių tomų ir 
dar vienas kitas mažesnės apimties 
ir ribotos tematikos šaltinių rinki
nys. Išėjo taip pat tokiu skambiu 
pavadinimu “Lietuvos istorijos šal
tiniai”, bet, kaip jau ne kartą bu
vo pastebėta, jie nemoksliškai iš
leisti, tendencingai atrinkti, tikros 
mūsų krašto istorijos visai neat
spindi, o tik ją falsifikuoja.

Bendro, planingo, mokslinio, ob
jektyvaus Lietuvos istorijos šaltinių 
leidimo lig šiol pačioje Lietuvoje 
nebuvo ir negirdėjau, kad toks da
lykas būtų planuojamas. Ir jei jis 
ten būtų atliekamas, tiesos ieškan
čiam istorikui tai neduotų didelės 
naudos.

Tremtyje, kaip žinome, pirmasis, 
ėmęsis Lietuvos istorijos šaltinių 
tyrinėjimo, buvo prof. Z. Ivinskis, 
jau 1949 m. tam tikslui atvykęs j 
Romą. Bet ir jam tuokart padėjo 
ne kokia aplamai Lietuvos reikalais 
besirūpinanti institucija, o privatus 
asmuo, sutelkęs savo iniciatyva tik
rai labai kuklią jam paramą. Nežiū
rint to, archyvų peržiūrėjimo dar
bas sparčiai vyko, istorikų būrelis 
Romoje didėjo. Ir kai L.K.M. Aka
demija atgaivino savo veiklą, jos na
riai istorikai nutarė imtis konkre
taus užsieniuose esančių Lietuvos 
istorijos šaltinių išleidimo darbo. 
Kaip tik šia proga vykę pasitarimai 
davė pradžią pastoviai Istorijos 
mokslų sekcijai, kuri gali pasigirti 
savo 13 metų, pradžioje kiek gyves
ne, vėliau, sekcijos nariam plačiau 
išsiskirsčius, daugiau formalia veik
la. Tačiau gražiam planavimui ir 
sėkmingai pradėtam darbui pastojo 
kelią ta pati sena kliūtis: šiam rei
kalui medžiaginį pagrindą telkian
čios mūsų institucijos nebuvimas. 
Pasiryžusioms leisti šaltinius teko 
patiems rūpintis savo pragyvenimu 
ir savanoriškai imtis nelengvo teks
tų išleidimui paruošimo darbo. Jei 
būtų buvusi kokia institucija, kuri 
būtų užtikrinusi vieno kito istoriko 
išlaikymą, nei prof. Ivinskiui (kuris 
jau buvo įsigijęs Romoje savo bu
tą) nebūtų reikėję ieškoti kitokio 
užsiėmimo, ir gal dar kas kitas būtų 
galėjęs visiškai tam reikalui atsidė
ti. Bet, deja, to nebuvof Paruošimo 
darbai slinko j priekį labai pamažu. 
Pagaliau, prieS dvejus metus galėjo 
pasirodyti I-sis “Fontes Hlstoriae 
Lituaniae” tomas: Vilniaus ir Že
maičių vyskupų reliacijos.

Buvo labai įdomu patirti, kaip tą 
mūsų pirmąjį pasirodymą istorijos 
mokslo pasaulyje įvertins tos srities 
specialistai. Mus džiugiai nustebino 
istorijos mokslo žurnalų susidomėji
mas mūsų leidiniu ir Reliacljų I-jo 
tomo recenzijų skelbimas. Lig šiol 
jau pasirodė daugiau 10 tokių re
cenzijų — visos svetimomis kalbo
mis, parašytos daugiausia pačių 
žurnalų parinktų autorių. Kai ku
rios iš jų išspausdintos svarbiuose 
tarptautiniuose arba pagrindiniuose 
kurios nors tautos žurnaluose; pvz., 
“Revue d’Histoire Eccleslastiųue” —«

(Nukelto { 2 pal.)
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pagrindinis Bažnyčios istorijos 
mokslų žurnalas visame pasaulyje 
(1972 m. 3-4 nr.), arba “Erasmus” 
— tarptautinis Vokietijoje leidžia
mas humanistinių studijų ap
žvalgą duodąs žurnalas, arba “Re- 
vista Espanola de Derecho Canoni- 
co” — gerai žinomas ne tik Ispani
joje, bet ir už jos ribų kanonisti- 
kos žurnalas, arba plačią recenziją 
įdėjęs Italijos istorijos žurnalas 
“Nuova Rivista Storica”. Leidiniu 
ypačiai domisi lenkai: Varšuvos
universiteto profesorius, daug rašąs 
Bažnyčios istorijos, o ypačiai sek
tantų (arijonų, socinionų ir kitų) 
klausimais, prof. Janusz Tazbir, pa
rašė išsamią recenziją svarbiausia
me Lenkijos istorijos žurnale 
“Kwartalnik Historyczny” (1972 
m. 4 nr.). Kiti du profesoriai apsi

ėmė parašyti panašias recenzijas, 
tai dr. Tadeusz Wasilewski, Varšu
vos Istorijos instituto darbuotojas ir 
universitete dėstytojas, ir prof. dr. 
Adam Vetulani, dėstąs Krokuvos 

universitete. Pažymėtina, kad visi 
šie trys profesoriai dirba valstybi
niuose universitetuose. Bet ir Liub
lino Katalikų universiteto profeso
rius kun. dr. Boleslaw Kumor paža
dėjo parecenzuoti šį šaltinių leidi
nį.

Visi gerai atsiliepia apie išleistas 
reliacijas, įvertina pavartotą meto-l 

dą. "Wydano je w arcystaranny 
sposob” ;— “Jos išleistos kuo krupš- 
čiausiai” — rašo prof. J. Tazbir; 
“šis išleidimas yra pavyzdinis tiek 
tekstų parinkimu, tiek savo meto
du” — rašo ispanas Jose Ignacio 
Tellechea Idigoras, Salamankos pro
fesorius, pats išleidęs nemaža to pa
ties laikotarpio šaltinių; “šis tomas 
yra pavyzdingas savo tekstų perra
šymu ir savo išnašomis” — paste
bi vengras Lajos Pasztor, Vatikano 
archyvo archyvistas. Buvo išreikšta 
pageidavimų, kad būtų duotas 
trumpas Lietuvos istorijos įvadas. 
Lenkai kritikuoja, kam aprašymuo
se ir išnašose sulietuvintos 
dės ir vietovardžiai, nurodo 
mų žemėlapiuose. Bet visi 
gia linkėjimu, kad panašiu 
būtų leidžiami ir kiti serijos 
O minėtasis prof. Vetulani
įteiktame savo recenzijos rankrašty
je priduria: “šis leidinys turi rasti 
vietą visose mūsų (t. y., Lenkijos) 
mokslinėse bibliotekose”.

Taigi, pradžia, galima sakyti, pa
daryta nebloga. Leidinys pripažin
tas vertingu ir kitiems panašiems 
leidiniams pavyzdingu. L.K.M. Aka
demija pirmą kartą per 50 savo gy
vavimo metų buvo taip plačiai ki
tų tautų mokslinėje literatūroje 
paminėta. Bet kas toliau? — Žino
ma, turi sekti II-sis Reliacijų tomas, 
apimąs Smolensko, Livonijos, Luc
ko, Vygrių-Augustavo-Seinų, Mo- 
giliavo ir Minsko vyskupų reliaci
jas. Tekstai jau seniai nurašyti. Kai 
kurioms vyskupijoms išnašos irgi 
bepdradarbių jau padarytos. Visa 
medžiaga yra dabar pas mane. Ruo
šiu ątskiroms vyskupijoms istori
nius įvadus, patikrinu vyskupų są
rašus, peržiūriu istorines pastabas, 
suvienodinu jas; kartais tenka ir jas 
patikrinti, naujų pridėti, viską lo
tynų kalboje perteikti. Visa tai ati
ma nemaža laiko. O einant univer
sitete pareigas, ten dėstant specia
lius dalykus, to laiko daug nelieka. 
Be to, ir lietuviškoje veikloje tai tas, 
tai kitas būtinai prašo kokio straips
nio, kurio — kaip esu įpratęs ra
šyti — per dieną kitą neparašysi. 
Gal iki sekančios vasaros II-jo Re
liacijų tomo rankraštis ir bus pa
ruoštas spaustuvei.

Ką veikia Romoje kiti mūsų isto
rikui? — Ir jie yisi priversti imtis 
kitų dąrhų, ne tų, kurių jie patys 
ir mes norėtume, kadangi reikia iš 
ko nors pragyventi. Tačiau ir jie 
atliekamą laiką aukoja Lietuvos is
torijai. Tai čia esantieji: kun. lic. 
Rapolas Krasauskas ir T. Dr. Vik
toras Gidžiūnas (nors gyvena Brook
lyne, N- Y-. bet aktyviai dalyvau
ja Isterijos mokslų sekcijos veiklo
je); iš Romoje dirbančiųjų: msgr.

pavar- 
trūku- 
užbai- 
būdu 

tomai, 
mums

dr. Paulius Jatulis ir kun. dr. Juo
zas Vaišnora. Msgr. Jatulis turi su
rinkęs geros medžiagos — Žemai
čių vyskupiją liečiančių dokumen
tų, į kur įeina Babinovskio ko
deksas; jis turi taip pat nurašęs vi
są eilę konsistorialinių procesų, 
skiriant Lietuvai naujus vyskupus. 

Visai tai medžiagai išleisti reikės 4- 
5 tomų. L.K.M. Akademijos Istori
jos mokslų sekcijai teks dėti visas 
pastangas, kad ši svarbi ir vertin
ga medžiaga neliktų vieno kurio as
mens privačiame stalčiuje. Yra dar 
daug ir kitos išleistinos medžiagos, 
ypač iš vienuolijų istorijos. Pirmoje 
eilėje įvairiopa medžiaga, liečianti 

senąjį Vilniaus universitetą, kai 
jam yadovavo Lietuvos jėzuitai. Ne
trukus (1979 m.) švęsime nuo uni
versiteto įsteigimo 400 metų sukak
tį. O jei kas paklaustų, kur rasti 
jo įsteigimo dokumentus — kara
liaus ir popiežiaus priveligijas, — 
negalime parodyti nė vieno pačių 
lietuvių išleisto jų teksto, kai len
kai juos yra išleidę bent keturis sy
kius. Bet taip pat kitų jėzuitų ko
legijų Kaune, Kražiuose, Pašiaušė
je, Žadiškęse, Gardinę, pranešimai, 
katalogai ir t. t. yra svarbi krašto 
istorijai medžiaga, kurią irgi reikė
tų išleisti. Šalia jėzuitų ir kitos 
Lietuvoje veikusios vienuolijos, kaip 
pranciškonai, dominikonai ir kiti, 
galėtų duoti sąvo svarų įnašą.

Svarbiausias čia, man atrodo, 
klausimas yra: Ką daryti, kad šalti
nių leidimas paspartėtų, neitų 
vien tik vėžlio žingsniu? Manyčiau, 
kad čia yra labai svarbūs du daly
bai;

1) Visų mūsų gilus įsisąmoni
nimas, jog šaltinių leidimas yra 
“viešas lietuviškas darbas ir reika
las”, kaip prieš 40 metų pabrėžė 
kan. Penkauskas. Bendras visų lie
tuvių reikalas, o ne vieno kito keis
tuolio, kaip kad dabar kartais atro
do. Tas reikalas turėtų rūpėti ne 
tiktai L.K.M. Akademijai, bet dar 
daugiau Pasaulinei Lietuvių Bend
ruomenei, ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai, ir Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, ir Lietuvių 
Fondui, ir visoms kitoms bendroms 
lietuvių organizacijoms. Visi lietu
viai turi prisidėti sudaryti sąlygas, 
kad galintieji tą darbą dirbti tikrai 
galėtų jį dirbti. Juk kuomet kai ku
rios valstybės suprato, kad joms rei
kia pasigaminti atominių bombų, 
jos sudarė tiesiog pasakiškas sąly
gas prie jų dirbantiems mokslinin
kams, ir savo tikslą greitai pasie
kė. Pasakiškų sąlygų joks lietuvis 
istorikas nereikalauja, bet vis dėlto 
reikia bent tiek turėti, kad nereikė
tų ieškotis kito darbo savęs išlai
kymui. Lig šiol gi net ir popierių 
turėjo kiekvienas pats pirktis, nes, 
kiek buvo skirta I-jo Reliacijų to
mo išleidimui, neužteko nė spaus
tuvės sąskaitai apmokėti. Reikia 
mums visiems pagaliau suprasti, jog 
rimtai, moksliniu metodu išleisti 
istorijos šaltiniai yra mūsų tautos 
reikalui daug svarbesnis, daug gi
liau veikiąs ir ypačiai daug ilgiau 
išliekąs darbas, kaip tautinės de
monstracijos, šventės, meno pa
minklai ir pan., nors ir visa tai yra 
naudinga if, kiek galima, neapleisti- 

pa.
2) Antras labai svarbus dalykas 

yra tam darbui pajėgių ir kompe
tentingi; darbininkų suradimas. 
Mūsų istorikai sensta ir miršta. Tie, 
kuriuos aukščiau minėjau, visi yra 
pasiekę, kiti jau gerokai peržengę 
60 m. amžiaus slenkstį. Aš pats irgi 
pamažu prie jo artėju. Yra vienas 
kitas iš jaunesniųjų, studijavęs is
toriją, bet jų skaičius labai mažas. 
Pvz., Bažnyčios istorijos fakultete 
Romoje, netrukus po jo įsteigimo 
(įsteigtas 1932 m.), berods nuo 1935 
m. pradėjo studijuoti ir lietuviai. 
Nuo tada iki 1955 m. be jokios per
traukos figūruodavo studentų tar
pe kasmet bent po vieną lietuvišką 
pavardę, o nuo 1955 m. iki pat šios 
dienos nebuvo daugiau nė vieno lie
tuvio, nors tiek daug lietuvių gy
vena užsieniuose ir eina aukštuo
sius mokslus, ir, be to, to fakulteto 
profesūroje visą tą laiką buvo lietu-

Poeto Sarbievijaus vardo vienas iš senojo Vilniaus universiteto kiemų. Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640) 
buvo vienas iš žymiausių ano meto Europos poetų, rašiusių lotyniškai. Buvo jėzuitas kunigas, filosofijos, retorikos 
bei teologijos profesorius Vilniaus universitete — akademi joj. Sarbievijus savo klasikinėse odėse apdainavo taipgi 
Vilnių, je apylinkes, Trakus, Merkinę, Kražius, Dubysą, birutės kalną Palangoje ir aplamai Lietuvos gamtą.

Aukso balsas Vakarų Europos literatūroj
Latvių rašytoja ir eseistė Žentą Maurina apie Rusijos 
dabartį Vladimiro Maksimovo kūryboje
Dr. Zentos Maurięos vardas 

Vakarų Europos literatūroje 
skamba aukso garsu. “Latvių ra
šytoja dr. Žentą Mauripa be abe
jonės priklauso dabartinėms žy
miausioms eseistėms”, tokį ko
mentarą pareiškė Bavarijos ra
diofonas Miunchene. Panašų api
būdinimą pateikė ir Šveicarijos 
laikraštis Schvveizer Runds'chau, 
Rašytojas Hams Carpssa apie Zen
tos Mauripos kūrybą sako, kad 
kiekvienas jos puslapis ir sakinys 
suteikia žmogaus sielai malonu
mą.

Zentos Mauripos vardas ran
damas visose didžiose literatūros 
enciklopedijose. Vakarų Vokieti
jos vyriausybė rašytoją yra apdo
vanojusi aukščiausio laipsnio žy
meniu — pirmojo laipsnio Di
džiojo nuopelno kryžiumi.

Zentos Maurinos paskaitos, 
tiksliau sakant — prakalbos, Vo
kietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje ir 
Prancūzijoje sulaukė palankių 
komentarų. Auditorijos visuomet 
yra iki paskutinės vietos perpil
dytos. Syikį net Stuttgarto univer-

vis, ko pirma niekad nebuvo.
Jau seniai turėjau vieną mintį, 

kurią dabar noriu pasakyti. Sekant 
kitų Romoje veikiančių tautinių 
institutų pavyzdžiu, reikėtų ir 
mums rūpintis, kad Romoje po ke
lerius metus padirbėtų vienas ki
tas jaunas lietuvis istorikas stipen
diatas. Bet čia pirmiausia reikia, 
kad kas duotų stipendiją, tokią sti
pendiją, kuri suviliotų mūsų jau
nuolius ryžtis tokiam žygiui ir ku
ri būtų garantuota ne vienam ki
tam mėnesiui, bet keleriems me
tams. Nejaugi iš tiek daug lietuvių, 
studijuojančių viso pasaulio uni
versitetuose, neatsirastų nė vieno, 
kuris panorėtų pasinaudoti tokia 
patogia ir reta galimybe pasiruošti 
profesiniam darbui?! Reikia atsimin
ti, kad tokioje Romoje tam yra la
bai patogios sąlygos: daugybė tau
tinių institutų teikia geriausią pro
ga naudotis istorikui reikalinga li
teratūra. Ten yra daug didelių ir 
senų bibliotekų. Ten veikia didelė 
Lenkų Mokslų akademijos Romos 
skyriaus biblioteka ir viena iš ge
riausių už Rusijos ribų, turinti 
daug mokslinių carinės Rusijos lei
dinių, Popiežinio Orientalinio insti
tuto biblioteka; jose abejose galima 
rasti beveik visko, ko reikia lietu
viui iš senesnių lenkų ar rusų lei
dinių.

