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JUOSTELES IR PLOKŠTELES
LIETUVIŲ KALBAI MOKYTIS

PABALTIJO SĄJUNGĄ - REALYBE AR FANTOMAS
EDOAIt ANDERSON

Prieš II Pasaulinį karą ant įspū
dingų Latvijos Užsienių reika
lų ministerijos rūmų didžiomis
raidėmis buvo lotyniškai užrašyta:
"Coneordia res parvae crescunt, discordia magnae concidunt” (Vieny
bėje maži dalykai auga, nesuntaikoje žūva dideli dalykai).
Šis seno
binis Sallustijaus patarimas atrodo
tinka ne tik latvių tautai, bet ir
jos kaimynams: estams ir lietuviams.
Geografinės aplinkybės ir istorinė
raida sudarė stiprias sąlygas kiek
tik galima tampriausiam bendradar
biavimui tarp trijų Pabaltijo tautų.

Estija, Latvija, ir Lietuva suda
ro savitą atskirą bloką labai reikš
mingoje vietoje, toje mažų tautų zo
noje, kuri nuo Ledinuotojo vande
nyno tęsiasi iki Juodųjų jūrų, t.y.
nuo Suomijos iki Balkanų, atskirda
ma Rusiją nuo Vakarų Europos ap
skritai ir nuo Vokietijos konkrečiai.
Vienas karas buvo užsidegęs kaip tik
šioje srityje ir kitas karas galėjo
lengvai joje užsidegti, kas iš tikrų
jų ir įvyko.
Apytikriai skaičiuojant, Pabalti
jo šalys, kartu paimtos, sudaro
400 x 250 mylių plotą, tai
reiš
kia maždaug tiek pat, kiek Anglija
ir Valija kartu, arba trečdalis prieš
karinės Vokietijos, ar pusė Japonijos,
bet jos yra skystai apgyventos tik
šešių milijonų žmonių.
Dėl sa
vo geografinės padėties,
puikių
uostų ir nebuvimo kalnų barjerų

Draugo” (kultūrinio priedo tos Rochesterio universiteto fo
“Kertinėje paraštėje” (1974.VI. netikos laboratorijoje talkos bū
22) Pr. V. apgailestauja, ikad, gir du: laboratorijos direktorius, prof.
di, nesą lietuviu kalbai mokytis |dr. Dean H. Obreoht leido nauplokštelių, diskų bei juostelių. Jis ! dotis mašinomis, aparatais, net
toliau rašo: “O jeigu kieno ir lie ; paskyrė du savo. asistentus, kurie
tuvių kalbos mokymosi kryptimi ; dabar jau taip pat yra profeso
kas nors panašaus jau yra pada riai, padėti juosteles įkalbėti, uŽlyta, tai reikėtų nepagailėti rek rekorduoti. Tekstus juostelėsna
lamos bei informacijos dažniau įskaitė keli geri Rochesterio lie
Prof. Edgar Anderson, buvęs
ir spaudoje, kad žinotumėte kas, tuviai ponai ij. J. ir A. P., ponia Baltiškųjų studijų puoselėjimo
kur ir kaip.
D. S., taip pat ir šias eilutes ra draugijos pirmininkas, yra parašęs
šantysis. Šios juostelės yra 4 va eilę knygų Latvijos istorijos klau
Kadangi man Sis tas yra žino landų ilgio. Jas platina Rocbeste- simais ir bendradarbiavęs “Lituama, kas “lietuvių kalbos moky rio universiteto Kalbų
centras nus’' žurnale. Jis yra San Jose Ka
mosi kryptimi” yra padaryta, no (įLamguage Services Center, Uni lifornijos valstybinio universiteto
istorijos profesorius, ypač domėję
riu čia ir painformuoti apie mos versity of Rochester). (Jos kai sis Vidurio Europos istorija, kurio
‘’kas, kur ir kaip”.
nuoja tik 15 dol. — tai yra par je ypatingą vaidmenį yra suvaidi
duodamos
savikaina.. Teiraujan- nusi Didžioji Lietuvos Kunigaikš
1. Dambriūno,
Klimo
ir
tis
įgalima
rašyti arba (ang tija. Čia spausdinamas straipsnis
Schmalstieg parašyta Introducpaskaitos forma buvo pateiktas
tion to Modem Lithuanian nė liškai) nLanguaige Services Cen ketvirtajai Baltiškųjų studijų puo
ra išparduota. Yra išparduota — ter, Desvey Hali, University of selėjimo draugijos konferencijai
teisybė — šios knygos pirmoji Rochester , Rochester, N. Y., Chicagoje, Illinois universitete š.
laida, išleista 1966 metais. Bet 14627, arba — tuo pačiu adre m. gegužės 15 d. Paskaita lietuvių
kalbon išversta Vytauto Bagdana1972 metais lietuviai pranciško su — prof. Antanui Klimui (lie vičiaua, MIC.
nai išleido didelio tiražo antrąją tuviškai arba angliškai).
šios knygos laidą, ir ši pastaroji
laida nėra išsibaigusi! Kaip ir bu Noriu paminėti dar vieną bet
vo pažymėta redakcijos pastabo svarbią “smulkmeną”: šios juos
je, šią knygą galima gauti ir telės nėra apsaugotos kopijavi-1
"Draugo” knygyne, taip pat pas mo uždraudimu, t. y., jos nėra
lietuvius pranciškonus “Darbi ‘copyrighted’, kadangi mes norė
jome tik padėti besimokantiems
ninko” adresu.
lietuvių kalbos. Biznio mes iš to
2. Jau keleri metai, kaip buvo nedarome. Tai reiškia, kad jas ga
pažadėta pirmojoje aukščiau mi lima kopijuoti, kiek tik kas nori,
ir
nėtos knygos laidoje, yra paga galima jų prisigaminti kad
šimtus...
mintos šiai knygai (fntr. to
Mod. Lithuanian) magnetofono
3. Iš antrajame punkte minė
juostelės (‘tapęs’). Šiose juostelė
tų
juostelių dabar yra ruošiamos
se yra visų anos knygos 40 pa
kasetės.
Jos bus. galvojama, pa
mokų visi lietuviški tekstai, kai
ruoštos
rudenį.
Kasečių kaina ir- i
kurios vietos net yra skaitomos
po kelis kartus. Jokia fonetinė gi bus apie 15-20 dol.
transkripcija nepakeis gyva kal
ba duodamo ištarimo.
Todėl
4. Yra, tikrai yra ir plokštelės
mes, anos knygos autoriai, ir ne
lietuvių kalbai mokytis: keliolika
siryžome duoti toje knygoje fo
netinės transkripcijos (anot Pr. pasikalbėjimų, bet neblogai pa
V., “tarimo fonetikos”), kadan daryta, gerai įkalbėtos. Jas gali
gi retas nekalbininkas yra pa- ma taip pat gauti “Darbininko”
kanakmaį įgudęs kad ir geriausia
adresu: 341 Highland
Blvd., i
fonetine transkripcija naudotis.
Brooklyn, N. Y. 11207.
Noriu čia taip pat pažymėti,
kad šias juastolės buvo pagaminAntanas Klimas Telestoras Valius

našią sutartį su Vokietija 1939 m.
birželio mėn.
Ilgą laiką Pabaltijo valstybės dė
jo daug vilčių į Vakarų valstybes,
jeigu ištiktų pavojus jų nepriklau
somybei, nors tam nebuvo pagrindo.
Jos nežinojo, kad 1923 m. Britų val
džia buvo padariusi nutarimą, kad,
išskyrus įsipareigojimus,
kurie iš
plaukia iš Tautų Sąjungos sutarties,
Didžioji Britanija nesijaus turinti
pareigą priešintis bet kuriems pasi
keitimams, kaip pvz. Pabaltijo są
jungos susidarymas ar net jo absorbavimui iš Rusijos pusės. Britai,
tiesa, siūlė Skandinavijos ir Pabal
tijo sąjungą net 1918 ir 1920 me
tais, ir buvo labai nepatenkinti, kai
skandinavai užsidėjo sau izoliacijos
politiką, o Lietuvos — Lenkijos gin
čas sukliudė tampresnį bendradar
biavimą visų valstybių, kurios tu
rėjo sienas su Rusija vakaruose.
Prancūzija pasirašė karinę sutar
tį su Lenkija 1921 m. ir keletą kar
tų bandė paskatinti Pabaltijo vals
tybes ir Suomiją sudaryti karinę su
tartį su Lenkija, tačiau atsisakė tas
sutartis tiesiogiai garantuoti.
Būdama stipriausia ir plačiausia
valstybė iš visų susikūrusių tarp
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, Len
kija natūraliai bandė jungti visas
kitas aplink save. Tačiau do
minavimo noras ir net arogancija
kai kurių lenkų vadų apkartino
kitas valstybes. Lenkijos teritori
niai ginčai faktiškai su visais savo
kaimynais, išskyrus tik Rumuniją,
taip pat stūmė kitas šalis toliau nuo
jos. Lenkų okupacija senosios Lie
tuvių sostinės Vilniaus 1920 m. spa
lio 9 d. padarė nepataisomos žalos
Lenkijos santykiams su šiauriniais
kraštais. Po visos eilės konferencijų
Suomija ir Latvija atsisakė sueiti į
sąjungą su Lenkija pirm negu bus
sutvarkyti Lenkijos Lietuvos santy
kiai abiem šalim priimtinu būdu.
Prolenkiškai nusiteikusi Estija gana
nenoromis prie to prisidėjo. Pabal
tijo valstybėse Lenkija buvo verti
nama greičiau kaip saugumo rizika,
negu kaip taikos garantija. Taip
pat reikia pastebėti, kad vokiečių
ir sovietų diplomatai dažnai grasin
davo Pabaltijo vadams liūdno-

Pabaltijo šalys visada buvo laiko
mos tinkamu keliu Rytų — Vaka
rų “trafikui” ir kartu patogiu kovos
lauku jų galingesniems ir nepasoti
namiems kaimynams.
1918 metais Pabaltijo respublikos
atėjo į šį pasaulį kaip daugiau ar
mažiau nelaukiamas kūdikis. Joms
nebuvo lengva įtikinti nepriklauso
mų tautų šeimą, kad jos turi ly
gias teises jų bendruomenėje. Pa
baltijo valstybės buvo apsuptos iš
žemyno pusės trijų gana agresyvių
kaimynų: Rusijos, Vokietijos
ir
Lenkijos.
Pirmosios dvi pradžioje
Pabaltijo valstybių — Estijos, Lietuvos Ir Latvijos herbai
buvo bejėgės, bet jose glūdinčios
didelės jėgos negalėjo pasilikti silp
nos ilgą laiką. Trečiasis didelis kai
sus. Pabaltijo valstybių atstovai tija užėmė nepalankią poziciją Suo
mynas Lenkija buvo išoriniai stip
buvo aktyvūs ir Tautų Sąjungoje mijos ir Pabaltijo sąjungos atžvilgiu.
rus, bet išvidiniai silpnas.
ir šalia jos, pasirašydami įvairius Ji manė, kad Pabaltijo valstybės na
Baltijos valstybės priklausė nuo planus ir susitarimus, kurie žadėjo tūraliai priklauso Sovietų interesų
jėgų balanso tarp Vokietijos, Len išlaikyti status quo ir išsaugoti pa sferai. Naudodama visokias legalias
kijos ir Rusijos. Jeigu šis balansas saulį nuo karo. Už tai jie gavo ir pusiau legalias priemones, Vokie
būtų sugriautas, jos turėjo atsiras ne ką daugiau, kaip apsivylimus. tija Lietuvos būklę Klaipėdos kraš
ti pavojuje, nepaisant to, kuri iš tų Bendro pobūdžio pasiūlymai nusi te darė nemalonia ir nesaugia. Tuo
trijų jėgų būtų stipriausia.
Kuo ginkluoti ir pasmerkti karą buvo pačiu metu
Vokietija stengėsi
ilgiau netikrumas tarpe trijų di išsyk palaidoti ar padaryti neveiks panaudoti Lietuvą, kaip priemonę
džiųjų kaimynų tęsėsi, tuo il mingais. Regionalinio
saugumo prieš Lenkiją, išnaudodama ginčą
giau Pabaltijo respublikos turėjo lai schemos, kaip Rytų Locarno ar dėl Vilniaus iki kraštutinumo, bet
ko suderinti savo galimas turėti jė Šiaurės Locarno negalėjo būti įgy ne iki tiesioginio įsikišimo iš Lie
gas, ir kuo ilgiau tesėti tų kaimy vendintos, nenorint Vokietijai, Len tuvos pusės, taigi ne iki Lietuvos
nų varžybos, tuo būtų buvę leng kijai ir Sovietų Sąjungai jų pasi — Lenkijos karo. ši Vokietijos po
viau joms pasidaryti tarpe jų pras rašyti ir Prancūzijai bei Didž. Bri litika buvo aktyviai remiama Sovie
minga užtvara.
tanijai svyruojant jas paremti. Tada, tų Sąjungos. Vokietijos ir Sovietų
kai
Latvijai buvo suteikta vieta Tau .politikos artėjimas kėlė susirūpinimo
Simpatingas Britų stebėtojas sa
tų
Sąjungos
taryboje 1936 metais, Pabaltijo valstybėse, bet tuo metu
ko, kad buvo kažkokia gyva pamėk
jau Pabaltijo tautos buvo praradu dar jos galėjo tikėtis Tautų Sąjun
lė Pabaltijo valstybių laikysenoje ir
sios pasitikėjimą Tautų Sąjunga ir gos ir Vakarų jėgų paramos.
kad joms buvo sunku apsispręsti, ko
Vakarų demokratijomis.
1938 m.,
jos turėjo labiau bijoti: ar provoka
Kai naciai paėmė Vokietijoje val
stebėdamos visišką Tautų Sąjungos
cinio Sovietų piršimosi, ar grubaus
džią, Pabaltijo valstybės tai išgyve
nepajėgumą, Pabaltijo tautos paskel
ir tiesioginio Vokietijos agresyvumo,
no sumišusiais jausmais. Lietuviai
bė absoliutini neutralumą bet kuria
ar grobuoniškų Lenkijos uvertiūrų.
ir latviai rimtai bijoję nacių agre
Savo neilgame nepriklausoma me būsimame kare.
sijos, mažiau to bijojo estai. Tol,
Pabaltijo valstybės visada jautė kol nacių Vokietija ir Sovietų Są
me laikotarpyje Pabaltijo valstybės
šiurpų
Sovietų Rusijos milžino bu
rimtai stengėsi reikštis kaip taikin
junga buvo priešiškai viena kitai
vimą,
iš
kurio replių jie buvo iš
gas ir stabilizuojantis veiksnys aud
nusiteikusios, Pabaltijo valstybės dar
ringame Vidurinės Europos regione. silaisvinę. Jos taip pat turėjo nema jautėsi .palyginti, gana saugiai.
Jos pasirašė visas schemas ir pasiū lonų jausmą, kad jos yra dąugiau Kai naciai atėmė
Klaipėdą .iš
lymus, turinčius tikslą išlaikyti tai ar mažiau paliktos savo likimui bu Lietuvos 1939 m., Vokietija pareiš
ką. Jos daug vilčių dėjo j Tautų vusių jų rėmėjų Prancūzijos ir Di kė norą pasirašyti nepuolimo sutar
Sąjungą, pradžioje nepastebint, kad džiosios Britanijos. Jos suprato, kad tį su Pabaltijo valstybėmis. Taip
ji buvo sudaryta būti kontrastingų Sovietų Sąjunga žaidė dvigubą žai kaip jos buvo pasirašiusios nepuoli
didžiųjų jėgų interesų nešėja, ne dimą, išoriškai palaikydama norma mo sutartį su kitu galimu užpuolė
kreipianti per daug dėmesio j ma lius santykius su Pabaltijo “buržua ju, Sovietų Sąjunga, jos pasirašė pa
(Nuikelta j 2 psl.)
o slap
žesnių ir silpnesnių kraštų intere- zinėmis” respublikomis,
čia organizuodama Pabaltijy komu
nistinį pogrindį. Norėdamos nepra
rasti savo nepriklausomybės, Pabal
tijo valstybės stengėsi daryti viską,
kad patiktų savo rytiniam kaimy
nui. Jos vengė dėtis prie bet kurių
antisovietinių sąmokslų ar są
jungų. Jos leido sovietams naudo
tis savo uostais ir geležinkeliais jų
tranzitui kiek galima žemiausia kai
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozas: romano,
na. Lietuva pasirašė net nepuolimo
apysakos dvidešimt ketvirtąjį konkursą. Rankraščius įteikti
sutartį su Sovietų sąjunga 1926
paskutinė data yra 1974 m. lapkričio 1 d.
metais;
Estija ir Latvija tuo pa
2. Geriausiojo kūrinio autorini skiriama 1,000 dolerių premija.
vyzdžiu pasekė 1932 m. Visos trys
Šiemetinio konkurso mecenatas yra Zigmas Umbražūnas.
pratęsė šią sutartį dar dešimčiai me
ti} 1934 metais.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
Vokiečių Veimaro respublika at
mato puslapių.
sisakė minties užvaldyti Pabalti
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
jo šalis, tačiau vokiečiai politikai bu
misijai, Draugas, 4545 W. 6Srd St., Chicago, III. 60629.
vo patenkinti nesutvarkyta situacija
visoje Rytinėje Europoje, kad, atė
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti
jus patogiam momentui, jų ankstes
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
nės teritorijos, patekusios Lietuvon,
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną
Lenkijon ir Čekoslovakijon, būtų
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.
atsiimtos.
įtakingi ekonominiai
Vokietijos sluoksniai į Pabaltijo blo
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Drangui”, įskai
ką taip pat žiūrėjo, kaip į nereika
tant teisę spausdinti dienraštyje ir Išleisti atskiru leidiniu
lingą barjerą tarp Vokietijos ir Ru
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
sijos. Jie bevelijo prekiauti tiesio
mo sąlygas nuspręs abipusio susitarimu.
giai su rusais, be pabaltietiško tar
^auksinas nuo Baltijos pininko. 1927 m. sausio mėn. Vokie
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PABALTIJO SĄJUNGA — REALYBE
AR FANTOMAS?
įtakos Pabaltijy, negu stengėsi pa
čios ten įsitvirtinti. Vokietija kurį
mis pasekmėmis, jei jie sueitų sąlaiką bevelijo išlaikyti laisvus san
jungon su Lenkija.
Lenkijos —
tykius tuose kraštuose, kurie buvo
Vokietijos nepuolimo sutartis 1934
tarp jos ir Rusijos. To išdavoj bu
m. ir Lenkijos ddlyvavimas Čekos
vo susidaręs užšachavimas, kuriame
lovakijos dalybose dar labiau atito
Pabaltijo valstybės galėjo pajudėti
lino Lenkiją nuo Pabaltijo, išskyrus
arčiau viena kitos.
Estiją.
Susipratimo ir bendradarbiavimo
Nuo 1918 iki 1920 metų keletas
sutartis, pasirašyta 1934 m. rugsėjo
planų buvo svarstoma būsimam
12 d. dešimčiai metų, griežta pras
bendradarbiavimui ir Pabaltijo vals
p
me Pabaltijo valstybių sąjungos ne
tybių sustiprinimui. Drąsiausias iš
sukūrė. Trys vyriausybės apsiėmė
jų buvo plati federacija Skandinavi
tik bendradarbiauti viena su kita
jos kraštų, Suomijos ir Pabaltijo
užsienio politikos klausimuose ir
valstybių su daugiau ar mažiau įsi
teikti viena kitai politinę ir diploma
jungiančia Lenkija. »Kita schema
tinę pagalbą jų tarptautiniuose san
buvo vaizduojamas! apjungti visas
tykiuose. Trečias faragrafas tačiau
šalis, turinčias sienas su Rusija va
išjungė specifines problemas, būtent
karuose: Suomija, Pabaltijo valsty
Vilniaus ir Klaipėdos, iš bendrų in
bės, Lenkija, su daugiau ar mažiau
teresų srities. Sutartis pramatė tik
įsijungiančia Rumunija ir daugiau
užsienių reikalų ministerių konfe
ar mažiau įsijungiančia Ukraina.Balrencijas dukart metuose. Trys vy
duri konferencija 1920 m. rugpjū
riausybės instruktuos savo diploma
čio mėn., kuri sudarė pagrindinę
tinius ir konsulatinius atstovus vi
progą vystyti regionalinę politinę,
suose kraštuose ir savo delegatus
ekonominę ir karinę sąjungą, Lenki
tarptautinėse konferencijose, ska
jos buvo sunaikinta Vilniaus pa
tindamos sudaryti tarpusavius kon
grobimu.
Buvo dar keletas pro
taktus. Sutarčių tekstai, kuriuos pa
jektų siauresnio maštabo: Suomijos
darys viena iš susitariančių valsty
ir Estijos federacija, Latvijos ir Lie
bių su kitomis valstybėmis, turi bū
tuvos federacija, ar Lietuvos unija
ti pateikti susitariančioms valsty
su Lenkija. Sekanti šioje eilėje bu
bėms, sutinkant trečiajai šaliai. Su
vo Estijos, Latvijos ir Lietuvos są
tartis nepramątė karinio bendradar
junga, ir, jai nepavykus, Estijos ir
biavimo; ir muitų klausimas liko
Latvijos sąjunga.
z.
nepaliestas. Grynai defensyvinė Es
1921 m. liepos 7 d. Latvija ir
tijos — Latvijos sutartis pasiliko ga
Estija pasirašė karinę ir politinę su
lioje. Siauras nacionalizmas, ekono
tartį, kuri buvo pratęsta 1923 m.
minės varžybos, siauros ambicijos ir
lapkričio 1 d. ir 1934 m. vasario
asmeniniai pavydai tebekliudė toliau
17 d. Buvo sunku prie šios sutar
Pabaltijo
valstybių
bendradar
ties prijungti Lietuvą. Estai, ir iš
biavimui.
dalies latviai, nenorėjo būti įvelti į
Teoriškai
kalbant,
Pabaltijo
Lenkijos — Lietuvos ar — Vokie
valstybės galėjo sutelkti 500,000 ka
tijos ginčus dėl Vilniaus ar Klaipė
riuomenės, kas turėtų tam tikros
dos.
Iš kitos pusės, Lietuva kurį
reikšmės. .Taikos metu Pabaltijo
laikų buvo užliūliuota klaidingo sau
Telesforas Valius
valstybėse kariuomenės skaičius sie
gumo jausmo, remdamosi įsivaizduo
kė 4,660 karininkų ir 58,000 karių
ta sąjunga su Vokietija ir sovietų
su 900 patrankų,
100 tankų,
nusiteikimu prieš Lenkiją. Išdidus
30 šarvuotų automobilių, devy mis karinėmis informacijomis ir ke
pabaltitietiškas nacionalizmas ir di
nis Šarvuotus traukinius, dvi gele liais karininkais.
džiavimasis nepažeista nepriklauso
žinkeliečių baterijas, 400 lėktuvų,
Pabaltiečiai niekada nepadarė
mybe buvo taip pat milžiniška kliū
inžinerinius dalinius ir ryšių bata susitarimo
suvienyti vadovybę,
tis, siekiant prasmingo bendra
lionus. Jungtinis Pabaltijo laivynas suvienyti ginklus, subendrinti kari
darbiavimo tarp Pabaltijo vaslstysusidėjo iš 5 povahdeninių laivų, nę pramonę, jie net nesuvienijo ko
bių.
Nei viena iš jų nenorėjo
vieno torpedinio laivo, aštuonių manduojamos kalbos. Latvija nau
paaukoti nei dalies savo sunkiai iš
šarvuotų
laivų,
keturių mi dojo angliškus ginklus, ar angliš
sikovoto suverenumo ir interesų sa
nininkų, keturių keleivinių laivų, kos kilmės ginklus. Estijos ginklai
vo kaimyno sąskaiton ir bendriems
vienuolikos kuterių ir vieno povan buvo daugiausia vokiškos ar rusiš
Pabaltijo interesams. Jie buvo visiš
deninio depo laivo. Sienų sargyba kos kilmės. Lietuvos ginklai buvo
kai svetimi vieni kitiems ir neturė
turėjo 5000 vyrų, policija — 8300 vokiškos ar prancūziškos kilmės.
jo artimų kultūrinių kontaktų. Per
vyrų, šaulių beveik 200,000 vyrų Karo metu Latvija būtų buvusi vi
visą eilę metų Pabaltijo valstybės
ir moterų su visais pėstininkais,rai siškai atskirta nuo Britanijos ginklų
kenkė sau pačiom tarpusaviais pateliais, motorizuotais daliniais ir lai tiekimo. Pabaltijo* valstybės nebūtų
vydais, mažais erzinimais vienas ki
vų vienetais.
Karinės išlaidos Pa galėjusios viena kitą pagelbėti gink
to ir beveik net sąmoningų kliū
baltijo valstybėse siekė nuo vieno lais ar jų dalimis. Tik Lietuva nu
čių darymu vieni kitų keliuose, kuo
trečdalio iki ketvirtadalio metinio sipirko šiek tiek ginklų iš Švedijos
džiaugėsi vokiečių, rusų ir lenkų
biudžeto.
dirbtuvių.
diplomatai ir liūdėjo Amerikos, Bri

