
!

Šiame numery

Kas išleis Lituanistikos instituto 
veikalus?
Maži atsiminimai apie didelį 
žmogų.
Šiemetiniai Nobelio literatūros 
premijos laureatai.
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Bet tai yra mūsų teatras.
Iki pasimatymo ketvirtame. 
Lietuviai Madride ir Lietuva 
Madrido bibliotekoje.

Kertinė paraštė

KAS IŠLEIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTO VEIKALUS?

NUO PAREIGOS TEPASITRAUKE JISAI
TIKTAI Į KARSTA
Maži atsiminimai apis didelį žmogų —Juozą Brazaitį

Lituanistikos Instituto redakci
nė komisija ir atskiri nariai yra 
iparengę lituanistinių veikalų, bet 
jiems išleisti stinga lėšų. Institu
tas nėra komercinė leidykla ir 
neketina steigti dar vieno Visuo
meninio fondo lituanistikai ug
dyti ir knygoms leisti. Buvo mė
ginta rasti mecenatų, bet iki šiol 
nesėkmingai. Lituanistikos Dar
bų III tomas buvo išleistas 1973 
metais; finansavo Lietuvių fon
das. Išeivių bibliografijos paren
gimą (1970-1972 metų) finansa
vo JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros fondas, o 1973 metų 
bibliografiją — Lietuvių fondas. 
Tų ketverių metų bibliografiją 
parašė Povilas Gaučys; redaguoja 
Lt Bibliografijos skyriaus vedėjas 
J. Dainauskas ir LI prezidiumo 
narys dr. T. Remeikis. Atrodo, 
gautųjų lėšų pakaks šiam biblio- 

• grafijos tomui, apimančiam ket
vertų metų apie 7000 vienetų, pa
rašyti mašinėle, kad galima būtų 
spausdinti foto — mechaniniu 
būdu. Bet spausdinimui ir (įriši
mui lėšų nėra.

Lituanistikos Darbų IV-jį tomą 
redaguoja dr. V. Maciūnas. Šiam 
tomui pažadėti, o kai kurie jau 
ir gauti, K. Almino, L. Damb- 
riūno, A. Maceinos, A. Mažiulio, 
M. Nasvyčio, A. Nykos - Niliū- 
no, D. Krivicko, K. Ostrausko, A. 
Platerio, J. iPuzino, T. Remeikio, 
A, Salio (iš jo palikimo), Pr. 
Skardžiaus, V. Trumpos ir paties 
redaktoriaus V. Maciūno studiji
niai straipsniai. Nei autoriai, nei 
redaktorius negauna honorarų, o 
iš tikrųjų turėtų gauti. Knygai iš
leisti vėl prašyta .pinigų 'iš Lietu
vių fondo, bet dar nežinia, kiek 
ir kada bus gauta.

Be to, kai kurie LI nariai yra 
parašę ir spaudai parengę veika
lų, bet jiems nėra leidėjų. Pavyz
džiui, prof. dr. Kazys Alminas 
yra parengęs kryžiuočių kelių į 
Lietuvą (Litauische Wegeberich- 
te) originalų fotokopijas iš Vokie
tijos archyvų su ten paminėtų 
vietovardžių lokalizacija žemėla
pyje, lietuvišku tekstų vertimu ir 
komentarais. Galėtų išleisti vien 

vokiškai Vokietijoje, bet geriau 
būtų išspausdinti su lietuvišku 
vertimu. Prof. dr. Vanda Sruogie
nė turi spaudai parengtą veikalą 
apie Steigiamąjį Seimą ir jo dar
bus, 200 puslapių. Tai būtų svar
bus leidinys Lietuvos nepriklau
somybės istorijai, atsveriantis Lie
tuvoje klastojamą istoriją. Yra ir 
daugiau rašomų lietuvių kalbos, 
literatūros ir kitokių mokslo dar
bų lietuvių bei anglų kalbomis, 
kurie galėtų būti parengti spau
dai, jei būtų vilčių juos išleisti. 
Moksliniai leidiniai ne tik pra
turtina mūsų literatūrą, bet yra 
ir paskatinimas mokslo kūrybai 
bei jos gyvybės ženklas. Jei šiems 
veikalams išleisti nebus lėšų iš 
mūsų fondų ar mecenatų, darbai 
liks rankraščiuose.

J. Gimbutas

O latviai daro šitaip
“Dauguvos” leidykla Stockhol

me išleido didžiulį architekto 
prof. dr. Pauls Kundzinš veika
lą “Latvju setą” (The Latvian 
Farmstead). Knyga turi 450 di
delio formato puslapių su žemė
lapiu ir 190 iliustracijų. Autorius, 
buvęs Rygos universiteto archi
tektūros katedros vedėjas, šį vei
kalą parašė, gyvendamas Halifa- 
xe, Kanadoje. Pratarmėje sako
ma, kad ši knyga parašyta dėl to, 
kad apie 2000 metų egzistavusios 
latvių ūkininkų sodybos dabar 
baigiamos išnaikinti. Juk tas pats 
galima būtų pasakyti ir apie lie
tuvių ir kitų Rusijos vergiamų 
tautų ūkininkų sodybas! Prof. 
Kundzinš, vienas iš Latvijos etno
grafinio oro muziejaus steigėjų ir 
jo vedėjas 1928 - 1934 metais, su
rinko ir metodiškai paskelbė ar
cheologinę, istorinę, etnografinę 
ir architektūrinę medžiagą. Iš
nagrinėtos įvairios sodybų for
mos ir jų trobesiai. Knygos gale 
pridėta išsami 29 puslapių san- 
tauka anglų kalba.

Panaudotos literatūros sąraše 
yra du autoriai, savo raštuose 

(Nukelta j antrą pusi.)

Graudulys ašarą iš akių spau
džia, kai reikia svetimai žemei 
atiduoti plakti nustojusią širdį 
žmogaus, kuris buvo nuostabaus 
taurumo humanistas, plataus 
masto lituanistas, Jokių audrų ne
palaužiamas idealistas, gilus lie
tuvių literatūros nagrinėtojas, ne
pralenkiamas kultūrininkas, pir
maujantis laikraštininkas, iš juo
džiausios okupacinės nelaimės 
tautą vesti laisvėn pakviestas 
valstybininkas. Tokiu buvo skaid
riosios sielos velionis prof. Juozas 
Ambrazevičius - Brazaitis.

Labai tinka jam pačiam žo
džiai, kuriuos jis kartą apie kitus 
aukštai horizonte iškilusius yra 
pasakęs:

— Didžiuosiuose susikonden- 
suoja su didesne įtampa tos jė
gos ir idėjos, kurios palaidai blaš
kosi visoje masėje. Juose sąmo
ningai prabyla tas epochos bal
sas, kuris masėje tik instinkty
viai kuteno širdį, nesurasdamas 
žodžio pasakyti. Ir jų gyvenimas 
bei kūryba yra tas gaubtasis veid
rodis, kuriame pamatom sukon- 

, densuotus, išryškintus, paspalvin- 
tus epochos esminius bruožus.

Arčiau amžinos atminties Juo
zą teko pažinti, kai susibūrėme 
eisti dienraštį ‘‘XX Amžių”, vė
liau tapusį pirmaujančiu Kauno 
laikraščiu. Čia į kolektyvą susi
telkė naujos socialinės minties, 
plačių kultūrinių užmojų, nauji) 
religinių metodų ieškotojai: dr. 
P. Dielininkaitis, dr. J. Grinius, 
kun. prof. St Yla, dr. Z. Ivinskis, 
dr. A Maceina, dr. I Skrupskelis.

Visi jie švytėjo giliu įžvalgumu, 
nodernįais polėkiais, plačia tole
rancija, neišblėstančiu užsidegi
mu krikščioniškos knltūros ugdy
me. Bet savo žurnalistiniais su
gebėjimais ir patyrimu visus len
kė Brazaitis. Juk jis dar teturintis 
20 m. studentas, buvo pakvies
tas "Lietuvos” dienraščio redak
cijos nariu kultūriniams reika
lams.

Jis buvo toks geras psichlogas, 
nutuokiąs žmonių sugebėjimus 
nuolatiniam redakcijos persona
lui parinkt, toks stropus nau
jiems veikalams aptarti, toks pil
nas sąmojaus kokį humoro daly
kėlį “Mirga Marga” skyriui su
kurti, toks sumanus dailininkui 
naują mintį paduoti taikliai ka
rikatūrai sukurti, toks gilus ve
damojo mintis sumesti, ypač kul
tūriniais reikalais.

Jis buvo taip įsitraukęs į talką 
naujam dienraščiui, į dėstymą 
gimnazijoje ir universitete, į ra
šymą naujų vadovėlių ir knygų, 
kad darbai nusitęsdavo iki gilių 
išnakčių ir jėgos išsisemdavo iki 
kieto pervargimo. Atsimenu, kar
tą jis pasakojosi: buvo nuėjęs į 
operos premjerą. Tą pačią naktį 
parašė recenziją, kad jau sekan
čią dieną dienraštis galėtų išspaus
dinti. Pats jau po vidurnakčio ją 
vežė į redakciją, bet buvo taip 
pervargęs, kad priėjo prie redak
cijos durų, prie pašto dėžutės pa
stovėjo ir, užmiršęs įmesti rank
raštį pasuko atgal. Teko vėl grįž- 

I ti ir atvežus įmesti...
I Turėjo jis tokį jau gerai pava

Nuotrauka Vytauto Maželio

žinėtą automobiliuką. Liūdniau
siomis okupacijos dienomis, kai 
atėjo priverstinių balsavimų mo
mentas ir buvo pasuose atžymi
ma, kas balsuoja, kas ne, įsiso
dino jis a. a. kun. K. Barauską, 
mane į automobilį ir mes tyčia 
išvažiavome į Subačių, į sol. Jo- 
nuškaitės tėviškę, kad, kai kišime 
balsavimų vokus, prigrūstus laik
raščių iškarpų, mažiau kas mus 
pastebėtų. Grįžtant užklupo smar
kus lietus^ Nelaimei, sugedo au
tomobilio šluostiklis ir absoliu
čiai nesimatė kelio pro vandeniu 
užlietą priešakinį langą. Juozas 
iššoks būdavo, nubrauks kepure 
vandenį, ir toliau stumiasi... Jis 
vis buvo toks nepasiduodantis jo
kioms kliūtims.