Be to, toks stipėndiatas galėtų 
pats patobulinti savo žinias, lanky
damas Romos universitetuose jam

siteto didžioji salė buvo per ma
ža, klausytojai sėdėjo ant laiptų 
ir šalinėse patalpose, kur jos kal
ba buvo perduodama garsiakal
biais.

Ir dabar Stuttgarto Hotel Her- 
zog Christoph didžioji salė buvo 
kupina klausytojų. Rašytoją suti
ko ir išlydėjo su gėlių puokštė
mis, dideliam autaąjamų prašy-
toji! puikui apstojai Dr. Mauri- 
na kalbėjo apie rusų rašytoją 
Vladimirą Maksimovą, jo gyveni
mą ir kūrybą. 1964 metais Mau- 
rięa buvo pirmoji, kuri supažin
dino klausytojus su Solženicinu. 
Ir šį įkartą ji buvo pirmoji, kuri 
supažindino čionykščius su Vla
dimiru Maksimovu. Tenka pasa
kyti, kad Maurihos specialybė 
yra rusų literatūra, uždraustoji 
šiandieninėje Rusijoje ir klasiki
nė .praeities.

Literatūros istorikė
Maurięa minėjo septynis 
mius, kurie šimtmečiais 
rusų literatūrą. Gyvenimo 
ieškojimas, Dievo ieškojimas, abe
jonės ir Jo paneigimas. Nusukai-

Žentą 
požy- 

jungia 
esmės

rūpimas paskaitas arba prie Vati
kano archyvo veikiančius archyvisti
kos ir paleografijos bei diplomatikos 
kursus. Jei norėtų, galėtų Romoje, 
sakysime, Bažnyčios istorijos Fakul
tete, įgyti daktaro laipsnį, rašyda
mas disertaciją lietuviška tema. Sy
kiu jis arba ji (nes turiu mintyje 
ne tik vyrus) padėtų dirbantiems 
prie šaltinių išleidimo ir vėliau ga
lėtų imtis savo jėgomis panašiai 
paruošti vieną kitą tomą šaltinių 
išleidimui. Po tokio stažo stipendia
tas bus labai gerai ir plačiai pasi
ruošęs profesoriaus darbui ir 16-18 
amžiaus Lietuvos istorijos tyrinėji
mui. Kaip tik tasai Lietuvos istori
jos laikotarpis dar mažiausiai tėra 
tyrinėtas, ir Lietuvoje beveik nėra 
galimybių į šį periodą plačiau gi
lintis. Iš praktikos žinau, kad visi 
garsieji, man geriau žinomi vidur- 
amžistai Vokietijoje ar Prancūzijo
je, yra kaip tik buvę tų kraštų ins
titutų Romoje stipendiatai. Jei ki
ti tai gali, kodėl negalėtume ir mesti 
Neatrodo, jog tai būtų neįgyvendi
nama. Reikia tiktai, pirma, įsisąmo
ninti, jog tai labai svarbus visos 
mūsų tautos reikalas, antra, imtis 
tą planą konkrečiai vykdyti.

Tai tiek norėjau su jumis pasida
linti apie šaltinių leidimą, jo prob
lemas ir perspektyvas. Klausimas 
svarbus. Tikiuosi, kad. jis neliks vien 
tik ‘pium desiderium’, bet gaus nau
jo impulso geresniam ir spartesniam 
jo įvykdymui.

(
būti at-■ l timas —kiekvienas turi

I sakingas už tai, kas ant mūsų že- 
• mės ‘įvyksta arba neįvyksta. Šir

dis, kaip emocinių jausmų sim
bolis, yra rusų intelektui aukš
čiausią, nulemianti pakopa: Rusi- 

‘ ja, skirtingai nuo Vaikarų Euro
pos, nedavė nei vieno teoretiko. 
Menas menui principas Rusijoje 
buvo tik trumpą laalką žinomas. 
Rusų literatūra nagrinėjo, socia
lias problemas, ne estetines. Va
karų rašytojai vis iš naujo grįžta 
prie antikinio pasaulio, apdai
nuoja Ifigeniją. Elektrą, Antigo- 
nę, o antikinis pasaulis rusų lite
ratūroje beveik visai nežinomas. 
Rusų rašytojas rašo gyvenimo kas
dienybę, negatyvias jo puses ir 
problemas, piešdamas jas savo 
vaizduote. Nurodant Rusijos gre
siantį pavojų, cituoja Baikuniną 
(1840-1876): “Rusijos gaisras su 
(kruvina liapsna ištiks visą Euro
pą”. Ir Aleksandras Hercen sako: 
“Lai gyvuoja chaosas ir suirutei” 

Toliau Mauriųa nagrinėja 
Vladimiro Maksimovo trumpą 
'gyvenimo kelią ir jo literatūrinę 
kūrybą. V. Maksimov gimė 1932 
metais darbininkų šeimoje. Jo ro
mano “Sutvėrimas per septynias 
dienas” skyriuje “Bepročių na
mas” yra širdį- veriantys vaiz
dai, kur Sov. Sąjungos opoziciją 
yra laikoma psichiniu ligoniu. 
Svarbiausias personažas yrą deg
tinė — vodka, kuri lyg palkta dva
sia spaudžiasi į visą romaną. -Po 
visų baisybių, romanas baigiasi 
šventadieniu ir tikėjimu į prisikė
limą. Romano herojus Lašikov 
neša savą vaikaitį prieš tekančią 
saulę. Visame romane jaučiamas 
religingumas. Tikėjimas i Dievą

0R. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West OSrd Street
Kampas 08-člos lr California 

Plrmad.. antrad., ketvirtad., nur 
8 Iki 7:80 vai. vakaro 

šeštad nuo 2 Iki 8:80 vai 
Trečiad. lr penktad. uždaryta

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Tek 925-3388

DR. S. GEŠTAUTfiS
Nervų, emocinės, šeimos prpblejnos 

2624 VV. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 789-S880

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 VV. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad 
9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną lr nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro
Šeštadieniais 8:80-12 vai. diena 

Emergency tel. — 788 - 8281

yra aukščiausias priesakas, ko- yra artėjančios mirties beviltiš- 
munizmas, kaip gyvenimo esmė, ( kūme. Maksimovas vaizduoja pa- 

■ Sov. Sąjungoje nebeturi visuome-i sibaisėtiną Rusijos kasdienybę, 
• ninės reikšmės. Gimsta naujas' Bellow — amerikiečių gyvenimo 
(žmogaus tipas, kuris, nežiūrint tamsiąsias puses. Skirtumas: Bel- 
persekiojimų, siekia savo kampe-1 lowo kūriniai Amerikoje keletą 
lio ir savo asmeninės laisvės. j kartų premijuoti, Maksimovo gi

Žentą Mauriną palygina Mak- Sdv. Sąjungoje uždrausti spaus- 
: sirnavo romaną su Amerikos ra- ( dinti ir pats autorius persekioja- 
šytojo Z. Bellow (gim. 1915 m.) I 
kūriniu “Mister Zamlerio plane-1 
ta”. Kaip Maksimovo, taip ir I 
Bellovvo romane svarbiausias as- ~ _ _
muo yra senas žmogus. Maksi-. špau‘sdino daug' Vokfetijos didžių 
movo romane senasis Laškov laį^raįQjų 
grįžta prie savo protėvių tikybos. |
Bcllowo romane senasis vyras 1 (Nukelta j 7 psl.)

mas.
Dr. Mauripos atsišaukimą 

! “Žentą Maurina kviečia protes- 
Į tuoti prieš sovietų žiaurumus”, iš-

UK 8JJ229
0R. ANKA ttALiUNAi
iKIŲ, AUSŲ, NOSIES

* rERKLĖS LIGOS 
'2858 Mest 63rd Street
■ auuldOB pagal sunitai

OR. K. G. DALUKAS
DR. FANG C. LU

Akušerija Ir moterų liftu* 
Ginekologinė Chirurgija 

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

8007 VV. 83 PL, Justice, 11., 599-0500 
Priima ligoniu* pagal susitarimų, 
lel neatsiliepia, skambinti 374-8012

------------------------y......................- ......- ...............—!■■■■■■

Tel. REllance 5-1811
OR. UVALTER J. KIKSIU*

(Lietuvis gydytojau, 
ŪDYTOJAS LR ČHIkORgA.“ 

3925 VVest 59th Street
pirui u u antrad , ketvirtad n 

nuo l / 4 va* , p p 6-b 
AvAtad < k vai p p < 

.zdarviH

* Ai 
peuklad 
vai. vak 
trftdiud

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
6182 So. Kedzie Avenue

Tel. WA 5-2670. neatsiliepus akam 
hinti 4471-0226. Valandos pagal anai 
tarime.

DR. C. K. BOBELIS
1NK8TV IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
TeL — 6954)533

VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Summlt Street 

Route 58 — Elgin Illinois

FOX

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KCDIKIŲ IK VALKŲ UGŲ 

SPECIALtSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Weatern Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki
8

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet, 
antrad., penkt., 1-5 treč Ir šešt tik 
nusitarus.
Dr. Ant Rudoko kabinetą, nerims

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad.
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4, šeštad. 10—2 vai.

ir

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės 14<rot>

CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6442 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą
Rezid. Tel — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIKURBIJA

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne- 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

7

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Aklų Ligos
8907 West lOSrd Street

Valandos pagal Busitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 5 Iki 8 

▼aJ. vak., Beštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6060 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

Vai.: kasrlen nuo 1—4 p. p. lr 
8 tki 8 vai. Trečiad. ir šeštad uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible

American Board Of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
8324 North Milwaukee Avenue

TeL 763-3310 266-8668

Vlsl telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, CScero

Vai. kasrien 10.12 tr 4-7 Trečiad. U 
šeštad. tik mislta.ru.
TeL ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Keadten 1-8 vai. Ir 8 8 vai. vak

Išskyrus trečtadlenlu*
Šeštadienini. 12 tkl 4 vai popiet

i

v. popiet. Trečiad. lr šeštad. nuo 
10 v. ryto Iki 1 ▼. popiet 

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 882-2812

Ofiso HE 4-1818. Re*. PR 2-8661

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7 lst Street 
(71-os b Campbell šve. kampu) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. b penkt 

nuo 3 Iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St _ TeL 787- 5148

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
“oontact lensee”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

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

Oflao tek 776-2880; rea. 448-5541

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

Ofiso tel. Rl£ 5-4410
Resid. OR C-<Mt* 

Valandos, pirm, lr kstv. nuo 1 nu 
iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. tr penkt. nuo 1-2 vai. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų Ilgo*
Ofisas tr rea 2652 W. 50th M.

Tel. PRospec* 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treti b 

penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet b kitu 
■alku pagal ausi tarimą.

Oflao tel. HE 4-2123 Namų GI 8-8186

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv., lr penktad

Tel. PRospect 6-2400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Plrmad. «-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. lr šeštad. 2-4 p. p 
Kitom dienom tik .kuklu reikalu, 
susitarus.

Tel. Oftao PR 8-6446

DR. F. C. WINSK0NA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—« vaL popiet 

Treč lr šeštad. pagal susitarime

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-8 141; namų 68S-46M
Vai.: pirm. antr. ketv 2—S lr 6—I. 
penktad 2—5 Mt pagal susitarime
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Poetas Hugo von Hofmannstahl (1874-1929) skaito savo libretą. Prie pianino 
kompozitorius Richard Strauss (1864-1949). Hofmannstahl parašč tekstus net 
penkioms R. Strausso operoms. Siluetai piešti dali. Bithorn 1914 m.

Algirdas Landsbergis Nuotrauka Vytauto Maželio

Šv. Kazimieras ateina j sceną
Du stebuklingieji Algirdo Landsbergio vaidinimai

PR. VISVYDAS

* Algirdas Landsbergis, VĖJAS 
GLUOSNIUOSE / GLUOSNIAI 
VĖJUJE. Du stebuklingi vaidini
mai. Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas. 1973 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Aplan
kas Zitos Sodeikienės. Leidinys 128 
psl. kietais viršeliais, kaina $5.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

4U *

Normaliai kiekviena teatrinė 
naujiena debiutuoja scenoje. Iš- 
eivinėmis sąlygomis, kai nėra pa
stovių teatrų, premjera dažniau
siai įvyksta knygoje.

Štai .1 dramaturgo Algird- 
do Landsbergio knygos “Vėjas 
gluosniuos/GLuosniai vėjuje” sce
ną iš-itfnkštybių atskrenda mūsų 
tautos globėjas Sv. Kazimieras su 
savo palydovu angelu. Atskren
da su specialia misija — įvykdyti 
stebuklą..— apginti lietuvių — 
lenkų negausią armiją nuo dį- 
džiulėsrusų kariuomenės. Laikas
— mūšio išvakarėse XVI a. Vieta
— pilaitė Rusijos pasienyje. Vei
kėjai, šalia Kazimiero ir angelo,

—-karalius Zigmantas Augustas, 
didikas, plikbajoris, kareiviai, -po
nios, ponai, virtuvės darbininkės 
ir kt

Temos interpretavimui 
Landsbergis imasi originalaus 
būdo — sukuria du vaidinimus, 
kurie sudaro dichotomfnį viene
tą. Kiekviename -parodomas vi
siškai skirtingas Kazimieras, 
skirtingas angelas, skirtingi ir ki
ti veikėjai, taip -pat skirtinga mo
ralinė bei filosofinė būsena. 
Vaidinimai ne tik originalūs sa
vo struktūra, bet drauge išsiski
ria ir gabiu tautosakos panaudo
jimu, sceniškumu, aktualumu, 
dinamiškais dialogais. Taigi su 
dainuojančiais vėjais ir gluos
niais, su filosofuojančiais Kazi
mierais ir -angelais A. Landsber
giui pavyko atskleisti naują lapą 
lietuvių sceninėje literatūroje.

“Tiesa yra reliatyvi”, pabrėž
davo njodęrnaus teatro įkvėpėjas 
Luigi Pirandello, nuolat klupda
mas tiesos sąlygiškumo nuotai
kas teatre. Jo metodas ir vadina
mas “Teatro della specch'io” 
(Veidrodžių teatru)

Savo ruožtu ir A. Landsbergis 
žiūri.-į-realybę pro sąlygiškumo 
stiklą Pasaulis gali būti -skaid
rus, sklidinas -gražio, jei mes turė
sime ‘“-pakankamai sveikatos ir 
noro juo džiaugtis, už jį kovoti. 
(Vėjas gluosniuose). Tačiau ir to
kiu atveju 1 i kiliminė ironija daž
nai šiferi a una gražiausias laimės 
prošvaistes. Iš kitos pusės, pa
saulis -bus rūškanas, su dūžtan
čiom iliuzijom ir mirties šešė
liais, jei mūsų dvasinis -būvis bus 
sujauktas, -pesimistiškas.

A.'-Landsbergis griežtai galvos 
neguldo -nei už vieną, nei už ki
tą sampratą. Jis leidžia savo fi
losofuojantiems charakteriams 
Išsamiai apie tai pakalbėti. Vis 
dėlto jiė -nieko galutinai neiŠ- 
prendžia. Paslapties -gija vingiuo
ja iper abu vaidinimus. Tikrovė 
pinama su iliuzija. Budėjimas su 
sapnu. Veikla su melancholija. 
Optimizmas su neviltimi. Tikė
jimas su -nihilizmu. Gana glau
džiai visa tai angelui -apibūdina 
pirmo vaidinimo Kazimieras 
(vadinsime Kazimieras I): “Die
vo pasaulis palieka paslaptinga
me aiškume”. Todėl ir norisi da
bartinį A. Landsbergio teatrą va
dinti “paslaptin-go aiškumo te
atru”.

Aiškindami mūsų žemės pas
laptis, abu vaidinimai dažnai 
vienas Iritą papildo. Kaip minė
jau, Sv. Kazimiero interpretacijai 
suteikiama dvejopa galimybė.