(Atkelta iš 1 psl.)

W

nai pranešė, kad tarpusaviai įtari
nėjimai yra sugriovę viltį realios
Pabaltijo sąjungos, turinčios galimy
bę apsaugoti ir nepriklausomybę irneutralumą visų trijų Pabalti
jo valstybių.
Pabaltijo kariniai planuotojai rim
tai svarstė galimybę Sovietų inva
zijos į jų kraštus.
Lietuviai dar
skaitėsi su Vokietijos ir Lenkijos ag
resijos galimybe. Latviai vokišką.agresiją laikė tolima galimybe. Estai
tuo tarpu atsisakė dalyvauti Latvi
jos kariniame planavime prieš Vokie
čių agresiją.
Iki nebuvo sugriuvus Lenki
ja, Lietuva neturėjo tiesioginės kai
mynystės su Sovietų Sąjunga. Esti
ja ir Latvija tuo tarpu turėjo ilgas
sienas su Rusija ir dar ilginius ne
apginamus pajūrius. Su mažomis
karinėmis jėgomis savo dispozicijoje
jos galėjo sulaikyti sovietų dalinius
tik trumpą laiką, tikėdamos,
kad
Lenkija ar kurios Vakarų jėgos aleis pagalbon. Lenkijai žlugus, tos
vilties nebeliko.

temoje, o Lietuvos kariuomenė, at
sitraukdama savo gynybos linijon, būtų atidariusi pavojingą
skylę Latvijos gynybos sistemoje.
Pabaltijo kariniai, planuotojai vaiz
davosi tik laikinę savo atskiros ša
lies gynybą ir neplanavo bendros
veiklos prieš svetimus įsibrovėlius.
Net taip vėlai kaip 1939 m. Ameri
kos Chargė d’Affaires Rygoje buvo
pritrenktas, sužinojęs, kad trys
kraštai neturi tarp savęs informa
cijos.
Dėl to ir dėl kitų priežasčių va
kariečių ir sovietų kariniai stebėto
jai ir politiniai planuotojai nerodė
pagarbos Pabaltijo sąjungai ir jos
karinėms pajėgoms.
Vieningu jų
sprendimu Pabaltijo ginkluotos pa
jėgos neturi jokios militarinės reikš
PB 8-3220-4

DR. ANNA BALIUKAS

mės ir negali būti laikomos jėgos
veiksniu. Būtų pretenzinga many
ti, kad Pabaltijo valstybės
yra
pirmaeilės reikšmės veiksnys Euro
pos reikaluose; tačiau, būdamos ten,
kur jos yra, būtent tarp Rusijos,
Lenkijos ir Vokietijos, būdamos vie
ningos ir tarpusavy bendradarbiau
damos, jos būtų galėjusios suvai
dinti garbingą vaidmenį Šiaurės Ry
tų Europoje. Jų likimas gal būtų
buvęs šiek tiek kitoks, negu jis pa
sidarė sekančiais mėnesiais.
Tose kritiškose dienose 1939 m.
rugsėjo spalio mėnesiais Pabaltijo
santarvė funkcionavo taip blogai,kad
nebuvo jokio bendradarbiavimo nei
politinėje, nei utilitarinėje plotmėje.

(Nukelta j 7 psl.Y

DR. NINA KRAUCEl
KRIAUčELIGNAITE

AKIŲ, AUSŲ, NOSIE." lt
GERKLES LIGOS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2858 VVeet 6Srd Street
Valandos pagal imitAnmn

2750 Weet 7Ist Street
TeL 776-R717, neaufllepua skambint)
&46-8D00. Valandos pagal- HUMit-ariin*

Estijos gynyba buvo bazuojama
gamtinės apsaugos linijoje rytuose:
DR. K. G. DALUKAS
Narvos upė — Peipuso ežeras —
tkiiit'rt;. a
utt»»
DR. IRENA KURAS
UlnekologlnP ChVurgljs
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Pskovo ežeras ir klampios bei miš
K PUIKIU IR VALKU LIGŲ
kingos sritys Lida ir Vruda apylin 6440 So. Pnlaeki Road (Craudord
SPECMI.IRTt
kėse. Antroji gynybos linija ėjo kraš Modleal Btulilingj Tel. L U 5-64-11>
MKD1CAL BUILD1NG
8007 W. 83 PL, Justice. II., 590-0500
7154 Sontb Westera Areno.
to viduje: Piusa — Petseri — Pank- Priimu ligoniu. pagal einntarlm*.
neatsiliepia ekemhlntt 874 801» Valandos: Kasdien nuo lt v. ryto Ud
javitsa — Laura, o paskutinė lini
i v. popiet. TreAlad. Ir Mttad. nuo
ja buvo apie sostinę Taliną ir Esti
18 v. ryto Iki 1 v. popiet
DR.
C.
A.
BOBELIb
Ofiso telef. KR 7-1148
jos salose. Pagrindinė gynybos lini
•uum, m aLutpuMo r*Kt
Rcld. telef. — 2SS-1S1S
ja buvo įtvirtinta 50 cementinių
CHlRi 'ROU?
bunkerių. Gynyba iš Suomijos įTeL — 695-0533
Ofiso KR 4-1818.
Rea PR S-SS01
lankos pusės būtų buvus daroma PIJI VALIJKY BfEDICAL CKNTEK
3
DR.
j.
MEŠKAUSKAS
880 Sommlt Street
užminavimais apie Suursaar, TuerRonte 58 — Ugln Illinois
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
saar ir Lavansaar salas ir Aigna —
SPECtALYB® VTDAD8 LIGOS
TeL
ofiso
HE
4-5849,
rot
388-2233
Porkkala linijoje.
2454 West 71st Street
(71-os Ir Campbell Are. kampee)
DR. PETER T. BRAZIS
Latvijos generalinis štabas buvo
VaL: plrmad., antrad., kstv. Ir penkt
paruošęs tris karo planus: A — gi GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
nuo I Ik] 7 ral. p. p.
2434 Weet 71st Street
nantis nuo Rusijos,
D — ginan
Tik susitarus.
VaL pirm. ketv l Iki 1 popiet,
tis nuo Vokietijos ir K — ginantis
Tel.
— 282-442?
antrad., penkt >8 tre8 Ir tekt. tik
nuo Rusijos ir Vokietijos kartu. Pla eunltanu.
------------------------ f--------nas K nebuvo rimtai apsvarstomaS.
DR. ROMAS PETKUS
Dr ant. Rudoko kabinetą pertari
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA
Planas A — vaizdavosi bendradar
ofisai
DR. EDMUND E. GIARA
biavimą su Estijos kariuomenė: Pla
lą ciklo “Tragedija Baltijos pajūry”
111 N. WAB.18H AVK.
OPTOMETRISTAS
nas D — skaitėsi su galimybe ben
4800 N. CENTRAI. AVĖ.
2709 Weet Slot Street
dradarbiauti su Lietuvos kariuome
Valandos pagal susitarimą
TEL. GB 4-2400
nisterlai painformavo Estijos vyriau ne. Planas A — buvo rimtai ruo
VaL pagal susitarimą: plrmad. Ir
DR. FRANK PLEČKAS
sybę, kad jų šalys palankiai žiū šiamas ir pramatė atsitraukimą iki ketv. 1—4 Ir 1—>: antrad. Ir penk
OPTOMETRISTAS
tad.
16—4. »e*tad 18—I vai.
pagrindinės
linijos:
Pedezde
upe
—
rėtų į karinės Pabdltijos sąjungos
Kalba lietuviškai
sudarymą, bet estai nenorėjo to Lubans ežeras — Aiviekste upė Ofe tel 735-4477 Re* PR 8-6960
2818
W.
71st St — TeL 787-5149
svarstyti.
Keletą
kartų: 1934, krašto viduje su galimu atsitrauki
DR. E. DEGKYS
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
mu
iki
Dauguvos.
Dauguva
savo
“contaet lensee”.
1936 ir dar 1939 metais ir lietu
gydytoja ir chirurge
VaL pagal susitarimą. Uldaryta treč
Specialybė — Nervą Ir
viai siūlė sudaryti karinę Pabaltijo ruožtu buvo laikoma gynybos lini
Emocinės Ligos
valstybių sąjungą, bet pasiūlymas ja prieš Vokietiją. Jūros keliai į URASFEORD MEDICA1, BVn.DTNG
DR. LEONAS SEIBUTIS
8440 So Palanki Road
buvo atmestas visų trijų kraštų Rygą ir Rygos apylinkės būtų už
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
Valaadoa pagal susitarimą
vadovybių. Jau net 1935 metais minuotos, taip pat greičiausiai LieCHIRURGIJA
Estijos karinė vadovybė oficialiai pa pojus ir Ventspilis. Lengvos karinės
Rerid. teL — GI 841873
2856
W. 63rd fttraet
reiškė, kad ji nedarys karinės su jėgos būtų turėjusios ginti ilgus pa
VaL
antrad.
nuo 1-4 popiet
DR. W. M. EISIN-EISINAS
tarties su Lietuva, iki nebus sure jūrius.
ir ketv. ano 5-7 vakare
AKUŠERIJA
IR
MOTERŲ
LIGOS
Nors Lietuvos valdžia nuolatos
guliuoti Vilniaus ir Klaipėdos klau
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA Ofiso tel. 776-2880; rea. 448-6545
simai. Estija nenori susikirsti nei reikalavo iš Lenkijos grąžinti Vil
8132
So.
Kedrie
Avė.,
W 4 5-2670
su Lenkija, nei su Vokietija. Pasak niaus teritoriją, tačiau Lietuvos ka Valandos pagal ao«dt*rlnn>. Jei i
DR. J. J. SIMONAITIS
Estijos vadovybės, tebėra tik vienas rinės pajėgos ofenzyvinio plano ne atslllėplA, skambinti: M1 S-OOOi.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
galimas priešas — Sovietų Sąjunga. turėjo. Lietuvos generalinis štabas
Adresas: 4255 W. 8Srd Street
TsL — BE 34893
Ofiso teL R» 4-4410
Net po to, kai Lietuva “suregu buvo paruošęs tik du gynybos pla
DR. A. B. GLEVEGKAS
Rosią. GR 4-0417
liavo” savo santykius su Lenkija ir nus — vieną prieš galimą Lenkijos
Praktiškai Pabaltijo valstybės ga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų ir Prancūzų stebėtojai. Reika
Valandos:
pirm. Ir kotv. nuo 1 vaL
ar
Sovietų
invaziją
ir
antrą
—
prieš
Estija turėjo palyginti gerai išvys Vokietija 1938 m. kovo mėn. ir 1939
Iki 8 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.
Specialybė Akių Ligos
lų maišytojai vokiečiai, lenkai ir lėjo apginkluoti tik 360,000 vyrų
Vokietijos
užpuolimą..
Pirmuoju
m.
kovo
mėn.,
Estija
vis
tiek
atsi

antr.
Ir
penkt
nuo 1-8 vai. p. p.
tytą laivų statybą, mašinų pramo
8907 West lOSrd fttraet
ir sovietai dėjo visas pastangas kur (100,000 Estija, 130,000 Latvija ir
Ir vakarais pagal susitarimą.
nę ir ginklų gamybą. Estijos že sakė svarstyti karinę sutartį su Lie atveju Lietuvos kariuomenė bū
Jų visuotinė
ti nesusipratimus tarp Pabaltijo val 130,000 Lietuva).
Valandos pagal susitarimą
mėje yra nemažai alyvuoto skalūno, tuva. Negana to, jie bandė sugriau tų atsitraukusi nuo sienų iki Kau
DR. VYT. TAURAS
mobilizacija teoriškai galėjo bū
džių.
no
—
Nevėžio
linijos
ir
iš
ten
iki
iš kurio galima išsunkti alyvą ir ti tebesančią karinę sutartį su Lat
Ofiso telef. PB 8-2220
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Situacija pasikeitė 1934 m. Lietu ti įvykdyta per 72 valandas. Es
gazoliną. Latvija turėjo aukštai iš vija, suvilioti kai kurių aukštų ka Dubysos linijos. Vokiečių invazijos
Bendra praktika Ir moterų ligos
DR.
JANINA
JAKŠEVIČIDS
va staigiai pasijuto' visiškai izoliuo tija būtų turėjusi aštuonias briga
vystytą elektronikos pramonę, prie rinių Vokietijos ir Lenkijos parei atveju Lietuvos kariuomenę bū
Ofisas ir rez. 2852 W. BStta 84.
JOKIA
ta. Abu ankstybesnieji jos “rėmė das, Latvija — aštuonias divizijas
TeL PRospeot 8-122S
tų atsitraukusi
iki tos
pačios
VAIKŲ LIGOB
mones laivų gamybai ir jų taisy gūnų apsilankymų Taline.
Ofiso vai.:
Pirm., antr., trofl. U
dvejose
grupėse,
Lietuva
—
penkias
jai” Vokietija ir Sovietų Sąjunga pa
Dubysos
linijos,
kuri
buvo
ruošia

Net jau 1936 m. gegužės mėn.
penkt nuo 8 Iki 4 vaL Ir nuo 6 Iki I
mui, automobilių fabriką, aviacijos
2656 West 6Srd Street
divizijas
ir
dvi
kavalerijos
brigadas.
sidarė vienas kito priešais, o Len
v. v. ėeStad. 2-4 vai. popiet ir kita
pramonės užuomazgą ir ginklų 10 d. ketvirtoji Pabaltijo Užsienių ma kaip pagrindinė gynybos linija
rmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt laiku pagal susitarimą.
Palyginimo dėlei reikia pasakyti,
kija pasirašė nepuolimo sutartį su
ir
buvo
įtvirtinta
cementiniais
bun