Tai buvo sumanus ir praktiš
kas žmogus, ne pasyvus svajoto
jas. Ne veltui kartą jis rašė:

— Lietuvių nelaimė tebėra ta, 
kad jie praktiniame gyvenime ar
ba veikia visai be plano, arba 
amžinai tik planuoja. Planams 
ruošti išsenka energija, ir nebe
lieka jiems realizuoti. Taip buvo 
palaidota daugel puikiausių su
manymų...

Net ir savo vienuose kalėdi
niuose linkėjimuose, būdamas jau 
Lietuvių fronto bičiulių tarybos 
pirmininkas, rašė:

— Vadovybė nuoširdžiai 
džiaugsis Jūsų akcija šiame Visuo
meninio darbo kelyje, bet lygiai 
ir Jūsų pažanga profesijoje, bei 
šilima šeimoje...

O kaip giliai jis išgyveno Lie
tuvos tragediją. Kartą iš Chica
gos parašiau jam laiškutį prašy
damas straipsnelio apie Lietuvos 
laisvės viltis. Atsakydamas jis dar 
1971 m. rašė:

“Tos viltys daros vis miglo
tesnės. Laisvės galimybė vis to
liau nustumiama. Šio krašto vy
riausybės .detante politika vis 
tvirčiau palieka pavergtus kraš
tus pavergėjų malonei. Tegalima 
būtų kalbėti, kaip nelaisvėje elg
tis, kad neužtrokštum ir neuždus- 
tum ir kaip elgtis, kad didieji sli
binai fiziškai nesunaikintų, pirma 
chloroformavę apgaulingais pa
žadais...”

Suprantami tie žodžiai po tiek 
daugelio Sovietų Sąjungos sulau
žytų pažadų ir tarptautinių įsi
pareigojimų...

Kai J. Brazaitis buvo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos pri
pažintas pirmaujančiu laikrašti
ninku ir jam buvo suteikta žur
nalistikos premija, priėmimo iš
kilmėse pasakytos kalbos nuora
šą atsiuntė man su prierašu “as
meniškai informacijai”, kaip vi
sada, sau neieškodamas garbės. 
Čia jo žodžių ištrauka:

— Žurnalistas įsipareigoja tar
nauti trejopom vertybėm: tiesai, 
pažangai, visuomenės interesui. 
Tiesai tarnaus nei peikdamas,

nei girdamas asmenų ar jų dar
bų be rimto pagrindo. Pažangai 
tarnaus nesustingdamas senose 
gyvenimo idėjose ir formose, o 
stebėdamas, iškeldamas, kritiškai 
įvertindamas ir visuomenę in
formuodamas apie naujas gyve
nimo idėjas ir naujas formas. Vi
suomenei tarnaus, ją ne skaldy
mas, ne kiršindamas, bet stengda
masis suprasti kitaip galvojančius, 
skatindamas pakęsti vienybę įvai
rume...

Lietuvių tautai spauda buvo 
tautinės sąmonės gaivintoja nuo 
pat Valančiaus Prūsuose leidžia
mų brošiūrų ir slapta gabenamų 
į Lietuvą dar prieš pirmuosius 
mūsų laikraščius; spauda buvo 
tautos vienytąją bei informuotoja 
okupacijų laikais; spauda sukū
rė išeivijoje galingą bendruome
nę. Spauda tebėra išeivijoje tau
tinės gyvybės židinys.

Bet gyvename tokiose sąlygose, 
kurios spaudos reikšmę mažina. 
Amerikiečių šimtmetiniai laikraš
čiai vienas po kito užsidaro. Re
tėja ir lietuviška spauda; mąžta 
jų puslapių skaičius, retėja jų pa
sirodymas. Ar neprieis tokio mo
mento, kad lietuviška spauda nu
tils?

Liaudies legenda pasakoja apie 
galimą pasaulio galą. Esą, kai 
žmonės nebemylės bitelių; kai jos 
išmirs; kai nebus kas neša vašką 
ir nebus iš ko daryti žvakių; kai 
tos žvakės nebedegs ant Viešpa
ties altorių ir kunigai negalės lai
kyti mišių, kad permaldautų už 
žmonių nuodėmes — tada ir ateis 
pasaulio galas.

Profesorius Juozas Brazaitis, vienas iš ryškiausių šių dienų mūsų kultūrininkų, 
politikų bei visuomenininkų, miręs lapkričio 28 d. Orange, N. J.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Panašiai galėtum kurti viziją ir 
apie išeivijos tautinės gyvybės 
galą: kai išnyks paskutinis skai
tytojas ir kai užsidarys paskuti
nis laikraštis, tada bus išeivijos 
lietuvybės galas.

Bet tikėkim, kad toks galas 
yra ton, toli. Toli, žiūrint į susi
rinkusius skaitytojų atstovus, ku
rie sustiprins pasiryžimą ne tik 
laikraštį nupirkti, bet paskaityti 
jo antraštes, vieną kitą straipsnį, 
jį pagirti ar juo pasipiktinti. Tai 
skaitytojo gyvybės ženklas. Tokį 
pasiryžimą matydamas, tebežiū
riu optimistiškai į spaudos ir lie
tuviškos gyvybės išeivijoje ateitį 
ir tiem skaitytojam reiškiu taip 
pat pagarbą”.

Tai lyg mūsų brangaus velio
nio testamentas, įpareigojimas 
mylėti lietuvių spaudą ir jai au
kotis, kaip jis aukojosi.

Kai prieš trejetą metų sutikau 
velionį New Yorke, jo jėgos ma
tomai seko. Nebuvo tikras ryto
jumi. Prabilo: “Jei ryt pajėgsiu, 
nuvešiu tave į aerodromą”. Dar 
pajėgė, ir taip buvo miela su juo 
pasikalbėti. Dar pereitų metų pa
baigoje rašė:

— Nepraradai energijos nau
jiems sumanymams ir darbut 
Deja, aš tuo pasigirti negaliu... 
Vos, vos surandu energijos dar 
“Darbininko” niekam parašyti...

Vis tas pats jo kuklumas (“nie
kam”), nors jis buvo pirmaujan
tis publicistas, ir tas pats ryžtas 
tarnauti savo tautai ir pamėgtai 
spaudai iki paskutiniųjų. Nuo tos 
pareigos jis tepasitraukė tik į 
karstą...

JUOZAS PRUNSK1S
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Septyni šimtmečiai Tomui ir tomizmui (9)

Krikščionijos siaubas tomistinio atgimimo išvakarėse
DR. GR. VALANČIUS

Kalbame apie kultūrą, mokslą 
bei (universitetus trijų šimtmečių 
(1550-1850) periode, kurį anks
čiau pavadinome tomistinio 
merdėjimo laikotarpiu. Jei XI-me 
šimtmety Rytų ir Vakarų Baž
nyčios išsiskyrė palygint ramiai 
ir be kraujo praliejimo, tai XVI- 
me prasidėjusį Vakarų Bažnyčias 
skilimą lydėjo, sakykime, brolžu
diškas, kraujas (plg. trisdešimt- 
metinį ikarą 1618-(1648) ir nesu
tramdomai įsisiūbavusi tarpusa
vi krikščionių neapykanta. Liu- 
tefinė reformacija su baisiu įnir
timu (griovė Kat. bažnyčios daug- 
šimtmetinę hierarchijos sistemą, 
sų visom jos tradicijom ir dog
mom, o katalikai grūmojančiai 
svaidė neapykantos žvilgsnius, 
apšaukdami visus reformatorius- 
protestantus eretikais, visai užsi
miršę, kad jie, kaip ir mes pa
tys, apkrikštyti tuo pačiu krikš
čionišku krikštu. Atseit, abi pu
sės ilgus amžius užsimiršo esan
čias pirma krikščionimis, o pas
kui katalikais ar protestantais. 
Pfie. tų trijų pridėkime dar vie
ną šimtmetį (1850-1960) su kau
pų ir nesakykime, kad tie keturi 
šimtmečiai nėra visą Vakarų ci
vilizaciją ipagrindinai sukrėtusiu 
ir dramatišku krikščionijos siau
bu. Beje, įpraskime (padoriai skir
ti dvi dažnokai painiojamas są
vokas: krikščionybę (christiani- 
ty) kaip religiją ir krikščioniją 
(dhristendom) kaip kultūrreligi- 
nę krikščionių bendruomenę. 
Rašinio antraštė rodo į šią pa
starąją, ir prašau neįtarti manęs 
neva bandančiu kalbėti apie ko
ki nors pačios krikščioniškosios, 
pragaro vartų nenugalimos reli
gijos siaubą. Teneklaidina ir šio 
krikščionijos siaubo sugretini
mas su tomistiniu atgimimu.

Tridentinis tradicijos tęsėjas Va
tikano pirmasis susirinkimas, o 
ypatingai netrukus po to (1879) 
paskelbtoji Leono XIII-jo encik
lika “Aetemi Patris” bando ne 
tik sustiprinti pačios krikščiony
bės pamatus, naujai užmaišytu 
tomistiniu cementu juos cemen
tuojant, bet ir atgaivinti krikš
čioniją, (prikeliant tomizmą iš jo 
ilgo, daugšimtmetinio merdėji
mo. Tai buvo pradžia krikščioniš
kojo atsijatminimo, kurį drama
tiškai pirmyn pastūmėjo Jonas 
XXIII-sis bei Vatikano H eku
meninis (šįkart ir praktiškai to- 
kis) susirinkimas. Ar ne siau
bas, kad net keturi šimtai metų 
turėjo praeiti, kol ekumeninė Šv. 
Dvasia nužengė į krikščionis ir 
kol pagaliau jie vienas kitą nebe 
eretikais, o atsiskyrusiais broliais 
pradėjo vadinti. Paskutinieji du 
popiežiai turėjo šiame krikščio
nijos šimtmetinio siaubo nuga
lėjime daugiau laimės, teisingiau 