Man labiau prie širdies “Vėjas 
gluosniuose” Kazimieras. Jis su
tampa su tradiciniu, žmonių są
monėje įsigyvenusiu šventojo at
vaizdu. Jis myli gamtą. Teigia 
gyvenimą. Niekad nepraranda 
vilties. Myli žmones su visomis 
jų silpnybėmis, rūpinasi jais, sie
lojasi dėl jų likimo, trokšta jų 
dvasinio prisikėlimo. Trumpai - 
Kazimieras I pilnai išgyvena 
krikščionybę.

Mielai klausomės Kazimiero I 
pokalbių su angelu, su nihilistu 
Kurevičium, su karaliumi. Po
kalbiai ipapuošti ne tik saikinga 
poetika, bet ir skaidria logika, 
taikliomis, o kartais -itin sąmo
jingomis frazėmis, sugretinimais 
(puns), kuriuos mėgdavo Šeks
pyras.

Karalius Zigmantas Augustas 
net lemtingo mūšio išvakarėse, 
melancholiškai sielvartaudamas, 
negali atsiplėšti nuo mirusios 
Barboros Radvilaitės įvaizdžio. 
Kazimieras I, norėdamas paža
dinti karaliaus ryžtą, duoda jam 
vertingą dvasinės terapijos -pa
moką, aiškina karališkos būse
nos prasmę, nurodo didelį pavo
jų karalijai ir jausmingai sako: 
“Toje prieblandoje stovite jūs, 
paskutinis ged-iminaičių ainis. Po 
jūsų dinastija išseks kaip upė. 
Karalija iširs, tartum kandžių su
ėstas rūbas, ir tykojantiems prie
šams tereikės -ištiesti savo n-agus 
juo pasidalinti... Tačiau jūs dar 
-gyvenate, karaliau!”

Labiau -patriotinio, labiau 
žmogiškai lietuviško kalbėjimo 
surasti kitur būtų surtk-u. Taip ga
li šnekėti tik -nuoširdžiai Lietuvą 
-mylintis šventasis. Tobulas glo
bėjas! Emocingi Kazimiero I žo
džiai -padaro Karaliui didelį įspū
dį, sukelia -tas pačias mintis, ku
rios gimdavo besiklausant “Vil
niaus katedros didžiojo varpo: 
-gyvent ir kurt”. Jis -ryžtasi žygiui.

Gyvų dialogų ugnyje nušvinta 
ir kiti pirmo vaidinimo charak

teriai - tipai, su savitais likimais, 
dorybėmis bei silpnybėmis, savi
tais kalbos vingiais. Čia matome 
įspūdingą pagyrūną plikbajorį 
Vyšniauską, apdovanotą išra
dingumu ir trankia kareiviška

Šneka. Jo vitališkumas stebina 
Kazimierą I: “Kokia laki jo vaiz
duotė, nors naudojama trupi
niams ir dulkėms”. Čia slankioja 
ir nuobodžiaujantis intelektua
las didikas Kurevičius, pilnas ni
hilistinės neapykantos žemei ir 
žmonėms, bet tvirtai tikintis Ko
perniko mokslu. Pokalbyje su 
Kurevičium Kazimieras I prieši
nasi jo nevaisingam pesimizmui. 
Lyg atliepdamas šių dienų astro
nautų reiškiamai nuostabai, kai 
jie pakyla į erdvę ir pamato že
mės planetą, Kazimieras I sako. 
“Žemė spindi Dievo visatoje, kaip 
vertingiausias brangakmenis”.

Dialoguose itin pasireiškia pa
prasti žmonės. Jiems simpatizuo
damas, A. Landsbergis nepagaili 
savo talento kalbos sodrumui iš
gauti. Tai buvo akivaizdu, stebint 
ir jo “Pikniko” spektaklį, suvai
dintą Los Angeles Dramos sam
būrio. Paprasti žmonės gi ar
čiausiai stovi prie folkloro šalti
nių, iš kurių trykšta vaizdinga 
kalbos metaforiika, papročiai, 
prietarai... Dramaturgas viską 
gabiai panaudoja, kurdamas 
spalvingus žemdirbio - kareivio 
Jasaičio ir kaimo merginos Onu
tės charakterius. Besiklausant jų 
šnekėjimo, rodos, pasitvirtina 
Kazimiero I pasakymas: “Tasai, 
kur arčiau žemės, taip pat arčiau 
dangaus”. Lyriškai gaji Onutė 
ilgam išliks mūsų teatro puoš
mena. O kas lig šiol yra puikiau 
apibūdinęs karaliaus galingumą 
už Jasaitį: “Karalius, Onyt, turi 
ilgas rankas ir jo atmintis kara
liška”.

•

Šitie vaidinimai yra komedijos, 
nežiūrint tragiškų ir mistiškų e- 
pizodų. Vyrauja taikli, sąmojin
ga frazė, žaismingumas, ironija 
groteskas. Jau pats faktas, kad 
lemtingo mūšio išvakarėse len
kti—lietuvių kariuomenės vadas 
Zigmantas Augustas melancho
liškai žvalgosi skliautuose, ieško
damas Barboros įvaizdžio, o didi
kai pramogauja, kirkindami 
mergas ar klausydami religinių 
disputų, visą siužetą nustumia j 
grotesko plotmę. Primena F

Hugo von. Hofmannstahl
GRĮŽIMAS

Slėny mirgėjo prietema blankaus 
Sidabro atspindžiu, lyg srūtų mėnuo 
Pro debesis. Vienok nebuvo tai naktis. 
Su tuo blankaus sidabro atspindžiu slėny 
Sumišo mano temstančios jau mintys, 
Ir aš iš tyko nuskendau į tą liūliuojančią 
ir permatomą jūrą — žemės buitį palikau. 
Kiek nuostabių gėlių ten buvo su taurėm. 
Svajingai tamsiai degančiom! Kiek augalų tankmės, 
Kurią šviesiom srovėm nuskaidrino topazų 
Geltonas bei raudonas atspindys, ten pasiliejęs. 
Gilaus melancholingo muzikos sravėjimo 
Ten visa buvo persunkta. Ir tiek žinojau tik, 
Nors ir suprasti negaliu, bet tik žinojau tiek. 
Kad tai Mirtis. Ji virto muzika,
Galingo ilgesio, saldžia ir tamsiai degančia 
Ir artima giliausiam liūdesiui.

B&t keista !
Nė neišsakomas namų pasiilgimas, 
Taip tykiai verkė mano sieloje gyvybės. 
Kaip verkia tas, kurs jūros dideliu laivu 
Su milžiniškom ir geltonom burėm vakarop 
Praplaukia tamsiai mėlynaisiais vandenim 
Pro savo tėvo miestą. Ir jis mato 
Ten gatveles, ir girdi šaltinius, ir geria 
Alyvų krūmo kvapą, regi pats save, 
Bestovintį ant kranto vaiką akimis 
ir išgąstingom, ir verkti norinčiom, ir mato 
Pro atvirąjį langą šviesą savo kambary — 
Bet tas didysis laivas neša jį tolyn 
Tamsiais ir mėlynaisiais vandenim be garso 
Su tom geltonom, svetimųjų rankų sutaisytom burėm.

Ir grįžtų nūn savo aukos ąsotėly 
Nuplaut rankas lyg pasityčiojimui. 
Dėl to dangus esąs toks slegiantis 
Ir visas oras toksai keistas.
Atsiveria nūn tvarto durys. Prasideda diena.

GAL NE VIENAS...

Gal ne vienas turi ten žemai numirti,
Kur laivų sunkieji ratai sukas,
O kiti aukštai prie vairo būna,
Žino paukščių skrydį ir žvaigždžių kraštus.

AUSTANT

Dangaus nykiajam pakrašty įmurus
Ir pasislėpus tvinkčioja audra.
Dabar ligonis mąsto: “Jau diena! Dabar miegosiu!" 
Ir suneria akių jis karštus vokus. Tvarte
Jauna karvė įtraukia stipriom šnervėm
Vėsaus rytinio kvapo. Tykiame miške 
Pakyla nesiprausęs valkata iš minkšto 
Pernykščių lapų migio ir įžūlia ranka 
Jis.meta pirmą pasitaikiusįjį akmenį 
Į balandėlį, kurs ore miegūstas skrenda, 
Ir nusigąsta pats, kai tas akmuo dusliai
Ir sunkiai žemėn atsitrenkia. Bėga nūn vanduo. 
Lyg po nakties, prabėgusios, norėtų 
Bedugnėn pult, be gailesčio, įdūkęs,
Su šaltu atdūsiu, tuo tarpu kai aukštai 
Ten Išganytojas ir Motina pasikalba 
Taip tykiai, tykiai ant tiltelio: tykiai,
O vienok tas jų pasikalbėjimas išlieka amžiam 
Ir nesugriaunamas kaip tos aukštybių žvaigždės. 
Jis neša savo kryžių ir tik taria: “Mano Motin!" 
Ir pažvelgia į ją, ir “Ak, mano Sūnau!" 
Pasako ji. — Dabar dangus ir žemė ima 
Dusliai slopinamai kalbėtis. Šiurpas
Per sunkų, seną kūną pereina-.
Ji ruošiasi pradėt gyventi naują dieną. 
Jau kyla, dar su šmėklomis, pirma šviesa. 
Nuo moters lovos slenka tūlas nūn, be batų.
Ir bėga lyg šešėlis, lipa lyg vagis
Į savo kambarį pro langą, žiūris
Jis sienos veidrody ir staigiai išsigąsta
To naktį prasitrankiusio, išbalusio žmogaus,
Lyg būtų tas šiąnakt užmušęs 
Tą gerą vaiką, koks pats buvo,

Gal su sunkiais sąnariais ne vienas guli 
Prie supainioto gyvenimo šaknų,
O kitiems gal sostai įtaisyti
Su sibilėm arba karalienėm,
Ir ten sėdi jie lyg kad namie je, — 
Lengvos jąją galvos, lengvos rankos.

Bet šešėlis krinta nuo anų gyvenimų, 
Išsitiesdamas ir šių buity,
Ir lengvieji lieka prie sunkiųjų 
Kaip prie žemės ir prie oro pririšti.

Užmirštų tautų skausmingo nuovargio 
Niekaip negaliu nubraukti nuo akių, 
Nei nugint nuo išsigandusios sielos 
Tolimų žvaigždžių tylaus kritimo.

Daug likimų pinas šalia manojo, 
Žaisdama juos perpina visus buitis,
Ir mana dalis daugiau nei šio gyvenimo 
Tik liekna liepsna arba siaura lyra.

Vertė A. TYRUOLIS

H u g o von Hofmannstahl (1874-1929), žymusis austrų 
poetas ir dramaturgas, nuo kurio gimimo šių metų Graudulinių 
išvakarėse suėjo 100 metų (gimęs nepilnais 3 metais anksčiau 
už mūsų menininką Adomą Varną). Rilkės Ir Georgės bendra
amžis, po ilgesnių ieškojimų tvirtai apsisprendęs už krikščioniš
kąją Europos kultūrą, su kuria jį, be to, artimai siejo Vienos 
meninis, muzikinis ir literatūrinis gyvenimas. Poezijoj formos 
meistras, simbolistas ir neoromantikas, dramaturgijoj — Kalde- 
rono tradicijos atgaivintojas. Gyvenimo prasmės visu rimtumu 
ieškojo tokiuose savo draminiuose veikaluose, kaip “Kiekvie
nas” (1912), “Salzburgo didysis pasaulio teatras” (1923), “Bokš
tas” (1925) I pastarąjį įnešta ir lietuviško elemento: romantiškai 
istorinis sosto įpėdinis Zigmantas eina taikingo valdovo (“vai
kų karaliaus”) simboliu prieš kylančius tironus. Dar daugiau 
lietuviško elemento to veikalo pataisytoj versijoj (1927), kur 
pasirodo ir Didysis Lietuvos Kancleris, panašiai kaip kunig. Sa
piega Šilerio “Demetrijuj”. Daugiau apie Hofmannstahlį ir jo 
eilėr. žr. Draugas, 1954. 12. 4, nur. 284. A T.
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Duerenmatto komediją “Romu
las Didysis”, kur psakutiniam 
Romos imperatoriui labiau rūpi 
šnekėti apie viščiukų auginimą, 
negu apie -artėjančių barbarų 
antplūdį.

Žymiai daugiau grotesko ele
mentų randame -antrame vaidi
nime ‘Gluosniai vėjuje”. Savo 
tamsiomis intonacijomis, pesi
mizmu, irracionalum-u ir absur
dišku komizmu ši versija visiš
kai priešinga pirmajai. Anoje 
nuo pat pradžios iki pabaigos -iš
laikoma realistinė romantika, 
čia -gi autorius iš pradžių kate
goriškai perspėja: “realistinės 
dekoracijos čia vengtinos, kaip 
badas ir maras.” Vyksta iliuzijų 
kėlimo ir žlugdymo procesas. 
Iliuzijų kėlėju yra judrus, ciniš
kas, savanaudis Plikbajoris, o 
žlugdytofu — šaltas, negailes
tingas, elegantiškas Juodasis sve
čias (Giltinė).

Jei -pirmame vaidinime kara
lius dar nėra praradęs -ryšio su 
tikrove, antrame — jis tampa vi
sišku -melancholijos vergiu. Kara
lių lengtvai apgaudinėja Plikba
joris, surengdamas apgaulų Bar
boros vaizdo rodymo seansą. Ga-

valdovo bejėgiškumas ir išsigi
musi ponija, dėl kurių iro Lietu
vos valstybinis (pastatas.

Jei pirmame vaidinime vyrau
ja linksmos, šviesios nuotaikos, 
vedančios į kompromisą, į šeks- 
pyrinę veikėjų santarvę, antrą 
vaidinimą užgula šešėlių gausa. 
Čia ir epizodai labiau aštrūs, 
nervingi, farsiški. Ir tipai labiau 
rafinuoti. Girdisi sukta iškalba, 
itrackmali, mistiška retorika. 
Švelnią Onutę pakeičia šmaikš
taus liežuvio, koketuojanti Pau- 
lytė. Ir pats angelas — iškriteiva 
yra labiau veiksmingas, žemiš
kas, linkęs į maištingas reformas, 
su Paulyte ir Plikbajoriu jis da
lyvauja bene pačioje linksmiau
sioje knygos scenoje: Plikbajoris 
įsiaudrinusiam angelui -užmau
na puodą ant galvos, pada
rydamas jį iliuziniu karaliumi - 
pasaulio keitėju. Su komiška di
versija čia nuolat šmėkščioja ti
piška dvaro linksmybių puose
lėtoja Ponia. Ironiškai pabaigo
je fi nusitveria elegantiškiausią 
kavalierių Juodąjį svečią (Mir
tį).

Nepasakysiu, kad antro vaidi-

lų įgale karalius, pamatęs Barbo
ros -kaukolę, tampa Juodojo sve
čio marionete. Visos Kazimiero 
II pastangos pakreipti karalių 
kovai prieš rusus yra bergždžios. 
Kazimieras II galvoja apie Vyčio 
pasirodymo stebuklą, o karaliui 
terūpi tik Radvilaitės vizija. To
dėl šitoje versijoje Kazimiero II 
šventumas, atakuojamas tamsių, 
irracionalių jėgų, sužlunga. 
Šventasis nusivilia žmonėmis ir 
pačia žeme. Jis negali -prasimušti 
įpro žmonių iliuzijų kevalą ir 
guodžiasi angelui: “Koks nuobo
dus -pasaulis, angele, koks mo
notoniškas”. Tas pats angelas 
čia jau yra visai neangeliškas. Il
gai jam netrunka pamilti žemės 
malonumas, kuriuos skleidžia 
virtuvės darbininkė Paulytė, ir 
apsispręsti galutinam pasilikimui 
žemėje.