:o
12
Iki
8
vaL
Ir
nuo
t
Iki
8
reikalų
ministerių
konferencija
bu

dirbtuvę, kuri gamino lengvuosius
L vak., ieStad. nuo 1 Iki 4 vaL Ofiso teL HE 4-2123. Namą GI 8-S1S5
Vokietija. Ligi tol Sovietų Sąjun kad Suomija, turėdama tik pusę tiek
Tik Latvijos gynybos li
ginklus, dujokaukes ir kita. Lietu vo sutikta nuvertinančių pastabų, keriais.
ga priešinosi bet kokiai Pabaltijo gyventojų, palyginus su Pabaltijo
ta. PO 7-6000
Bes. GA 3-7278
DR. V. TUMASONIS
vos pramonė buvo ankstybo vysty padarytų Estijos -štabo viršininko nijos nebuvo įtvirtintos.
sąjungai. Nuo 1934 iki 1939 metų valstybėmis, turėjo ginti dvigubai il
Vykdydama
savo
gynybos
planą,
DR.
A.
JENKINS
mosi tarpsnyje, bet Lietuva taip pat generolo Laidoner, taikomų Latvi
CHIRURGAS
sovietai nebesipriešino Pabaltijo są gesnes sienas su Sovietų Sąjunga.
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turėjo ginklų dirbtuvę ir gamino ge jai ir Lietuvai lenkų tautinės šven Latvijos kariuomenė būtų sukūrusi
2464
West 71st Street
jungai, jei ji galėtų būti nukreipta Suomijos sienos sudarė tačiau natū
1934 m. Estijos aukš pavojingą tarpą Estijos gynybos sisrus lengvus lėktuvus. Dauguma Es tės proga.
8844 West 6Srd Street
Vai.:
pirm.,
antrad., ketv. Ir penktad.
prieš nacistinę Vokietiją. Jie net no ralią kliūtį, šalia to Suomija galė
tijos ir Latvijos ginklų buvo pase toji karinė vadobybė nepramatė toli
Vai.: kasdien nuo '—• P- P- b 2-5 Ir 6-7 — IS anksto sueltarua.
jo
remtis
Švedijos
užnugariu,
kai
rėjo būti sponsoriais tokios sutar
kl t vai. Trefflad. ir 8eMad. uidaryte
nę, bet Lietuvos karinė technika pas mesnio bendradarbiavimo su Latvi
DR. VL. BLAŽYS
Tel. PRospeot 8-9400
ties, garantuodami Pabaltijo valsty Pabaltijo valstybės, Lenkijai žlugus
Visi telefonai 652-1381
kutiniais prieš II Pasaulinį karą me ja ir perorganizavo savo mobilizaci PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
bių nepriklausomybę, su jų prita ir Vokietijai slapčia susitarus su So
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
tais buvo labai modernizuota. Ta jos planus.
1937 m. gruodžio 5
2801 West 63rd Street
(VAIKAS)
DR. F. V. KAUNAS
rimu ar be jo, su sąlyga, kad So vietų sąjunga, buvo visiškai izoliuo
čiau Estijos ir Latvijos karinis ap d. Vokietijos ministeris Estijai rašė, Atostogose nuo birž. 22 d. iki liep. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
tos.
vietų Sąjunga nuspręstų, kada ir
mokymas,pasak vakariečių stebėto kad, pasak jo, naivus gen. Laido 13 d.
6648 South Albany Avenne
1407 So. 49tb Conrt, Cicero
Reikalui esant prašoma
kaip toms valstybėms yra grasina
Plrmad. 6-8 p. p. antrad.
Išsilaisvinimo
karuose
Pabal jų, buvo aukštesnis už lietuvių. ner yra pareiškęs, jog, kalbant apie kreiptis pas Dr. Taurą — telef. Vai. kasdien 10-18 Ir 4-7. Trefflad. b Vai.:
8-5 p. p. penktad. Ir SeStad. 8-4 p. p.
ma ir galėtų apsaugoti jas be jų
tijo kariuomenės bendradarbiavo tik Tie patys šaltiniai laikė aukštąsias Estijos sąjungą su Latvija, niekas PR 8-1223.
■ ‘
>• teėtad. tik sueltarua________________ Kitom dienom tik skubiu reikalu.
sutikimo. Pabaltijo valstybės neno
atsitiktinai ir mažoje skalėje. Net visų trijų valstybių karines vado nebūtų verkęs, jei jos visai nebū
Tel ofiso Ir boto OLymple 2-416S susitarus.
rėjo leisti įeiti Sovietų kariuomenei
ToL — 926-8888
jau 1920 m. sausio 6 d. Pabaltijo vybes, su kai kuriomis individualio tų buvę.
TeL Ofiso PR 4-4444
1937 m. gruodžio 20
į jų žemes, žinoma, pramatydamos,
DR. P. KISIELIUS
kariniai vadai, paskatinus Britų ka mis išimtimis, neatitinkančias lau d. Estijos diplomatas Kaasik pareiš
DR.
F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad jos niekad iš ten neišeis. Len
DR. S. GEŠTAUTAS
riniams stebėtojams, pritarė būtinu kiamiems uždaviniams.
Kariuo kė Britanijos ministeriui, kad kari
1443
So.
60th
Avenne
Cicero
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kija, Vokietija, Prancūzija ir Didžio
mui karinės sąjungos tarp Pabaltijo menėms taip pat kenkė nebuvimas nė sutartis buvo reikalingesnė Lat Nervų, emocinės, Šeimos problemos Kasdien 1-8 vaL Ir 8-8 vaL vak.
8107
West
71»t Street
ji Britanija taip pat atmetė Sovietų
Uskyroa tredladlenlna
2624 West 71»t Street
valstybių, tačiau politiniai vadai šį plataus masto manevrų.
Susi vijai negu Estijai. Ateityje Estija
Beffladlenlais 18 Iki 4 vai. popiet
pasiūlymą.
Valandos: 1^—6 vaL popiet.
Valandos pagal susitarimą
sumanymą paliko. Tik vieną kartą siekimo sistema buvo labiausiai tin kovosianti be jokios pagalbos iš Lat
Tred. Ir KeStad. pagal susitarimą
TeL BEUanee 5-1811
,1934 m. rugsėjo mėn., nors stip 1930 m. estų ir latvių kariniai va kama Latvijoje, o mažiausiai Lietu vijos. Ryšium su tuo galime prisi
riai priešinantis Lenkijai, Rusija ir dai rimtai svarstė artimesnio kari voje. Latvija ir-Estija taip pat tu minti vieno amerikiečio stebėtojo
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS ZLIOBA
DR. REGINALD GIENKUS
(Lietuvis gydytojas)
TU,. — 7SH-8B80
Vokietija nebandė sukliudyti trijų nio bendradarbiavimo klausimą. Ir rėjo plačius, puikius jūros uostus ir straipsnį būdinga antrašte: “The
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Naujieji Aloyzo Barono apsakymai
K. ABR.
Aloyzas Baronas, SIEKO TINK

£

LAI. Išleido “Ateitis” 1974 te- Li
teratūros serija Nr. 9. Aplankas
pieštas Kazio Veselkos. Spaudė
“Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd
St. Chicago, III. 60629. Knyga 184
psl., kana $4.50, gaunnama ir
"Drauge”.

*
Rašytojo A Barono, aišku, ui
grašį nepaimsi. Kai žvilgteri į jo
parašytųjų knygų surašą, taigi
jomis jau visą lentyną užpildy
tum! Daug prirašyta, bet pačios
knygos (pateikia nemaža įrodymų,
kad ne vienu atveju paskubomis
jo (kurta, greit rašyta.
Tarp tos (kitiems rašytojams
gal ir pavydą galinčios kelti dau
gybės knygų bent penketas jau
išversta į svetimas (anglų, lat
vių) kalbas. Tai rodytų rašyto
jo populiarumą. Taip, jau šeiniai
ir be to žinoma, kad A. Baronas
populiarus, skaitytojų mėgiamas?
Ir skaitytojai liudija tą populiaru
mą — paskutiniųjų 'knygų tuoj
pat išėjusios antrosios laidos. Tik
gal sunkiau būtų atsakyti, kas jo
H. Toulouse-Lautrec (prancūzas, 1804-1901) Moterys pąre
raštuose sudaro populiarumo pa
grindą. Anksčiau jis mėgdavo (bū
ti poetas ir filosofas, ibet dabar
jo kūriniai jau būna sausesni, kaus “'Užkandyje”, dėl to ir spė drąsą. Jo pasiimtosios temos yra
daugiau nusunkti. Greičiausiai, tina, kad leidykla bus nukalusi pakankamai banalios, perdaug
skaitytojai, o ypač skaitytojos įsi naują terminą), Tai septynetas kasdieniškos, vis tokios, kokių
mylėjo jo pirmųjų knygų tą po apsakymų su stiproku moraliniu lyra milijonai, viena kita gimna
etiškumą, rieškučiomis
žarsto atspalviu. Visų jų veikėjai yra zistiška, ir, sakau, A. Baroną reimąsias žvaigždes, palaidus vė lietuviai, bet tas jų lietuviškumas i (kia pagirti už tai, kad Jis išdrįso
jus ir kitokias grožybes. Jo ir kny labai sąlyginis. Išskyrus gal “Pa- leistis į tokias sunkiai išbrendagų veikėjai sugebėdavo bent lie vasarinius vėjus”, visur kitur ra- mas klampynes ir vis dėlto išbrišytojas gvildena amžinąsias, yi-jdo. Žiūrėkite, pačia gimnazistišžuviu pasėdėti ant debesų, nors
A. Baronas rašydavo ne pasakas. siems žmonėms bendras proble-1 klausia tema apie daktaro sūne
O kaipgi tu, žmogau, paskui be- mas — šeimos gyvenimą išar- lį ir (gimnazistę Lindą parašė jis
išsiskirsi su mylimaisiais, jeigu dančios viršiliškos, himelštosiš- net arti 50 puslapių apsakymą
jie ir nebebūtų tokie poetiški, kos natūros uošvės, žiauriomis (“Srauni upė”), ir manęs įtik ne
kaip iš pradžių! Rašytojas ir šioj priemonėmis savo dukterį tvar įtikino to kūrinio paskutiniai
knygoj leidžia vienam veikėjui, kančio tėvo, vėl — (gero sūnaus, puslapiai, jie atrodo nepagrįsti,
va, šitaip pagalvoti: “Meilė — kuris ne savo tėvo laidoti važiuo dirbtinai prilipdyti, kad būtų ga
lima išvesti atitinkamą moralą.
švelnūs tinklai, (bet ir jais supau- ja, bet atostogų. Pasaulyje, aiš
Suviliotų merginų, betėvių vaikų
ku,
netrūksta
ir
tokių
mergišių,
čiojamas žmogus”. Taip,
taip,
istorijų pasaulyje, tur būt, yra
“
Žmonoje
”
,
koks
vaizduojamas
greičiausiai, meilė šilko tinklais
milijonai, ypač šiais laikais, kai
(
“
Tėvas
”
),
ir
nusigyvenusių
tėvų
bus jau prieš ketvirtį amžiaus
pirštais niekas nebebado ir nesupančiojusi ir prie A. Barono ir tokių vaikinukų, kaip anas
(“SraunTbeverčia eiti skandintis, kaip atdaktaro
sūnelis
Rimas
knygų pririšusi skaitytojus.
upė”). Taigi visi tie apsakymų įsitiko Vienuolio “Paskenduolės”
Tiems savo mylimiesiems A. žmonės galėtų būti ir nelietuviai, Veronikai. A. Barono Linda yra
Baronas dabar, štai, padovanojo kaip ir (jų problemos yra visiems gerokai panaši į tas šių dienų
naują knygą — apsakymų rinki bendros. Aišku, mums maloniau, merginas, kurios net linkusios
nį “Šilko tinklai” (“Ateities” lei kad jie lietuviai.
didžiuotis, turėdamos betėvį vai
dykla, kuri pateikė tą knygą, ka
ką. Bet rašytojui ir tūpi ne tiek
žin kodėl vadina rinkinį ne no
Kai perskaitai visus knygos ap
Linda, kiek tasai daktaro sūnelis
velėmis ar apsakymais, bet pa sakymus, tai palaipsniui augusi
lepūnėlis.
Jis, tas sūnelis, amerisakojimais; toksai žarno pavadi galutinai sustiprėja mintis, vernimas buvo įrašytas ir J. Jan čianti įgirti A. Barono talentą ir koniško sportininko tipas, o to-

Viešnage Pirenejų pusiasaly

kie turi ir savo būdingą psicho
logiją ir laikyseną, ir reikėtų lauk
ti, kad ta trumpą sijonuką vilkė
jusi mergina buvo jam tik nuo
tykis, kuris netrukus užmiršta
mas. Be to, iper visą apsakymą
juk skaitytojui nuolat primena
ma, koks tas Rimas bcatviivanas,
kaip jis vengia atsakomybės. Dėl
'to paskutinieji apsakymo pusla
piai ir stebina, kai Rimas jau po
kažkiek metų pradeda kankintis
ir net sakyti apie save: “Aš ta
pau ligoniu”. Ir tie dolerių da
lijimai vaikams, tarytum kaltei
išpirkti, atrodo vaikiškai.
Ne
bent rašytojas tą apsakymą dar
būtų pratęsęs ir parodęs, kad Ri
mas visiškai pasikeitė, kad
jis
dvasiškai susirgo arba jam nusi
bodo patogus gyvenimas ir visa
aplinka ir jis pradėjo ilgėtis pra
eities.
Taip, dėl to neįtikimumo, tur
būt, kaltas A. Barono noras savo
apsakymuose išspausti moralus,
net ir per jėgą. Jeigu jis bent po
roje puslapių pabaigoje nebūtų
pradėjęs vesti Rimo į teisų, do
rą kelią, tai ką gi pasakytų skai
tytojas? Gal ir pasakytų, kad is
torija perdaug pikantiška. Tur
būt, ir jo “Tėve” Tomas, tas pa
skutinis padugnių sutvėrimas, tu
ri pajusti “dolerio pažeminančio
priėmimo” moralę. Greičiausiai,
ir tas Reginai Indrašienei meilitnęsis Steigeris (“Žmona”) rašy
tojo iniciatyva pradeda justi mo
ralinius skrupulus, nors (per visą
pasakojimą jis atrodo net negalįs
toks būti.
Pirmieji du knygos apsakymai
(“Geras sūnus” ir “Bausmė”)
(pagrįsti stipriais žmonių charak
teriais. Ritą iš vyro namų išve
ja uošvė, kuri žandarišku atkak
lumu tvarkė savo vyrą ir tokios
ipat misijos ėmėsi marčiai ūdyti.
Vida, tėvo žiauriai nubausta, pa
bėga iš namų ir iš keršto išteka
vien dėl to, kad tik turėtų kur
(gyventi ir nereikėtų grįžti. Vidos
charakteris tikrai šekspyriškas,
tik nedidelėje novelėje nebuvo
jam kur pilniau pasireikšti.
“Pavasariniuose vėjuose” ra
šytojas atiduoda duoklę aktuali
jai. Buvęs Sibiro kankinys Jurgis
Rutkus, atvažiavęs paviešėti į
Ameriką, gerą pamokslą pasako
savo pusbroliui daktarui Liepiiniui, kuris neskaito
lietdviSkų
knygų ir laikraščių, maždaug to
kį, su (kokias kartais susiduriame
savo laikraščių vedamuosiuose.

MOLINIS INDAS

Esu molinis indas
Kadaise nulipdytas,
Bet tik dabar degu aš.
Mane kančia nuvalo,
apskaldo skausmo kūjis
Ant kasdienos priekalo.

Gal tik dar vieno reiktų:
Kad man mirtis užpiltų
Skaidrios emalės miltų.
Kad būtų gražios šukės,

Jei kas po šimto amžių
Jas kapukalne rankios.

ANGLIS

Mirties slėny anglis nupuolus rusi.
Paėmęs į rankas ją, angelas ilgai dar pūs,
Nerūpestingai žaisdamas.
Uždės ant jos kelis sausus lapus:
Tačiau liepsnos nebeįpūs —
Jo rankose anglis jau bus numirusi.

nebuvo... Saulė atrodė lyg kokia nešviesi sidab

rinė lėkštė... Ji nei šildė, nei akino. Buvo pana-

Vasaros kelionių įspūdžiai ir vaizdai
.

...

. .
Barcelona. Katalonijos gotiko katedra su Sv. Eulalijos
relikvijom (iŠ IV amž.) ir Kristaus statula, iš Lepan
to mūšio parvežta Don Juano Austrijiečio (1571 m.).

A. TYRUOLIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Tai maldos ir apsimarinimo kelias už pasaulio
taiką, bet tik teisingą ir garbingą, ne prievartinę,
ne smurtu atneštą. Tai šventų pasižadėjimų ke
lias — eiti net be paguodos per tamsiąją sielos
naktį, kilti Karmelio laiptais į šventąsias padang
tes. Ar ne to meldei čia, piligrime, čia, kur taip
neseniai dangus su žeme buvo susisiekęs?
Pasaulį, be abejo, labiausiai domina Fatimos Marijos pranašystės, kurios visiškai tiksliai
išsipildė. Tai 1917 spalio 13 saulės fenomenas
(“šokanti saulė”), Liucijai išpranašautas iš anks
to prieš keletą mėnesių, ir antrojo pasaulinio
karo pradžia.
Nemažiau pasaulį, ypač dabar, domina Fatimos Marijos paslaptys, kurių dvi jau atskleistos,
o trečioji lieka paslapty iki Liucijos mirties arba
kol Bažnyčios bus nuspręsta paskelbti (ten grei
čiausia nusakytas žmonijos likimas busimųjų pa
saulio įvykių akivaizdoj). Iš pirmosios paslap
ties išaiškėjo pasmerkimą kenčiančių sielų liki
mas, kurio gal tik dalelę tebus galėjęs poetinės
vaizduotės ir intuicijos pagalba atskleisti Dantė
savo “Dieviškosios komedijos” Pragare. Antroji

susijusi su viso pasaulio paaukojimu Marijai, kas
jau padaryta popiežiaus Pijaus XII 1942. Antro
joj paslapty minimas Rusijos atsivertimas, atro
do, turi ryšio ir su 1917 metų spalio (Bolševiki
ne) revoliucija, ir su eventualiu ortodoksinės Ru
sijos atsivertimu į katalikybę, kaip pramatyta So
lovjovo. Paskutinis ir svarbiausias apsireiškimas
susijęs su Marijos kaip Rožinio Karalienės pager
bimu. Rožinio malda ir apsimarinimas buvo jos
įsakytos priemonės kovoj už pasaulio taiką. Tokia
taika buvo iškovota Lepanto pergalėj prieš tur
kus 1571 spalio mėnesį.

Paskutinysis Fatimos apsireiškimas labiau
siai sukrečia ne tik tikinčiuosius, bet ir netikin
čiuosius, ir tuos gal net dar labiau. Tai tas sau
lės stebuklas, kurio liudininkais buvę apie šim
tas tūkstančių žmonių. Jeigu Kristus stebuklo
iš dangaus reikalaujantiems pariziejams jo neda
vė, tai mūsų amžiui jis buvo duotas, atrodo,
esant dar didesniam reikalui, negu anais bibliniais laikais.
Lisabonos dienraščio “O Seculo” redaktorius
Avelino d’Almeida dieną prieš paskutinįjį apsi
reiškimą buvo parašęs straipsnį, kuriame ironiš

AKMUO

Šiltu moliu Kvepia namai.
Kažkas man liepia uždegti žiburį,
Nors aš nebegaliu pajudėti.
Tik uždarytu vyzdžiu
Matau senąjį duonkubilį,
Jame įmaišyta ir išminkyta,
Pučiasi, kyla
Ir pro baltą drobulę
Puškėdama teka įrūgus tešla
Tiesiai į mano sustingusią burną.

Nemigos naktį stebėti einu,
Kaip senųjų ganyklų akmuo
Įsmigęs molyje tūno.
Kiek daiktų nebėra!
O jis — savo vietoj:
Numetęs traktoriaus vikšrą,
Išlaužęs naujus kombaino dantis,
Kvepėdamas titnagu,
Kėlia į naktį
Savo rasotą snukį.