—>Dievo palaimos, nesgi ir lai
kas buvo jau .pilnas pilnutėlis. 
Jų pirmatakai taip pat bandė to
kį, tomistiniais principais pagrįs
tą, krikščionybės vidinį atnauji
nimą bei krikščionijos išorinį at- 
sijauninimą, tačiau be didesnės 
sėkmės. Andai, to siekia Šv. Pi
jaus X-jo enciklika “Motu Prop- 
rio Doctoris Angelici”, Benedik
to XV-jo “Pascendi”, Pijaus XI-jo 
“Studiorium Dučėm” ir Pijaus 
XII-jo “Humani Generis”. Tą pa
tį tikslą turi ir, berods, Benedik
to 15-jo į kanonų kodeksą įterp
tasis 1366-sis kanonas, kurio ant- 
ląsjs poskyris nustato krikščio
niško mokslinimo bei švietimo 
dėsnius, įsako universitetams ir 
seminarijoms teologiją bei 
krikšč. filosofiją dėstyti pagal 
tomistinius principus. Tais pa
čiais principais bazuojamos taip
gi Jono 23-jo enciklikos “Mater 
et Magistrą” ir “Pacem in Terris’ 
O taįp pat ir platų kontroversinį

Malda (medžio raižinys)Paulius Augius (1909-1960. XII. 7)

atgarsį sukėlusioji Pauliaus 6-jo 
“Humane Vitae”. Pastarosios, 
nepalygint labiau kaip daugelio 
ankstesnių dešimtmečių ir net 
šimtmečių enciklikos, pralaužu- 
šios visas zakristijų duris, plačiai 
išsiliejo tiesiai į visų krikščionių 
ir net nekrikščionių širdis ir pro
tus. Pagaliau jau galime rimtai 
kalbėti apie partikuliarlstinio 
krikščionijos siaubo nugalėjimą. 
Netolima, gal kiek ir tolimesnė, 
ateitis parodys, kiek šis atsijau- 
ninimo procesas bus sėkmingas 
bei kiek giliai (vertikaliai) ir 
kiek plačiai (horizontaliai) jis 
palies, išjudins pačią bilijoninę 
'krikščionijos masę, galgi išsilies 
ir iš jos krantų.

Bandykime nors apgraibom 
.perbėgti iper šį nelemtąjį siaubo 
periodą, didesnį dėmesį kreipda
mi ypač į to laikotarpio univer
sitetus kaip krikšč. kultūros rep
rezentantus, pažangos reiškėjus, 
puoselėtojus ir naujų bei nebūti
nai naujų idėjų pionierius.

Jau pačioje pradžioje didžiojo 
Vakarų skilimo (siaubo), 16-jo 
šm. vidury, iškyla du ypač reikš
mingi krikščionijai įvykiai. Teri
dento susirinkimas (aiman, jau 
nebe ekumeninis) ir Jėzuitų or
dino įsteigimas. Pirmasis vyko 
1545-1563 m. ir antrasis šv. Ig
naco iš Loyolos įsteigtas 1534 m. 
ir Pauliaus Ul-jo patvirtintas 
1540 m. Nemažinant šių dviejų 
veiksnių didžiulės reikšmės kata
likybei, jie tačiau ničnieko nepa
darė ir neturėjo intencijos bet 
ką daryti, skilimo žaizdas su 
krikščioniška meile gydyti/ su
skilusią krikščioniją į vieną avi
dę su vienu ganytoju grąžinti, 
ją eventualiai vėl suvienyti. Kal
bamojo siaubo amžiai nesutrum
pinti, o dargi nelemtai prailginti. 
Išeita bekompromisinėn kovon 
su “eretikais”, deja, ne meilės 
ginklais, kuri istorijos pažymėta 
reformacijos ir kontrareformaci- 
jos, atseit toli gražu ne ekumeni
niais vardais. Kokia palaima bū
tų buvusi krikščionijai, jei 
užuot nesuderinamą derinimą

prieštaraujančių šūkių “Ad mai- 
orem Dei gloriam” ir “Cuius re-

1814) pop. Klemenso XIV įsaku, 
kurio betgi Rusija ir Prūsija ne-

gio eius religio” būtų išeita su 
neskaldančiu, o vienijančiu 
“Pax Christiana” obalsiu, kurį 
tik 400 metų vėliau tepaskelbė 
neužmirštamasis Jonas 23-sis 

Kai Wittenbergo, Leipzigo ir 
Tuebingeno, vėliau, berods, ir 
Hallės, Leideno bei Uppsalos 
universitetai pradėjo reikalauti 
iš profesorių liuterinio tikėjimo 
išpažinimo, tai udlių jėzuitų ins
piruojami, katalikų dominuoja
nti un-tai (Wuerzburgo, Louvai- 
no, Ingolstadto, Grąžo, Pary
žiaus, Freiburgo, Koelno, o ir 
Mainzo, Krokuvos, Triero, Salz- 
burgo, Vilniaus) reagavo tuo pa
čiu, griežtai reikalaudami iš dės
tytojų, berods ne tik iš teologų- 
filbsofų, vykdyti tridentinį nuta
rimą “Credo Tridentinum” for
maliu išpažinimu. Tridentas 
(taipgi uždraudė spausdinti teolo
ginius raštus be aprobatos ir liu- 
veniškiams profesoriams liepė 
paruošti pirmuosius sąrašus “In- 
dex Librorum Prohibitorum”. 
Pats lojoliškis paruošė vad. “Ra- 
tio Studiorum” —-teolog.-filoso
fijos dėstymo tvarką bei progra
mas, kurių ilgą laiką laikėsi ne 
tik pačios Jėzaus dr-jos aukšt. 
mokslo įstaigos, bet ir bene visi 
kat. un-tai. Beje, išskyrus gal tik 
vieną benediktinų un-tą Salzbur- 
ge (1620-1810), jėzuitai įsteigė, 
perėmė (pvz. garsųjį Paryžiaus 
un-tą 1564) ir dominavo (Vie
noje jiems nepasisekė), tur būt, 
visus viršuje minimus ir nemi
nimus anuometinius kat. uni
versitetus. Visa anuomet daryta 
(daugeliui istorikų — “jėzuitiš
koje”) tridentinės antireforma- 
cijos 'dvasioje ir bekompromisi- 
tniais priešpuoliais prieš įsisiūba
vusias protestantizmo atakas. 
Vėliau, žnaibus antivatikanistas 
Dostojevskis šaipėsi iš tokio per
nelyg dramatiško jėzuitų aktin- 
gumo, kuris iššaukė ir pačių 
Burbonų opoziciją, privedusią 
net prie laikinio paties jėzuitų 
ordino panaikinimo (1773-

paisė. Dostojevskio pranašystė 
neišsipildė, kad, girdi, žlugs vati- 
kanizmas, nebeturėdamas prieš 
ką protestuoti, žlugs ir protestan
tizmas, beišliksianti tik viena 
pravoslavija. Po nelemtų 41 me
tų pogrindinių sunkumų jėzuitai 
vėl greit atsigavo ir, dostojevski- 
riiais žodžiais tariant, “šėlsta” 
kaip šėlę. Paraštėje reiktų pažy
mėti, kad jėzuitų aktingumo pa
sisekimas yra stačiai nuostabą 
keliantis. Jie kone stebuklus da
rė ir tebedaro ypatingai nauja
me misijų krašte — Vakarų he
misferoje. Vien JAV jie turi šiuo 
metu 28 pirmaujančius un-tus, 
šimtus kolegijų ir kt. mokyklų, 
mases visokeriopų įstaigų. Iš 
36.000 jų bendrojo skaičiaus Dė
dės Šamo žemėje jų yra 7.500, 
atseit net per 20 proc. įtakingai 
veikiančių visose šio krašto sri
tyse, kuris teturi tik 48 mil., t. y. 
vos nepilnus 10 proc. visų pas. 
katalikų.

Jėzuitus pasmilkę, gal kiek ir 
žnybtelėję, grįžkime minutėlei 
prie europinių universitetų, ku
rie šiaip ar taip lėmė itin inten
syvią kovą, aiman, vestą abipu
siai ne ekumeninėje dvasioje, 
tarp konservatyvios katalikybės 
ir liberališko protestantizmo, ne
lemtaisiais krikščionijos siaubo 
laikais. Objektyvus įkultūristo- 
rikas tiesos ieško kažkur vidury. 
Dėl reformacijos, katalikai, kaip 
jos isšaukėjai-pradininkai, turė
tų pirmieji ir nostra culpa krū
tinėn muštis, o protestantus rei
kia kaltinti dėl skubinimo šauk
tis (pasaulietiškų regentų užtari
mo ir talkos-pagalbos netgi vis
ką žudančiais ginklais. Vatika
no legatas kard. Cajetanus 1527 
m. išvyko iš Augsburgo, neiš- 
spaudęs iš Liuterio ištikimybės 
priesaikos, ir netrukus po to 
(apie 1550 m.) Liuveno ir In- 
golstato un-tams formaliai pa
smerkus pastarojo reformų tezes, 
riebuilis augustinijotnas su savo 
sekėjais, neatlaidžiai ir karingai

užsirūstinęs, metė plačiai Vokie
tijoj nuaidėjusį šūkį__ galas pa-
pizmuil Abi pusės išsirikiavo 
žūtbūtinei kovai. Liuveniškius 
rėmė (nenustojo ir 1619 m. im
tą suvalstybinus) Brabanto val
dovai, o Ingolstadtui piniginę at
vėrė garsusis finansinis magna
tas Fiuggeris, patrauktas žymaus 
profesoriaus jėzuito šv. Kanizi- 
jaus, netrukus iškelto į Grąžą 
atsverti Vienos un-to liuterinėm 
užmačiom. Žaibišku tempu jė
zuitai pristeigė aibę savų kolegi
jų, jų tarpe ir Vilniuje, senu Tu- 
lūzos pavyzdžiu. Pats šv. Ignacas 
įkuria sparčiai išbujojusį Grego- 
rianum un-tą Romoje, po jo se
kė Angelicum, kol jėzuitai įsigijo 
■pastovią ir tvirtą įtaką visam 
anuometiniam Europos katalikų 
aukštajam mokslui ir mokymui.