Su šia versija autorius, žvelg
damas modernaus absurdo teat
ro akimis, lyg ir norėjo paryškin
ti anuometinės -Lietuvos beviltiš
ką būseną, kai krikščionybė ski
lo ir karalija eižėjo. Gal tokiu 
būdu susikuria tikresnis istorinis 
paveikslas. Juk parodomos pa
čias kenksmingiausios jėgos — ntmo mistika apie šešėlius, lie-

jama pabaigoje, yra pakankamai 
efektinga. Trūksta išradingumo 
frazėse. Metaforika įdomi, bet ne
įtikina. Jaučiamas dirbtinumas, 
nors dialogai ir krypsta į absurdo 
plotmę. Kažkaip to žaismingo ar 
lemtingo tąsymosi su šešėliais 
yra per daug. Pasakymas: “Aš 
pirminės tamsos šlamėjimo še
šėlis” (Juodasis -svečias) fone
tiškai Skambus, bet grotesko, žar
gone yra bekraujis. Arba: “Tuš
tybių -tuštybės šešėlis” (-Kazimie
ras II). Arba: “Aušra, ledinė liū
tis nusmelkia akis, pašiurpusius 
kūnus, pažadina alkį ir bematant 
sustingdo jų klyksmą” (Angelas). 
Nuobodu skaityti. Reikia tikėtis, 
kad -gerame -pastatyme jie bus 
aktoriškai atgaivinti ir sudomins 
žiūrovą. B-loigiausia, kad panašia 
retorika antrame vaidinime už
siima ir karalius, ir Juodasis sve
čias, ir Kazimieras II, ir -bėdžius 
angelas. Atseit, visi -pakliūva į 
-groteskinės mistikos sūkurį, į vie
nodą -pesimistinį žargoną, iš ku
rio ištrūkti neįmanoma. Telieka 
visiems šokti bendrą Totentancą, 
kuriam diriguoja Juodasis srve-

(Nukelta j 6 puM.),
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Buvo trys, liko tik vienas
Mirė Jagues Maritain ir Gabriel Marcei, gyvena F. Mauriac

DR. GR. VALANČIUS

Vis dėlto reikia nusiimti kepu
res ir žemai nusilenkti prancū
zams. Nekalbant apie ankstesnę 
praeitį, jie ir Šiam šimtmečiui 
da/vė gausų būrį stambių asmeny
bių, ypač krikščioniškojo mokslo 
ir filosofijos bei literatūros srity. 
Kas nežino, negirdėjo tris di
džiuosius “M”: Jacąues MARI
TAIN (1889 - 1973), Francois 
Mauriac (g.1885) ir Gabriel Mar
cei (1889 • 1973)? Čia pat tarp 
jų ir ketvirtas žymius amžininkas 
taipgi pasaulietis, scholastikas-is- 
torikas Etienne GILSON (g. 
1884). O koks ilgas būtų garsių 
dvasininkų sąrašas! Jie ir aukšto 
intelektualinio kalibro kardino
lų (Saliege, Baudrillart, Suhard, 
Danielou) turėjo ir tebeturi, ne
kalbant apie šiaip žemesnio ran
go mirtinguosius. Prancūziškoji 
katalikybė turi didelę, šakotą ir 
labai garbingą praeitį. Ne veltui 
Prancūzija, dar nesenoj praeity 
vadinta vyresniąja Kat Bažny
čios dukterimi. Ji buvo Vatikano 
protektorium ir popiežiaus gynė
ju. Tik šio amžiaus pradžioje jai 
suduotas skaudus smūgis, nuo 
kurio ilgai truko atsigauti. Maso- 
nų-laicistų koalicija suvaržė Ją 
antireliginiais įstatymais ir 'Emi
le Gembes vyriausybės aktais, 
atskiriančiais Bažnyčią nuo vals
tybės 1905 metais. Politiškai ir 
dailinai kultūriškai Prancūzijos 
katalikai ilgai buvo užgožti, už
guiti, tačiau religiškai ir krikš- 
čionikojo mokslo-filosofijos srity 
jie visad ' išliko gyvi, gyviausi. 
Dar daugiau. _ Kuo ne visa šio 
šimtmečio prancūziškoji dvasi
nė kūryba (literatūra, romanas 
ir lyrika, drama ir kritika, mąs
tymas ir filosofija) yra daugiau 
ar mažiau katalikų ir prdkatali- 
kų dominuojama. Per ilga būtų 
istorija ir per ilgas vaidų sąrašas 
(net su Bergsonu, Valery, Glau
dėti) šiam, tariamai perdėtam 
teigimui sustiprinti. Tad nors 
bent trumpai stabtelėkim prie 
tų 'dviejų milžinų (aiman, apie 
šiuos tik superliatyvais reikia 
kalbėki!), kurių Prancūzija ir pa
saulis neteko pereitais metais. 
Kalbame apie 'Maritain fr Mar
cei. Baigiasi laikas ir kitiem 
dviem didiesiem amžininkam: 
Mauriac jau 88 ir Gilson 89. Šias 
eilutes rašantis įgalėjo ir nepa
stebėti spauldos pranešimų, lauk
tinų ir nestebinančių, ir apie vie
no ar abiejų pastarųjų “iškelia
vimą”. Norisi truputį ilgėliau 
sustoti prie pereitą rudenį, spa
lio mėn., mirusio žymiojo filo- 
sofo-kritiko — dramaturgo Gab
rieliaus Marcelio. Keliais mėne
siais aukščiau miręs Maritain, 90 
metų amžiaus slenkstį peržengęs 
“jaunas vienuolis”, yra sunkiau 
įkandamas riešutas, o taipgi 
mažiau originalus fr mažiau įdo
mus, dažnam netgi šabloniškas 
ir nuobodus. Kaip Maritain kra
tėsi “neotomisto”, taip Marcei 
— “krikščioniškojo egzistencia
listo” etiketės. Tačiau vienam ir 
kitam tos etiketės teisingai sega
mos. Jokūbas prašosi vadinamas 
tiesiai tomistu, atseit ne naujovf- 
niinku, o Gabrielius mėgo būti 
vadinamas fenomenalistu (be 
Husserlio įtakos). Pirmasis skru
pulingai vengė įtarinėjamas nors 
bent kokiais Akviniečio iškraipy
mais ar tariamom erezijom, o 
antrasis vengė egzistencialisto 
vardo apskritai. Galima tik spė
lioti, kodėl. Matyt, jis nenorėjo 
priklausyti tam pačiam klubui, 
kuriam, dargi labai triukšmin
gai, priklauso ir jo neramus tau
tietis Paul Sartre. O šis, daugelio 
katalikų intelektualų akyse, ap
lamai suteršė egzistencialistinės 
filosofijos reputaciją. Keikia čia 
filosofinė sistema, jei per ją, su 
Kirkegaardu ir su pačiu Mame
lių, galima nueiti ( krikščioniš

kąjį misticizmą, su Heideggeriu 
ir Jaspersu — į agnosticizmą, o 
su Sartre — net į komunizmą. 
Su tokia “kompanija” Marcei 
nesijautė nei patogiai, nei jau
kiai, nors jie visi ir turėjo to pa
ties egzistencialistų klubo narių 
bilietėlius. Daugeliui krikščio
niškųjų filosofų, neišskiriant nė 
lietuviškojo Maceinos ar prancū
ziškojo Marcelio, yra būdinga 
originalumo ambicija. Pastarasis 
'kratosi ne tik Jasperso ir Husser-

iio, ką bekalbėti apie Sartre, bet 
ir žydiškojo teologo Martyno 
Buberio, jam pagrįstai primeta
mos įtakos, kuriant jo pagrindi
nę “AS-TU” santykio (le parti- 
dpation eonerete) koncepciją. 
Prancūzai apskritai yra dideli 
individualistai ir peštukai. Ar 
'bent kada nors jų krikšč. filoso
fai gyveno taikoje? Niekuomet. 
Nepaliaujami ginčai, amžinos 
kontroversijos. Perbėkime bent 
per vieną kitą iš nesenos praei
ties gausių ir audringų prancū
zų katalikų nesutarimų.

1908 metais, genialusis tėvas 
Rousselot S J. (žuvęs prie Ver- 
dūno 1914), viešai Sorbonoje 
gindamas disertaciją apie Sv. To
mo Akviniečio intelektualizmą, 
išsprogdino sensacingą intelkitu- 
alinę bombą, stipriu pamatavimu 
prikišdamas per didelę ir nepri
imtinai (!) pagonišką Aristote
lio įtaką šventajam. Tai sukėlė 
anuomet tirštų įpro ir contra 
dulkių. Netrukus po to tėvas La- 
iberthonniere (dominikonas) 
perša katalikams monarchizmą, 
kaip, girdi, tradiciniai akceptuo
tą valdymosi formą, ir puola ką 
tik gimusį, Mare Sangnier 
(prancūziškojo Krupavičiaus) 
vadovaujamą krikščionių demo
kratų sąjūdį ir jo žurnalą “Le 
Sillon”. Prasideda audringi gin
čai, pasiekę ir pačią Romą. Su 
skundais, kaltinimais ir pasitei
sinimais. Rezultate, šventojo Pi
jaus X-jo vardu, kardinolas Mer- 
ry dėl Vai ekškomunikuoja pir
ma skundžiamuosius, o vėliau — 
ir skundėjus. Grandinė įvykių 
sėka vienas kitą. Prasideda lig 
tol negirdėto masto katalikų, ta
riamai eretikų, anuomet moder
nistais vadinamų, medžioklė. 
“Ihdeksan” patenka keliolika la
bai žymių vardų, su pačiu Berg
sonu priešaky. Dėl pastarojo, 
anuomet katalikuose nepapras
tai populiaraus “krikščioniško 
žydo” filosofo, kilo labai ilgai 
nusitęsęs bruzdėjimas, stačiai 
audra, vėliau gavusi “Bergsono 
kontroversijos” vardą. Kryžkely 
atsidūrė vadinamieji bergsonistai 
(anuomet net ir pats didysis Ma
ritain). Jų tarpe gausu kunigų ir 
vienuolių. Į sunkumus pateko ir 
“Bergsonu susižavėjęs” žymusis 
teologas dominikonas Sertillan- 
ges, bandęs kitus talkinti ir pats 
aiškintis. Po šios triukšmingos 
bergsoninės, tris dešimtmečius 
vėliau, iškilo gal nemažiau

triukšminga, nors ir be “indek
so” intervencijos, vadinama 
“Teilhard de Chardin” kontro
versija. Si greit persimetė už 
Prancūzijos ribų ir tebesitęsia iki 
šiai dienai. 'Per Maceiną (plg. 
“Didieji dabarties klausimai”) ji 
atėjo ir į lietuvius katalikus, tei
singiau, Maceina ją mums atne
šė. įdomu tai, kad patys didieji 
krikšč. mąstytojai, viršuje mini
mieji “3 M”, taipgi Gilson, toj 
kontroversijoj aktyviai nedaly
vavo, puolamo Teilhardo negy
nė, kai kada jį ir pažnaiibė. Mau
riac išlaikė neutralumą, Mari
tain vadino Teilhardą “grand 
imaginatif”, o Marcei viešame 
dispute, bene 1940 metais, gan 
stipriai kritikavo jo medžiagos 
sampratą. Teilhardas atkirto 
jam: — žmogiškosios būties me
džiagiškumas esąs tiek pat sun
kus suprasti krikščioniui, kaip 
krikščioniškosios meilės besąly
ginis atlaidumas — ne krikščio
niui. Marcei susimąstė ir po to 
Teilhardui daugiau neoponavo, 
dargi pasidarė šiam palankus. 
Beje, praleidome dar vieną pran
cūzų intelektualų rimtą nesuta
rimą. Nelauktas simpatijų ir an
tipatijų pasidalinimas Ispanijos 
įpilietimo karo metu (1936- 
1939). Kaip paradoksiškai be
skambėtų, o anuomet suskilo net 
Maritaino vadovaujamas tomis 
tų klubas: buvo balsų už Fran
co, nemažai betgi pasisakė ir 
prieš jį.

Taigi, apie kokią nors bendrą 
prancūzų katalikų liniją politi
niame, kultūriniame ir teolog- 
filosafiniame lauke negali būti 
kalbos. O jau skirtingumas, ir 
dar koks, visų minimų trijų 
didžiųjų “M”, koks tik begali 'bū
tį ryškus, ryškiausias. Per daug 
užtruktume tuos skirtingu — 
mus kedendami. Bendrąja inte* 
lektualų opiniją, ypač už Pran
cūzijos ribų, tur būt, Maritain 
reikia laikydi didžiausiu, o Mar
cei mažiausiu iš trijų. Literatų 
dauguma balsuotų pirtmon vie-

Francois Mauriac (g. 1885)

ton už Mauiriac’ą. Pagrindas la
bai suprantamas. Pastarasis yra 
ne tik Prancūzijos romano pre
mijos laimėtojas, bet ir Nobelio 
literatūros premijos laureatas, o 
taipgi kartu su Maritain yra 
Prancūzijos Akademijos narys. 
Tuo tarpu Marcei nė vieno iš 
šių kilmingų atžymėjimų neturė
jo. Iš kitos pusės, filosofai, tur 
būt, vienbalsiai palaikytų Mari
tain, patį žymiausią šio šimtme
čio tomistą. Pastarųjų Nestoru 
jis pasidarė automatiškai ir be 
konkurencijos. Kas galėjo drįsti 
rungtis su pačiu vyriausiu, tegu 
sau ir turėjo sunkiai įkandamą 
stilių, dažnam nesuprantamą ir 
nuobodų. Net ir Etienne Gil
son, taip pat labai žymus tomis- 
tas-istorikas, šiuo atžvilgiu pasi
šaipo iš senio Jokūbo (plg. jo 
“Teologija ir Filosofas”, 1962). 
Kažkuria svarbia proga, .pasako
ja jisai, Maritain dėstęs tomizmą 
Paryžiaus filosofams, krikščio
niškiems ir nebūtinai krikščio
niškiems. Pusvalandį klausęsis,

Garsiojo Sorbonos universiteto (Paryžiuje) kiemas. Nuotr. G. Viollon

vienas Sorbonos filos. profeso-no jų reikšmingumo. “Žmogus 
rius, prislinkęs prie Gilsono, pa
klausė: “Pasakyk, kolega, mel
džiamasis, apie ką jis mums da
bar čia šneka?” Gilsonas atsakęs, 
kad ir jis pats nesuprantąs apie 
ką.

Maritain buvo artimas Jono 
XXEI-jo draugas. Kas ten žino, 
asmeninis ar tik “amicus philo- 
sophandi”. Draugystei sąlygos 
susidarė išimtinai geros. Roncail- 
li buvo nuncijum Paryžiuje, o 
vėliau (1945-1948) Maritain 
buvo Prancūzijos ambasadorium 
prie Vatikano. Yra žinoma, kad 
pastarasis turėjęs nemažos įtakos 
būsimam (popiežiui, jo šiandie
nėj imo (aggi ornamento) idė
joms susiformuoti. Taipgi yra 
žinoma, kad senatvėje Maritain 
tuo aggiomamentu pradėjo bo
dėtis (plg. “Le Paysaint de Gar- 
rone”). Jis jau skundėsi, kad 
Bažnyčia šiandienėjimo procese 
per daug įsisiūbavusi ir iš to įsi
siūbavimo inercijos .per toli ag- 
įgiomamento keliu nuėjusi. Beje, 
būta įgan rimtų kalbų ir apie tai, 
kad Jonas savo draugą Jokūbą 
padaręs kardinolų “ant širdies”. 
Tačiau atrodo, kad toks neuž
mirštamojo šventojo tėlvelio už
simojimas, jei toks buvo, nepasi
tvirtino ir netapo kūnu.