Apie A. Barono knygas man
jau yra tekę ir anksčiau šen ten
pleptelėti ir takiomis progomis
net vieną kitą neentuziastišką
žodį
pasakyti. Pripažindamas
jam pasakotojo talentą, kuris pa
deda ir iš banalios istorijos pa
daryti įdomų apsakymą, labiau
siai jam ir šįkart vis dėlto nega
liu atleisti nerūpestingumo. Žiū
rėkite, štai Rlita apsakyme “Ge
ras sūnus”, be kita ko, sako sa
vo vyrui:... “būtum vedęs italę
ar japonę, tai kasdieną maitintų

kai atsiliepė apie tuos apsireiškimus, juos pava
dindamas prietarais ir apgaule. Bet po poros die
nų jau davė aprašymą, kuriame sakosi matęs
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DUONA

Jis puolasi domėtis svetur išėju
siomis lietuviškomis knygomis,
kaip ir daugumas iš Lietuvos da
bar atvažiuojančių inteligentų. Ir
apie politiką jis pagalvoja ir pa
kalba taip, kaip mūsų laikraščiai
rašo. Visa tai, tur būt, gera ir
gražu, tik, rodos, per mažai vis
kas rašytojiškaii suvirinta ir su
šildyta.

“įvykį nepaprastą ir nepatikimą tam, kurs ten

k
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makaronais ar ryžiais”. “Šešėly
je” tėvas savo sūnui sako: “Mėgs
ti bulvinius blynus, o kai kokia
italė ims maitinti makaronais,
tada pamatysi”. Net dviejuose
apsakymuose vis tie patys maka
ronai! Kas kita, žinoma, būtų, jei
rašytojas būtų rašęs makaronų
ar apskritai valgių istorijas, kaip
savo metu Ereniburgas pypkių.
Man taip pat rodos, kad rimto
rašytojo darbą teršte užteršia
tokie sakiniai, kaip štai.... “atro
dė neblogai, tačiau jo drabužiai
atrodė lyg jam per maži, atrodė,
kad jis jais vilkėjo įprieš keletą
metų”, arba: “Tėvai nieko kol
kas nežinojo, žinoma, nebuvo 'ko
ir žinoti, bet jei būtų žinoję, ne
būtų buvę per daug patenkinti”,
arba: “Ko ji nevažiuoja, aš gal
vojau, matyt, jai malonu čia su
manimi plepėti, ir ta mintis ma
ne jaudino, bet aš nemokėjau tos

šu lyg į užtemimą. Bet pasigirdo balsas: “Stebuk
las! Stebuklas!” Nustebusi minia kelia akis į ažū
rinį dangų, saulė dreba, ima daryti staigius ju
desius, niekad lig tol nematytus, ir, nepaisant vi
sų gamtos dėsnių, saulė “ima šokti”.. Dabar be
lieka mokslininkams iš savo katedrų išaiškinti
tą fantastišką saulės šokį, kuris paveikė net lais
vamanius ir kitus, neturinčius jokių religinių įsi
tikinimų”. To įvykio metu buvęs ir vienas ste
buklingas išgijimas.
Kaip ir Liurde, Fatimoj dabar įrengta ligo
ninių, o medicinos tyrimų biuras per metus už
registruojąs po keletą tūkstančių ligonių. Per pir

progos išnaudoti ir aš žinau, kad
ji nusivylė, kai aš pasakiau”...
Nemanau, kad pavyzdingą ap
dorojimą rodytų ir tokios cha
rakteristikos, kaip “vidutinio gro
žio šatenė” ar “(klasikinio veido
moteris”. Salia takių ir panašių
teršalų ar nieko nesakančių ba
nalybių kažkaip sumažėja pras
mė ir tų baroniškų poetiškai fi
losofiškų išsireiškimų, kokiais ra
šytojas pagarsėjo su pačiais pir
maisiais kūriniais ir kokių gali
ma užtikti ir šioje knygoje (ipvz.,
(“balandžio lietūs praveria gė
les, veržiasi į žemę ir apsemia
mirusių kaulus”, “buvome paukš
čiai pakirptais sparnais, praradę
linksmumą, nustoję giedoti”, “ta
da dar nenujaučiau, kad ašaros
gali ilgiau laikytis Sr žėrėti negu
žvaigždės, kurių amžių skaičiuo
jam milijonais metų”).

mąsias tris dekadas užregistruota apie 1000 išgi
jimų, nąrs stebuklingų išgijimų ir nesą per
daug. Svarbiau dvasinė sveikata ir dangaus pa
guoda.
Kai dabar pasaulis bando savo žemiškom
priemonėm užsitikrinti taiką, Fątima kantriai lau
kia trečiosios paslapties atidengimo dienos.
Epilogas Mergelės kalne

Kely tarp Barcelonos ir Berno, atsisveiki
nant su Pirenėjų pusiasaliu, išsikristalizavo jau
prieš daugelį metų projektuotas planas — pasi
kelti j aukščiausią Europos kalną. Ypač kai jau
buvo “nugalėti” Šventojoj Žemėj Karmelis ir Ta
boras, o Europoj — Saentis ir Zugspjtze. Ko nevi
lioja kalnai, kur gali pajusti Dievo dvasios alsa
vimą ir atsimainymo paslaptį?

Čia lengvą Ikaro sparną
Riša kažkas tau — aukštyn
Kilti į amžiną darną.
Čia atsimąinymo švento
Paslaptį lieja šjrdin
Saulė tau iš firmamento.
Tiek buvau parašęs, pirmą kartą įkopęs į
Saentis kalną Šveicarijoj vieną vasarą dar prieš
praeitą karą. O dabar — dar geras šuolis aukš
čiau, bemaž trigubas.
Į greitąjį traukinį, einantį į Ženevą, įsėdo
jaunas japonas, kaip vėliau susipažinus paaiškė
jo, pedagogas ir studentas iš Osakos. Jo tikslas
buvo pamatyti Vakarų Europos pasaulį, ir jis jatt
bemaž prieš mėnesį buvo iš Japonijos atskridęs
pirmiausia į Paryžių. Buvo jau buvęs Ispanijoj,
o dabar dar per Šveicariją turėjo nusileisti į Itali,(Nukelta į 4 pusi.)
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Prigimtoji teise ir scholasticizmas
DR. GR. VALANČIUS

Šveicarija. Mergelės (Jungfrau) kalnas, į kurio papėdę (Jungfraujoch) kalnų geležinkelis veda per Egerio
ir Vienuolio (Moench) kalnus.

VIEŠNAGE PIRENEJŲ Z
PUSIASALY
(Atkelta iš 3 pusi.)
ją. Šveicarijoj jo tikslas buvo pasikelti j Mergelės
(Jungfrau) kalną.
— Mūsų {Janai sutampa, — pasakiau jam
ir; pasidavę rankas, ryžomės vykdyti šį žygį, iš
tikrųjų ne taip jau lengvą, kaip kai kam gali
atrodyti iš šalies, nors pačiam kopti ir nereikia.
Mus skyrė apie keturių dešimtų metų am
žiaus tarpas. Bet ką gi — tokiu atveju iš tikrųjų
miela pasiremti jaunyste. O Nioma Ikoma buvo
tikrai sumanus ir paslaugus vaikinas.
Bet dar iš vakaro nebuvo visai aišku, kaip
savo planą įvykdysim, nes buvo smarkiai liję ir
dar gerokai apsiniaukę. Pernakvojom pasakiškai
ramiam kalnų viešbutyje, ir rytą mus pasitiko
malonus, saulėtas sekmadienio rytas. Sveika, sau
le, norėjos dainuoti, mes tuoj artėsim į tavel
Jau prieš dešimtą buvom Interlakęno ryti
ną stoty, nuo kurios ir paima dantuotasis kal
nų traukinys. Dar tebesame žalioj slėnio lygu
moj, kuri vis dėlto jau yra pakilusi nuo jūros
lygio daugiau kaip pusę kilometro. Bet kol pa
sieksim kalnų viršūnę, turėsim sukarti visus 22
kilometrus!
Pasistūmėję keletą kilometrų ligi Wilderswilio, tepakylame vos 17 metrų. Bet jau ties Wangenu esame kilometro su ketvirčiu aukštyje. Su
stojame kalnų miestelio stotyje. Čia, lyg kitame
pasaulyje, randi tai, kas paliko žemai — tuos
raudonų čerpių stogais namukus, su skaisčiai
raudonom, mėlynom ir kitokiom gėlėm langais,
tuos. ramius kalnų gyventojus, dar ramiau besi
ganančias bandas su nuolat skambančiais varpe
liais.
Atkakliai įsikabindamas, dantuotasis trauki
nys vėl ritasi aukštyn, žemai atskleisdamas nau
jus ir naujus vaizdus, o aukštai — amžinu snie
gu padengtus plotus. Ties Mažąja Scheidegge jau
esame pakilę daugiau kaip du kilometrus. Tai
jau bemaž kaip Saentis, kur išgyventa atsimai
nymo paslaptis. Trumpai stabtelėję šiame kalnų
miestelyje, varomės jau į Eigerio glečerio “jūrą”,
kuri “banguoja” daugiau kaip dviejų su puse
kilometrų aukštyje. Čia išleidžia pažiūrėti pro
sienose įtaisytas angas tos glečerio jūros, kuri am
žinu sniegu dengia ištisas apylinkes. Nykiai ūkau
ja vėjas, kelia šiurpą amžinos dykumos jausmas.
O aukštai ramusis Eigeris, nuolankusis vienuolis,
šaunioji Mergelė. Tų neeilinių vaizdų ir sek
madienio rimties pagautas, sumetu kelis, kad ir
nešlifuotus kaip tos uolos, posmus pagal šv. Pran
ciškaus ekstatinį saulės himną:
Būki pagarbintas, Viešpatie, kalnų
viršūnėm,
Kur siekia Tavęs pasiilgę, lyg mūsų
rankos.
Baltos ir tyros jos skendi saulės žydrynėj,
Drumstąją žemę palikę toli ir žemai.

Būki pagarbintas, Viešpatie, saule
skaidriąja,
Kur meta ntums spindulį amžino Grožio,
Siųstą Ha erdvėmis iš Tavo tolimų rūmų,
Kad neapaktumėm žemės keliuos ir ūkuos.
Būki pagarbintas, Viešpatie, šitų
aukštybių tyla,
Kuri meldžias suklupus šventadienio
rimčiai,
Kad mes pajustumėm šventąjį Tavo
artumą,
Pagarbą ir nuolankumą vien Tau,
Amžinasis.

— Gerai, kad kasdien atžymite svarbesnius
įvykius — pastebi mano bendrakeleivis, pamatęs
sumetantį šias eilutes į užrašų knygutę.
Dabar prasideda pats rimčiausias kelias į
Mergelę. DantraHai, girgždėdami sunkiai ir lyg
su atkakliu užsispyrimu, traukia mus ištisus de
vynis kilometras per kalnų oloj išgraužtą tunelį,
kurio statytojui kelio vidury pastatytas bronzi
nis biustas. Po trijų ketvirčių valandos jau esa
me aukšHausioje Europos geležinkelių stotyje,
pusketvirto kilometro aukštyje.
Išlendame iš tunelio, ir didelė kalnų saulė
pasitinka mus plačiu šypsniu: Mergelė jau jūsųl

medis, tai beveik visą žmogiško
sios būties problemą išsemiantis dalykas. Ši tema galėtų nu
vesti mus į perdaug plačius van
denis. Apsiribokime vienu as
pektu, gal kai kam ir ne per
daug reikšmingu. Atsiprašau tų,
kuriems suskaudės užmintas už
kulnis. Pakęsk šį mažą Skaus
mą vardan meilės tiesai, broli
krikščioni. 1952 metais popie
žius Pijus XII išleido reikšmin
gą patvarkymą (constitutio pontificalis), žinomą “Exul Familia” vardu. Ji pagrįsta tomisti
ne prigimtąja teise, kuri liepia
taip pat leisti ir nekliudyti žmo
gui melstis savo gimtąja kalba,
jąja kalbėtis ir komunikuoti su
Dievu, visų tautų kalbas supran
tančiu. Pati mintis, idėja labai
paprasta, nekomplikuota ir leng
vai suprantama. Reikia tačiau
stebėtis, kad dažnas ir dažnai
analfabetiškai suklumpa šią
idėją-mintį praktiškai įgyven
dinant, nesupranta ar nesisten
gia suprasti jos teisinių impli
kacijų.

Nėra jokios abejonės, kad šv. taus mokslą geriau išmano, bet prigimtinę teisė davė gyventi, ir
Tomas Akvinietis turi nepaly- tas, kuris turi Jam daugiau mei žmogus negali jos atimti. Visa
gint daugiau nuopelnų teologi lės ir tikėjimo. Pagaliau juk, nūdienė didžioji žmogaus ir tau
jai ir krikščioniškajai filosofijai, ponai teologai, Kristus atėjo ne tų kova su ateistiniu pavergėju,
negu bet kuris kitas teologas, kokį naują mokslą, o naują Dievo nebijančiu ir Jį iššau
gyvas ar bet kada gyvenęs. Iš evangeliją — naujieną paskelbti kiančiai niekinančiu antikristidaugelio gausių jo nuopelnų rei nupuolusiam vargdieniui žmo niu bolševizmu yra žūtbūtinė
kia ypatingai išskirti du: 1) gui. Jis nerašė filosofinių — kova dėl prigimtosios teisės,
Teologija padaroma sistematine teologinių veikalų ir nėjo dėsty šios netekęs, netenki visa ko.
mokslo disciplina, ji pastatoma ti savo mokslo iš universitetų Netenki žemės ir laisvės, praran
šalia kitų, griežta prasme, moks katedrų, o guodė ir gydė varg- di tėvynę ir dažnai gyvybę, ap
lų; 2) Akvinietis pirmas suku šus-ligonius, darė stebuklus, nuogina tave kaip rūpintojėlį
ria krikščioniškąją žmogaus pri kryžiaus kančios mirtimi mirė prie lietuviško vieškelio, ir, tik
gimtosios teisės koncepciją. Pas už žmonių nuodėmes ir prisikė Dievuje viltį sudėjęs, begali
tarasis nuopelnas, prie kurio lė, suteikdamas žmogui išgany guostis: nėra pasauly jėgos, ku
stabtelsim ilgėliau, mano išma mo viltį. Nereikalingas nė tas ri pavergtų mano sielą. Aiman,
nymu yra dideliai reikšmingas perdėtas skrupulas ir baimė, die žmogaus prigimtoji teisė yra di
visai Vakarų civilizacijai, nes ji važ, kad nesuklysčiau tikėjimo džiulis plačiašakis, plačialapis
pati ant jo stovi, ar bent turėtų tiesas sau aiškindamasis ar ki
bazuotis šia žmogaus individua tiems aiškindamas. Suklysk ir
linių teisių samprata apskritai. nebijok, žmogiškas protas nėra
Kai dėl teologijos mokslinio sis- neklaidingas. Ne tavo žinojimas,
tematiškumo (kun. dr. Rimšelis o tavo tikėjimas tave išganys.
vadina tai scholasticizmu, plg. Vienaip šv. Trejybės dogmą su
Liet. Enc. 31 t. 302 p.) galima prato tėvų generacija, kitaip ją
turėti, bent pasauliečiui, vienokį suprantame mes, dar kitaip su
Besklaidant E. Mieželaičio
ar kitokį skonį. Aš bent tuo pras mūsų vaikų ir vaikaičių
scholasticizmu ar teologijos karta. Ne Dievas kaip Būtis per
PR. VISVYDAS
moksliškumu nė kiek nesižaviu. se keičiasi, bet mes keičiamės.
Keičiasi
mūsoji
Dievo-Būties
Kai kas jį net iki kraštutinumo
iškelia ir tuo be reikalo didžiuo percepcija, žinojimas, bet nesi
Los Angeles miesto biblioteko tik savosios ideologijos labai gra
jasi, sakydami, kad tik teologi keičia ir neturi keistis mūsų ti je suradau Eduardo 'Mieželaičio žų, prakilnų paveikslą. Beskai
ja ir matematika tėra tikri kėjimas. Jeigu su Tikėjimo — (knygą “Naktiniai drugiai”. ('De tant knygą, susidaro įspūdis, kad
mokslai ar griežta prasme Vilties — Meilės mirtimi širdy ja, vilniečiai savo miesto biblio jis tiesiog nenori pripažinti ki
mokslinės disciplinos. Esą, tik leistume iš jos iškeliauti ir Die tekoje neras ir taip laisvai ne tiems teisės rašyti ne humanisti
šios dvi tesančios pagrįstos pa vui, tai jau būtų pavojingiau pasiims nei Brazdžionio, nei Na- nėmis temomis. Štai 245 psl. pa
tgio, nei kitų knygų iš šiapus). brėžia: “Poetas ir jo kūryba rei
stoviais ir nekintamais princi sias dalykas.
pais, pirmoji — tikėjimo tieTomistinė prigimtoji teisė ir Už eilėraščių rinkinį “Žmogus” kalinga ir turi prasmę tol, kol
som-dogmom ir antroji — pa jos samprata yra ypač įdomus E. Mieželaičiui buvo paskirta poetas savo kūryboje kovoja dėl
stoviom formulėm bei aksio ir intriguojantis dalykas. Esmė 1962-jų .metų Lenino premijaJŠis žmogaus”. Oho!
mom. Tuo tarpu visos ar beveik je ji yra,, pati žmogiškoji būtis, įvertinimas jį taip paveikė, kad
Įsidėmėkime “kovoja dėk žmo
visos kitos mokslo disciplinos žmogaus dieviškumas, tai, ką jis nuo to laiko žmogiškomis te gaus”. Kaip besvertuim šį - kate
turi bazuotis neišvengiamom hi vadiname dieviškuoju panašu momis yra parašęs net šešias gorišką teigimą, jis yra vienaša
potezėm ar prielaidom ir dėl to mu.,ir paveikslu žmoguje. Pri knygas. Paskutinė - “Iliuzijos liškai slegiantis. Argi R? M. Rij
nuolat vystosi ir keičiasi. Ein gimtoji teisė yra pats didžiau bokštas”.
ikės eilėraštis “Die Panther”, ku
“(Naktiniuose drugiuose” Edu riame nekovojamą dėl žmogaus,
šteinas andai įrodė, kad ir mate sias žmogaus turtas, dėl kurio
matika, ne tik fizika, turi pa jis gyVena ir nepaliaujamai ko ardas ypač akcentuoja komu neturi prasmės? Argi E, Verhaeklusti reliatyvizmo dėsniui. At voja. Motinos įsčių fetus šau nistinį rūpestį žmogumi, gerbū reno “Die Kuh”, kur aprašomos
seit, nė jos aksiomos ir dėsniai kia: nežudyk manęs abortu, ne viu, ateitimi ir pan. Žinoma, skerdyklon
vedamos ""karvės
nėra amžini, pastovūs, o keičiasi atimk mano prigimtosios teisės tai gražu ir pagirtina, nes rūpes (aišku, ne žmogaus) paskutinės
__vystosi laike ir erdvėje bei gimti ir gyventi. Iš savo žemės tis žmogumi priklauso gėriui.
gyvenimo akimirkos, irgi neturi
žmogiškojoje percepcijoje. Ta Sibiro tremtin vežamas lietuvis,
prasmės?
Ąrgi pluoštas Radaus
Neramina vienas dalykas —
pačia prasme ir teologija keičia jėga brutaliai išvaromas iš savo laureatas Mieželaitis, iš savo pa ko eilėraščių, sklidinų tyro žodi
si, atseit neturi imuniteto ir ne- tėvų ir senelių paveldėtos žemės kilios pozicijos 'bežiūrėdamas į nio žaismo ir jautrių melodijų,
pralenda “nekaltu neliečiamu ir gimtinės, o taipgi prievarta gyvenimą, lyg Narcizas, temato
(Nukelta į 5 pusi.)
mu” pro tą patį reliatyvistinį verčiamas tėvynę apleisti ir sve
dėsnį. “Todėl, pagal tomizmą, tur iškeliauti, šaukiasi Dievo ir ĮfiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuimumnĮI
galima kalbėti apie dogmų vys žmonių pagalbos apsaugoti jo
tymąsi (sic!) ta prasme, kad, prigimtąją teisę gyventi jam tei
IuUKBODZIAI IB BRAVGKNYBKH
S
kas pirma apreiškime atrodė ne sėtai priklausomoje žemėje ir
Pardavimą* Ir taisymas
S
aišku, paskui tampa žmogaus pastogėje, šaukiasi tautos, ge _
2640 W. 69th 8L,
TeL REpublic 7-1941 f
pažinimui prieinama ir aišku” nocidu žudomos, Dievas mums Ūlillllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiii,iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH, iiiiiiHHiiHiig
(1. c.. 302 p.). Kun. dr. R. teigi
mas skamba eretiškai, bet nėra
jokia erezija tam, kas yra su
♦
sipažinęs su tomistine ontologi
J
ja — būties samprata, pagal ku
rią žmogus ir visata nėra sta
tiškai sustingusi substancija, o
yra nuolatiniame ir dinamiška
me tapsme —- procese — judė
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI I
jime, keičiasi ir vystosi. Visai
be reikalo jaudinamasi dėl vadi
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU.
namojo evangelijų numitinimo
ar tikėjimo tiesų perprasminiSocialinis apdraudimas yra per mažas
mo, tai neišvengiamas dalykas,
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
kai esame aname tapsme ir kei
mi
Chicago Taupymo bendrovės pridėjus
čiamės neišvengiamai. Skaity
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias
dami Naująjį Testamentą, pati
riame neišvengiamą įspūdį, kad
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
pats Jėzus Kristus per daug gal
prastų knygučių, ir iki 7.5 % ant certivos nekvaršino dėl to, ar Jo mo
fikatų.
kiniai — apaštalai supranta ir
kaip supranta tą naująjį moks
lą. Jis net Petrą, gal mažiausiai
“supratlyvą”, bet pilniausią
meilės Jam, o ne kurį kitą išmaningesnį “teologą” iš apaštalų
pasirinko savuoju primuš inter
pares. Kai jam reikėjo smegenų,
o ne tik tikėjimo ir petrinėš
meilės, jis pasišaukė toms “iš
maningo teologo” pareigoms
Taršo kailiadirbį šv. Povilą
apaštalą, dideliai išprususį ir se
nuose Mozės įstatymuose, kurių
savings and loan assoclatlon
Kristus sakėsi atėjęs nepanai
6245 South vvestern avenue 476 7575
kinti, o įvykdyti. Man visai aiš
ku, kad pirmesnis Dievo kara
lystėje bus ne tas, kurią Kris