Po trisdešimtmetinio karo 17-jo 
vidury religinės kovos atslūgsta, 
frontai nusistovi, vislab pereina
ma prie apkasų-pozicinės kovos 
metodų. Protestantiškieji un-tai, 
su neapkanta Vatikanui metę lo
tynų kalbą, pradeda dėstyti un- 
tuose primityviai žalia vokiečių 
kalba, o Uppsaloj ir Leidene šve
diškai bei flamandiškai. Šiaip 
lotyniškoji vis dar lieka domi
nuojančia un-tų kalba. Net 
šimtmečiu vėliau Vilniaus un- 
to rektorius Počobutas sakėsi ne
galįs įsivaizduoti, kaip gali būti 
įmanomas aukštasis mokslo per
davimas studentams ne lotynų 
kalba. Daugelis 17-18 šimtme
čiais naujai įkurtų universitetų 
vislab išsilaisvina iš teologijas 
priklausomybės (Hallės, Goet- 
tingeno, Erlangeno un-tai), nors 
jėzuitų fronte vis dar tebelaiko
mos tampriai įtemptos vadžios. 
1809 metais įsteigtas Berlyno^ 
un-tas pasiskelbė atsidėsiąs tik 
mokslui, ypač gamtai - matema
tikai, apsistatę laboratorijom, 
institutais, prisikvietė garsių var
dų dėstytojų (Schleiermacher, 
Fiichte, Savigny, Niebuhr, Hum- 
boldt, Eichhonn) ir pirmąkart 
un-tų istorijoj tepriėmė studen
tus tik su brandos atestatais. Ne
neigiant pastarojo modernišku- 
mo bei mokslinio pažangumo, 
vis dėlto ir šis un-tas, nekalbant 
apie kitus, neišskiriant ir kata
likiškųjų, negalėjo išvengti nei( 
nusipurtyti protestantų teologijos 
besiskverbiančios įtakos.

Tačiau bonapartinis pran- 
cūzmetis, krauju ir ugnimi nu
siaubęs Europą, sujaukė ir jos 
vešliai išbujojusį universitetų 
tinklą, ir ne tik išoriniai. Gau
sus un-tų skaičius visai užsidarė, 
tegu sau kai kurie ir laikinai 
(Mainz, Koeln, Dilllingen, Bam- 
berg, Salzburg, Erfurt), kiti su
sijungė (Wittenberg ir Hallė), 
dar kiti persikėlė (Ingolstadt į 
Landshutą, vėliau į Muenche- 
ną). Gi Europos periferijose 
kaip grybai po lietaus išaugo lo- 
kaliniai-tautiniai un-tai (Oslo 
1811, Turku - Helsinki 1828, 
Briuselis 1834, Amsteidam 1882, 
Zuerich 1833, Bern - Geneve - 
Fribourg 1889, Agram 1874 ir 
kt.), nebespėję įsijungti į religi
nes kontroversijas ir dėmesį su
kaupę į savos tautinės kultūros 
ir grynojo mokslo puoselėjimą. 
Tuo pačiu keliu nueina ir dau
gelis atsijauninusių “senių” Eu
ropoje ir už jos ribų. Grynai ka
talikiškų un-tų beliko tik saujelė 
(trejetas Ramoje, Milane, Limo
je, Lille, Liubline, Salamancoje, 
Ottawoje ir pora tuzinų JAV).

(Nukelta į 7 psl.)

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS

1007 Curtins Street 
Dtnrnen Grove, 111. 60515
Valandos vagai susitarimą

Tel. — 968-0045

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3880

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

2 vai. popiet lkl 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:80 iki 12 vai. dieną.

Emergency teL — 788-8981

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

apie lietuvių kaimo pastatus lie
tę ir latvius.

Atskirai pridėtoje brošiūroje 
surašyta beveik 600 knygos pre
numeratorių pavardžių, atrodo, 
vien latvių ar jų bibliotekų Ame
rikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
Vakarų Europoje bei Švedijoje. 
'Prenumeratos kaina buvo .po 21« 
dol., o dabar knyga parduodama

•po 25 dol. Tik viena lietuviška 
pavardė pastebėta prenumerato
rių sąraše.

Leidykla “Daugava” yra išlei
dusi nemaža latviškų mokslo vei
kalų, kurių kainos yra aukštos, 
po 10 ar 20 dolerių. Matyt, pir
kėjų nestinga, o autoriams moka
mi honorarai. Leidyklos adresas: 
Daugava, Box 43054, S-100 72
Stockholm 43, Sweden.

J. Gimbutas

0R, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ (H VIDAUS ><

<801 W«m Mrd Htree, 
Kampą. «l dlo. u OaHfornls 

vlrinad.. antrad Ir ketvirt-
* Iki 7 80 vai. vakaro 

4**4txd nuo 2 Iki 1:10
Pagal s'.isitartmą

ofise t»lef 474-404. 
įtarti tel WAlbrook 5-

PB 841228

DR. ANNA BALIUNAS 
UOTŲ AUSŲ, NOSIES D 

GBRKLtS LIGOS
SSB8 Weet Mrd Krest 

Valandoa pagal susitarimą 

drTkTg. balukas 
Akušeri j. Ir moterų Ilgo.
OlnekologlnP Chtmrgiia

6449 So. Pulaski Road (Orawford 
Medical Building) Tel. LD 54)446 
Priima ligoniu, pagal .’isltarimą 
Jei neataillnpls .kambinti 874-8011

DR. 0. K. BOBELIS
• KfVTV IR ŠLAFOMO TAE 

chirurgija 
Tai - 896-M83 

r<»i fUitn medi c ai
S40 Boamli btrtret 

Koute 58 — Elgin. Illliml.

TeL ofiso HE 4 5849, rez. 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet 

antrad., penkt 1-5. treč. ir Mt tik 
susi tartu

Dr Ant. Rnrtoko kabinetą perčmf
DR. EDMUND E. CIARB

OPTOMETRISTAS
1799 W«at 51st Street

TEL. GB 4-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. u 

ketv. 1—4 lr 7—1: antrad. lr penk
tad. 10—4. Mtad. 14—1 vai.

Ofs. teL 735-4477 Rea. PR 8-6969
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRVBGS 
Specialybė — Nervu Ir 

Emocinė* Ligos 
cRahkord medical building 

6448 So. Pulaakl Road 
Valandoa pagal susitarimą

Resld. tel. — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUAERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI) CHIRURGIJA 
8132 So., Kedzie Ave„ VVA 5-2670 
Valandoa pagal susitarimą. Jei n. 
ataiUepia, skambinti: MI S-OOOl.

Tel — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CIBRURGAJS 
Specialybė Akių Ligoa 
3907 Weet lOSrd Streat 

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. PR 3-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O ,K ■ A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 lkl 1 vai. lr nuo t lkl 8 
vai. vak., tefttad. nuo 1 lki 4 vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 68rd 8treet

Vai.: kaadlen nuo 1—4 p. p. l> 
I iki t v. Trečlad. lr Mtad. uidaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49tb Oosrt, Cicere 

VaL kasdien K-ll ir 4-7. Trečiad b 
Mtad. tik susitartu

Tel ofiso ir buto OLympic 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IMS So. lOtk Avmuo. Oeero

Kasdien 1-1 vai. Ir 4-1 vaL sak 
Itakyra. trečiadieniu. 

t »e1 M>ele*

Tel. REliance 5-1811

OR. VVALTER J. KIRSTU!
i Lietuvis gydytojas)

8925 Mest 59tb Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad u 
penktad nuo 12 4 vai p P 
vai. vak Mtad 12-2 vai p p r 
trečlad. uždaryta.

DrTIrENA-KŪRAŠ~
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KėDIKIV IR VAIKU eigų 

HPECLAIJSTt
MEDICAL BUILDING

71M Houth Westeru A •etine
Valandoa: Kasdien nuo 10 va) ryto 
Iki 1 vai. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rerld. telef.

Oflno HE 4-1818. Rea. PR li-tHOi

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MPFCIAI.YRfi VTDAUS IJGO8 
2454 VVest 71sf Rb-eet

,71-oh tr Campbell Avė kampas)
Vai.: pirmad., antrad., ketv Ir penki 

nuo » iki 1 vai p o
Tik rositarus

, Tai _ 888-442?

DR. ROMAS PETKUS 
<KH.’ IJGOH — CHIRURGIJA 

ofisai
III N WABAMi AVĖ.

4200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71st SL — Tel. 787-5149

llkrlna nkla. l‘rltalko akinius Ir 
“oonlact lensee”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTiT
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5541 

HS. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4258 VV. 63rd Street

Ofiso U>L RK 8-4410
Resld. GB 4-0811

Valandoa. pirm, lr ketv nuo 1 vai 
lki 1 vai. p. p. lr nuo 7 lki 8 v. vaz 
antr. lr penkt. nuo 1-1 vai. p. p 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2852 W. 5»th Bt.

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr, treč. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 8 iki 8 
v. v. Sečtad. 2-4 vai. popiet lr kita 
talku pagal susitarimą.

------------------------------------------------ -— 
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-4184

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
1-5 lr 8-7 — IS anksto susitarus

Tel. PRospect 8-V400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albauy . , . 

Vai.: Pirmad. 5-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. Ir Mtad. 1-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 

susitarus.
Tel. Ofiso PR 5-5448

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Valandoa: 1-4 vai. popiet

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namu 636.4850 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2-5 ir 5-8. 
penktad. 2-6. šešt. pagal susitarimą.
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Šiemetiniai Nobelio literatūros premijos laureatai
Iš Nobelio premijų fizikos pre

mija laikoma garbingiausia, tačiau 
literatūrinė yra pati populiariausia, 
sukelia nemaža spėliojimų, diskusi
jų ir leidž.ia ne vieno tulžiai išsilie
ti. Ir šiemetinės premijos paskyri
mas neapsiėjo be priekaištų ir kar
tėlio, ir kas keisčiausia — iš pačių 
švedų pusės. Radikalioji liberalinė 
spauda kedeno Švedų Akademiją, 
kuri tą premiją skiria, ne dėl to, 
kad abu laureatai Eyvind johnson 
(g. 1900) ir Harry Martinson (g. 
1904) būtų menki rašytojai, bet dėl 
to, kad premija paskirta švedams 
ir dar tos pačios Akademijos nariams, 
atseit, akademija apvainikavo sa
vuosius. Vienas iš tokių opozicio
nierių rašytojas Sven Delblanc 
premijų paskyrimą švedamas laiko 
nelaimingu ir net katastrofingu. 
Anot jo, premija turi skatinti tarp
tautinius literatūrinius kontaktus, 
rašytojai turi būti pasauliui žinomi 
ir paskaitomi kuria nors iš “didžių
jų” kalbų, švediškai gi pasaulyje 
nedaug kas tejkerta. Visai kitokia 
giesmė būtų buvusi, jeigu tarptau
tinė opinija būtų iššaukusi tuos 
kandidatus, kaip kad seniau atsitiko 
su Augustu Strindbergu. Ką vienas 
kitas rašytojas radikalizmu pasikvė
pinęs paporina, yra viena, o kita yra 
plačioji visuomenė — ši pastaroji 
jau seniai pasigedo švedo rašytojo 
Nobelio laureatų svitoje. Jau prieš 
keletą metų buvo spaudoje kelia
mą, kad Nobelio premijos yra nu
sipelnęs švedų prozaikas Wilhelm 
Moberg, ypač už savo didžiulę trilo
giją iš švedų emigrantų gyvenimo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
“Utvandrama” (Emigrantai), “In- 
vandrama” (Imigrantai) ir “Ny- 
byggama” (Naujakuriai), bet Mo- 
bergas spėjo staiga numirti.