Maritain, be kitų sričių, savo 
svarstymuose gan plačiai lietė ir 
valstybės filosofijos problemas, 
pagal Šv. Tomo “Doctrina Sanc- 
ta”. Tačiau jas ir prabėgom, la
ibai sutrauktai perteikti reikėtų 
gerokai apvartalioti visą Tomą, 
taipgi Augustiną (“De Civitate 
ūei”) ir Leono XIII socialines 
enciklikas, ne tik jo paties poli
tinę doktriną (kaip tokią. Toks 
užsimojimas neįmanomas trum
pame laikraštiniame straipsnyje. 
Belieka tat užsibūti prie jauniau
sio ir tariamai mažia'usio, Paiy- 
žiuje 'gimusio ir ten mirusio 
krikšč. filosofo Gabrieliaus Mar
celio. Kadaise jisai Sorbonoje 
studijavo filosofiją, parašė ar tik 
rašė disertaciją ir, dėl nežinomų 
priežasčių nesiryžęs ją apginti, 
nuėjo dirbti į (periodinę spaudą 
knygų apžvalgihinku-kritiku. 
Pasidarė geru pianistu, kritiku ir 
dramaturgu, nors filosofija buvo 
jam visą gyvenimą pagrindiniu 
vieškeliu, ne takeliu. Ontologi
nės 'krikščionio egzistencijos pro
blemos, po jo dramatiško atsi
vertimo į katalikybę 1929 me
tais, šmėkšojo jo dėmesio cent
re. Ir taip iki. mirties. Jis liko 
ištikimas Schapenhauerio ir Kir- 
kegardo tradicijai. Kaip ir anie 
du, pasidarė aukšto kalibro filo
sofu, nebūdamas filosofijos pro
fesorium, o tik pripuolamai šį tą 
dėstinėjęs vidurinėse mokyklose. 
Skrupulingai
'dvasios, todėl nesidavė žaboja- 
mas jokiam filosofinėm siste-

yra vienintelis sutvėrimas, kuris 
yra pajėgus žadėti ir angažuo- ‘ 
tiis”, citavo jis pastarąjį, jam pri
tardamas. Į sistemas doktriniš- 
kai įrėmintos filosofijos neap
kentė ir Kirkegaardas, o mėge 
tik laisvą filosofavimą. Marce 
jokios filosofinės sistemos nesu 
kūrė, nors 1951 metų veikalu ir 
prieina tokios sistemos (krikšč. 
egzistencializmo) slenkstį (plg. 
“'Būties Misterija”). Dešimtme
čio, (1913-1923) filosofinių mąs
tymų užrašai (“Le Joumal Me- 
taphysiąue”) taipgi nesurikiuoti 
į principų ir išvadų rikiuotę, o 
yra tik a la Dostojevskio “Rašy
tojo užrašai”, tik nė 'politiniai, o 
filosofiniai. Marcei mąstė gy
vendamas, ir gyveno mąstyda-

mas. Jis buvo tyra prasme Kris-] 
taus piligrimas1 (.plg. “Homo 
Viator”, 1944). Kėlė balsą prieš 
išdvasintą technikos domina
vimą, dehumanizaciją ir sekulia- 
ristinės civilizacijos dvasinę tar
šą (pollution).
(“Ikonoklastas”, 
gus”) kedena 
konfliktus, egzistencijos chaotiš
kumą, neviltį, desperaciją ir 
nuolatinę vilties kovą su pesi
mistine rezignacija. Jis tačiau 
nesileidžia į .pačius kraštutiniau- 
sius žmogiškojo intymumo 'kon
fliktus, kaip tai darė meistriškai 
ir giliu psichologiniu įžvalgu
mu Francois Mauriac. Pastarasis 
buvo daugiau literatas-psicholo- 
gas negu filosofas, kai Marcei, 
atvirkščiai, visiką persunkė meta
fizinėm egzistencijos meditaci
jom. Ir pianu skambindamas, jis 
improvizuodavo, tardamasis ieš
kąs kontakto su transcendencija. 
Konvertitai (toks ir Maritain) 
dažniausia lenda į pačias giliau
sias gilumas tos tiesos, kurią jie 
urado ir išpažino. Bėrgsono 
įtaigojamas, jis veržiasi pačiais 
subtiliausiais žmogiškosios patir
ties kanalais (intuicija, okultiz- 
nas). Iš Hėgelio ir Schellingo 
idealizmo išėjęs, per Bergsono 
'patirties filosofiją jis ateina iki 
krikščioniškojo egzistencializjno 
metafizikos. Nuostabu, tuo pa
čiu Hėgelio vieškeliu (idealizmo, 
ne materializmo) pradėjęs eiti 
Karolis Marksas, nukeliavo prie
šinga kryptimi, nudardėjo į ma- 
terializmą-kamunizmą, mylių 
mylias atstu nuo Marcelio. La
bai galimas dalykas^ kad Gabri
eliaus filosofiniam atsiribojimui- 
nepriklausamumui įtakos darė 
motinos žydiškasis ir žmonos 
protestantiškasis įtaigosimas. Jis 
taip įsakmiai nesidavė, andai, ir 
tomistų ryšiais raišiojamas. Ne
turėjo su jais ilgiau buvoti kant
rybės. Priekaištavo jiems sustin- 
gusį-šaltą dogmatizmą ir norą, 
tencenciją gyvąją krikščionybę 
suabstraktinti ir įvilkti į griež
tai aprėžtų simbolių ir definicijų 
rėmus. Vis tai kraštutiniška eti
kečių baimė, užmirštant net

Dramose
“Dievo Žmo- 
žmogiškuosius

Gabriel Marcei (I88»-l»73)

ikad šv. Tomo “Doctrina 
Sancta” 'nuo 1879 metų yra iš
kelta į išimtinį ir aukštesnį ran
gą. Su Leono XIII enciklika 
“Aeterni Patris” tomizmas tapo 
Bažnyčios įsaku, dėl to neleisti
na jį rikiuoti su kitom “mirtin
gom” doktrinom, sistemom, eti
ketėm.

Viena gražiausių marcelinio 
krikščioniškojo egzistencializmo 
idėjų, bent šias eilutes rašan
čiam, yra jo tolerancijos idėja- 
sąmiprata. Jam tolerancija yra 
par excellence krikščioniška.idėja. 
Netolerantiškas krikščionis . — 
nėra krikščionis. Nužmoginta ir 
išdvasėjusi, vulgari ir masinė 
pasidariusi 20-jo amžiaus kultū
ra, dusinanti ir smaugianti žmo
gų. Ekumenijos žurnale (“Chris- 
tian Century”, Vol. 90, 1069 psl. 
1973.X) Seymour Cain aprašo 
pasikalbėjimą su Marcei trumpai 
prieš jo mirtį. Pasaulio dalykai, 
kurį laiką, dar labiau pablogėsią, 
kol pagaliau egzistenciniu būti
numu turėsiąs ateiti koks nors 
sprendimas, išeitis iš dabartinio 
chaoso. Lūkesčiai dažnai subyra 
į šipulius, o viltis turi likti am
žina. Jis perspėja katalikus dėl 
.pagundos šiuos du dalykus suta
patinti ir dėl to nusivilti, o tikin
čiajam tai neleistina. Ponui 
Cain didelį įspūdį padaręs sene
lio filosofo tyras, be jokių preten-

(Nukeita j 5 pusi.)
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(Atkelta iš 4 pusi.)

zijų humanizmas, sudvasėjimas 
ir visiškai atviras dvasinis atsi
skleidimas pokalbininkui. Tėvui 
O'Hare S. J .(žiūr. nekrologą 
“Ameriea”, Vol. 129, 307-8 psl., 
1973.X) rūpestį kelia katalikų 
fragmentacija (stoka santalkos), 
į kurią Marcei atkreipęs dėmesį 
baiminosi (o gal tai buvo tik psi
chologinė serrilistinė apraiška, 
apsėdanti kiekvieną susenusi, bet 
mąstantį žmogų.) Bažnyčios 
aggiomamento inertiškumu-įsi- 
bėgėjimu. Vos tik prieš 10 metų 
dalykai atrodę labai kitaip Tar
tum nuslydom nuo pjedestalo, 
nuo centrinės bazės; esame 
fragmentuoti, o kartais ir pasi
metę. Bet tai neprivalo mus da
ryti bailiais ir .beviltiškais. Atra
mos centrą turime atrasti .patys 
savo viduje, neieškoti pasauly, 
nes ten jis neatsiranda. Žmogiš
kosios būties misterija neanali
zuojama laboratorijose. O ji vis
lab atsiskleidžia asmenišku ir 
konkrečiu toj misterijoj dalyvavi
mu, tikėjimo ištikimybės liudiji
mu ir malda, kitaip labai pavo
jinga nuriedėti į geismų ir bai
mės glėbį (1. c. 308 p). Dvasin
gi žmonės instinktyviai gelbstisi, 
ieškodami naujų atspirties taškų 
(metafizinės meditacijos, dėme
sys orientalinėm religijom, okul
tizmas, spiritualistinis nusiteiki
mas). O‘Hare manymu, orienti- 
nių kraštų krikščioniškajam 
mąstymui Marcelio egzisten
cialistinė “Le Participation Can- 
crete” samprata esanti lengviau 
prieinama-priimtina, kaip scho
lastinė sistema. Marcei beveik 
nieko nerašė apie objektyvinį ti
kėjimo turinį, o labai daug apie 
tikėjimo išgyvenimą, patirtį. 
“Participation” yra šimtus kar
tų kartojama sąvoka. Betarpiška 
Dievo reveliacija žmoguje, jo 
prezencijos gyvas išgyvenimas 
yra svarbiau, kaip intelektinis 
suvokimas. Sąmoninga ir aktyvi 
ištikimybė (fidelitė) tam kitam 
(Aš-Tu santyky-(participation) 
yra pagrindinis dalykas. Nėra 
ugdančios ir kuriančios ištikimy
bės (le fidelitė creative) be Die
vo, nes ji iš jo išeina ir į jį atsi
remia. Visa įgali keistis, tik ne ta 
fidelitė creative. Egzistenciškai 
viltis ir desperacija turi absoliu
čiai tas pačias, lygias sąlygas. Nė 
katra neturi pirmumo privilegi
jų. Vienos ar kitos persvara-lai- 
mėjimas žmogiškojoj egzistenci
joj, priklauso nuo asmeninio žmo
gaus apsisprendimo. Šiuo požiū
riu tikintieji yra nepalygint lai
mingesni, nes jie turi VILTĮ JA
ME. Bet jie savo ruožtu yra taip 
pat skolingi pakanta, tolerancija 
ir malda mažiau laimingiems. 
Pastaruosius, atseit tuos, kurie 
neįeina į tikinčiųjų 'kategoriją, 
Marcei prasmingai įspėja. Onto
logiškai žmogus negali būti lin-

• guojantis ir be bazės. Jis turi sto
vėti centre ir į tą centrą (Dievą) 
atsirėmęs. Susižavėjimas sekulia
rizacija yra tik praeinantis laiko 
entuziazmas, neturintis pastovių 
-absoliutinių žymių. Nuo tokio 
sekuliarinio susižavėjimo nelais
vi ir tikintieji, šiais svyravimų lai
kais, Marcei liepia jiems būti pil
niems vilties ir laisviems nuo 'lū
kesčių, Viltis-absoliuti, lūkesčiai 

— laikini.

Nuotrauka Vytauto MaželioViduržiemio skulptūra*

Pagrėbstai
B. KAZIMIERAITIS

O būtų atsakymas dėl to pos-no rinktinę “Iš tolių beribių”, i muose narodyti, kaip kada nors 
sustoju ties ta “Šienapjūte”. O ži- šis ar tas kūrinys ar išsireiški- me|j0 perredagavimo, tai nebe- 
note, kaip dabar skamba tas ma-; ’ ’ 1 ------
no paeiliuotasis posmas? Jis pa
keistas. Dabar jis šitaip atrodo:

Laimink darbą! — Ačiū,
ačiū-..

Pradalgėlių, kaip gyvačių...
Še tai tau!
Kas tą posmą pakeitė. Kas ir 

ko išsigando?
Iš šioje knygoje išspausdintų

jų paaiškinimų matyti, kad vie
na P. Vaičiūno poezijos rinktinė 
buvo išleista 1945 m. Galima 
spėti, kad tada visi labai bijojo 
Dievo, tai poetas ir atsikratė jo. 
Juk nėt žymiai vėliau buvo lei
džiami tomais A. Venclovos ir 
T. Tilvyčio raštai, ir abu tie vy
rai suprakaitavę keitė anksčiau 
parašytuosius savo darbus, kad 
jie tiktų “naujiems laikams”. 
Tur būt, ir P. Vaičiūnas buvo pa
prašytas . “Šienapiūtėje” Dievo 
vardo neminavoti...

Klasikų raštus leidžiant, mėgs 
tama smulkesniuose paaiškini-

mas jame buvo keičiamas. Esa
ma paaiškinimų ir P. Vaičiūno 
'poezijos rinktinėje, bet jie (nėra 
tokie detalūs, kad atsakytų j vi- kitas tą misiją atliko, 
sus klausimus.

reikėtų spėlioti, ar čia Vaičiūnas 
bus save apiipiaustęs, ar kas nors 

. .. .U......... A.— l.l...

2-jų savaičių 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

15 rugpiūčio
5 rugsėjo
3 spalio

lr
Gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ar New Yorke. 
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 
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Be Tikėjimo — Vilties — Mei
lės krikščionybė žlugtų, nusmuk
dama į primityvią pagonybę, o 
su ja sekuliarinė kultūra nu- 
grimstų į barbariją.

PADĖK, DIEVE, AR LAIMINK 
DARBĄ?

Lietuvoje išleistoji vadinamo
ji akademinė lietuvių literatūros 
istorija, 'be abejo, buvo rašoma 
pagal stalininiais laikais sudary
tąjį profilį. Taip pradėta, taip ir 
baigta (pagal iš anksto nusistaty
tąją idėją, kas kur turi būti ras
ta ir kaip į ką žiūrėtina, dar ir 
žodynu naudojantis tokiu, kuris 
labiau tiktų ne akademikų rašo
miesiems veikalams, bet greičiau 
pamfletams.

Tačiau nuo to laiko jau daug 
Lietuvoje buvo parašyta rimtų 
literatūrinių monografijų, ku
riuose jau daug rečiau kyšteli 
paviršiun Lenino ar Markso 
mokslo citata. Taip pat išleista 
nemaža padoriai paruoštų anks
tyvesniųjų lietuvių rašytojų raš
tų. Antai, A. Baranausko raštų 
dvitomiui tiesiog sunku surasti 
■rimtų priekaištų. 'Kadangi tas po
etas dažnai minėjo Dievo vardą, 
pasirodo, redaktoriai nė to žo
džio neišsigando, tik padarė jį 
bendriniu ir' rašo mažąja raide. 
Tiesa, dvitomyje nėra ciklo “Ke
lionė Petaburkan”, nes, kaip 
įžangoje rašoma, jame “vyrauja 
mūsų skaitytojams svetima ideo
logija”. Galima būtų ir .ginčytis, 
ar Baranausko “Kąd tu, gude, 
nesulauktum’ ’yra svetima ideo
logija lietuviui skaitytojui, ar tik 
nuolat per petį į lietuvių veiks
mus vanago akimi žiūrinčiam ru
sui, bet toks ginčas gal ir bepras
mis būtų. Ta akis juk neatiaidi, 
ir jos savininkai sprendžia, kas 
yra svetima, o kas sava ideologi
ja.

Apskritai vis dėlto, rodos, ne
be tie laikai, kai 'buvo kopiūruo- 
jami ir taisomi Maironio eilėraš
čiai. Ar ne tiesa? Todėl su ma
lonumu imi į rankas, pavyzdžiui, 
neseniai pasirodžiusią Petro Vai
čiūno eilėraščių rinktinę “Iš to
lių beribių”. P. Vaičiūno poezi
ja .mums, seniams, pažįstama iš 
anų laikų, kai ne tik visi giedo
davom jo “Mes be Vilniaus ne
nurimsim” ar klausydavomės 
dainuojant “Nurimk, sesut! Ga
na raudoti I”, 'bet ir kitus jo kūri
nius paskaitydavam, net ir proI

ginius, kokių jis mėgdavo retkar
čiais .parašyti.

Man 'pačiam vis rūpėjo kada 
nors perskaityti visus jo tuos mi
niatiūrinius eilėraščius, kuriuos 
poetas rašė paskutiniaisiais savo 
'gyvenimo metais (poetas mirė 
1959 m.) ir kurie buvo atskiru 
rinkiniu (“Gyvenimo preliu
dai”) išleisti tik 1969 m. Kai 
žmogus gyveni ne Vilniuje ar 
Kaune ir negali užeiti į knygy
ną nusipirkti naujienų, tai dėl to 
tų “Gyvenimo preliudų” ir nete
ko matyti. Jie kaip tik yra da
bar išleistoje poezijos rinktinėje.

Apie Petro Vaičiūno poeziją 
man yra išlikęs ir vienas kitas 
bruoželis šiokių tokių atsimini
mų. Maždaug prieš apie ketu
riasdešimt metų universitete 
prof. V. Mykolaičio-Putino ve
damajam naujosios lietuvių lite
ratūros seminarui turėjau para
šyti darbą apie tą poeziją ir ne 
dėl to, kad, būtent, P. Vaičiūno 
kūryba būtų man labiau patiku
si negu kurio nors kito. Profeso
rius seminaro dalyviams pasiūlė 
tam tikrą skaičių jo paties pa
rinktų temų ,ir aš pasiėmiau apie 
P. Vaičiūną. Pasiėmiau, rašiau, 
parašiau, paskui atitinkamą die
ną paskaičiau profesoriui ir stu
dentams klausantis, buvo, tur 
būt, iškelta šiek tiek klausimų, ir 
šiandien galėtų būti atmintyje 
išlikęs tik pats faktas, kad tokią 
temą rašiau, ir dėl to nesistebė
čiau, nes juk labai jau senas lai
kas. Tačiau tame savo darbe, ra
šydamas apie P. Vaičiūno eilė
raščius darbo tema, mečiau min
tį, kad jo tokių kūrinių ritmas 
yra vien tik žaismas, niekuo ne
atliepiąs darbo ritmo, kaip dau
gelyje liaudies dainų. Ryškiausiu 
pavyzdžiu nurodžiau “Šienapjū
tę” su tokiais posmais, kaip štai:

— Padek, Dieve! — Ačiū, 
ačiū...

Pradalgėlių, kaip gyvačių...
Kaime augęs, niekas nesutiks, 

kad tokiu ritmu suktųsi pievoje 
dalgė. Bet profesorius kailp tik, 
rodos, vien dėl to ritmo ir nesu
tiko su mano dėstymais, ir gal 
dėl to kaip tik atsimenu aną sa
vo darbelį.