Antikomentarai

humanistiką

Vienuolis (Moench) su Mergelės jungu (Jungfraujoch)
ir Sfinkso observatorija (viršuje, dešinėj).

Baltas, tyras sniegas girgžda po kojom lyg sausio
mėnesį, o dabar pats’vidurvasaris pakalnėje! Snie
go marios ir saulės spindėjimas, oro tyrumas ir
ramybė tuoj primena Taboro kalno paslaptį. Dar
kopiame keletą dešimčių metrų mediniais, siū
buojančiais laiptais aukštyn. O nuo ten —į Le
do rūmus, iškaltus glečeryje. Vanduo nuo sienų
nelaša, nes temperatūra pastovi —- Ot Visa eilė
ledinių sienų, lubų ir grindų kambarių, net ir
“restoranas” ir didelė “svečių salė” ten besą. Be
je, tuose rūmuose negali ilgai viešėti, nes šaltis
smelkiasi užantin ir verčia judėti, judėti.
Nusileidę žemyn, keltuvu vėl pakylame į
Sfinkso terasas. Iš čia karališkas žvilgsnis į aplin
kinių kalnų keteras, į Alečo glečerį, kurs pie
tuose nusitęsiąs net ištisus 22 kilometrus. Ir paaiš
kėja, kad saulė mus prigavo, kad mes mindėm tik
mergelės jungą, o pati Mergelė puskilometriu
aukščiau besišypsanti iš mūsų pastangų, o ją
pačią tik retas jos išrinktasis tepasiekiąs... Bet vis
tiek ir čia jos žemė, o mes tik neverti jos riteriai...
Ir čia, prie jos kojų, mes jaučiamės gerai.
Koks lengvumas, kokia rimtis tuose susnūdu
siuose uolynuose, koks oro skaidrumas, baltojo
sniego tyrumas! Koks lengvas žingsnis, lyg kas
kilsteltų tave į tas ažūrines erdves, arčiau į amži
nai besišypsančios saulės sostą. Ji čia tiesiog svai
ginanti, tuo savo šypsniu ekstatiškai nugirdanti.
Kreipiu žvilgsnį į šiaurę, atgal nuo saulės.
Ten tolumoj žemė, dėl kurios Maironis skundės
nuo Rigi Kulmo, kad negali užmatyti. Žvelgiu į
ją iš aukštai, kaip žvelgė Novalis į savo mirusios
sužadėtinės kapą. Bet ji gyva, ji su mumis, ji mū
sų kūne ir kraujuje. Ji gyva, nors ją daug kas
braukia iš žemėlapio ir gal kada nors ir jos var
do nenorės minėti, kaip jau sykį buvo... Ji gyva
kiekviename iš mūsų, kurs nepardavė jos už auk
so trupinį, už gardaus valgio šaukštą... Kokią
šviesią, brangią regiu ją nuo šio kalno. Tokią
matė Aistis nuo Monblano:
Man iš tolo matos, o kaip tu graži iš tolo —
Nei tokios neteko dar matyt!..
Ir aš lieku vienas... o tavęs nė aido..
O tave gal skriaudžia, skriaudžia ten visi?!
Ten nėra tokių aukštų, iškilnių kalnų,
bet ten yra pasaulyje gražiausių klonių ir upių,
kurių dugne atsispindi dangaus mėlynė. Ten nė
ra šaunių karalių panteonų, bet yra didinga
tautos praeitis, gyva kiekvieno doro tautiečio šir
dyje, šiapus ir anapus ribos. Ten nėra karališ
kojo Velasąuezo, bet yra nemarusis Čiurlionis, ku
rio vieta karališkųjų menininkų gretose. Ten nė
ra tokių garsių stebuklaviečių, kurias lankytų
milijonai piligrimų, bet ten yra Aušros vartai,
pro kuriuos eidamas kiekvienas doras žmogus ke
purę nusiima...
Kai nusileidžiame žemyn, slėnis irgi pritvi
nęs saulės spindulių, lyg nuo baltų alebastri
nių viršūnių. Bet žingsnis daros sunkesnis,
dingsta sparnų lengvumas, kai pasitinka tikrovė
rūškanu ir rimtu veidu.
Atsisveikinu su mieluoju Nioma, kurio ke
lias veda į saulėtuosius pietus, į Italiją, o ma
nasai į šiaurę, į vokiškas žemes, — kur keliom sa
vaitėm teks sėsti už mokslinio darbo stalo.

(Pabaiga)

A. T VE RAS

Filomena sako...

Šį melą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubilė jų ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO HZZ

Šeštadienis, 1974 m. liepos mėn. 13 d.
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lekinas, beždžionveidis, amoralus
vijurkas, deimantiniais lopais...”

(Atkelta iš 4 pusi.)

neturi prasmės? Ne, mielasai
Eduarde, čia jau nušnekėjai. Po
eto kūryba įgali būti skiriama ir
kitiems dalykams. Ne vien kavai
dėl žmogaus.
E. Mieželaičio knygoje
yra
daug prieštaravimų,
bet jam,
kaip poetui, dėl to priekaištauti
nedera. Juk ir poetiškas filosofas
Pr. Nietzsohe prieštaravimais ir
svaiginančiais paradoksais bandė
griauti, jo nuomone, pasenusių
moralinių vertybių pastatu. Vis
dėflto Nietzsehes tikslas buvo ki
toks — puldamas surambėjusias
tradicijas ir anuo metu išgaišu
sias vertybes, jis ruošė tereną vais
kesnėms, gaivesnėms mimti.ms.Jis
norėjo sutvirtinti žmogų, 'pakelti
į aukštesnę dvasinę pakopą.
Ir Nietzsehes prielaidomis ga
lima rimtai suabejoti. Ką į ant
žmogiškas aukštumas pakylėtas
žmogus darys? Skaičiuos žvaigž
des? Glamonės erdvę? Niekins
žemę? Kaip ilgai?
Suprantama, Mieželaičiui ant
žmogiška Nietzsehes
laikyse
na yra svetima. Jis stoja ne prieš
tradiciją, ne prieš moralines ver
tybes, bet prieš visa tai, kas sa
vo dvasine sąranga nesiderina su
normomis, kurias sovietai šian
dien laiko šventomis. Mieželai
tis stoja už sovietinį žmogų, pa
klusnų Lenino idėjoms, partijos
įsakams ir sovietų armijos žy
giams.
Parašęs
“Žmogų”, jis taip
samprotauja: “Parašiau eiliuotą
knygą apie žmogų. Bet ar tai
ne pati pradžia? Aš tiik, galima
sakyti, paliečiau mintį ir pačią
temą. Labai didelę temą. Tai
tik pirmas žingsnis. Pirmas ne
drąsus bandymas gana sudėtin
gomis sąlygomis — parašyti kaž, ką sudėtingesnio, padiskutoti, pa
siginčyti dėl žmogaus, su įvairio
mis • apie jį nuomonėmis, pamė
ginti žmogaus problemą spręsti
ne buitinėje, o humanistinėje —
filpsofinėje plotmėje.”
Taigi 'kviečia kitus į filosofines
1
diskusijas, ginčus ir pan. Bet ką
reiškia tas paslaptingas “sudėti
nomis sąlygomis”, poetas nepa
aiškina. Ar nenorėjo jis čia pa
sakyti “sovietinės cenzūros sąly
gomis”? Galima tik spėlioti. Juk
tarybų erdvėje įmanoma tik vie
na žmogaus samprata, viena fijP
losofija, viena nuomonė. Kur tik
nepažvelgsi — linguoja raudoni
aguonų žiedai. Tas vienodumas
yra pribloškiantis, bet labai pa
togus partiniams
ideologams,
stumiantiems socializmą į “pa
žanga”. Nereikia rinktis. Rei
kia tik gerbti ir mylėti tai,
kas vienodai gražu. Šia linkme ir
srūva E. Mieželaičio mintys, kad
ir filosofiškai susuktos, skambios,
pakilios.
Išvadose jos ramiaušiai susilieja su aguonų pievos iš
mintimi.

Imkime E. Mieželaičio pataikaviųgą “darbui”, ironiškai besiįgiminiuojantį su junkerių fana
tiška meile “arbeitui” ir draus
mei. Antai, užbaigdamas epizodą
apie įkalbą, jis rašo: “Mūsų kal
ba yra dirbančio žmogaus kalba.
Ji turi būti pritaikyta darbui”.Tai
tau ir šimtinė. O kaip tada su
vaikais, kurie nieko nedirba, tik
žaidžia ir mokosi? Jiems gi dar
bo kalba netiktų, nes jie norėtų
kalbėti apie žaidimus. O kaip su
poetais, kurie, asketiškai gyven
dami, prileiSkim, šalinasi fizinio
darbo. Apskritai, kas yra dirbęs
ilgą laiką fabrikuose, žino, kad
laibai retas darbininkų tikrai
mėgsta darbą. Dirba iš reikalo.
Dėl duonos. Nekantriai laukia
darbadienio pabaigos. Daug kam
darbas yra kančia. Todėl katego
riškas kalbėjimas apie darbo kil
numą kartais veda prie absurdo,
iš tiesų — prie sovietinės pozos.
Tarybų valdžia pageidauja)kad
rašytojai kiekviena proga išryš
kintų liaudies linksmą 'gyvenimą.
Šia prasime ir Mieželaitis yra so-

Pasuku galvą ir arlekino žo
džiai dingsta drėgnam vėjuje iš
Didžiojo Kanalo, kuris veda
į San Marco aikštę, didingą sce
ną.
Ar klyst šalin į Milaną,
kad pamatyčiau Teatro Piooolo,
geriausius “Komedijos” atkū
rėjus? Bet Piccolo lankosi
Muenchenel Gondolieriau, gon
dolą į Muenchenąl
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Veneclja — San Marco aikštė

kietijos ir iš kitų kraštų pUlotybšs

popieriai, Įvairių

Teatriniai laiškai iš Europos (4)

Arlekino Venecijoje beieškant
ALGIRDAS LANDSBERGIS
Gegužės mėn.
San Marco aikštė, Venecijos
Širdis, atsiveria kaip (didžiulė sce
na. Joje turistai 'dabar vaidina
nerūpestingus nuotykių smagu
rius, o venecijiečiai — kelnerius,
virėjus, pardavėjus, muzikantus
ir gonidolierius. Tereikia trupu
čio vaizduotės, primerkti akis, ir,
kaip prieš keletą šimtų metų,
aikštės pakraštyje iškils platfor
ma, pasirodys ilganosės pus'kaukės ir kaukės, baltaveidis pajacas
balta skrybėle, plačia balta pa
laidine ir plačiomis kelnėmis ir
arlekinas, apsitempęs apdarą su
deimanto pavidalo lopais. Drau
ge ir kiti Commeidia deU’Arte
(Profesinės komedijos) dalyviai:
Fulciinelila, Capitano, Dottore
ir Arlekiną su Kolombiną,. etc.
Jie ir aktoriai ir. autoriai, vieto
je
improvizuojantys dialogą.
Pulcinella neša apglėbęs
savo
Doną
Korneliją,
smuklinin
kas jam pakiša stiklą vyno, tą

. ..
.. .. -• • ..... -4.
Paul Cezanne (prancūzas, 1839-1906

vietinio optimizmo žadintojas,
stojantis už entuziazmą, pa
žangą, ateitį. Jis rašo šviesiomis
varsomis: '‘Tik į kosmosą _išėjęs
menas galės į naują aukštumą
pakelti ir žmogų.”
Norisi pa
klausti: Į kokį kosmosą? Argi įmes
šiuo momentu nesame-kosmose?
Juk žemė yra visatos dalelė. Ar
gi mes nežinome, ką turime da
ryti?' Argi tik galiūnai turi mus
vedžioti už nosies ir liepti dary
ti tai, ko įmes nenorime? Argi
pesimizmas yra nuodėmė? O gal

akimirką, ant kojūkų pasistiepęs,
arlekinas 'pavagia iš Kornelijos
bučkį....
Kur ( dabar atrasti
arleki
ną? Garsiajame La Fenice teat
re, ssuijusiaime su vėlyvuoju Commedia deU’Arte tarpsniui Bet pasi
rodo, kad gegužės mėlnesį teatro
sezonas jau užsibaigęs, teliko at
sitiktiniai koncertai. Ir kitos, ne
gausios, miesto scenos jau tuš
čios. Telieka ieškoti teatrinės
praeities pastatuose. O Venecija,
kaip dramaturgų motina, buvo
Šykšti. Išleidusi pasaulin ar pri
glaudusi eibę dailininkų ir nema
ža kompozitorių, ji tik vieną dramimimką tevadina savuoju : CarJo Goldoni (1707 - 1793). Jo
namai, Casa Goldoni, da
bar miesto globoje, muziejus ir
paminklas.
Einame į Goldoni namus siau
romis gatvelėmis, nedaug pasi
keitusiomis nuo to laiko, kai jis
pats žingsniuodavo į La Fenice

Arlekinas ir Pierrot

aš nenoriu būti entuziastingu
“Valio” šaukėju.
E. Mieželaitis daug gero pada
rytų žmogui, jei jis 'humanizmo
centram pastatytų mąstančio in
divido laisvę. Ji yra svarbesnė už
kosmosą, už milžiniškas statybas,
už darbą, už pažangą ir už visą
liaudį. Tik laisvam žmogui, pa
rafrazuojant E. Mieželaičio “'Ika
ro” paskutines eilutes, visa visa
ta bus atverta — kaip mylimo
sios širdis.

teatrą repeticijoms ar gausioms
premjeroms. Papa Goldoni Jcaip
venecijiečiai jį praminė, jautėsi
pančiojamas “Commedia dell’Arte” tradicijos. Jis geidė įvesti į
savo dramas daugiau tikrovišku
mo, moralinį matavimą, o turė
jo rašyti “Komedijos” aktoriams.
(Ko mes dabar ieškome jo pje
sėse ir už ką jį vertiname? Ar
ne už “Komedijos”elemen.tų ieš
kojimą?)
Casa Goldoni ne pailocius, bet
ir ne šiaip namelis; ne prie Di
džiojo Kanalo,., kaip patrieijiniai rūmai, 'bet prie kanaliuko.
Narnas ir'vieta nusako piniginiai
sėkmingo, bet ne aristokratiškos
kilmės rašytojo vietą visuomenė
je. Prie didžiųjų durų prožekto
riai ir filmų aparatai: šveicarų
televizija ruošia1jdokumentinį fil
mą apie Goldoni.
Tušti, vin
giuojantys laiptai ryškioje švie
soje — kokia dramatiška scena.
Kas jais nulips? Gąl šveicarų
filmininkai irgi ieško arlekino?
I Goldoni muziejų įeinu per
antrines duris. . Goldoninė bib
lioteka, arlekino kostiumas
ir
kaukė po stiklu,
Goldoni pje
sių plakatai ir programos įvairio
mis kalbomis. Atmintin sugrįž
ta įgiminazistukų matyta Goldoni
pjesė Kauno teatre, tačiau veltui
ieškau lietuviškos medžiagos.
Laiptais aukštyn pas Niccolo
Mangini, Tarptautinio teatro ty
rimo instituto atstovą ir Goldoni
muziejaus kuratorių. Jis man už
tikrina,. kad ir Goldoni ir “Com
media
dell’Ąrte”
tebegyvi
šiandieniame italų teatre. Juos
statančios pačios didžiosios tru
pės. Tik dabar linkstama pa
brėžti visuomeninį Goldoni pje
sių pobūdį.
Taip pat naujojo
teatro susidomėjimas vad. “gestų
kalba” vėl iškėlė “Comme
dia deU’Arte” pantomimos išraiškumą.
Kas turi daugiausia įtakos da
bartiniam italų teatrui? ‘VDfioialiajam — Bertolt Brecht, — at
sako profesorius Mangini, — o
avangardiniinkams
— Antonin Artaud ir Jerzy Grotowski.”
Linguojame galvomis apie para
doksą: marksistas — revoliucio
nierius, oficialiojo teatro griovė
jas, Brechtas dabar čia tapo “establišmentine” figūra. ‘ Avangardininkai, kuriuos jis būtų no
rėjęs paveikti, domisi prancūzo
(pamišėlio — genijaus teatrine
anarchija ir ekstaze bei
lenko
“varginguoju teatru” su jo mis
tiniais ir religiniais motyvais.
Profesorius
Mangini toliau
kalba apie valstybinę ir miesti
nę paramą italų teatrams. Jis
patvirtina, kad iškiliausias Itali
jos ansamblis dabar yra Milano
Teatro Piccolo (Mažasis teatras)
I klausimą apie teatrinę “sausrą”
Italijoje jis atsako, kad sausra tu
rinti būti laikina. Jis esąs opti
mistas dėl teatro ateities. Koikia
bebūtų filmo ir televizijos galy
bė,
žmonijoje
niekad neiš-

nyksiantis “gyvojo teatro” troš
kulys.
Vos neapsikabiname, bendro
tikėjimo sujaudinti, bet mus per
traukia
šveicarai su apara
tais. Profesorius Mangini išeina
kalbėti apie Goddoni, o aš, nu
sileidęs antriniais laiptais, vėl su
stoju prie didžiųjų durų. Vingiuo
jantys laiptai tebeskendi švieso
je, filmininkai tebelaukia,
bet
arlekinas (kaip Godot) vis nepa
sirodo. Ar “gyvojo teatro” troš
kulys jį iššauks? Siaurųjų gat
velių baruose ir už privačių lan
gų užuolaidų blyksi televizijos aparatai. Plakatai ant sienų
skelbia tuziną Hollywoodo fil
mų. Ir nei vieno teatrinio spek
taklio. Tik arlekino kostiumas po
stiklu jau tamsiame muziejuje.Ir
“Commedia deU’Arte” klou
nai visad miklūs ir guvūs Giandomenico Tiepolo freskose, sūpuoklėse debesysna ar kūlversčiom žiūrovų apsuptoje arenoje...
“Koks tu nepastabus”, taniuos
išgirstąs žodžius iš arlekino lū
pų prie savo ausies. “Išdrįst pa
galvot, kad mes nugaišoml Taip,
akademikai ir moralistai mūsų
nemėgo. Prisipažįstu, mes ban
krutavome Prancūzijoje ir mus
išmetė iš Burgundijos salės Pa
ryžiuje. Ay! Bet mes tebegyvi,
mes ne tik dvasios Veneci
jos aikštėse. Mus atrasi baleto
scenose. Ar Kopenhagos Tivoli
parke, prie alaus ir dešrelių. Pag-

liacco, kurį tu vadini pajacu, o
prancūzai — Pierrot, su mani
mi gyvena paveiksluose. Tai jo
išbalimas po Buster Keatan’o
skrybėlaite.
Ir Čaplino piktose,
gudriai kerštingose scenose aš
pasislėpęs po jo apdaru.
Kokia
šiandien
populiariausia
ko
medija New Yorke? “Scapino”.
Scapino — mano dvynisl Aš, ar

formų

SIUNTINIAI I LIETUVA
1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelj pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir klL oficialiomis kai
nomis.