Bent kiek pakeliavusiam po šve
dų literatūrą, visai nenuostabu, kad 
šiemetinė Nobelio premija atiteko 
Johnsonui ir Martinsonul —tai 
pačios stipriausios kolonos dabarti
nėje švedų literatūroje, vertos tos 
garbės ir įvertinimo. Kas šiandien 
paskaitąs švediškai ar j rankas pa
ėmęs gerą vertimą prieinama kal
ba galėtų tvirtinti, kad Sully Prud- 
homme arba Frederik Mistral gąlė- 
tų prašokti poetą Martinsoną, ar
ba kas šiandien bent pamėgintų 
lyginti Kari Gjellerupą, Gražia 
Deleddą arba net ir Pearl Buck su 
tokiu prozos gigantu, kaip Johnso- 
nas. Anie juk buvo Nobelio laure
atai. O ar daug kas dabar apie kai 
kuriuos jų žino?

O koks abiejų šiemetinių lau
reatų gyvenimo panašumas, koks 
vienodas abiejų gyvenimo patyri
mas, kokia nepalaužiama valia gy
venti ir kurti. Iš pačios žemiausios 
visuomeninio gyvenimo pakopos 
abu jie iškyla j viršūnes: Johnso- 
nas akmenskaldžio sūnus, dėl tėvo 
ligos augintas tetos, vargęs, įvairių 
fizinio darbo sunkumų patyręs, ta
čiau kankinamas neišpasakyto troš
kulio mokytis; Martinsonas, tėvui 
jūrininkui mirus džiova, o motinai i 
išsįleidus į Ameriką ieškoti savo vy
ro apdraudimo ir iš ten nebegrįžus, 
buvo atiduotas valsčiaus valdybai, 
kuri j j iš varžytinių perleisdavo 
tam darbdaviui, kuris daugiau al
gos valdybai pasiūlydavo. Tačiau jis 
greit iš tos velniavos pabėgo, pasi
darė jūrininku ir bastūnu. Dabar 
jie abu Švedų Akademijos nariai 
ir savo vizitinėje kortelėje gali įra
šyti patį kilmingiausią titulą Šve
dijoje — en av de aderton (vienas 
iš aštuoniolikos), mat, taip oficia
liai tituluojami Švedų Akademijos 
nariai, nes akademijoje yra tik 18 
numeruotų kėdžių. Be to, jie abu 
yra ir Goeteborgo universiteto gar
bės daktarai, o Johnsonas net No
belio Komiteto narys.

Ir kaip gražiai ir pagaunančiai 
jie pavaizdavo tas savo vaikystės 
dienas — Johnsonas iš keturių sa
varankiškų dalių susidedančiame 
romane “Romanen om Olof” (Ro
manas apie Olofą) 1945, o Martin
sonas romanuose “Naessloma 
blomma” (Dilgėlės žydi) 1935 ir 
“Vaegen ut” (Keliu) 1936. Tai kla
sikinės autobiografijos modernioje

švedų literatūroje.
Kai tie autobiografiniai kūriniai 

pasirodė, abu rašytojai buvo nuėję 
jau ilgoką kūrybinį kelią ir savaip 
pergyvenę pasaulį. Johnsonas, žinių 
ir mokslo ištroškęs, vertėsi žurnalis
tika ir studijavo Vokietijoje ir Pran
cūzijoje (1921-1923, 1925-1930), 
Šveicarijoje ir Anglijoje* (1947-1950). 
Martinsonas gi kaip jūrininkas 
blaškėsi po viso pasaulio vandenis 
ir aprašė pasaulį savaip knygose 
“Resor utan mal” (Kelionės be tiks
lo) 1932 ir “Kap Farvael” (Kap Su
die) 1933. Tai vieninteliai tokios 
rūšies kelionių aprašymai, kurie jį 
išgarsino. Skaitytojai pamilo tas jo 
knygas už kalbos spalvingumą bei 
fantaziją, už precizinį pastabumą ir 
gyvybės kupiną egzotiškumą.

Johnsono kelias reikalavo kiek di
desnių pastangų. Šio šimtmečio 
trečiojo dešimtmečio viduryje jis ak
tyviai įsijungė į jaunųjų socialis
tų sąjūdį ir pradėjo iš pagrindų 
analizuot! to laiko Švedijos visuome
ninį gyvenimą. Išgyveno ir bedar
bę ir alkį, būdamas Stolkholme 
1919-1921. Jo tarptautiniai intere
sai, pagrįsti anarchizmu, sustiprėjo, 
begyvenant Berlyne ir Paryžiuje, 
kur jis susipažino su naujausiomis 
meno ir idėjų srovėmis pokarinėje 
Europje. Tačiau greit atsikando jau
nųjų socialistų idėjų, visai nu
traukė su jais santykius 1924 ir pa
suko grynai literatūriniu keliu. Tais 
pačiais metais jis ir debiutavo. Ga
na sudėtingos kompozicijos Paryžių 
je parašytame romane “Kommen- 
tar till ett stjaemfall” (Komentarai 
žvaigždei krentant) 1929 jam pa
vyko vaizdžiai ir kondensuotai pa
vaizduoti kapitalistinę visuomenę, 
liek miestietiškoji, tiek socialistinė 
karta jo akimis yra papirkta ir nie

kam netinkanti. Tą visuomenės 
nuosmukį jis pavaizdavo kartu ir 
juokingai, kartu ir tragiškai.

Po dešimtmečio vėl abiejų šie
metinių laureatų keliai susibėga, ir 
jie abu intensyviai įsijungia į pasau
linius įvykius, ypač į Suomijos ko
vą prieš Sovietus. Martinsonas užsi
registravo savanoriu į Suomijos žie
mos karą ir parašė “Verklighet till 
doeds” (Mirties tikrovė), o Johnso
nas tuo pat laiku išleido “Solda- 
tens aterkomst” (Kareivio grįžimas). 
Ta proga gal būtų savo vietoje pri
minti, kad Johnsonas yra Baltiška 
Kommitten (Baltų Komiteto) Šve
dijoje garbės narys ir ne kartą yra 
kėlęs balsą už Pabaltijo tautas. Ko
voje su nacizmu Johnsonas buvo 
vienas iš kovingiausių švedų ra
šytojų. Jo didžiulė trilogija “Kri- 
lon” (Krilonas) 1941-1943 ir ligi 
šiol pasilieka demokratinės galvose
nos' ir demokratinės pasipriešini
mo valios paminklas. Romanas vaiz
duoja ne tik tamsiausiąjį antrojo 
pasaulinio karo periodą, bet ir am
žiną kovą tarp teisės ir jėgos.

Visoje virtinėje pokarinių laikų 
romanų Johnsonas imasi gvildenti 
centrines problemas ne tik savo as
meninėje, bet ir visažmogiškoje 
plotmėje. Kai Martinsonas svajojo 
apie pasaulinį nomadizmą, kur žmo
gus be jokių rūpestėlių galėtų

JUOZAS LINGIS, Stockholmas

švaistytis po visus pasaulio kraštus, 
tai Johnsonas pasidarė pasauliniu 
nomadu savame laiko sriaute. Jis 
pasileidžia medžioklėn į praeiti ir 
savo jaunystės laikotarpį pastato 
veidu prieš veidą su prieškariniais 
laikais. Jis ieško mūsų likimo šak
nų praeityje, tampa poetas archeo
logas, leidžiąs dabartį atsispindėti 
senovėje, leidžiąs konfliktams ar se
novės herojams įvairiopai pasireikš
ti. Mitas ir istorija nevaizduoja čia 
individualinės psichologinės proble
matikos, kaip kad tatai pasireiškia 
Johnsono kolegos Per Lagerkvisto 
— taip pat Nobelio premijos lau
reato — kūryboje, Johnsonui svar
bu teisės ir gėrio beviltiška kova už 
geresnį pasaulį —gyvenimas juk 
amžinai kartojasi tik įvairių įvai-' 
riausiuose pavidaluose. Romane 
“Straendemas svall” (Krantai išsi
lieja) 1946, kurio pagrindu yra 
“Odisėja”, rašytojas vaizduoja Odi
sėjo, kario, sugrįžimą po pergalės 
ir jo sąskaitų suvedimą su namiš
kiais — smurtas vėl iš naujo pagim
do smurtą, tai modemus brutalu
mas, kurį paaiškinti tegali tik kūrė
jo nusistatymas smurto ir klastos 
atžvilgiu naujųjų laikų pasaulinėje 
politikoje. Romanas “Hans Nades 
tid” (Jo Didenybės laikas) 1960, 
nukeliąs mus j Karolio Didžiojo lai
kus, pateikia mums šiurpulingą 
vaizdą, kaip keletas jaunų žmonių 
po sukilimo prieš valdovą — dik
tatorių įvairiais būdais suformuo
jami i bevalius ir lanksčius įran
kius galingos jėgos rankoje. Roma
nuose “Molnen oever Metapontion” 
(Debesys virš Metapontion) 1957 
ir “Nagra steg mot tystnaden” (Keli 
žingsniai pakeliui į tylą) 1973 (už 
šį romaną Johnsonui buvo ■paskirta 
Literatūros rėmėjų premija) yra 

1974 m. Nobelio literatūros premijos laureatai, švedų rašytojai: Eivind John
son (kairėje) ir Harry Martinson.

lyg savotiškos laiko sriauto ironijos 
studijos. Paslaptingos šaltinių vers
mės jungia mus su praeitimi.

1929 pasirodė Švedijoje literatū
rinis almanachas “Fem unga” (Pen
ki jaunikliai). Pats originaliausias 
talentas tame penketuke buvo Harry 
Martinsonas. Čia jis pasirodė kaip 
švedų gamtos vaizdų poezijos tra
dicijos jau nuo Linne laikų tęsėjas. 
Savo sugebėjimu sujungti tikrąjį pa
žinimą su lyriniu pergyvenimu ir 
parinkimu žaismingo, nors ir labai 
preciziško žodžio jis pasidarė vienas 
iš kalbos atnaujintojų švedų litera
tūroje.