Dabar, vartydamas P. Vaičiū-

I
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 1973 m. Nr. 9. Mė

nesinis kultiiros žurnalas. Re
daguoja dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St., Boston, Mass. 02122. 
Leidžia lietuviai pranciškonai. 
Leidėjų atstovas žurnalo reika
lams — T. dr. Leonardas And
riekus, OFM. Administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, OFM, 
680 Bushwick Avė. Brooklyn, 
N. Y. 11221. Metinė prenume
rata $10.00

Pirmiausia naujame “Aidų” 
numeryje skiriamas dėmesys 
Vilniaus, kaip Gedimino sosti
nės, 650 metų jubiliejui: spaus
dinamas Simo Sužiedėlio straips
nis “Vilnius istorijos'vingiuose” 
ir Jurgio Zaikausko —• “Vilnius 
Brauno ir Hogenbergo atlase”. 
Abudu straipsniai iliustruoti 
nuotraukomis. Skaitytoją jau
dina du šio “Aidų" numerio pus
lapiai, kurių pradžioj nuotrau
koje matome Romo Kalantos su
sideginimo vietą Kaime ir po ja 
antraštes: ROMUI KALANTAI 
PRISIMINTI. Kino scenarijus, 
gautas iš Lietuvos. Tekstas la
bai prasmingas ir griebiantis už 
širdies. Scenarijus tėra tik filmo 
pamatai. Būtų labai gražu, kad 
ant tų pamatų būtų dabar pasta
tytas Romui Kalantai pamink
las — pagal gautąjį iš Lietuvos 
scenarijų susuktas išeivijos fil- 
mininkų filmas — paminklas 
Romui Kalantai.

Istorikas Viktoras Gidžiūnas 
mini taipgi istoriko Simo Sužie
dėlio 70 metų sukaktį, iškelda
mas jo asmenybės bruožus ir at
liktus darbus moksliniuos, žur- 
nalistiniuos ir visuomeniniuos 
baruos. Daugiausia naujo “Ai
dų” numerio puslapių skiriama 
neseniai mirusiam prancūzų filo
sofui Jaųues MjyJtain. Plačiai, 
Maritąino asmenybę apžvelgda
mas ir jo veikalus vertindamas, 
rašo pats “Aidų" redaktorius 
dr. Juozas Girnius. Įdomų atra
dimą jia padarė Algirdas Bud- 
reckis savo straipsniu “Felik
sas Miklaševičius — Amerikos 
Revoliucijos kovotojas”, čia su
sipažįstam su istorinės Lietuvos 
bajoru Miklaševičium, kuris po 
Lietuvos — Lenkijos padalini
mų įsijungė į Amerikos laisvės 
jūrų knvas, pasistatydino laivą 
ir jį pavadino Prince Radzivil 
(Kunigaikščio Radvilo) vardu.

Du puslapiai Danguolės Sadū- 
naitės naujos poezijos liudija, 
kad ji šiuo metu mūsų moteriš
kajame Parnase yra viena iš pir
maujančių, turint minty tiek iš
eivijoje, tiek Lietuvoje rašan
čias. Niekam kitam nesianga- 
žuodama, o tik asmeniškajam 
savo pokalbiui su būtimi, varto
dama tiksliai atrinktų žodžių mi 
nimumą, ji pasiekia tokio skaid
raus ir tiesioginio išsakymo, 
kaip mūsų poezijoje aplamai re
ta.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
rašoma apie komunizmą 125

metų perspektyvoje apie nese
niai mirusį poetą Wystan Hugh 
Auden, apie racionalaus skaity
mo mokymo metodą. Naujų kny
gų puslapiuos recenzuojama Liū
nės Sutemos eilėraščių rinkinys 
“Badas” (J. Blekaitis) infor
muojama apie prof. P. Rabi
kausko parengtų Lietuvos vys
kupų reliacijų pirmojo tomo ver
tinimus tarptautiniame moks’o 
pasaulyje (J. Jakštas) ir apta
riamas Vincento Drotvino veika
las “Lietuvių kalbos tyrinėjimų 
tarybiniais metais apžvalga (Pr. 
Skardžius). Plati ir kruopščiai 
surinkta mūsų visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos kronika. Be 
įvairių dalykinių nuotraukų nu
meris dar puošiasi Br. Jamei- 
kienės ir Stasės Smalinskienės 
dailės darbų pavyzdžiais.

• BALTŲ KALBŲ VEIKS
MAŽODŽIO TYRINĖJIMAI. 
Lietuvos Mokslų akademija, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
skyrius. Lietuvių kalbotyros 
klausimai XIV. “Minties” lei
dykla, Vilnius, 1973. Redakcinė 
kolegija. A. Jonaitytė, K. Mor
kūnas, A. Sabaliauskas (ats. 
red.). Leidinys didelio formato, 
262 psl.

Šis tas iš turinio: S. Karaliū
nas “Iš lietuvių kalbos io-ka- 
mienių veiksmažodžių istorijos 
(uo-šaknies vokalizmo tipas)”, 
V. Ambrasas “Lietuvių kalbos 
galininko su dalyviu poziciniai 
modeliai”, Z. Zinkevičius “Nepa
stebėta senųjų raštų tariamosios 
nuosakos forma”, A. Vidugiris 
“Zietelos tarmės veiksmažodžio 
ypatybės”, L Valeika “Konst
rukcijų su vardažodiniu tariniu 
struktūriniai-semantiniai bruo
žai”. Tarp įvairių kalbinių leidi
nių, recenzuojama ir J. Kazlaus
ko “Lietuvių kalbos istorinė gra
matika” (kirčiavimas, daikta
vardis, veiksmažodis) > Gale J. 
Kruopas aptaria A. Salio kalbi
nę veiklą.

• SĖJA, 1973 m. Nr. į. Tauti
nės demokratinės minties laik-’ 
raštis. Žurnalas išeina keturis 
kartus metuose. Leidžia Varpi
ninkų leidinių fondas. Redaguo
ja Liudvikas Šmulkštys, 2523 C. 
69th St., Chicago, III. 60629. Ad
ministruoja Juozas Urbelis, 1649 
N. Broadvvay, Melrose Park, III. 
60160. Metinė prenumerata 
$5.00. Atskiro numerio kaina 
$1.50.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1973' 
m. Nr. 1,. Leidžia Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų są
jungos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. redakto
rius — G. J. Lazauskas, 208 W. 
Natoma Avė., Addison, III. 
60101. Technikinis redaktorius 
— J. Slabokas. Administruoja J. 
Sakalas, 7025 S. Rockwell St.,

Nuotr. Algimanto Kezio, S.J.Atodrėkis

karė, 7114 S. Talman Avė., Chi
cago, III. 60629. Administruoja 
P. Kleinotas, S. J., 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, DI. 60636.

Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata $6.00, studentams — 
$2.00.

• PLIENO SPARNAI, 1973 
m. 1,-ji dalis. Metraštis. Leidžia 
Amerikos Lietuvių aero klubas 
Chicagoje, DI. Redaguoja V. Pe- 
seckas ir E. Jasiūnas, 2846 W. 
63rd St., Chicago, Dl. Administ
ruoja B. Gustaitienė, 6602 S. 
Fairfield, Chicago, III. 60629. Šio 
numerio kaina $2.00. Žurnalas 
68 psL, gausiai nuotraukomis 
iliustruotas, gaunamas ir “Drau
ge”

• E. Krepp, SECURITY AND 
NON-AGRESSION. Baltic Sta
tės and U.S.S.R. Treaties o f 
Non-agression. Problem of the 
Baltic UI. Estonian Information 
Center, Box 450 30, S — 104 30 
Stockholm 45, Sweden.

Leidinys 64 psl. Jame istori
niu ir teisiniu žvilgsniu nagrinė
jama saugumo ir nepuolimo pak
tų tarp Sovietų Sąjungos ir Bal
tijos valstybių sudarymas ir 
duodami tų sutarčių dokumenti
niai tekstai.

• SVEČIAS, 1973 m. Nr. 1,. 
Lietuvių evangelikų — liuteronų 
laikraštis. Redaktorius: Kun. A. 
Trakis, 6620 S. St. Louis Avė., 
Chicago, UI. 60629. Tas pats ad
resas ir administracijos. Metinė 
prenumerata JAV, Kanadoje ir 
Australijoje $4.00, Anglijoje — 
1,5 svaro, Vokietijoje — 8 DM.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1971, m. sau
sio mėn. 27 d. Nr. 2 (1,1,). Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Atsakin
gas redaktorius: Alg. Kežys, S. 
J. Biuletenį redaguoja D. Va

Algirdo Landsbergio 
stebuklingieji vaidinimai
(Atkelta iš 3 pusi.)

šias, šaukdamas: Niekados, nie
kados, niekados”.

Ką su takia kompanija daryti 
šventajam? Aišku, kad bėgti. 
Kilti dangun. Vienam, be ange
lo, nes pastarasis ryžtasi pasilikt 
žemėje — 'klausytis dainų, mylė 
ti, gyventi, dirbti ir mirti. Tai 
gana impozantiškas finalas Ša
lia besisukančio aklino Toten- 
tanco rato, šalia mirties ir ne
vilties, angelas su patosu sako 
Kazimierui II: “Mano žemė! Ma
no daina! Mano mirtis! Sudie, 
Kazimierai”.

Taip žaisdamas, A. Landsber
gis paklojo išeivijai 
kazimierinį teatrą, 
reikšmingą, kad šia tema vaidi
nimų mes liig šiol 
Telieka išeivijos teatralams ne
delsiant sukaupti jėgas ir abu

ir Lietuvai 
Juo labiau

neturėjome.

WAGNER & SONS

pew riteri A<l<lliw Mnchluo 
Clieckw»dtcr»

Nuomoja — Parduoda — Tai»< 
NAUJOS NAUDOTOS

VI r* 50m patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phonr — 581-4111

at i

stebuklinius vaidinimus parodyti 
visuomenei.

koncertines 
YPATINGAS 

GITARAS 
EB 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
1914 W. Cermak Rd
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 8200

*

• VYTIS, 1971, m. sausio mėn. 
Nr. 1. Lietuvos Vyčių daugiau
sia anglų kalba spausdinamas 
žurnalas. Redaguoja Loretta I. 
Stukas, 1467 Force Drive, Moun- 
tainside, N. J. 07092. Administ
racijos adresas: Vytis, 1625 W. 
Marųuette Rd., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata 
$4.00.

• VILTIS (Hope), Votume 32, 
No. 5, January — February 
197lį. A Folklore Magazine. Ang
lų kalba leidžiamas tarptautinės 
folkloristikos ir tautodailės žur
nalas, kuriame tarp daugelio 
tautų nuolat randami ir lietu
viai. Žurnalą leidžia ir redaguo
ja Vytautas F. Beliajus, P. O.

f

I

i
Atrodo, kad tai vienintelė iš-1 

eitis — buvimas žemėje.
Vaidinimų tekste prasimuša į- 

vairios dimensijos: moralinės, 
politinės, istorinės, tautinės, 
universalinės. Tai mūsų likimo 
panorama, užgriebianti ir dabar
tį, nes Lietuvos vargai tebesitę
sia. Čia vienaip ir kitaip atsisklei
džia mums brangaus šventojo 
asmenybė. Čia kritikuojamas ka
raliaus - vado neryžtingumas 
pavojingu tautai momentu. O ką 
sakyti aipie milžinišką imperia
listinį galiūną, už kurio kariau
nos laimėjimą meldžiasi net 99 
cerkvių chorai. Į jį nukreipiamos 
pačios aštriausios A. Landsbergio 
satyros strėlės. Elegantišku hu
moru pavažiuojama ir dangaus 
viršūnėms.

Box 1226, Denver, Colorado 
Žurnalo metinė prenumerata 
$5.00, atskiro numerio kaina 
$1.00.

• Grasė Petrėnienė, VAIKU
ČIO DŽIAUGSMAI. Išleido Pet
ras Petrėnas Kanadoje. Iiliust- 
racijas paruošė pati autorė. 
Spausdino saleziečių spaustuvė 
Romoje. Leidinyje eilėraščiai ir 
apsakymėliai. Kaina 5 doleriai.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manafacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258- 59

jiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMmiiiiiiiHiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiii

TRAVEL ADVISORS OF AMERICA, ING.
Nauja agentūra su patyrusiu personalu kelionėms į 

U.S.S.R., lietuvė vadovė Loretta Kasis turi:

7 KELIONES Į LIETUVA 1974 METAIS 
žemiausiomis kainomis:

sava'tes 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites

1— Gegužės 19 d.
2— Birželio 16 d.
3— Birželio 30 d.
4— Liepos 14
5— Liepos 28
6— Rugpiūčio
7— Rugsėjo 8

d. 
d.
11 
d.

d.

žy2
.. 2 
2J4 
. 2 
. 2 
2¥2
. 2

Grupės 1, 3 ir 6 apima 4 naktis Leningrade, 5 naktis Vilniuj (atskren
dama J Vilnių ii ryto ir 1 ekskursija j Kauną), 3 naktis Minske, 1 naktis 
Maskvoje ir 4 naktis Copenhagen (su ekskursija j Malmo, Švediją).

Grupės 2, 4, 5 ir 7 turi viską tą pati, tik po 1 nakties Copenhagen 
grįžime namo.

Visais kelionių reikalais kreiptis į
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
ISO N. Michigan Avė., Chicago, III. 60601

Suite 328

Tel. 346-0 1 0 2
Lorettą Kasienę ten rasite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 7 

vai. vak., ir šeštad. nuo 10 vaL ryto iki 4 vai. popiet. Bet kokiu laiku ga
lima skambinti Lorettai Kasis į namus, kam nepatogu važiuoti į miestą — 
galima bus reikalus atlikti jos namuose pagal susitarimą telef 776-0180.

S

E
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I I |
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C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R« PIETKIEVVICZj Prez.

2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083

S V. r. Iki B v. V.
Trečiad: uždaryta.

# t. r. Iki J v. v.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% 5l/4%

Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už
certiflkatus. certiflkatus. investavimo

Minimum $5,000 Minimutn $1,000 sąskaitas

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

A.NTRAD. Ir PENKTAI). 
VALANDOS: SeStad. » v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

I
iI
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Kultūrinė kronika
i taisyklingumą, stiliaus papras- 
' tumą, glaustumą gyvumą, vaiz- 
I durną, turtingumą, įtaigumą, 
pretenzingų frazių vengimą. 
Viskas pailiustruota gerai pa
rinktais pavyzdžiais.
BR RAILA APIE STRAIPSNIŲ 
RAŠYMĄ PERIODIKOJ

Patyręs laikraštininkas Br. Rai
la žurnalistikos vadovėliui para
šė išsamų straipsnį apie vedamų
jų ir kitų straipsnių rašymą laik
raščiams. Vadovėlį leidžia Lie
tuvių žurnalistų sąjunga. Jo su-

DRAUDŽIAMOJO
LAIKOTARPIO IR 20 AMŽ 
PRADŽIOS LIETUVIŠKOSIOS 
PERIODIKOS MIKROFILMAI 
PENNSYLVANIJOS
UNIVERSITETE

I* Pennsylvanijos unh ersiteto 
biblioteka, kurioje yra gausus 
lituanistikos skyrius, šiuo metu 
iš Vilniaus universiteto bibl’o- 
tekos yra gavusi “Tėvynės Sar
go”, “Apžvalgos” ir “Vilniaus 
Žinių” mikrofilmus. Jai3 dabar 
lengvai gali pasinaudoti laisva
jame pasaulyje gyvenantys ir , _ . , . . . - , ,
įvairius darbus rašantys litua- 
nistai.

1973 METŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJOS 
JURY KOMISIJA

Lietuvių Rašytojų draugijos 
1000 dol. premijos jury komisija 
sudaryta iš New Yorko apylin
kėje gyvenančių rašytojų. Į ją 
įeina: Juozas Brazaitis, Paulius 
Jurkus, Nelė Mazalaitė, Pranas 
Naujokaitis ir Leonardas žitke- 

* vičius. Komisija vertins laisva
jame pasauly 1973 m. išleistas 
mūsų grožinės literatūros kny
gas. Premijos mecenatas yra 
Lietuvių fondas.

Dailininkė Nijolė Vedegytė-Paiubinskienė Nuotr. V. Maželio

Zenta Maurina apie 
Rusijos dabartį
(Atkelta iš 2 pusi.)

“Kur yra sensacijoms 
jaunimas, protestuojantis 
karą Vietname ir kitas žiaurybes? 
Kur yra žymių Maskvos lanky
tojų mėginimas gauti leidimą su
sipažinti su kokia nors priverčia
mųjų darbų stovykla ar su psi
chiatriniu kalėjimu?”, klausia ką 
tik paskelbtame atsišaukime 
baltietė, turinti Švedijos pasą.

Kai Europa sužinojo, 
Aliadkoje gyviems ruoniams 
lupama oda, kilo aršesni protes
tai, negu dėl žmonių persekioji
mo Sovietų Sąjungoje”, pareiškė 
rusų literatūros žinovė.