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

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST„ CHICAGO, ILL. 60604
TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST„ CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466
DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Išvyksta: lapkričio 22 dieną
lapkričio 30 dieną

PImm Foilow Smokey*a ABC*al

(Vilnius, Leningradas) — grįžta

KAINA TIK $625.00

ALVVAYS hold
matches tilt cold.

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse:

BE tunto
drown all fina.

SPALIO 2

CAREFULto
crush al(
•mokat

valstybes

pildymas. Interesantų reikalais lan
kosi valdžios Ir savlvaldybšs įstai
gose bei konsulatuose.
Padeda su
tvarkyti pensijos Ir bedarbių pašalpos
bei kitus panašius reikalus. Sutvarko
Medlcare ir kitas sųskaltas. Padeda
neturtingiems gauti iš WELFAR£ ir
kitų įstaigų įvairias pašalpas: buto,
nemokamo gydymo, nemokamo mais
to korteles ir kitką. Taip pat pa
ruošia Imigracinius
dokumentus Ir
Iškvietimus Į Ameriką. Sudaromi tes
tamentai Ir asmenų paieškojimai. Be
to. Išrūpina metrikus ar Jų pakaita
lus. Kreiptis asmeniškai ar laiškais.

ir

GRUODŽIO 20 d.

Šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje ir Helsinkyje.
Jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NBW YORKE
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITEI

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadtvay, P.O. Boa 118

SOUTH BOSTON. MASS. 02127
TEL. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
(Air fares subject to changes)
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>5,000 Or More 4 Yeor Moturity
YIELD INCREASES TO 7.90%

on iiiterett occumuloted for

I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 Or More 30 Month Moturity

YIELD INCREASES TO 7,084.
on interest accumuloted for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 Or More 90 Doy Moturity
YIELD INCREASES TO 6 002%
on interest accumuloted for 1 yr.
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$1,000 Or More 4 Yeor Moturity
YIELD INCREASES TO 7 35%
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CERTIFICATE ACCOUNTS*

'O $1.000 Or More 1 Yeor Moturity
YIELD INCREASES TO 681%
on interest accumuloted for 1 yr.
YEARLY

514%
YEARLY

PASSBOOK SAVINGS
Interest Potd to Dote of Withdrowol
YIELD INCREASES TO 539%
on interest accumuloted for I yr.

*A subslantial interest penalty is required for early withdrawal
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Celebrating our 65th year
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MOKSLĄ.', MENAS, LITERATŪRA

“Vyturėlis”. Leidinys yra virtęs tams,. Chicagos unsiversitetas
| gražia tradicija: mokslo metų j paskelbė lėšų telkimo vajų, užsipabaigoje jis išeina jau yienuo-i
surinkti 280 mil. dolerių,
liktą kartą. Vyturėlyje" apstu i
mokyklos gyvenimo nuotraukų, i
neblogų mokinių rašinėlių, kūj rybinių bandymų. Gana išmo
ningi ir pačių mokinių užsklandiniai piešiniai.

Nauji leidinį
ministracijos adresas: 363-86
St., Brooklyn, N. Y. 11209. Me
tinė prenumerata $15.00, stu
dentams — $7.50.
Naujame žurnalo numeryje
yra šie straipsniai: Pauls Kundzinš “Ethnological Interrelaex libris
tions in the Folk Architecture
K>BERT&CERDĄWErrZEL
of the Baltic Area”, Felix J OiSSSiS&ąiž^&SSSiii
nas “The Position of the Setus
Ekslibrisai
Vytautas
O.
Virkau
in Estonian Folklore”, Astride
Ivaška “Is the Voice in M a
sukaktį. Leidinys 256 psl., pa
Maimed Whisper?: Young Lat- “Baltiškųjų studijų žurnalui",,
Į vian Exile Poets of the Seven- ypač, kad ir anų kursų auditori-) puoštas puslapiniais lietuvių
grafikų Vilniaus motyvų dar
ties”, Juris Silenieks “Alberts jos lygis negalėjo būti aukštos-1
bais.
nis
kaip
mųsų
išeivijoje
įpras

Bels: In Search of Man”, ArAntologijoje talpinama 12 lie
tųjų
šeštadieninių
lituanistikos
nolds P. Aizsilnieks “Sovietizatuvių
liaudies dainų apie Vilnių
mokyklų.
tion of Consumers’ Cooperation
ir
keturiasdešimt
šešių poetų ei
Aplamai, reikia labai džiaug
A. Maceinos knygos viršelis, pieštas in the Baltic States”. Gaila, kad |
lėraščiai
įvairiausiomis
Vilniaus
Danguolės Stončiūtės.
tarp straipsnių autorių neran tis, kad Journal of Baltic Stu
temomis.
Išeivijoje
gyvenančių
dame nė vieno lietuvio. Nėra nė dies bendromis estų, latvių ir
• Antanas Maceina, DIDYSIS vienos ir grynai lietuviškos te lietuvių pastangomis yra leidžia lietuvių poetų kūrybos ir šioje
INKVIZITORIUS. Trečia laida. mos. Tik dalinė viena kita lietu mas. Tačiau tenka labai neri antologijoje nėra. Ta proga pri
Ateitininkų sendraugių skyrius, viškos medžiagos trumpa užuo mauti, kad jo puslapiuos paly simintina, kad Bernardui Braz
Chicago, 1974. Išleista Magdale mina randama P. Kundzinč ir A. ginti mažai rašo patys lietuviai džioniui lietuvių literatūros
nos šmul’kštienės lėšomis savo P. Aizsilnieks straipsniuos.
ir palyginti mažai tepasirodo valstybinė premija Vilniaus uni
versitete pirmą kartą buvo įteik
mirusio vyro Vinco Šmulkščio
lietuviškųjų temų. Kyla klausi
Apžvalginėje žurnalo dalyje
atminimui. Viršelis Danguolės
mas kodėl? Gal galima būtų tei ta 1940 m. vasario 16-tos išva
Stončiūtės. Leidinys 222 psl., recenzuojama 12 knygų. Tik tri sintis ir tuo, kad angliškai ra karėse už jo poezijos rinkinį
jų knygų autoriai yra lietuviai,
kaina nepažymėta.
šančioji mūsų jaunų intelektua “Kunigaikščių miestas”, kuria
tik dvi recenzuojamos knygos
me nemažai puslapių kaip tik
Naujos “Didžiojo Inkvizito yra skirtos lituanistikai ir tik lų karta juk turi užpildyti vien buvo skirta Vilniui. Pokario de
tik savomis rankomis leidžiama
riaus" laidos autoriaus žodyje du recenzentai yra lietuviai.
anglų kalba žurnalą “Lituanus". šimtmečiuos išeivijoje gyvenan
Antanas Maceina, be kita ko, sa
Bibliografijos puslapiuos, lie- jame sunaudojant visą savąjį tieji mūsų poetai taipgi nema
ko: “Reikia tik pasidžiaugti,
žai posmų yra paskyrę Vilniui.
kad lietuviškoji šios giliapras čiančiuos naujas Baltijos kraštų potencialą. Vargu ar pasiteisini Tik okupanto galvoje ir potvar
mės legendos interpretacija nū istorijos knygas, suminėta pen mas būtų priimtinas, kai ir tame kiuos tai “nėra” lietuvių litera
nai susilaukia net 3-čios laidos. kios Estijos istoriją nagrinėjan pačiame “Lituanus” neapsieina tūra, kaip ir Muravjovui Tilžėje
Jos pageidavo studentai ateiti čios knygos, net 14 knygų Lat ma be latvių ir estų talkos. Prie spausdinamoji “nebuvo” lietu
ninkai. Tai ženklas, kad jauni vijos istorijos temomis ir... nė žastis greičiausiai ta, kad mū vių literatūra, nes nebuvo graž
mas savaime jaučia augančią vienos knygos Lietuvos istori suose per mažas procentas jau danka raidine ir dvasine prasme.
nųjų intelektualų jaučia pareigą,
grėsmę žmogiškajam asmeniui, jos klausimais.
norą
ir mokslinę ambiciją reikš
kuris šiandien vis labiau virsta
Visa spausdinama žurnale
psichiniu “daiktu”, kaip šią medžiaga skaitytojui yra teikia tis įvairiausios lituanistikos ar
grėsmę apibūdino neseniai mi ma anglų kąlba. Tačiau tai nė aplamai baltistikos kloduose Ir
ręs didis krikščioniškojo egzis ra taisyklė be išimties. Štai šį tai, tur būt, ne dėl kokio prie
tencializmo atstovas Gabriel kartą minėtinų įvykių baigmi- šingo nusistatymo, o gal dau
Marcei. Jaunimas Stengiasi ieš niuos puslapiuos vokiečių kalba giau iš savotiško nerangumo, ra
koti šios grėsmės šaknų ir pasi duodamas praėjusiais metais maus kažkur nutūpimo ir nepa-j
žvalgyti po jos kasdieninį įsikū Goettingene (Vakarų Vokietijo sijudinimo. Žmonių šiam darbui
nijimą. Čia tad ir pasisiūlo Dos je) įvykusio Baltijos tautų te turime nemažiau negu latviai ar
tojevskio legenda kaip akivaiz momis rašančių istorikų suva estai. Tačiau mūsuose dirvonus
dus nurodymus, kuo virsta žmb- žiavimo aprašas. Apie aukšto ly verčia tik keli, ir vis visur tie
gus, iškeitęs laisvę į laimę ir gio akademinį suvažiavimą in patys. Tada, žinoma, yra gana
džiūgaująs, kad galįs savą duo formacija yra parengta labai sunku visur keliems prilakstyti.
ną imti iš kito rankų. Ar jauni tiksliai ir įdomiai. Ir kai po to Latviai ir estai gi savuosius stu
mas dalinsis šiuo džiaugsmu? spausdinamas ir Vilniaus uni dijinius darbus dirba ir rašo di
— Štai klausimas, kuris šian versitete praėjusią vasarą buvu deliu būriu. Tad ir darbu apsidien liečia kiekvieną norintį iš sių lietuvių kalbos kursų užsie krovimas neapkarsta, daug ir
likti asmenybe. Domėjimasis niečiams aprašas, tai labai ten lengvai padaroma. O kodėl ir
Dostojevskiu ir yra tokio ryžto ka suabejoti, ar redaktoriui ir mums jais nepasekti?
paguodžiantis ženklas”.
• VILNIAUS MŪRAI. Redak
kursus aprašančiajai (Audronei
likis
B. Willeke) reikėjo guldyti cinė komisija: Albinas Bernotas, I
• JOURNAL OF BALTIC šį įvykį ant tų pačių stu Justinas Marcinkevičius, Albi-1 LAIM A & EV VAN DER SKEP,
STUDIES, Votume V, Number 1,
dijinių svarstyklių kaip ir greta nas Žukauskas. Sudarė:... Sta
Spring 197Ą. Žurnalą leidžia
Ex libris
spausdinamą istorijos profesorių sė Budrytė ir Leonardas Sau Vytautas O. Virkau
Baltiškųjų studijų puoselėjimo suvažiavimą. Nesgi joks univer ka. Redaktorė A. Baliulienė.
draugija — Association for the
sitetas elementarų kalbos kursą Dailininkas V. Kalinauskas. Vil
Advancement of Baltic Studies,
užsieniečiams nelaiko minėtinu niaus temų poezijos antologija,
ROOSEVELT PIGTURE
Ine. (AABS). Redaguoja Arvids studijiniu įvykiu mokslo pasau išleista “Vagos” leidyklos 1973
FRAME COMRANY
Ziedonis, Jr., Muhlenberg Col- lyje. Tad nereikėjo tuoj pat čia m. Vilniuje, minint miesto, kaip
Manufactarers
lege, Allentovvn, Pa. 18104. Ad- sentimentaliai suminkštėti ir Gedimino sostinės, 650 metų
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CHICAGOS NEGRŲ
MOKYKLOJE

Chicagos negrų katalikų An
gelų Sargų mokykloje, pravedus
tyrimus, paaiškėjo, kad daugelio
jų žinojimas yra dviem ar net
trim skyriais aukštesnis negu jų
Skyriaus norma, ir nei vienas ne
rastas žemiau JAV moksleivių
normos.

___
• AKIRAČIAI, 1971} m. balandšo mėn. Nr. Jį. Atviro žodžio
mėnraštis, šio numerio redakci
ja: D. Bielskus, K. Dranga, L.
Mockūnas, G. Procuta, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis, H. Žeme
lis. Administruoja K. Avižienis.
Metinė prenumerata $6.00. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: 6821 S. Maplewood Avė.,
Chicago, Dl. 60629. Laikraštį lei
džia Viewpoint Press, Ine.
Šiame numeryje: pokalbis su
Antanu Custaičiu; kaip nutau
tinami lietuviai Gudijoje; repli
kos Antanui Maceinai kultūrinė
mis temomis ir kt.

Menininkas Robert C. Keple,
pasižymėjęs religinio meno sri
tyje, kilęs iš Chicagos, išėjo teo
logijos studijas ir tapo kunigu
Little Rock vyskupijoje. J kata
likybę atsivertė 1951 m.
PLEČIASI CHICAGOS
UNIVERSITETAS

Suplanavęs plėsti mokymo
programą, remontuoti ir didinti
patalpas, pagausinti profesorių
skaičių ir daugiau padėti stūden-

HIGH SCHOOL GRADUATES
WANTED

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME

GITARAS

SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

IB

KANKLES
1447 SOUTH 49thCOURT
=
CICERO,ILLINOIS
60650 =

PHONE 656-6330

Joseph F.Gribauskas,Vedėjas

E

OFFICE HOURS
Daily 0:00 to 6:00; Monday 9:00 to 8:00
aaturday ą:O.e te DOPi
& aundąy ciosad

E

g
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DARO PAGAL UŽSAKYMU
IR
TAISO STYGINIUS
MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
1914 W. Cermak Rd
CICERO, ILL. 60650
T«L — 652-8200

E
LOAN

VAZNELIŲ PREKYBA

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St, Chicago, DL 60029
Tel. (812) 471-1424

S A V I N G S
ASSOCIATION

PLENTY OF FREi

Tel. LA 3-1083

J LIETUVĄ
dabar, kaip niekad anksčiau

SPECIALŪS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMAI

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti
viską, ką tik nori, už dalelę
reguliarios kainos. Tai tas
pat, kai {eiti j krautuvę, su
100 dol, ir už juos gauti 200
dol. ar 300 dol. vertės prekių,
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius įrodymą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima
paversti J reguliarus rublius
aukščiausiu kursu.

SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno
spec. rublio kursas yra $2.00.
TAS KURSAS APIMA VISKĄNĖRA JOKIŲ KITŲ
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas
greičiausias pristatymas
Pasirinkite iš šių nauju
modelių

6 ‘/»%

51/< %

Mokamas už i m
certifikatus.
Mlnimum $1,000

Mokomas už
Investavimo
sąskaitas

ANTRAD lj PENKTAI).
SEŠTAD » » r iki 12 v d
PIRMAD IR KETVIRTAD

» v. r. iki 6 v. v
Tredlad: uždaryta
« 4 v r iki 9 v. v

NAUJAUSIAS PAGERINTAS
EXPORT MODEL
ZHIGULI VAZ 2103
US $4007.00
ZHIGULI VAZ 2102
STATION WAGON
US $3853.00
EXPORT MODEL
moskvitch 412 ie
US $3544.00
MOSKVITCH 408 IE
US $3259.00
MOSKVITCH 426 IE
STATION WAGON
US $3698.00
MOSKVITCH 427 IE
STATION WAGON
US $3968.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968
US $2234.00
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E
US $2389.00
REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ
SU AUTOMOBILIŲ
PAVEIKSLAIS,
APARTMENTAIS,
NAUDOTAIS RŪBAIS
SVEČIAMS IS USSR
REIKALAUKITE MOŠŲ
SPECIALAUS BIULETENIO

PAKKING SPACE

PINIGAI {NESTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai
VALANDOS

SIŲSTI

ZHIGULI VAZ 2101
US $3494.00

2555 West 47th Street
7%

GERIAUSIĄ DOVANĄ

Penktas aukštas

B. R. PIETKIF.VVICZ, Prez.

Mokamas už 4 m.
certifikatus.
Mlnimum $5,000

Chicago, Illinois, 60629.

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1580

£*HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||,|||||||||||||||,lllllllllll,||||||||g

koncertines
YPATINGAS

3314 West 63rd Street
Tel PRospect 6-8998

125 East 23rd Street

INTE RMATIOMAl

5610 South Pulaski Koad
Phone — 681-4111

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

INTERTRADE EXPRESS

GifTZ

Typewriters, Addlng Machines “"O
Oheckwrl(era
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 60 tn. patikimas patarnavimas

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

CORP. pirmiausia pasakė apie
tai, o jūsų giminės pritarė.

• VYTURĖLIS, 25 metai mū Who are interested in learning secretarial work. Tuition advancing
sų mokyklai. Marųuette Parko available.
lituanistinė mokykla, Chicago,
1974. Išleido M. P. L. mokyklos
SAWYER SCHOOL
180 No. Maribn, Oak Park, m.
Tėvų komitetas. Spaudė Questar
Tel. — 883-68,30
spaustuvė. Viršelis Dianos MasAccredited
.Aaaoclation of
kaliūnaitės. Nuotraukos V. No
Independent Collegea
reikos, Z. Degučio ir V. Jautoko.
Leidinys 64 psl.
Šiemet šiai mokiniais gausiai
DAŽAU
ir kasdien lituanistines pamo
LANGUS BEI GARAŽUS
kas turinčiai Marųuette Parko
IS LAUKO
lituanistinei mokyklai sukanka
Nebrangiai
25 metai. Tai jubiliejinių metų
436-7041

W4GHER & SONS

MARŲUETTE PHOTO
SUPPLY

UŽSISAKYKITE DABAR
TIK PER INTERTRADE
EXPRESS CORP.