Besibastydamas kelerius metus 
po Švediją ir šešerius metus kaip 
jūrininkas po pasaulį, Martinsonas 
gerai susipažino su egzotiniais kraš
tais, kurie taip gražiai atsispindi 
jo poezijoje. Tas jo jaunystės nepa
stovus gyvenimas kaip tik ir sufor
mavo jo pažiūras j žmogų: noma
das ir bastūnas, kuris, kaip ir gy
venimas, išgriauna visas sienas ir 
atsinaujina gausiame savo įvairume.

Iš Martinsono ankstyvesnės lyri
kos rinkinių “Nomad” (Nomadas) 
1931 yra labiausiai subrendęs. “Na- 
tur” (Gamta) 1934 meniškai nėra 
tokia vienoda, bet labai įdomi savo 
žodžio žaismingumu, savo drąsumu 
ir savo įsigilinimu į žmogų. Rašo 
daugiausia nerimuotai ir ritmiškai 

gana laisvai. Stilius įgauna asmeni
nį patrauklumą, Martinsonui taip 
būdingais, fantazijos kupinais ir 
linksmais išsiveržimais ir kaip žai
bas staigiomis ir nelauktomis pana
šumo asosiacijomis. Jo trumpi eilė
raščiai jungia savyje ir judesį ir ra
mumą, žemę ir erdvę, tylų intymu
mą ir tolius siekiančią perspektyvą. 
Savo subtiliu trapumu tie eilėraš
čiai primena kiniečių lyriką. Vaiz
dų kalba, spalvų apsvaiginta ir pa
sakos bei svajonių atžymėta, nelie
ka nepaliesta siurrealizmo bei Maja- 
kovskio ar Gunna Bjoerlingo (šve
diškai rašąs suomių rašytojas) nai
vumo.

Ir Martinsono proza turi tas pa
čias savybes kaip ir jo lyrika, pvz. 
kad ir aukščiau minėtuose jo kelio
nių aprašymuose “Kelionės be tiks
lo” ir “Kap Sudiev”. Kompoziciją 
čia nulemia pergyvenimų būdas ir 
perspektyva, o ne prievarta sekti jau 
iš anksto nustatytus kelionių 
maršrutus. Kartais sutviksi ir so
cialinių bei kultūrinių problemų 
komentarai, tačiau jiems išsibarsty
ti neduoda nomado mintis — Mar
tinsono nepastovaus gyvenimo ir 
utopinio tikėjimo ateitimi simbolis.

Martinsono jau anksčiau minėti 
autobiografiniai kūriniai “Dilgėlės 
žydi” ir “Keliu” prisijungia prie 
švedų literatūros proletarinių ro
manų. Tačiau, nugalėjęs pats save, 
jis praplečia savo gamtos mistiką į 
gyvenimo filosofiją: gamta plius 
žmogaus pastangos iš kosmoso su
kurti žmogaus pasaulį, žinoma, ge
ros valios žmogaus piasaulį. Gamto
je jis mato žmogiško gyvenimo ati
tikmenis. Gamtos vardu jis kovoja 
su bedvasiu efektyvumo garbinimu, 
su visokių rungtyniavimų siautėji
mu, su fanatizmu bei siaubu. Prieš 
civilizacijos plokštumą jis pastato 
“gyvenimo šaltinių” ieškojimą, 
meditavimą gamtoje. Ta jo gyveni
mo pasaulėžiūra yra nuspalvinti ei
lėraščių rinkinys “Passad” (Pasa
tai) 1945 ir romanas “Vaegen till 
Klockrike” (Kelias j Klockrlke) 
1948. “Pasatuose” Martinsonas ke- 
(iauja po nomadines vidaus pakran
tes. Pasatai yra geros valios simbo
lis, valios, kuri gali sukurti naują 
Arkadiją — vešlią geros valios ka
ralystę visiems. Tas žmogaus ieško
jimo kelias yra taoizmo inspiruo
tas. Ta taoistinė “kelio filosofija” 
.prasimuša lyriniai filosofiniuose pa
sakojimuose apie bastūną Bollę bei 
jo bičiulius romane “Kelias į Klock
rike”. Tačiau “Pasatų” svajonė 
apie pribrendusią vasarą ir Bollės 
optimizmas pradeda išgaruoti rin
kinyje “Cikada” (1953).

Nepaprastas kosmoso, gyvenimo 
komplikacijų bei subtilumo paju
timas gėlėje ar vabalėlyje iškėlė 
Martinsoną į vieną iš švedų poe
zijos gaivingiausių, veik origina
liausių lyrikų. Įsigyvenimas j gam
tą buvo akstinas tai kultūros kriti
kai, kuri paskui ėmė sunktis į jo po
eziją — humanisto rimtas perspėji
mas dėl moderniosios civilizacijos 
suplokštėjimo, dėl dirbtinumų bei 
pažeminimo tendencijų. Tos pasau
lėžiūros perspektyvoje reikia žiūrėti 
į “Aniarą” (1956), tą didžiulį ir 
genialų mėginimą epiniai lyrinėje 
formoje iškelti science fietion žanrą 
į žmogaus likimo dramos plotmę. 
Erdvių laivas Aniara yra pakelyje 
į Marsą su žemėje nuo spinduliavi
mo pagadintais emigrantais. Laivas 
dėl “asteroido Hondo” (vardas sa
lelės, kurioje yra Hirošima) išmu
šamas iš vagos. “Aniara” yra sim
bolis žmonijos, kuri atome paslėp
tas gyvenimo jėgas perkeičia j aklą 
naikinimą. Keleiviai praleidžia laiką 
kaip ir žemėje. Ten yra ir tokių, 
kurie nieko nenujaučia ir paguodos 
ieško besidžiaugdami su Daisi Doo- 
ly ar su kekše LebideI, yra ir tokių, 
kurie susitelkia j įvairias religines 
sektas, pagaliau yra ir tokių, kurie 
gyvena prisiminimais. Erdvių laivą 
vairuoja lakūnai-technikai, vairuoja 
be aiškaus tikslo. Visi savo išga
nymo ieško “elektroniniuose smege- 
ayse” Mima (moteris). Mima yra 
poezija ir ieškančiojo žmogaus dva
sia, kori nepaperkamai pasako

Adomas Galdikas Debesuotas peizažas

GEDULO VAINIKAS
Yra laiko pamąstyt —
Trys minutės liko!
Trys minutės, ir mirtis —- 
Gedulo vainikas.
Nežinau, ar kas jį pins, 
Nežinau, ar kas uždės.
Atsiverstu rudenims —
Jie manęs gedės...
SIMBOLIKA
Atsibunda netarti žodžiai —
Širdis nerimu suplaka,
Ir mane jau teguodžia
Trijų kryžių simbolika.
Gal patsai esu kaltas,
Jog nemoku beverkti —
Ant tų kryžių prikaltos, 
Mano vasaros merdi.
Merdi, o nenumiršta —
Tęsia Dievo agoniją.
Skina giltinės pirštai 
Lelijas verksmo klonyje.
Mąno vasaros trokšta —
Kas nuo kryžių nuims?
Sis ruduo jau paruoštas 
Šermenims.
KALBĖKITE
Kalbėkite, daiktai,
Yra kas jūsų klauso.
Jau saulė neaukštai —
Namo keliausiu.
Prie įpūstos ugnies
Lėtai lašuos minutės,
Visa buitis pilnės,
Skausmus pa jutus.
Gyvens naktis languos —
Bus daug ko pasakyti.
Akmuo nuo antkapio angos
Jau nusirito...
TROŠKULYS
Koks baisus, koks baisus troškulys, 4 
Rodos, savo prakaitą gertum!
Dievo sodų fontanai toli, 
Krikšto upės užvertos.
Kas rasoj sudrėkintu pirštu 
Sausą gomurį nūn bepalies? — ' 
O kas kitas, o kas, jei ne tu, 
Karaliene manosios širdies!

Jeigu Dievas nebūtų sutvėręs 
Tavo meilės, dūlėčiau kape.
Juoktųs vasarų saulė, išgėrus
Visas žemės upes.
Mirkt ų kūnas šaltam prakaite,
Siela plautus Medūzos krauju,
Ir vaitotų po juoda raide
Milijonai svajų.
LAIKAS
Devinta minutė po šeštos — 
Nežinia ar vakaras, ar rytas.
Savo paslapties nebeišduos
Laikas sustabdytas.
Tąja paslaptim užsidangstys
Mūsų dienos jūros pusėn langus. 
Užsimerksim, kai galąs dantis 
Į nakties pakrantę bangos.
Tik suklyksime, kai jos
Paskutiniąją minutę graužt pradės — 
Atsiskyrusios nuo Baltijos,
Bangos be širdies!
UŽ KĄ?
Drėgnas rudenio vėjas n
Eina kiaurai per kaulus,
Lyg nebūčiau mylėjęs
Svėrės žiedo ir saulės.
Lyg nebūčiau dainavęs
Apie džiūgesį tavo,
Kai žieduos skendo klevas
Ir kai svėrės triumfavo. /
Už ką Dievas nūn baudžia —
Šiurpuliais kaulus varsto —
Svėrės rudenį graudžios,
Tau įgulus į karstą.
KAIP ILGAI?
Kaip ilgai, o Dieve, kaip ilgai
Mano dainoje ruduo kvailios?
Kaip ilgai ištversim be gėlos,
Gluosniai — vandenų sargai?
Geltonplaukiai broliai, atsiminkite,
Jog čia niekas jau neatkentės
Už tą grauduliu mirties
Dainą neapsunkintą...
Aš turėjau gedulą dainuot,
Jūs turėjot liūdesį šlamėti —
Toks gailus ruduo šį metą
Slėny ir kalnuos!
DEBESYS
Tiktai debesys gražūs — 
žemė gi per skurdi!
Meilės žemėj per maža —
Tu žinai, ko liūdi.
Tu žindi, mano siela,
Ir seklesnė jauties,
Kad nusinešė jau debesėliai
Vieną dalį širdies.