Žentą Maurina pabrėžia, kad 
Vakarų pasaulyje nė vienas nega
li pasiteisinti nežinojimu laisvės 
trokštančio žmogaus persekioji
mo ir vergų stovyklų buvimo Sov. 
Sąjungoje. Dabar jau nėra nei 
dokumentų, nei literatūros sto
kos. Mauripos teigimu, baimę so
vietų režimui sukelia tie rašyto
jai, kurie savo veikaluose vaiz
duoja realų Rusijos gyvenimą ir 
yra pasiryžę dėl savo idėjų mirti.

Rašytoja kviečia organizuoti 
frantą prieš žmogaus teisių mai- 
tojimą Sovietų Sąjungoje. (J.B.) 
(Iš laikraščio "Latvija”, 1973. 
X. 20, išvertė A. T.)

Red. pastaba. Žentą Mauripa 
gausiuose savo raštuose yra 
lietusi ir lietuvių kultūros klo
dus. Netrukus žadame Draugo 
kultūrinio priedo puslapiuose 
spausdinti įdomų jos essay apie 
M. K. Čiurlionio kūrybą. O tai 
dabar darosi gana aktualu, kai 
1975 metais rengiamės minėti 
100 metų sukaktį nuo M.K. Čiur
lionio gimimo).

atviras 
prieš

pa-

kad 
nu-

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1974 METAIS
American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 

10 grupinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biūras, kuris pir
masis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą 
šioje srityje.
VISOS GRUPĖS LIETUVOJ PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune). 
EKSKURSIJŲ IŠVYKIMO DATOS YRA SEKANČIOS:
GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D. 
BIRŽELIO MĖN. 17 D.

LIEPOS

LIEPOS

LIEPOS

MĖN 1 D.

MĖN. 8 D.

MĖN. 14 D.

YORK

YORK —

YORK —

15

17

15

17

dienų —

dienų —

dienų —

dienų —

— CHICAGO — NEW YORK — 
sustoja Leningrade

— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW

sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW 
sustoja Lisabonoje 
— CHICAGO — NEW 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

arba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE YRA 
RIBOTAS.

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines H Lieuvos padarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas — 
be jokio papildomo mokesčio.

RUGPIOCIO MEN. 4 D.

RUGPIŪCIO MĖN 15 D. 
RUGSĖJO MĖN. 1 D.20 patyrusių lietuvių žurnalistų ir 

rašytojų. B.r. Raila po operacijos 
jau pasveiko ir grįžo į darbą, bet 

' galimas dalykas, kad šių metų pa
baigoje jau galės pasišvęsti dau
giau spaudos darbams, išeidamas 
į pensiją.
TRAGIŠKAI ŽUVO LITERA
TŪRAI rodęs dėmesį 
POVILAS VAIŠVILA

Chicagoje sausio 27 d. autobu
se, susiginčijus dėl persėdimo bi
lietėlio, juoduko šoferio buvo mir
tinai nušautas Povilas Vaišvila. 
Persėdimo bilietėlis prie nušauto
jo rastas visai tvankoj. Povilas 
Vaišvila buvo 33 metų. Anksčiau 
mokėsi lietuvių saleziečių gimna
zijoj, Italijoje, ir 'universitete čia, 
Chicagoje, studijavo filosofiją, 
klasikines kalbas ir literatūrą. 
Rašė ir pats 'poeziją. Jos keliais 
atvejais buvo “Draugo” kultūri
niame priede. Taipgi lietuvių kal- 
bon vertė naujuosius 'graikų poe
tus ir Dylan Thomo poeziją. Šių 
vertimų taipgi 'buvo spausdinta 
“Draugo” kultūriniame priede. 
Pastaruoju metu velionis labiau-

i

LAIKRAŠTINĖ LIETUVIŲ 
KALBA

■ Kalbininkas Stasys Barzdukas 
žurnalistikos vadovėliui atsiun
tė labai išsamų straipsnį “Laik
raštinės lietuvių kalbos stiliaus 
gairės”. Straipsnis bus labai 
naudingas mūsų redaktoriams ir 
laikraštininkams, čia kalbama 
apie laikraštinio stiliaus aišku
mą, tikslumą, vartojamų žodžiųF
Filmų (vairumai

c Psichinis, šiurpu nukrečiantis 
pasakojimas
STASE SEMĖNIENE

“DONT LOOK N0W” (Esąuire 
teatre) yra aukštesnės rūšies go
tiško stiliaus šiurpulingas filmas, 
susuktas šių dienų Venecijoje — 

** trūnijančiame, niūriame, o tačiau 
nepagydomai romantiškame mies
te. Beveik visas veiksmas vyksta 
Venecijoje, tame fantastiškame 
didmiesty, kuris pralenkė visus ki
tus savo stiliumi, ir tos vietovės 
taip susiraizgo su įvykių eiga, kad, 
atrodo, neįmanoma būtų tokį fil
mą pastatyti kur kitur.

Filmas garsinamas kaip ‘‘psichi
nis, šiurpu nukrečiantis pasakoji
mas”. Ir jis toks yra, nors gal ir 
nenukrypsta ligi kraštutinumų, 

v kaip pvz. “Rosemary's Baby” ar 
dabar tik ką pasirodęs “The Exor- 
cist”. Vietoje šėtono apsėdimo, re
žisierius Nicholas Roeg išvysto 
baisaus nujautimo jausmą: kažkas 
blogo turi įvykti, ir mes, žiūrovai, 
tai ne tik nujaučiame, bet ir žino
me, o taipgi charakteriai tai žino 
— bet kas ir kada, ir kur?

Donald Sutherland ir Julie Chris
tie yra gerai parinkta pora savo ro 

v lėnais, kaip vyras ir žmona (Jonas
■ 11 ' *!--------------------------------------------------------------

SPALIO MĖN. 2 D.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
to gi u planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

šiai domėjosi religiinelmis proble
momis ir aplamai mistiką, savo
tiškai prie jų derindamas visą sa
vo 'gyvenimo būdą, veikseną, net 
apsi rengimą.

*. * <•
NAUJA ADOMO GALDIKO 
MONOGRAFIJA
LIETUVIŠKAI

Magdalena Galdikienė pasiry
žo išleisti dail. Adomo Galdiko 
monografiją ir lietuvių kalba. 
Monografijoje apie Galdiko kū
rybą rašo dail. Viktoras Vizgir
da, apie jo asmenį bei gyveni
mą tremty — kun. Leonardas 
Andriekus. Lietuviškoji mono
grafija savo turiniu skirsis nuo 
angliškosios. Angliškoji, kaip 
žinome, jau išleista amerikiečių 
leidyklos October House New 
Yorke.

PRANCŪZŲ ROMANŲ 
PARODA

JAV LĖŠOS ETNINĖMS 
STUDIJOMS

Etninėms studijoms lėšos nu
matytos skirti iš Darbo, svei
katingumo ir švietimo fondo, 
kuris kongreso priimtas ir pre
zidento pasirašytas gruodžio 18 
d- Kongreso narys Frank An- 
nunzio specialiu raštu Pavergtų 
tautų komitetui Chicagoj prane
šė, kad etninėm studijom dabar 
gali būti skirta apie 2,375,000 
dol.

Centriniuose Chicagos mies
to bibliotekos rūmuose, Michi- 
gan ir Randolph gatvių sankry
žoje, antrame aukšte atidaryta

ir Laura), kurie netenka mažos 
dukrelės, kai ji nuskęsta.

Jis turi tą nujautimo dovaną, 
bet nežino ir nesupranta. Jonas 
numato iš anksto, kad baisūs da
lykai įvyks. Pvz. jis kažkaip nu
jaučia, kad jo dukrytė įkrito į
kūdrą. Galvotrūkčiais tėvas bėga < prancūzų romanų paroda, ap- 
prie tvenkinio, bet, deja, per vėlu | imanti laikotarpį nuo 1945 m. 
ją išgelbėti. Ir pasibaisėjimo 
klyksmas jį supurto, nuaidėdamas 
per visą filmą. O ateity laukia dar 
baisesni įvykiai.

Laurą perspėja dvi senos anglų 
damos — seserys, kurių viena ak
la, ir toji ypač intuityviai pramato 
įvyksiančias nelaimes, žino, kad 
Lauros vyras žengia į pražūtį. Jis 
pats neklauso ir netiki. Ir tada pa
ti Venecija (nufotografuota, vėliau 
suredaguota taip, kad atrodytų 
dar labiau dvasių persekiojamas 
miestas) pradeda regzti siūlą pas
lapčiai išspręsti. Režisierius Roeg 
tiesiog genialiai parinko savo pa
sakojimui Veneciją pačiu niūriau
siu metų laiku — vėlų rudenį ir 
ankstyvą, tamsią, drėgną žiemą. O 
atsirado jie tame mieste iš Ang
lijos.

Spalvotasis filmas pastatytas 
Peter Katz pagal Daphne Du Mau- 
rier novelę.

Filmas yra sudėtingai painus, iš
manus, o kartu ir bauginantis. 
Švelnesnių sielų žiūrovams ypač 
nepatiko žmogaus mirties scena su 
konvulsijomis, trūkčiojančiu kūnu 
ir gožiančiu krauju. Filmas skiria- 

I mas žiūrovams su rezervais.

iki dabar. Parodą suruošė pati 
biblioteka, talkinama Prancūzi 
jos kultūrinės tarnybos New 
Yorke. Paroda tęsis iki vasario 
15 d. Išstatyta 359 autorių 601 
romanas.

BALTIECIŲ DAILININKŲ 
PARODA BOSTONE

Naujosios Anglijos Bakų drau
gija, veikdama bendromis lietu
vių, latvių ir estų pastangomis, 
metai ipo metų šiame mieste vis 
surengia aukšto lygio baltiečių 
koncertus, meno (parodas ir kt.1 
Štai ir vėl nauja, geroje vietoje ir 
gera balitų kultūros reprezentaci
ja: šešių dailininkų paroda Bos
ton City Hali parodų salėje. Da
lyvauja šie dailininkai: Viktoras 
Vizgirda, Romas Viesulas; latviai 
— iMaira Dreimanis - Reinbergs 
ir Uldis Purins; estai — Epp 
Ojamrna ir Hardu Keck. Parodos 
atidarymas vasario 4 d. 7 vai. vak- 
Paroda tęsis visą vasario mėnesį.

Cosmos Parcels Express Corp
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentfirą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJĄ, 
ESTO NI JĄ, UKRAINIJĄ Ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, 
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė reeorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje. x
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

(tarp 51 ir 52 g-v«s)
Floor 21st

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758- 1150/1

2756 WEST 63rd STREET
SNIP *N CURL by JO

Specializing in Tinting, Hair Cutting & High Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Ask for JO.

FRANK'S TV and RADIO, INC
3240 SO HALSTED STREET TEL. CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 So. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
H AMT R AM C K, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St.
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S- Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NE W AR K, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadway 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5U1 St 
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
VVARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, (/, Block 

North of 12 Mile Road 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. 
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

ša)

5- 9586
1-2750
6- 1571
6-6766

AJR-CONDmONED
MAŠINOMS

REpublic. 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS
KOPLYČIOS
VIETA

REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

PETKUS

-
v

t

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11028 Soutimvest Highu-ay, Palos Hills, I1L Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympfc 2-1003

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LTTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Mest 71 st St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-08

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYT)

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktorių.)

I
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330 South California Avenue

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

j Telefonas fArds 7 -1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos NariaiTel.: AL 4-54566

CH 3-2583
LI 2-1767

268-0068
TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
GL 8-2256 

365-5255 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

Tel. 345-2028
Tel. PO 3-4818 
Tel. GL 

HU
FI
PL

Tel. 751-6760/1
Tel. 441-4712

SW 8-2868
RI 3-0440 

374-6446

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LTTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-89
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REDAGUOJA DR. S. ALIŪNAS

PRAGARO VARTAIPATRIOTINIAI DARBAI

MINISTERIUI PIRMININKUI 
IŠ ATOSTOGŲ GRĮŽUS

laikais nepatriotinių lietuviai, ypač kurie turi nuo- 
darbų beveik nėra. Visi, kas ką mininkų, jau seniai kurą taupę, 
bedirba, vis dirba tėvynės la
bui. Visi pinigus renka tėvynės 
labui, visi vakarus, su išgėrimu 
ir be išgėrimo, rengia tėvynės 
labui, rožių valsai, loterijos, pik
nikai ir šiaip kokie subuvimai, 
bridžas ir kortos vis skirta pat
riotinei veiklai. Antraip mes bū
tume žuvę. O jeigu kas tuo su
abejoja. tai jau vyksta kova o 
kovoti reikia už teisybę, nes kas 
nekovoja už teisybę, tas, taip sa
kant, yra niekam tikęs. Vienas 
teigė, kad už teisybę jis gali 
žmogų užmušti, tai, žinoma, su 
juo reikia sutikti. Gal kiek ir 
per daug žmogų užmušti, bet už 
teisybę žmogų mušti arba kaip 
kokioj Arizonoj purvo vonelėse 
pamaudyti, tai jau būtina. Žmo
gus kovoji su ruskiu o kas tau 
tas ruskis: sėdi, pačiupęs Lietu
vą, ir viskas, nėra kaip su juo 
pasimušti ir už teisybę pakovo
ti, o su savo artimu tai kitas 
reikalas, vardan teisybės jį gali 
spaudoj ar šiaip ar jau privačiai 
pamokyti teisybės.

Žinoma, juk mes čia esame, 
kad kovotume už patriotizmą. 
Salėj ar bare, laikraštyje ar per 
radiją, seime, susirinkime., pri
vačiai ar pusiau privačiai, mes 
turime ginti savo tėvynę. Ir kas 
gali tą tėvynę geriausiai gin
ti, jeigu ne tu pats. Kur žmogus 
stovi, ten žemės centras. Ir už 
ką tu kovoji, tai yra tikriausia 
tiesa, štai, išėjo Jonynienės va
dovėlis “Nameliai mano bran
gūs”. Na, ir kai kas be abejo, 
nežinia kas, nes kovotojas, kaip 
geras strategas, iš už kampo 
muša, randa, kad vadovėlyje 
ruskiai eina su kelnėmis, gi mes 
visi gerai žinome, kad ruskiai 
yra plikauodegiai. Iš viso skar
maliai. Vadovėlyje jie įdėti be
važiuoją su ratais, o turėjo eiti 
pėsti. Be to, vaikai kabina tri
spalvę. Tai aiškus nepatriotiz- 
mas, juk vėliavą reikia kabinti 
ne kokiam medyje, bet ant gra
žaus stulpo, maždaug tokio, ko
kį Marųuette Parke pastatė.

Patriotizmą ragina ir JAV 
prez. Nixonas. Sako, reikia tau
pyti. Lietuvių to mokyti nelabai 
reikia, nes jie jau seniai pama
tė, kad bus visokios krizės. Tai 
liudija ir Lietuvių fondas, ku- 
rin labai taupiai sumelės teplau
kia. Kai kokie ten žydai giriasi, 
kad sudėjo bilijonus, tai per 
daug nėra ko čia didžiuotis, rei
kia didžiuotis, kad esame tau
pūs, tai padedame Amerikai vi
sas krizes nugalėti. Be to, kiti

Žinoma, yra daug patriotiškų 
žmonių. Kiti yra tiek narsūs ko
voje su bolševizmu, kad net iš 
trispalvės nori raudoną spalvą 
išlupti, kaip ji ten tokia raudo
na ir pateko — tikras komunis
tinis ženklas.

Jeigu tik patriotizmo vardan 
su kuo nors kovojai, tai ta kova 
ir prasminga. Kovoti reikia vi
sur, susirinkimuose, spaudoje ir, 
jei kovoji, tada nebereikia vei- 
kėjauti. Nebereikia kokio ten vi
suomeninio darbo dirbti, kuris 
daug mažiau patriotiškas už ko
vas su broliu lietuviu. Muštis 
vardan patriotizmo yra labai 
reikšminga, nes visada būsi lai
mėtojas. Taigi, jei jau nepavy
ko kovoje už tėvynę galvą padė
ti, jeigu jau nebuvo progos mir
ti, tai čia. išlikęs gyvas, kovok, 
o ne kokį darbą' dirbk, nes juk ir 
dideli darbai lieka tik darbai, o 
kariški žygiai, kad ir mažiausi, 
yra istoriškai svarbūs ir visada 
liks žygiais. Manome, kad šie 
metai bus patriotizmo metai, 
vardan patriotizmo viens kitam 
per galvelę trenksim rašteliu 
marguoju ar žodeliu sparnuotu.

L. V

“Kanadoje, Lytton miestely
je.— Kaimelis turi kelis šimtus 
sielų. Jis stovi ant žemesnės, 
pusplikės uolos. Aplink tik pil
kų pelenų salos. Pavažiavus ko
kį šimtą mylių, pamatėm ir pra
garo vartus. Mes prie jų nesu
stojome”.