MOKSLININKAS TAPO
TEOLOGU

2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. VIrginia 7-7258-59

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitom Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką,
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

_

Katalikų biblinė sąjunga savo
37-tą metinį suvažiavimą šaukia
rugp. 19-22 dienomis Chicagoje,
Lojolos universitete. Sąjunga
turi 750 narių.

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

Už certifikatus mokame:
714% 4-riems metams už $10,000.00 ar daugiau
6%% 30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau
614% 1-riems metams už $1,000.00 ar daugiau
Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

aint
thony

BIBLINIŲ MOKSLININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

S
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MES TURIM 25 METŲ
PATYRIMĄ
SIAME BIZNYJE IR
TAIP PAT TURIM
tūkstančius

PATENKINTŲ TCT .tentų

šeštadienis, 1974 m. liepos raėn. 13 d.

PROPAGANDOS STATISTI
KA

Kultūrinė kronika
Penktadienis, VIII. 9
KAS BtJS IŠGIRSTA IR PA
9:30 vai. dr. Kajetono Čegins
MATYTA ŠIOS VASAROS
ko (Uppsala) paskaita: “30 me
Lietuviškų studijų
tų
nuo mūsų tremties”.
SAVAITĖJE
15 vai. rašytojo Romualdo
Jau daugiau du dešimtmečiai
Giedraičio-Spalio (Halifax) pa
Europos lietuvių organizuojama
skaita: “Šimtas metų nuo Vals
lietuviškųjų studijų savaitė yra.
tybės Prezidento Antano Smeto
tapusi kasmet kūrybingai atsi
naujinančia tradicija. Kiekvieną nos gimimo”.
20 vai. Tėvynės valandėlė.
vasarą į šią studijų savaitę susi
Šeštadienis, VIII. 10
renka ne tik Europos lietuviai
10 vai. prof. dr. Jono Griniaus
bet joje vis netrūksta svečių ir
iš Amerikos bei Kanados. Savai (Muenchen) paskaita: “ J uozas
tė tada virsta tiesiog kone lais Paukštelis — romanistas”,
20 vai. Johanos Stasiulienės
vojo pasaulio lietuvių susitiki
(Zuerich)
vadovaujamo lietuvių
mo vieta.
tautinių šokių ansamblio vaka
Šių metų Lietuviškųjų studijų
savaitė bus jau dvidešimt pirmo ras.
Sekmadienis, VIII. 11
ji. Šią vasarą ji vyks Šveicarijo
Po
pamaldų vyks Studijų sa
je nuo rugpiūčio 4 iki 11 d. Morvaitės
baigiamasis aktas.
schache. Pramatoma tokia jos
Lietuvių
dailininkų kūrinių
programa:
paroda Luzemos senosios rotušės
Sekmadienis, VIII. 4" P° va' salėje atidaroma jau liepos 28 d.
karienės: prof. dr. Liudos Als- ir truks iki rugpiūčio 8 d.
sen (Bowling Green, Ohio) fil
LATVIAI RECENZUOJA
mas apie M. K. Čiurlionį. Po filALOYZĄ BARONĄ
, _■ mo — susipažinimo pobūvis.
"Latvija Amerika” laikraštis
Pirmadienis, VIII. 5. Studijų
birželio 29 d. laidoje įsidėjo Ar
savaitės atidarymas.
10:15 vai. dr. Alberto Geručio noldą Rasa recenziją apie latviš
paskaita: “Lietuviai Šveicarijo kąjį Aloyzo Barono “Abraomo
ir sūnaus” romano vertimą, ku
je”.
16:30 vai. kun. Alfredas ris latviškai vadinasi “Paaudžu
Franzkeit (Freistatt) tars įvado mezglos”. Romanas vertinamas
žodį ir skaitys lietuvių poezijos palankiai. Recenzentas ilgesnia
vertimus į vokiečių kalbą.
me aptarime, be kitko, rašo:
Antradienis, VIII. 6
"Šis romanas gali skaityto
9:45 vai. kun. prof. dr. Jono jus sudominti dvejopai: jis leiJūraičio (Sion) paskaita: "Vie džia pažvelgti į kaimynų tautos
no pasaulio riboje?” (Prof. Sta- lietuvių literatūrą, kurią apskri
šio Šalkauskio veikalo, parašyto tai pažįstame labai mažai, ant
1919 m. Šveicarijoje, “Sur les ra, romane atvaizduoti dabarti
confins de deux mondes” nagri nio laiko nuotykiai, kurie arti
nėjimas šių dienų Lietuvos būk mi ir mums, latviams, tremty
lės šviesoje).
je”15 vai. Gimnazijos direkto
riaus Vinco Natkevičiaus, M.A. • Po tokio įvadinio sakinio re
(Huettenfeld) paskaita: “Idėji cenzentas plačiau stabtelėja prie
nė Jurgio Baltrušaičio ir Faus giluminio Aloyzo Barono kny
gos plano, akyliau įsižiūrėda
to Kiršos poezija”.
mas į jos filosofinius bei psicho
Trečiadienis, VIII. 7
loginius vingius ir biblinės te
Ekskursija laivu į Luzemą,
mos paraleles su šia diena. Re
kur bus aplankyta lietuvių daili cenzija baigiama tokia užsklanninkų kūrinių paroda.
dine mintimi:
Ketvirtadienis, VIII. 8
“Romanas skaitomas patrauk
10 vai. prof. dr. Juozo Ereto liai, ir, užverčiant paskutinį pus
(Basei) paskaita: “šveicarai
lapį, kažkur iš pasąmonės at
a Lietuvoje".
plaukia seniai girdėtieji, Evan
15 vai. kun. dr. Juozo Valšno- gelijoje minėtieji žodžiai... ‘pri
rbs (Roma) paskaita: “70 metų imkite teisybę, ir teisybė jus iš
nuo spaudos draudimo panaiki laisvins’. Jei senasis vyras tai
nimo”.
būtų pripažinęs, tada, kas gali
20 vai. doktoranto Petro Nevulio (Freiburg i. Br.) paskai žinoti, viskas būtų įvykę kitaip.
ta: “Kooperacija nepriklauso Bet tada, galima sakyti, nebūtų
moje Lietuvoje”.
buvę ir šio romano”.

Filmų įvairumai
STASE SEMENIENE

Anglų filmas vaikams
“Digby, the biggest dog In the riaciją iš japonų baisenybių fil
M. world” yra labai gražiai susuktas' mų, šuniui Digby lakstant po
anglų filmas vaikams. Vasaros Japonijos kraštą.
metu, kai vaikai paleisti iš mo Jauno vyro rolėje yra Jim
kyklų, jie maišosi be tikslo su Dale, anglų aktorius su “gumi
augusiems po kojų arba visą die niu” veidu, dabar turįs didelį pa
ną praleidžia gatvėje. Be sporto, sisekimą Broadway scenoje dėl
knygų lir kitų priemonių užimti savo puikios vaidybos "Scapino”
nuobodžiaujančius vaikus, pali veikale.
kusius namie ir nestovyklaujan Komiškus laurus skina Spike
čius, vienas kultūringų būdų 'būtų Milligan trumparegio vokiečių
>itas filmas. Jame yra tiek daug mokslininko dr. Harz rolėje, ku
sveikos fantazijos, kad ir suaugu ris vaidina Digby “eine kleine
sį maloniai patraukia į vaikystės doggy”, o taipgi vagišiai Tom ir
prisiminimus.
ijerry (Norman Rossington ir
Visas pasakojimas yra fantas John Bluthal).
tiškas, didžiai išpūstas, kaip ir
Vaikučiams akys žiba, stebint
pats filmo “herojus” — didysis
šį filmą su visokiom cirko scenom
apie 30 pėdų — suaugęs šuo
ir juokingą vaikymąsi ir spindin
DIGBY.
čias, žibančias spalvas.
Filmo pradžioje avinganis šuo
Digby jau yra didelis, tačiau iš “Digby” pastatė Walter Shengėręs kažkokį gėrimą, kurio che son, kurio komiškos filmos “The
minę sudėtį laiko slaptai didelėje1 Mouse That Roared” ir “A Hard
kariškoje paslaptyje NATO bazė Days Nigbt” taipgi turėjo didelį
je,. jis pradeda dar labiau augti.
pasisekimą dėl jo humoristiško
Po pirmojo didžiojo gurkšnio, žvilgsnio į niekniekius. Filmas vi
mes matome puikią komišką va sai šeimai.
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Jungtinių Tautų organizacijos
pranešimu, 1973 m. buvo net
381 vertėjas įkinkytas versti
Lenino raštus.
VYSKUPAI DAUGIAU
BENDRADARBIAUS SU
MOKSLININKAIS

JAV vyskupų komitetas ry
šiams palaikyti su pasauliečiais
pranešė, kad bus plečiamas
bendradarbiavimas tarp vysku
pų ir mokslininkų, aiškinant su
religija surištus klausimus.
BRAZILIJOS KATALIKŲ
RADIJAS

iš jų buvo tikimasi.
Pabaltijo
valstybės sudarė svarbią kliūtį agre
sinėms Sovietų Sąjungos ir nacinės
Vokietijos užmačioms.
Kai Lenki
jos — Pabaltijo barjeras buvo pa
šalintas bendromis šių dviejų ša
lių pastangomis,
II Pasaulinis
karas ten prasidėjo.
Tą barjerą

Pabaltijo sąjungarealybė ar
fantomas?
(Atkelta iš 2 pusi.)
Savo atskiromis derybomis su Pa
baltijo valstybėmis Sovietų Sąjungą
Pabaltijo sąjungą suskaldė. Tik po
to, kai sovietai įsteigė savo bazes
Pabaltijo valstybėse, Pabaltijo vadai
pradėjo galvoti rimtai apie karinį.!
bendradarbiavimą, bet jau buvo per
vėlu.

prašalinus, šiandien mes matome
Sovietų armijas Europos viduryje,
Vokietijai esant padalintai ir api

pjaustytai, visai Rytų Europai esant
Sovietų kontrolėje, o Vakarą Euro

pai, patekus Sovietų šešėlin, esant

luošai ir su apkarpytais sparnais, o
Kai Molotovas apkaltino Pabalti
Amerikos
Jungtinėms
Valsty
jo valstybes karine konspiracija prieš
bėms
apmokant
sąskaitas.
Sovietų Sąjungą 1940 m. birželio
mėn., nebuvo taktiškos, karinės Pa
baltijo sąjungos, kuri būtų galėjusi
kalbėti, ir jis tai žinojo.

Be jokio perspėjimo Brazdi-1
jos vyriausybė uždarė Goias
vyskupijos radijo stotį. Tai jau
trečia katalikų stotis, nuo lap
GĖLĖS
V**tu»ėms, banketam*, laidotoTŪma
kričio mėnesio uždaryta Brazili
Ir UtoUoma progom*
Pabaltijo valstybės praleido veltui
joje. Dar veikia 116 diecezinių
REVERLY
GELINYČIA
stočių tame krašte.
20 vertingų metų ir nesukūrė ver 2443 W. 88rdHILLS
Street, Cbloago, DL
MOTERIS DIECEZIJOS
LAIKRAŠČIO REDAKTORE

TEL. PK 8-0883 — PK 8-0834

tos dėmesio buferinės zonos, kurios

► ♦ ♦♦
♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦ 4
Nauja Melbourno arkivysku
FRANK
’
S
TV
and
RADIO, INC
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“The Advocate” redaktore pa
TEI____ OA 5-7252
skirta Elizabeth Rennick. ilgesnį 1240 SO H A ESTED STREET
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laiką dirbusi pasauliečių spau
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doj Australijoje ir Anglijoje.
MOTERIS TEOLOGINIO
INSTITUTO DIREKTORE

Lenktynės su banga

Recenzijos autorius Amolds
Rasa yra latvių rašytojas ir žur
nalistas, ypač žinomas dviem sa
vo knygom “Žmonės ir žemė” ir
“Laivas prie horizonto”.
SALOMĖJA VALIUKTENE —
“SOUND OF MUSIC”
VIENUOLYNO VIRŠININKE

Nuotr. V. Maželio

kademie, Lietuvių operos Čika
goje ir daugelio koncertu, ji dai
navo šiuolaikinių amerikiečių
kompozitorių veikalų premjerose.
Valiukienė atliko pagrindinę ro
lę von Stein’o cperoje “Deirdre”
su Ghicagos kameriniu orkestru,
Arthur Guster “The Sonigs of the
Season” ir Mc Kissac “The SpaVYSKUPIJOS MOKYKLŲ
nišh Sonigs”.
SUPERINTENDENTE
Šiuo metu S. Vallūkienė dirba
Yale universiteto
bibliotekoje.
Nauja Kalamazoo, Mich. vys
Magistrės laipsnį bibliotekinin kupijos mokyklų superintenden
kystėje ji įsigijo Columbijos uni te paskirta seselė Dolores Beste.
versitete.
G. Iva.

Rogers ii r Hammerstein popu
liarusis muzikinis veikalas įbuvo
pastatytas š. m. gegužės 31 ir bir
želio 1 dienomis New Haven’e.
Jį atliko The Uhitarian Players
grupė, kurios tarpe matome ir so
listės Salomėjos ValiukienėsMIRĖ POETAS RANSOM
D e M B S I O i
Nasvytytės pavardę.
Poetas,
kritikas,
ilgalaikis
Atvertęs veikalo programą, pa
matai, kad Salomėja
dainuoja “Kenyan Revievv” redaktorius
“LIETUVOS ATSIMINIMAI“
abiejuose spektakliuose, ir su ne John Crowe Ransom mirė Gambiere,
Ohio,
sulaukęs
86
m.
Radijo
Valanda Jau 80 metq tarnau
kantrumu pradedi laukti vaidini
ja New Jersey, New York Ir Conmo pradžios. Yra tekę girdėti Sa
neotlcut lietuviams. Kas SežtadlenJ
GAUSIAI STUDIJUOJA
nuo 4 Iki B vai. p. p., 15 WEVD Sto
lomėją Valiuikienę koncertuose ir
TEOLOGIJĄ
ties New Turke (1880 kil. AM Ir 888
meg. FM).
stebėti ją, energingai organizuo
Lenkijos
kunigų
seminarijose
jant įvairius aukšto meninio ly
Olrekt, — Dr. Jokūbas J. Stukas
1407 Force Dr.
gio renginius New Haven’e. Tai yra apie 4,000 klierikų. Kunigų
Afountaluside N. J. 07002
Lenkijoje
yra
apie
17,000.
Trū

aufkštos inteligencijos,
puikaus
Tel 282-5&U6 (oode 201)
meninio skonio ir didelės ener kumo nejaučiama.
Kviečiame taip pat klausytis
Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang
gijos moteris.
RELIGIJOS IR PSICHIATRI lų kalba, Iš Seton Hali Universiteto
Šiame veikale ji sukuria tikrai
radijo stoties. (New Jersey W8OU)
JOS CENTRAS
(80.8 meg. FM) Plrinad. 8:08-0:00
šiltą ir motinišką vienuolyno vy
v. t. (Vadovauja prof. J. Stukaa).
Jėzuitas psichologas kun. An
resniąją — moterį, kuri gal ir pa
ti sau nedrįsta prisipažinti, kad gelo D’Agostino paskirtas direk
ir ji, kaip toji Marija, mielai dai toriumi Religijos ir psichiatri
nuotų su kalnais ir žaistų su dru jos centro Washingtone. Centrą
GERIAUSIA DOVANA
geliais. Tas jausmas prasideda yra įsteigę bendru susitarimu
JAUNOMS MARČIOMS
pirmojoj dainoj “Maria”, kurią šeši vienuolynai, jis ruoš dvasi
dainuoja kartu su trimis vienuo ninkus psichologinių patarėjų
lyno seserimis, ir pasiekia žais tarnybai.
mingą kulminaciją abiejų su Ma
LABIAUSIAI AUGANČIŲ
rija dainoje “My
Favorite
Penktoji laida
VALSTIJŲ STATISTIKA
Thimgs”.
Jei jūsų marti yra lietuvė ar
Daugiausia progos su savo bal
Naujausi statistiniai duome kitos kilmės, geriausia vedybinė
su išsitiesti Salomėja turi solo dai nys rodo, kad gyventojų skai dovana yra naujai išleista knyga
noje “Glimb Every Mountain”. čiumi ir ūkinės gerovės galimy Juzės Daužvardienės
Visų įprastų lietuviškų valgių
Jos sodrus mezzo, lig šiol smar bėmis labiausiai augančios vals
kiai slopintas, pasirodo visame tijos yra: Arizona, Nevada, Ten- receptai yra šioj knygoj. Nurody
savo stiprume, praaugančiame nessee, Virginia, o ypač Florida. mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti ir lengvai įvykdomi
savo kultūra visus kitus spektak
ELIJŲ TEATRAS
Kaina tik $3.00
lio balsus. Ir nei kiek neabejoji,
kad šis balsas gerai skambėjo ir
Chicagos centrinė miesto bib Užsakymus siųskite:
Lietuvos operoje, ir Stuttgarter lioteka vasaros metu penktadie
DRAUGAS
Musįkakademie, ir Lietuvių ope
niais 10 vai. ir 11 vai. 30 min.
ros spektakliuose Ghlcagoje, ir
4545
W. 63rd Street
ryto Grant Parite, ties Washingdaugelyje kitų scenų Lietuvoje,
Chicago, Iii. 60629
tono gatve, vaikams turės lėlių
Vokietijoje ir Amerikoje. Pajunta
teatro programą. To lėlių teatro Persiuntimo Išlaidoms prašoma pri
tai ir šio spektaklio žiūrovai, pra
dėti 25 et., o Illinois gyventojai pri
spektakliai bus iki rugp. 14 d. deda
dar 15 ot. mokesčiams.
trukdami galingais aplodismen
imtinai.
tais.
Valiukienės vaidyba — nuošir
di ir įtikinanti. Dikcija — puiki,
o švelnutis europietiškas akcentas
HISTORY OF LITHUANIA
suteikia autentiškumo
austrės
Prieš klek laiko išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga “Histovienuolės rolei.
ry of Lithuania” skirta Lietuvos jaunimui ir amerikiečiams, šioje
Salomėjos Valiukienės nuo
knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių tautos istorija nuo se
trauką įsidėjo New Haven Regisniausių amžių iki mųsū laikų turi 142 psl. 38 iliustracijas ir 4 že
mėlapius. Knygos autorius yra prel. dr. J. B. KONČIUS. Išleido J.
ter, plačiau sustodamas ties jos
A. V. Lietuvių Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama
muzikiniu pasiruošimu ir veikla.
Šalia jau anksčiau paminėtų Lie
“DRAUGE", 4545 W. 63 St, Chicago, UI. 60629
tuvos operos, Stuttgart’o Musika-i
■
—

Popular Lithuanian
RECIPES

Direktoriai

Laidotuvių

Nauja Bostono teologijos in
stituto direktore parinkta sesuo
Mary Hennessey. Institutas yra
ekumeninis, apjungia aštuonis
teologinius fakultetus. Mary
Hennessey yra Cenacle vienuoli
jos narė, baigusi Radcliffe koiegiją, psichologijos magistrą
pasiekusi Lojolos universitete
Chicagoje, teologijos studijas iš
ėjusi Fordham universitete ir
jas gilinusi Katalikų universite
te Washingtone ir Romoje.