Kennebunkport, 197!į metų ruduo
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A t si versiu rudenims
Adomo Galdike mirties penkmečiui atminti 

(1969. XII. 7)

LEONARDAS AN DRIEKU S

“teisybę”, parodo gyvenimą nežino
muose pasauliuose. Tačiau kai že
mė sunaikinama, ji subyra ir jos 
sąžinė pabunda. Tai poezijos ir kar
tu poeto tragedija laike. “Aniaroje” 
pražūties vizijoje Martinsonas vaiz
duoja savo svaigulį kosmoso aki
vaizdoje, įtampą tarp erdvės ir žmo
gaus, kuriuo visa jo poezija remia
si. Tačiau žmogus, būdamas pats di
džiausias savo paties priešas, sle
pia savyje ir tiesos reikalavimą, ir 
gailestingumą, ir meilę.

1959 iš “Aniaros” buvo sukurta 
opera tuo pat vardu, prie kurios 
prisidėjo pats žymiausias šių die
nų švedų meninio gyvenimo eli
tas: libretą parašė žymus lyrikas 
(taip pat Švedų Akademijos narys) 

Erikas Lindgren, dekoracijas paga
mino vienas iš iškiliausių švedų 
lailininkų Sven Erixonas, koreo- 
grafija pasirūpino žymi balerina 
Birgit Akesson, o muziką sukūrė 
kompozitorius Karl-Birger Blomdahl. 
Operos forma “Aniara” prasiveržė 
toli už Švedijos ribų.

Ir paskiausiuose Martinsono ei
lėraščių rinkiniuose — pats pas
kiausias “Dikter om Ijus och moer- 
ker” (Eilėraščiai apie šviesą ir tam
są) 1971 — gausu desperacijos, ta
kiau ir čia lieka vietos svajonėms ir 
prisiminimams — į kur dainius, ne
ištverdamas dabartyje, gali užbėgti.

Nors savo gyvenimu abu šieme
tiniai laureatai yra panašūs, tačiau 
savo literatūriniu priėjimu skiriasi 

— prie Johnsono kūrybos tiek kal
biniai, tiek techniškai, tiek ir min
čių atžvilgiu reikia prieiti apliriki- 
įiais keliais, tuo tarpu Martinsono 
stiprybė glūdi tiesioginio pergyve
nimo betarpinėje išraiškoje. Nežiū
rint, kad abu rašytojai ir skiriasi 
vienas nuo antro, tačiau universa
lumas juos abu sujungia. Tad ne
nuostabu, kad Švedų Akademija, 
skirdama premiją, savo nutarimą 
labai tiksliai suformulavo — John- 
sonui už “kraštuose ir laikuose toli 
įžvelgiantį pasakojimo meną laisvės 
tarnyboje”, o Martinsonui už “kū
rybą, kuri sugauna rasos lašelį ir 
atspindi kosmosą”.

Stockholmas, 1974 m. lapkritis
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Teatro festivalis prasideda. įvadinio karnavalo eisena Dariaus Lapinsko režisuotame, Chicagos Jaunimo teatro pa
statytame Anatolijaus Kairio “Mano senelyje”. Nuotrauka V. Noreikos

Bet tai yra mūsų teatras
Iki pasimatymo ketvirtame
PLB pirmininko Broniaus Nainio kalba Teatro festivalio 
pabaigtuvėse ir žymenų įteikimo vakare

i

Lietuvių trečiojo Teatro festivalio laimėtojai hamiltoniečiai Vytauto Alanto komedijoj “Šiapus uždangos”. Iš kai
rės j dešinę: Alfonsas Stanevičius, Antanas Laugalys, Marytė Kalvaitienė, Liuda Stungevičienė, Algirdas Ulbirrtis, 
Kazimieras Bungarda ir Elena Dauguvietytė. Nuotr. V. Noreikos

tarybinėse knygose jie liko nu
stumti į neapkantos duobę.

Ir tokį elgesį V. Viešintas lai
ko “moksliniu santūrumu ir me
niniu objektyvumu”. Štai Anta
nas Venclova, rašęs tų antologi
jų įvadą, jau geri metai po Stali
no mirties, vis dėlto bijojo net 
žodeliu šnektelti apie išeivijos 
veteranų poetų reikšmę lietuvių 
literatūrai. Liko palaidoti ir “že
mininkai”, nors jų rinkiniai Lie
tuvoje perrašomomis kopijomis 
eina iš rankų į rankas, ir jų įta
ka jaučiama daugelio tenykščių 
poetų kūryboje.

Visa tai turint prieš akis, ir 
buvo išleistas trečias “Lietuvių 
poezijos” tomas, prasmingai da
vęs areną bolševikų paniekin
tiems poetams.

Suprantama, apie tai V. Vie
šintas tyli kaip kurmis. Jis su 
malonumu tik pakartoja savo 
laiku Kaziui Bradūnui darytus jo 
priekaištus dėl atrankos, dėl kai 
kurių poezija rašančių žmonių 
praleidimo ar dėl puslapių skai
čiaus neišbalansavimo. Tolygūs 
priekaištai buvo ir bus daromi 
tol, kol bus leidžiamos antologi
jos. Senas dėsnis — visų nepa
tenkinsi.

Teatro festivalių inspiratoriaus, JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Anatolijaus Kairio žodis trečiojo festivalio žymenų 
vakaro atidaryme š. m. gruodžio mėn. 1 d. Jaunimo centre,
Chicagoje.

, Savo trumpą atidaromąjį žodį 
noriu pradėti garsiuoju Šekspyro 
posakiu ‘būti ar nebūti’. Šisai 
‘būti ar nebūti’ išeivijos teatrui 
graso visu rimtumu jau keliolika 
mEtų. Yra lengva nebūti, nes ko 
nėra, to ir nejaučiama, betgi 
kiekvienas sveikas organizarnas 
veržiasi į' saulę, nesvarbu kiek 
žiaurios Sąlygos fr aplinka. Po 
antrojo Teatro festivalio mūsų

■ stėnos ateitis neatrodė e r šviesi, 
daugelis jau pranašavo lėtą mir
tį. Tačiau sunku numarinti svei
ką organizmą, norintį gyventi. 
Galima kritikuoti žmogaus veiks
mą, bet negalima kritikuoti žmo
gaus noro veikti. Galima kriti
kuoti teatro veiksmą, bet negali
ma kritikuoti jo noro išlikti gy
vam. Ir mes —■ kalbu trečiojo 
Teatro festivalio dalyvių vardu 
— pasirinkome “būti’. Todėl, 
štai, mes ir esame.

Daug gero, bet daug ir nevisai 
gero esu girdėjęs teatro adresu. 
Mano draugai, ir nebūtinai drau
gai, pažindami mano būdą, dre
bia į akis karčias pastabas, prie
kaištauja, rodo gudrumą ir iš
mintį, nelyginant aš nieko ne
jausčiau, nematyčiau ar nesupras
čiau. Mano darbo kritikai gerai 
žino, kad mano užimamos parei
gos neleis man praverti burnos ir 
kalbėti prieš. Pagal seną lietuviš
ką priežodį ‘ramus teliukas dvi 
karves žinda’ aš privalau būti 
vienodai mandagus ir tiems, ku
rie glosto, ir tiems, kurie muša. 
Toks būsiu ir ateityje. Tačiau šia 
ypatinga proga vis dėlto drįstu 
atsakyti į daugelį ‘kodėl’? Atsa
kyti, nes jaučiu pareigą svečiams; 
iš kitų miestų, atvykusiems į šią 
šventę.

Gal būt, tiesa, kad mūsų jauni
mas silpnai vaidina, bet jis yra 
mūsų jaunimas. Akcentuota kal
ba, tiesa, bet jis kaip tik ir vaidi
na todėl, kad pagerintų kalbą! 
Mes nenukėlėm jaunimo iš dan
gaus —kokį turime, tokį mato
me.

Gal būt, mūsų autoriai yra 
silpnesni už didžiųjų tautų auto
rius, bet jie yra mūsų autoriai. 
Gal būt, mūsų dramaturgija nė
ra pasaulinio garso, bet ji yra 
mūsų dramaturgija! Mūsų kultū
ros neatskiriamą dalis!

Kitiems, gal būt, mūsų kultū
ra nėra esminis gyvenimo bruo
žas, bet. mums mūsoji kultūra yra 
esminis laidas, garantuojantis 
mūsų vertę ir išlikimą.

Gal būt, mūsų pastatymai nė
ra tokie puošnūs ir įdomūs lygi
nant Amerikos mastu, bet jie yra 
mūsų pastatymai! Gal būt, ir 
mūsų teatras nėra toks geras ir 
pažangus kaip amerikiečių, kuo 
dažnai man badomos akys, bet 
tai yra mūsų teatras! Pabrėžįu 
— ne anglų, ne prancūzų, ne len
kų, ne žydų, ne italų ir t. t., bet 
mūsų, lietuvių teatras! Mūsų, mū
sų, mūsų!

Gal būt, mūsų problemos nė
ra pasaulinės svarbos, bet jos yra 
mūsų/problemos vis tiek! Kitiems 
ir mūsų laisvė nėra svarbi. Gal 
būt, tiesa, kad mūsų pasaulis yra 
smulkus, liliputiškas kitiems, bet 
mums mūsų pasaulis yra gyvy
binės reikšmės! Jeigu kas laimė
tų ir Amerikos prezidentūrą, bet 
jeigu toks prarastų Lietuvą, tai 
jis prarastų viską!

Jeigu mes nekovosime už savo 
ego, tai kas kovos? Jeigu mes ne
kovosime už savo būtį, tai kas 
kovos? Jeigu mes patys neneši- 
me savo kultūros žibinto, tai kas

Ročesteriečiai trečiajame Teatro festivalyje, Chicagoj, vaidina Vinco Kudirkos 
“Viršininkus”: Tadas Klimas (Vakkanalij Vziatkovič Kruglodurov) ir Kristina 
Sabalytė (Pagoda — jo žmona) Nuotr. V. Noreikos

Kai viename JAV LB posėdyje buvo žiūrovų eilėse. Pagyvėjo te
atrinė veikla periferijose, atneš
dama lietuvių kolonijoms kultū
rinės gyvybės. Ir nors Anatolijaus 
Kairio kišenė ir tapo liesesnė, bet

Anatolijus Kairys kalba trečiojo 
Teatro festivalio žymenų vakare Jau
nimo centre, Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

jį neš? Pasakykite kas? Atsaky
mas vienas — mes. Tik mes, nie
kas daugiau.