A If. Nakas

Ši nuotrauka, paimta iš komunistų 
spaudos, vaizduojanti kaip tėvas 
ruošia sūnui staigmeną, rodo, kad 
ir komunai ( kuri š'aip visus trum
pai ekonomiškai apkirpusi 
sunku au plaukais kovoti.

laiko,

Mus nuliūdino taika

Diskusijų vadovas su meilės ir 
tvarkos įrankiu.

Draugiškos diskusijos
r

SOČI IR BALTIJOS JŪRA
Raymon Dickow važinėjo su 

delegacija 'po Rusiją ir aprašo 
įspūdžius. Jis rašo: “Sochi is lo- 
cated at the foot of the Main 
Caucasian Mountain Range on 
the shore of the Baltic Sea”.

Taigi šaunus turistas Kauka
zo kalnus perkėlė ant Baltijos 
krantų.

Kodėl bara ir kodėl ne
Kai kas kelia klausimą, kodėl 

vienus lietuvius okupantas vadi
na nacionalistais,, o kitus tik 
šiek tiek apklaidintais buržuazi
nių vaduotojų. Sovietinis kūrė
jas į šį klausimą gali atsakyti 
Antano Gustaičio posmu:

Liepi man dainuoti — kaip 
gulbė pragystu.

Liepi man tylėti — kaip 
grumstas tyliu,

Liepi man kentėti, kad 
mintys pakistų —

Vorkutoj ant sniego
prišalęs guliu.

— Geriausia draugė knyga, 
geriausias bičiulis televizija

Noakui padėjus kovos kirvį 
Clevelande Balfo seime, pasa
kant kad daugiau bylų nebus, 
spyglininkai labai nusiminė. Mes 
galvojome, kad tenai vyks žiauri 
kova kirviais ir kalavijais. Ir tai 
būtų buvę labai gerai. Kai lietu
vis pasimuša ar pasibylinėja, li
gonis greičiau pradeda gyti, be 
drabužių esantis žmogus šilčiau 
jaučiasi, o išbadėjęs tuojau pa
miršta alkį.

Spyglininkai ir dyglininkai ti-
■ kėjo, kad vyks žiauri kova tarp 
LB ir Altos praeitais metais įvy
kusiame Altos seime. Tikėjome, 
kad visa byla bus sprendžiama 
lietuviškai, kimbant į atlapus ar 
apsišventinant lazdomis. Spyg
lininkai jau buvo numatę vietą, 
teisėjus ir išspausdinę bilietus 
į šitokį teismą, bet LB atstovas 
visiškai nepasirodė, ir visas mū-. i 
sų darbas nuėjo per noeką. Ti- i 
kimės, kad mes būsime reikalin- I 
gi sekančiame Altos seime. Visi 
nesutarimai turėtų būti spren
džiami aukščiau aprašytu būdu., 
Ir tai visus labai pralinksmins.

D.

,“The Star” kolumnistas Gary 
Lautens, slaptai surinkęs žinias, 
perduoda spaudai tokį vaizdą iš 
aplinkumos, kada fin. pirm. 
Pierre Elliot Trudeau grįžo iš 
atostogų. Min. pirm, laipiojęs po 
aukštus kalnus susitikęs su pik
tos minios piketuotojais, kovo
jęs, būdamas laive su audringos 
jūros bangomis ir persikeitęs 
aštresniais žodžiais su pasaulio 
galingais vyrais — politikais.

Pabuvojęs tris savaites Vi
duržemio jūros rajone, Trudeau 
grįžęs prie savo kasdieninio dar
bo.

— Good morning, Mr. Tru
deau, — pasveikinęs jį vienas 
artimiausių padėjėjų.

— Kas per gerumas šio ryto ? 
— be abejonės, Trudeau norėjęs 
sužinoti iš padėjėjo.

— Well... oh, — suglumęs pa
dėjėjas. — Aš suprantu, mat, 
pirma diena po atostogų. Bet 
mes pradėsime tuos darbus ir 
greit užbaigsime, nors jų susi
krovė gana daug.

— Toji krakmolinta apikaklė 
tiesiog žudo mane, — pasiskun
dęs Trudeau. — Kas išrado kak
laraiščius ir krakmolintas apy
kakles, turėtų būti pakartas ant 
artimiausio medžio,, — dar pri
dūręs min. pirmininkas.

— Aš pasižymėsiu tai, sir. 
Dabar apie Kvebeką ir apie...

— To heli with Quebec. Ar 
aš jau sakiau apie žuvį kurią 
bemaž ko nepagavau Graikijos 
pakrantėj ? Žuvis buvo apie tri
jų pėdų ir vieno colio ilgumo.

— Of course, sir! (Žinoma 
pone).

— Galvojau, kad mano foto
grafinės nuotraukos beišsibai- 
giančios. Aš padariau keletą fo
tografinių šūvių Capri saloj. Jūs 
nustebsite, kaip stebuklingai 
gražiai atrodo.
..— Galėtume mes grįžti vėl 
prie Kvebeko, taip pat prie 
“French-English” problemos?

— Nesijaučiu, kad aš galėčiau 
išspręsti jas dabar. Kodėl mes 
negalėtume atsisėsti prie puodu
ko kavos ir pakalbėti privačiais 
reikalais ?

— Well, bet darbo krūvos vis 
didėja.

— Ar niekas neskambino, kai 
aš buvau išvykęs

— O. taip! Prez. Hixonas, 
Raudonosios Kinijos užsienio

reikalų ministeris, karalienė...
— Klausyk, ar aš pasakojau 

jums apie tą mažytį restoraną, 
kurį mes suradome Majorkoje? 
Jums patiktų tenai. Išsiuvinėtos 
gėlėmis staltiesės, fantastiškai 
geras maistas, gitarų puiki mu
zika, kuri galėtų priverti ir ak
menį apsiverkti.

— Aš žinau, kad visa tai gra
žu. Dabar apie tuos telefonu 
skambinimus. Jų iš viso buvo 
268. Tenai yra sąrašas. Tikiu, 
kad kai kuriems reikalingi atsa
kymai dar šiandien. Tenai, ant 
kairiojo stalo, yra laiškai. Jų iž 
viso 14,789, į kuriuos...

— Ar jūs gavote pašto atviru
tę iš mano kelionės, kurią pa
siunčiau iš Nicos? Koks tai vie
tos gražumas! Penkias dienas 
nemačiau jokio debesėlio dangu
je.

— Nenoriu pertraukti, bet te-

Šis St. Žuko piešinys, kurį dabar įsidėjo “Šluota”, yra darytas 1935 m., 
vaizdavęs inteligentus bedarbius. Dabar šis paveikslas tinka kolchozi
nei dainelei: “Sveiki, gyvi, sveiki, gyvi, kaip gyvenat kolektyve? Ko
lektyve penkios bobos, traukia plūgą be stelvogos’.

Mintys prakalboms 
pagerinti

— Psichologas yra toks žmo
gus, kuris, gražiai merginai įė
jus į kambarį, stebi kitus.

•
— Geram 'žmogui ir akmens 

negaila.

Grįžus iš atostogų
■HH

•
Į — Atleidus vadžias, ir arklys 
staiga pajunta laisvės troškimą.

— Nulis ir aukštyn kojam ap
verstas lieka nuliu.

— Paskutinį žodį vištos gyve
nime taria puodas.

— Vyras svetimą paslaptį 
saugo ištikimiau, negu savąją, 
o moteris — savąją, negu sve
timą.

‘"KAUKIŲ BALIUS" 
IR MOKYKLOS BALIUS

(Iš dr. S. Aliūno prakalbos, pa
sakytos Cicero Lituanistinių 
mokyklų baliuje, kur programą 
atliko sol D. Stankaitytė ir muz. 
A. Vasaitis)

Mūs operos poniutės gražios, 
Daug “Kaukių baliun” 

suvadins.
Tiktai vadovas Vytas Radžius 
Prie stalo nieko nesodins.

Dainuos solistės, šoks 
mergaitės,

Kaip ir pastatymuos visuos,
Čia gros mums muzikas 

Vasaitis,
O ten tik lazdele mosuos.

•
— Moteris turėtų ištekėti už 

vyresnio vyro, nes, nykstant jos 
grožiui, temsta jo regėjimas.

•
— Dažnai mums 

ne galva, o pilvas.
•

— Šiandieniniame

nai, lauke, yra laukianti delega
cija ir tai ne viena: indėnų, dar
bo judėjimo, neturtingųjų, eski
mų if dar gal kokių nors..

— Ar aš jums pasakojau kad 
mes septynias mylias padaryda- 
vom su galionu kuro, plaukdami . , 
jachta? Tai visiškai neblogai — je1^.tu nenueini į 
ar ne? Pagaliau, jūs niekad gal .

Ir “Kaukių baliuj”, ir čia salėj 
Solistė Dana mus žavės,
Bet jau pašokt tik mūsų baliuj 
Su soliste kas nors galės.

vadovauja

amžiuje je
_  darbą, tai 

a7ne?P^al7au,'jūs"idekad gal valdžia Išranda tiek pat, kiek 
nematėt tokių gražių saulelei- lr tu Pats- 
džių, kokius galima pamatyti 
Viduržemio jūroj.

Tačiau, pone, tenai Mr. Mar- 
chand nori keletas žodžių su ju
mis. Be to, tenai ant jūsų stalo 
guli pranešimas apie infiaciją. 
Be to, buvo labai skubus telefo
nu pranešimas apie Viduriniųjų 
Rytų krizę.

— Kiek dabar laiko?
— Septynios minutės po de

vynių, pone.
— O, Dieve! Ar ši diena kada 

baigsis ?

j — Kai sriuba prisvilus, dėl 
skonio nesiginčijama.

*
— Viena uncija tylos daugiau 

verta negu svaras atsiprašymo 
už kvailą kalbą.

•
— Nekask kitam duobės. Ver

čiau panaudok tą pačią, kurią 
jis tau iškasė.

Paruošė pr. ai.

“Niekas sau antausių neskal
do”.

Pr. Visvydas

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

čia ir dešrų ir bulvių košės. 
Konjakas mušasi veiduos, 
O “Kaukių baliuj” Marijošius 
Tau anei trupinio neduos.

Kai trūksta gazolino, savo simpa
tiją tenka šitaip gabenti j kultūri
nį parengimą

SPYGIJNINKĖ RAŠO

NESILAIKO PARTIJOS 
LINIJOS

“Vilnis” įsidėjo Klaipėdoje 
pastatyto poeto K. Donelaičio 
skulptūrą, šiaip jau “Vilnis” lai
kosi Maskvos linijos, bet šį kar
tą nesilaikė ir priešingai visiems 
okupuotos Lietuvos laikraš
čiams, teigusiems, kad tai skulp
tūra Deltuvos, “Vilnis” parašė, 
kad ji yra dail. P. Rauduvės.

“Nesivaikyk bobų sijonų. 
Daug kartų tokį pasakymą gir
dėjau. Bet žmogus vėl ir vėl su- 
sigundai. Ir įkliūvi”.

Alf. Nakas
“Kiekviena sutikta “kiaulys

tė” iš mūsų artimo yra laiptai į
tobulėjimą, į dvasinį apsivaly-; kiai! Vienas studentas ir šim- 
mą”. | tas gimnazistų. Nutariau, kad

"Mūsų Žinios" i nenoriu su vaikais sutikti Nau-

— Kai lauke atšilimas. Komu
nistinė “Šluota” įsidėjo nuotrau
ką ir aprašymą apie šilumą ša
kiuose. “Šluota” rašo: '“šakių 
miesto Tarybų gatvės keturias
dešimto ir keturiasdešimt antro 
namų vaikai Senį Besmegenį so
dina ant radiatorių. Mat, šių na
mų butuose pakankamai šalta. 
Gyventojai jau ne kartą skun
dėsi rajono vykdomajam komi-, 
totui, komunalinių įmonių kom
binatui, bet Seniui Besmegeniui 
kol kas pavojus negresia”.

c. žinios įsidėjo 
kas sutiko Nau- 
Manytume, kad 

visiem, taigi pa-

jus Metus, tai nuvažiavau į 
“Playhouse”. Paaiškėjo, kad aš 

■ ne vienas turėjau tokią mintį. 
Ten radau visus savo draugus ir 
Naujus Metus linksmai sutikau. 
Tik nerašykit mano pavardės, 
prašau, nes pasakiau mamai, 
kad einu į biblioteką ruoštis eg
zaminams.

— Mergininkas (39 m.) — 
ha, ha, ha — kaip baliuje gali 
būti nesmagu. Gi per Naujų Me
tų sutikimus visos jaunos pane
lės gražiai apsirengusios — vie
nos su trumpais sijonėliais, ki
tos ligom iškirptom suknelėm. 
O vienos, ha, ha, ha... buvo ir 
trumpa, ir iškirpta. Su ja beveik 
visą vakarą praleidau, bet ne- 
apvyliau ir kitų, ha, ha ha.

pabūti, bet šiandieną turėjau 
aplankyti dešimt tokių susibūri
mų. Atrodo, kad lietuviai smar
kiausiai baliavoja. Daug maisto, 
daug gėrimo, daug gražių mer
gaičių. O kai visos sužinojo, kad 
esu fotografas, panelės labai 
nuoširdžiai mane užiminėjo. 
Naujų Metų pasiryžimas — šiais 
metais neapsiimti jokių darbų 
Naujų Metų išvakarėse, o at
eiti pas lietuvius pabaliavoti.

— Lolita rašo: “Kelios gel
tonplaukės Chicagos gražuolės 
išnyko iš lietuviško horizonto. 
Jos pasekė pasirodžiusią Dovy
do žvaigždę. Jos laimingos. Gy
vena gerai. Kasdien į Izraelio 
bankelį savo namuose įmeta po 
dešimtinę. Vyro gimtoji žemė 
daug svarbesnė, negu Lietuva. Ir 
taip visą gyvenimą aukos jam. 
Ar irgi žadu aukotis saviesiems. 
Kai sulauksiu 22 metų, tuoj iš
važiuosiu ten, kur gazolinas au
ga. Ten būsiu penktoji alyvos 
princo žmona. Juk mane todėl 
užaugino, kad jiems pagelbė
čiau. Mano giminės neturi kuro 
savo fabrikams ir lėktuvams.

—- Jaunimo 
straipsnį, kaip 
juosius Metus, 
verta žinoti ir
teikiame santrauka.

Studentas (18 m.) — buvau 
nuėjęs į “studentų” šokus. Pa
galvokite — aš tik pirmus me
tus studijuoju, o ten pats vy
riausias buvau. Ot studentų šo-

— Fotografas (27) — gaila, 
kad taip trumpai galėjau baliuje

— Artistas (51 m.) — baliaus 
vaizdas man priminė operetę 
“O žuvėdros tebeklykia...” Gal 
teko matyti? Tai tur būt prisi
menate, kad aš turėjau pagrin
dinę rolę. Nenoriu didžiuotis, 
bet atvirai kalbant, tokio gero 
ir ypatingo pastatymo niekada 
nebuvo ir nebus. Tik truputį gai
la, kad šįmet nebus progos da
lyvauti lietuvių spektakliuose, 
nes, tur būt, visi filmų režisoriai 
Hollywoode neduos 
bės.

Aš, kaip Juozapas, savo bro
lių parduotas, kasdien stovėsiu 
prie alyvos šaltinio, pripildysiu 
jų lėktuvus ir tankus. Būk lai
minga, Amerika! Būkit laimin
gi, mano giminės!

man ramy-

(76 m.) — 
baliuje net

— Pensininkas
Tiesą pasakius, aš 
nedalyvavau. Tik negalėjau šią
nakt miegoti, tai nutariau išeiti 
pasivaikščioti ir grynu oru pa
kvėpuot. Jau seniai tokiame ba
liuje nebuvau, bet, pasiklausęs 
tokių kalbų, prisimenu jaunystę, 
kai baliavodavome ištisom die
nom. Ot būdavo smagu! (čia 
pensininkas atsidūsta). Pasaky
kite man, gal žinote kokią vietą, 
kur dar nebaigė baliavoti? Gal 
vertėtų ir man ten dar užsukti...

POETINE MANKŠTA
PAGAL ABĖCĖLĘ

Milžinai mušėsi maišais; 
Musės maišės mielėse; 
Marytė meilinosi mamai, 
Murzius miegojo morkose.

Mergelė margučius margino, 
Mėsininkas mėsas mazgojo. 
Meškeriotojas meškeres 

mėgino, 
Mama mielėse muses 

meškeriojo.
Meniškas mėnuo mėnesienoje, 
Menka meilė Mortos!
Maudėsi menkė melduose, 
Miegojo milžinai maišuos. 
Moksleivis mokėsi mokykloje, 
Mykolas malė miltus, 
Musmiris muses marino;
Mirė mylimas Molio Motiejus.

B. B.
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