«evan:

6845 SOUTH WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS
OONDITIONED KOPLYČIOS

ŠINOMS

VIETA

REpublic 7-8601

0

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuviū D (rektoriai
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852
4605-07 South Hermitago Avenue
Telefonas YArds 7-1741

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SUNŪS—

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. —Telet. GiRovehilI 6-23454
I4I0 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2I08-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Tel. YArds 7-3401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LAGK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
TeL Vlrgnla 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7*1213
11023 Sonthwest Highway, Palos Hllls, 11L
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. 0AL1F0RN1A AVĖ.

Tel. LAfayette 8*3572

Tel

3319 S. LITUANICA AVĖ.

YArds 7 1911

Tel: YArds 7*1133-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S SOtb

AVĖ.. CICERO

tLL

Tel

OLymplr 2 1003
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KETURIOS DIENOS PADALINTAME BERLYNE

neišleidi jų ten, tai vis tiek ne
gali vėl iškeisti į vakarų pinigus
ir netgi neturi teisės išsivežti at
gal — turi palikti rusams. Taip
jie gaudo laisvų kraštų (ameri
kiečių, vak. vokiečių ir t t.) va
liutą ir ją gauna. Kai važiuoji j
DDR (rytų Vokietiją, ne vien tik
j Berlyną), reikia iškeisti 20 DM
per dieną asmeniui, o ten nieko
nėra nusipirkti. Rytų Berlyne pa
norau gauti bent lėlę kaimynei
votkietukei, bet ir tos niekur ne
mačiau. Taip mes ir tų 20 DM
neišleidom — reikėjo
palikti.
“Kad tu, ruse, nesulauktum, ne
bus, kaip tu nori” — su ta min
timi sukišau savo 20 markių j
Raudonojo Kryžiaus dėžę. Ru
sams neduosiull!
Ir alyvos bake pabėgėlio ieško...
Praėjusią savaitę girdėjam,
.kad viena anglė mėgino pabėgti
iš rytų Berlyno su savo “boyfriendu” vokiečiu ir abu buvo su
gauti. Nesuprantam net kaip ji
drįso mėginti?l Kai tik pravažiuo
ji pro Grenze (tikrinimo sieną),
tai įsitikini, kad tikrai nė vaba
las — niekas negali pabėgti. Jie
taip patikrina pasus ir mašinas,
kad nė šipulio nepaliks nepalies
to, Išvarę iš mašinų, tikrina po
sėdynėm, ant pilvų šliauždami
po mašina Ir ratais, net j alyvos
baką nosį įkiša... O toji išmūryta
siena — nepereinamas Rubiko
nas! Vienintelis kelias į laisvę
būtų tunelis! Bet 'kas ji iškas?

šeštadienis, 1974 m. liepos mėn. 13 d.
Įvairių asmenų skirtinga malda
Tikėjimas į šv. Dvasią mus pa
guodžia, apšviečia mūsų suprati
mą, uždega mūsų širdį, išmoko
mus melstis, išpažinti savo tikėji
mą ir kovoti už jį.
Kiekviename šių trijų išpažini
me yra tas pats tikėjimas, tik ki
ta forma. Yra įvairių asmenų, ku
rie įvairiai meldžiasi. Vieni la
biau linkę jungtis maldoje su Tė
vu. Jų gyvenimas teka nuolatinėje
Tėvo apvaizdos globoje. Kiti pir
miausia randa Kristų, Jo žodžius
šv. Rašte, Jo veikimą mūsų sie
lose. Dar kiti pradeda maldos gy
venimą, patraukti šv. Dvasios, ku
ri juose reiškiasi kaip gaivinanti
Dvasia. Dievas, kurs kiekvienam
davė skirtingą ir savotišką būdą
būti, egzistuoti, lygiai taip pat
skirtingai šaukia kiekvieną į save,
su kiekvienu vis skirtingai užmez
ga kontaktą. Tačiau, visad reikia
atsiminti, kad Dielvas yra triasmenis Asmuo, kad mes neturime
melstis kaip j kokį 'neasmeninį ar
neaiškų, nedeterminuotą Būtį, ne
į kokį filosofinį Dievą, tokį, kaip
Jis pats yra mums kalbėjęs ir ap
sireiškęs.

Seniai norėjom aplankyti Ber
NIJOLĖ SEMĖNATTĖ statyta raudonoji propaganda at
lyną, 'bet dabar, laikinai gyvenant
ETZWILERIENĖ
vykstantiems.
Vokietijoje, toji proga pasitaikė.
Rytų Berlynas prie pat sienos
Knietėjo žvilgterti ir pro slenkstį,
labai senas, niūrus, “grau” — pil
kas dedasi rytų Berlyne, apsėdus sibarstę pasivaikščiojimui. Nak- kas, lyg šiandien karas būtų pro
jį tiems baisūnams, dėl 'kurių ma-1 ties metu ten daug daugiau žmo- jį praūžęs.
V. K. Jonynas
šventoji šeima (vitražas Dievo Apvaizdos
no tėvai ir seneliai turėjo palikti nių gatvėse, negu Amerikoje, nes
Nuostabi paslaptinga vienybė
Pravažiavus pro garsųjį Checklietuvių bažnyčioje, Detroite)
visa, kas jiems brangiausia
sa- pilna restoranų, kavinių, kaba point Charlie — amerikiečių glo
Tėvą mes pažįstame per Sūnų,
vo numylėtų kraštų.
retų, teatrų, kinų ir t. t. Ir mūsų bojamą — staiga atsiveria kaip
kuris yra mūsų Brolis, Kelias,
Berlynas — labai įdomus. Tai viešbutis nesulaikė,
kiekvienų koks ateities miestas — labai mo
Tiesa ir Gyvenimas. Melstis į
gyvybe alsuojantis didmiestis, mo- naktį ėjom į Kurfiuerstendam
Kristų reiškia: įsijungti į specialų
demiškas. Unter den Linden pa
dėmiais pastatais ir paminklais gražiausią Berlyno gatvę — su siliko dar elegantiška gatvė, bet
santykį, Tarpininko santyki, t. y.,
pasipuošęs, verdantis, švytintis, berlyniečiais pavaikštinėti,
Viengimio Sūnaus ir gyventi Juo.
visai rami, lyg provincijos mies
turtingas miestas.
tas — nei žmonių, nei mašinų.
DANUTĖ AUGIENĖ
— Lietuva, mano žemė
Karo žiaurenybių paminklas
Pirmas dalykas, ko krikščionis
Tačiau kur nežengsi, ant ruso
auksinė,
Policja ir skurdas Rytų
turi Jėzų prašyti, yra: artėti prie
Šitoje gatvėje stūkso Kaiser užminsi — pilna jų, kaip skėrių.
Kai pribręsta rugiai
Vokietjoje
Laiko ratas nesustoja. Įvykiai telkiama. Tyla veda j pergalę ir didesnio Jo pažinimo ir supratiWilhelm Gedaechniskirche, kuri
Rusai “broliais” garsinasi, o
laukuose. — ateina ir praeina negrįžtamai, tylos minute gerbiami kovų did- mo, mąstyti Jo gyvenimą ir daTTačiau, norint pasiekti tų buvu- karo 'metu buvo subombarduota,
griuvėsiais dabinasi
Antano Rūko žodžiais skriejo Pirmųjų 'penktadienių susikaupi-1 vyriai. Jei žmonės tik pusvalan-1 bus, tvarkyti savo mintis ir jaus
®ią Vokietijos sostinę, reikėjo va-1 o dabar yra karo žiaurumų pa
mo vakarai tėvų jėzuitų koplyčio-! dį nutiltų susimąstyme, jie pa-1 mus pagal Kristaus pamokymus,
čiuoti pro DDK (Rytų Vokietiją) į minki as. Sukrečiančiai įspūdinDabar miesto centras yra to mintis tolyn j rytus virš ginkluo
je,
Chicago, tačiau nuolat grįžta keistų pasaulio veidą. Žmogus ne-' kurti savo gyvenimą pagal Kris
tų
.policininkų,
aplink
zujančių.
ir ta kelionė buvo ne tiek įdomi, j gal Panaši bažnyčia yra Ham- liau į rytus —' Alexander Pllatz
ir
surenka
būrį žmonių, kurie bręsta, jei nemąsto. Ir dabartinis taus mokslą ir darbus. Kristus nė
Kaip
norėtųsi
aplankyti
savo
nu

kiek daug pamokanti (o jauniems bunge, ‘bet toji tiktai palikusi ipa- ir Kari Mare Allee ir ten visi pa
net inspiruojanti). Visur pakeliui, minklu, o ši Gedaecthniskirahe statai yra nauji ir gana gražūs. mylėtą (kraštą, kuriame gimiau. rimtyje ir tyloje prašo Viešpatį žmonijos pasimetimas išnyktų, gi ra tik istorinė asmenybė, kuri
galvotų apie gyveno kadaise. Kristus gyvena
— vien įvairūs sargai su šunimis,' turi naują priestatą ir naudoja- Bet pasuk tik į pietus — ir vėl Bet ar išlaikytų širdis, visa tai daugiau šviesos, išminties ir lyžto žmonės daugiau
dvasiniam
kelyje.
priežastis
ir
pasekmes.
dabartyje. Jis yra gyvas ir šian
policininkai, visi su šautuvais, Į ma, kaip bažnyčia. Senoji stovi seni, apleisti, net vargingi rajo matant savoje žemėje?
Atrodo neišvengiama, kad da dien ir gyvens amžinai. Pagal šv.
kaip j karą pasirengę. Tačiau ga •išdeginta, numažinta, Jyg nu nai. 'Vokietijoje? Taip, toje išsloSusikaupimui
reikalinga
Beklajojant po platų pasaulį
barties mizerija privers žmones Povilą Kristus nėra šalia ar virš
lėjome laisvai važiuoti ir, kur no- kirpta, tačiau iš kairės ir dešinės vintoje Vokietijoje! Labai nuste
vienuma
Ir beskęstant graudžiam
sustoti ir susimąstyti, nors moder mūsų, bet mumyse. Per mirtį ir
rėjom, sustoti. 'Miesteliai, kuriuos ją gaubia naujoji — labai mo- bino, kad visur teberiogso subom
Labai teisingai kun. J. Boreviliūdesy,
nus
pasaulis liguistai bijo tylos, prisikėlimą Jis skverbiasi į žmo
pravažiavom, labai nuskurę ir sė-! demiška su mėlynais vitražais,
barduoti namai, ypač bažnyčios,
čius, S.'J. birželio mėn. pirmojo
Kaip svajonę, kaip žydinti
vienumos,
susitelkimo.
gaus gelmes, niekuo nepažeminda
ni — apleisti, visai ne tokio įdo
saulė, penktadienio pamoksle pastėbėjo,
—
Ačiū,
Dieve,
už
šviesos
mas savo didybės. Tai tarpasme
maus senoviško grožio, kaip matė
kad susirinkęs būrys nedidelis,
Man kas dieną brangesnė esi.
spindulį tiems, kuriuos sukvietei ninis santykis. Tai nuostabi pa
me vakarų pusėje — Bavarijos
kuklus. Jame nematai jaunimo ir
čia, atvedei porai valandų nutilti, slaptinga vienybė. Gyventi krikš
gražius miesčiukus — dvelkian
retą turintį jauną šeimą. Kiek
susitelkti, pasimelsti ir pamąstyti, čioniškai reiškia gyventi šia vie
čius šimtmečių senumu — antiki
vieną kartą eilė žmonių, tariamai
—
baigė kun. J. Borevioius savo nybe.
nius, o spindinčius švara ir gro
palankių šiam susikaupimui, bū
pamokslą.
žiu — darbščios vokiškos rankos
na sutrukdomi staiga ir netikėtai
Prie Tėvo kylame, kalbėdami Jo
nudailintus, šie gi neprilygsta net
eilinių kasdienių reikalų ir ap
Krikščioniškasis TIKIU
paties mums paliktą maldą “Tė
tiems mažiems miestukams, išsigailestauja negalėję dalyvauti.
Po šv. Mišių rinkomės Čiurlio ve Mūsų”, tačiau Kristus yra ke
Tolimoje Japonijoje
gyvena
barsčiusiems apie Hamburgą, nors
Kokia
šių
susitelkimo
vakarų
nio
galerijoje, kur mūsų laukė lias, kuriuo mes priartėsime prie
dailininkė Marija Tūbelytė-Kulir tos pačios tautos, 'bet šitie —
prasmė, — klausia pamokslinin kun. J. Zaremba, S.J., ir jo rūpes Tėvo ir šv. Dvasios.
manienė.
Ji
yra
gimusi
nepri

tikri proletarai — (bespalviai, ne
klausomoje Lietuvoje,
Kaune, kas. Ir atsako, kad susitelkimui tingai bei kruopščiai paruošta
apžiūrėti, o ir vaizdai aplink
Kun. Zarembos kalbėjimas bu
buv. mindsterio pirmininko Juo reikalinga vienuma, nusiramini konferencija.
juos prisiderinę — tokie pat nu
vo
nuoširdus, taiklus, supranta
zo Tūbelio ir visuomenės veikė mas, grįžimas j savo dvasinę būtį.
Kun.
Zaremba
kalbėjo
apie
šv.
skurdėliai.
mas,
uždegantis. Vakarą baigėm
gi — didvyrių tėvynė.
jos Jadvygos Ghadakauskaitės- Vienuma
Krautuvių vitrinos netrau
Vienumoje jr tyloje vyksta dideli i Tr^bę>
kaip kftalikų giesme į Mariją.
Tūbelienės šeimoje. Jai — vien
mokslas moko ir šiuo nelengvu
kiančios, neviltojamčios — labai
Kaizerio Wllhelmo vardo subombarduotos bažnyčios Berlyne paminklinis ske turtei dukrelei — buvo samdomi darbai. Tyloje kraunasi pumpuras tikėjimo klausimu.
V“ ^esiais (liepos ir
vargingos, neturinčios jokių pre letas su modernia ir naujai pastatyta šalia.
žmogiško tobulumo, dorybių.
Kai
krikščionis
sako
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Tiesa, muziejai labai geri, -bet metus mokėsi vienoje geriausių inž. Kurtas Kuhlmanas, kurs vi Kristus yra mūsų Brolis. Jis mus Lake Forest, III. Ši paroda yra
Visur pilna iškabinėta didelių den Linden, dabar palikusi rytų
paveikslų ir plakatų, vaizduojan pusėje su Brandenburgo Tor čia ne komunistų nuopelnas, jie JAV meno mokyklų ART STU sada yra buvęs jos meno gerbė sudvasina ir mumyse įveda Die surišta su federalinės valdžios re
miama pažangos (uptvard bound)
čių didžią vokiečių ir rusų drau (vartais). Bet Reichstag atsidūrė jau garsėjo savo vertingais eks DENTE LEAGUE New Yorke, ju, net kadaise įrėmino kelis savo vo vaikų paveikslą.
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mų šliejasi vėl toji siena ir ne
D. C. Jauna dailininkė turėjo ke
Aleknienė, Marija Ambrozaitienė,
O kai įvažiuoji į Vakarų Ber viena, bet, kaip nuodingas dra viduje — įdomu, o iš lauko grau lias parodas Šiaurės Amerikoje.
Vanda Balulkienė, Aleksandra
lyną — tai kaip į oazę po Sa konas su keliom galvom — net du — juodi, aprūkę, biaųrūs sa Tuo metu jai daugiausia sekėsi
Bodner,
Janina Monkutė - Matks,
charos. Pradžioje dar per polici keletas jų. Vakarų vokiečiai pa vo neestetine išvaizda, nešvara.
su vaikų portretais, jie būdavo jai
seselė Mercedes, Irena Mitkutė,
ninkų eiles, ne vakarų, bet rytų, gerbė daug savo tautiečių, mėgi
Kad tu, ruse, nesulauktum...
dažnai užsakomi.
Jadvyga Paukštienė, Dona Prusis,
tada, pagaliau, atsiduri vėl XX nusių bėgti į laisvą Berlyną .ir žu
Maistas rytų Berlyne pigesnis
.šiuo metu ji įgyvena Japonijoje,
Zita Sodeikienė, Magdalena Stan
šimtmety.
vusių prie sienos, aibe kryželių už vakarų — kur tikrai jis yra Kobe mieste, kur jos vyras, inž.
kūnienė,
Danguolė Stončiūtė,
Įslinkom j vakarų Berlyną nak ir gausybe gėlių. Beveik visi jie brangus. Tačia vitrinose stebėjo Kurtas Kuhlmanas, dirba pran
Ada Sutkuvienė, dr. Aldona Laties metu ir buvome paveikti “Unbekannt”. Daugiausia jų kri me kainas visokių techniškų na cūzų firmoje “Air Liquid”. Kobe
bokienė - Valienė ir Giedrė Žumstipraus įspūdžio: visur daug švie to 1962-63 metais, bet keletas net mų apyvokos reikmenų, tai nepa gyvena nemaža amerikiečių, jie
bakienė dalyvavo šioje parodoje.
sų — plieskia ir žybčioja; gat 1973 m. Tai reiškia, kad ir da lyginamai brangiau. Pvz, siuva ten turi savo klubą “Kobe Club”.
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
vės — plačios, erdvios; parduotu bar dar žmonės mėgina pabėgti ma mašina (doleriais skaičiuo- Tame klube 1973 m. rugsėjo 9 d.
jaus kilnojama paroda su gintaru,
vės labai elegantiškos — prekių iš to raudonųjų “rojaus”. Lr« ja^f^įerlįSto ^O dol., to- įvyko dailininkės M. Tūbelytėsnumizmatika, žemėlapiais, audi
prigrūstos; nauji paminklai — nuolatinis grūmojimas, visur aiš- ,kia ,pat vakarų _ tik 75 doj. (o Ruhlmanienės paroda ir truko
niais, margučiai^, kalėdiniais šiau
milžiniškas miestas pulsuoja pra kiai matyti dideli Tumi (bokš- jAV-se 60 dol.). Televizijos 500- iki spalto 4 d. Joje buvo išstatyta
dinukais, tautiniais rūbais, lietu
banga, kaip koks Las Vegas. O tai) su ginkluotais policininkais, 600 dol., panaši Hamburge 120 40 įvairių paveikslų. Atidarymo
višku kryžiumi užpildė didelę ga
Į joj # kajp Amerikoje.
Mik..
kai pasiekėm patį centrą, tai tik (Vokspolizei).
dieną parodą aplankė 600 asme
lerijos dalį. Sekmadienį, birželio
rai kaip 'New Yorke, .tik dar gra
Rusai, kaip slibinai, stengiasi nų ir nupirko 10 paveikslų, o iš Smagu atostogauti lietuviškame Putname, kur ir juoda ruginė duonelė tikro 23 d., 3 - 5 vai., muziejaus mote
Komunizmo vitrina
žiau, nes viskas daug švariau iš
ipasiglemžti kuo daugiau užsie viso parduota 17, daugiausia na- raugo. Gamta ir aplinka — pasakiškai graži ir maloni. Nemėgstantiems ke rų vieneto komitetas vaišino lan
liauti — tai puikiausia vieta atostogoms, švara ir tvarka — tik pas seseles
laikyta. Žmonės puošniai apsi
Mes pervažiavom sieną į rytų nio valiutos. Įvažiuojant į rytų ture mortų ir gėlių. Nepaprastas randama. Iš kairės j dešinę: S. Endrijonlenė, sės. Margarita (Bareikaitė), kon kytojus lietuviškais užkandžiais.
rengę, gražios išvaizdos, šypse Berlyną — tai tikra komunizmo Berlyną, reikia iškeisti 10 DM pasisekimas!
gregacijos vyresnioji, M. Remlenė, Putnamo sės. rėmėjų Chlcagoje pirm., ir Paroda vyko birželio 17-30 die
na pasidabinę ir šaligatviuose iš viltrinaj kurioje lyg parodai, dš- (vok. markių) asmeniui. Jeigu
Po sėkmingos jos vienos paro- Magdalena Galdikienė.
nomis.
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