Tikiu, kad šiais keliais paly
ginimais būsiu atsakęs į daugelį 
klausimų. ,

Kultūros tarybos pirmininkas 
Anatolijus Kairys paprašė prita
rimo ruošti teatro festivaliui, mes 
labai nustebome. Nejaugi tai būtų 
įmanomas dalykas? Suvežti į Chi
cagą Amerikoje ir Kanadoje vei
kiančius teatrus, suorganizuoti 
penkis ar šešis spektaklius ir su
traukti pakankamai publikos, nors 
ir ilgo savaitgalio metu, man iif 
JAV LB valdybai atrodė visai 
negalimas dalykas? Užpylėm 
Anatolijų klausimais? Kodėl, kaip, 
kas išeis? Prapulsi, pražūsi, marš
kinių netekši ir liksi nuogais pe
čiais. "... ■■ ‘

Ponas Kairys labai ramiai tarė: 
“Mėgstu fantazuoti, ir tai leiski
te man dtftyB; Bendruomenės 
valdybai nuostolio nebus, viską 
padarysiu aŠ sti savo pasitelktais 
talkininkais,' gražiomis ir darbš
čiomis poniomis; pats sUsirihksiu 
lėšas, o dar ir iš lįs Angęleš gru
pę atsigabensiu”, kr atsigabeno!

Ir kai daba/”, stebėdamas pir- 
mą Festivalio spektaklį, pamačiau 
beveik pilną salę žiūrovų, nei kiek 
neabejodamas sau prisipažinau, 
kad tik Anatolijus Kairys taip ga
li padaryti.

Štai turėjom^ jau penktą festi
valio spektaklį. Kaip šis festivalis 
sekasi? — paklausiau A- Kairio 
šiandien? — Gerai! — Argi ne
matote? Visi patenkinti, blogo žo
džio dar negirdėjau.

— O kaip su pinigais? — Ži
noma kad bus koks tūkstantis 
nuostolio, — sako patenkintas 
Kairys, — bet dr. /Kisielius dėl to 
patarė nesirūpint, tai ir nesirūpi
nu. Aš ir pats kokius penkis šim
telius pridėsiu. Kada gi kultūra 
davė pelno?

Taigi, susimąsčiau. Iš tiesų, ka
da gi kultūra davė pelno? Ir čia 
tuoj pat supratau, kad mudu abu 
pasiklydom sąvokose. Ir sau, o 
kartu ir Jums visiems statau tokį 
klausimą: O kada kultūra davė 
nuostolį? Tik, gerbiamieji, supras
kit mane teisingai, ne apie dole
rius aš kalbu. Tie dalykai eina, 
praeina, kinta, kyla, nors be jų ir 
gyventi neįmanoma, bet geriau 
būtų visai negyventi, jeigu reikė
tų tik vienam doleriui tegyventi. 
Ne doleriu ir mes esame gyvi. 
Gyvi kaip lietuviai, gyvi kaip sa
vita, brandi, nepasiduodanti tau
ta. Gyvi mes esame savo kultūri
niais lobiais, savo kultūrine kū
ryba, menu, savo liaudies kūry
biniais deimančiukais, savo dva
sios turtais, kurių niekas negali 
nei atimti, nei parduot, jegu mes 
to nenorėsim.

Vienas iš tokių kultūrinės kūry
bos darbų yra ir tie (jau trys!) 
įvykę teatro festivaliai. Kaip kas 
juos bevertintų, kiek klaidų juose 
pamatytų, kaip bebandytų kriti
kuoti, bet jų reikšmės nuneigti 
nepajėgtų. Per tuos visus spek
taklius praėjo nemažas skaičius 
jaunų aktorių, turėjome net ir 
jauny ręžisieriy. Daug .jąunimo 

jo širdis šiandien jau yra tris kar
tus pilnesnė, negu buvo prieš pir
mąjį festivalį. Tie trys festivaliai

Kai propagandininkui 
reikia meluoti
Vilniškės “Pergalės” (74. Nr. 

9) pastabininkas V. Viešintas 
(tikriausiai emingrantelogo Vyt. 
Kazakevičiaus'slapyvardis) spec. 
skyriuje “Iš užsienio lietuvių kul
tūrinio gyvenimo” rašo apie K. 
Bradūno sudarytą antologiją 
“Lietuvių poezija III”, kelis kar
tus prikišdamas objektyvumo 
stoką.

Suprantama, V. Viešintas ta
rybiniame žurnale negali nieko 
teigiamo sakyti apie šį gražų ir 
vertingą leidinį, pratęsiantį Lie
tuvoje išleistus du pirmuosius to
mus. Vilniškiai redaktoriai, par
tijos spaudžiami, negalėjo įdėti 
į savo knygas eilės žymių lietu
vių poetų, pabėgusių nuo bolše
vikų antplūdžio. Liko ignoruoti: 
H. Nagys, A Nyka-Niliūnas, VI. 

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
Šviesesnį ir tinkamesnį gyvenimą.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa-

•
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi
fikatų.

Šį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjų ir turi laimėjimui - kelionę j Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimų. Atsilankykite.

EdUM HOUSING 
LENDERCHICAGO SšZ

savings and loan association

6245 South vveste/n avenue 476 7575

buvo naudingi visiems: veikalų 
autoriams, režisieriams, dailinin
kams, aktoriams, publikai.

Todėl, dėkodamas už suteiktą 
progą tarti šiuos užbaigos žodžius, 
aš sveikinu visas grupes, aktorius, 
režisierius. Ir iki pasimatymo ket
virtame Teatro festivalyje.

Šlaitas, K. Bradūnas, Alf. Gri
cius ir kiti poetai.

Negeriau pasielgta ir su J. Ais
čiu, B. Brazdžioniu, H. Radaus
ku. Jų poezija yra reprezentuoja
ma tik prieškariniais eilėraš
čiais. Pavyzdžiui H .Radauskui, 
vienam iš didžiųjų šio šimtme
čio lietuvių poetų, antologijų su
darytojai paskyrė tik 6 puslapius. 
O poetinio vidurkio neprašoku
sius, tarybinių trafaretų reiškė
jams: Venclovai 16 psl., K. Kor
sakui 9, V. Valsiūnienei 10 ir t.t.

Apkapotos liko net autorių 
trumpos biografijos. J. Aisčio, B. 
Brazdžionio ir H. Radausko gy
venimai tapo sustabdyti ties sta
linine 1940 metų praraja. Ne
svarbu, ką ir kaip po to minėti 
poetai būtų rašę ir spausdinę,

Draugas V. Viešintas, puikiai 
išdresiruotas propagandos srity
je, žinoma, neapsieina be trum
paregiško melo. Jis rašo: “Štai J. 
Meko poezijos įdėta žymiai ma
žiau, negu V. Ališo, L. Žitkevi
čiaus, Alf. Griciaus, Alb. Bara
nausko, P. Visvydo, D. Sadūnai
tės ir kitų antraeilių išeivijos po
etų”.

Gaila, kad poezijos mylėtojai 
Lietuvoje negali šios knygos lais
vai įsigyti. Ją vartydami, anie 
įsitikintų, jog J. Mekui paskirta 
16 psl., V. Ališui 10, L. Žitkevi
čiui 6, Alf. Griciui 8, Alb. Bara
nauskui 8, D. Sadūnaitei 15, P. 
Visvydui 6. Objektyviai Žiūrint, 
Jonas Mekas puslapių skaičiumi 
pralenkia visus minėtus autorius. 
Be to, J. Mekas palyginti plačiai 
aprašomas V. Skrupskelytės 
įžvalgiame įvade ir iškeliamas 
kaip “taiklaus ir konkretaus žo
džio meistras”. Toks jis yra, ir 
niekas jo nuskriausti nenorėjo.

Tiesa, ga/lima būtų trečiaeiliui 
poetui P. Visvydui ir pirmaeilei 
D. Sadūnaitei nubraukti porą 
puslapių ir atiduoti Jonui Mekui. 
Bet ar tokiu būdu trečiasis tomas 
jau įeitų į parduodamų ar bent 
toleruojamų knygų sąrašą Vil
niuje, labai abejotina. Kodėl? O 
todėl, kad ten-dar vis viešpatau
ja maskviniai urdeliai. Sustingę 
partinėse dogmose, jie negali pa
kęsti jokio laisvesnio literatūros 
puslapio. Pr. V.
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Nuotr. A. Guio,n.,KOHamiltono mergaičių choras Aidas koncertuoja Chicagoj.
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Hamiltono Aido koncertas
VLADAS JAKUBĖNAS

Laiškai iš Ispanijos

Lietuviai Madride ir Lietuva Madrido bibliotekoje

Diego Velazųuez (Ispanas, 1599-1660) Garbingosios merginos 
(Prado muziejus Madride)

Mielas Kazy,
Tur būt, nepatikėsi, kad atva

žiavau Į Madridą ieškoti lietuvių 
-ir lituanistinės medžiagos. Radau 
apsčiai abiejų. Lietuvių Madride 
yra per dvidešimt, įskaitant vai
kus ir paukščius. Nori žinoti, kas 
jie yra? Du lietuviai čia gyvena 
nuolatos, tai kunigas Kazys Pa- 
talavičius net dvidešimt dvejus 
metus gyvenantis Madride, jau 
tikras Ispanijos pilietis, daug pa
sidarbavęs Lietuvos naudai. Ant
ra asmenybė yra jau seniai iš 
Chicagos čia persikėlusi pianistė, 
Beata Monstavičiūtė de Soriano, 
ištekėjusi už žymaus ispanų pia
nisto, kuris, žmonos dėka, pramo
ko lietuviškai. Taip pat Beatos 
dėka (ar gal reikėtų sakyti jų 
abiejų dėka), atvažiavus iš Len
kijos Aldonai Dvarionaitei ir jos 
vyrui paviešėti į Madridą, čia bu
vo suruošti du jos koncertai, Co- 
runa ir Madride. Gali įsivaizduo
ti, kad Dvariono muzjka jau pa
siekė ir Ispaniją. Apie tuos kon-

siu kandidatu į Lietuvos sostą. 
. Ten pat yra seimo atsakymas 
i šiam grafui, kuris buvo Ferdinan

do II ambasadorius pr e Lietuvos 
. -Lenkijos sosto. Tokių ir panašių 

dokumentų yra čia apsčiai, kaip 
; .sakysim, Maskvos kunigaikščio 

laiškas Pilypui IV, kuriame pra
šoma pagalbos, kariaujant su 
Lietuva - Lenkija. Knygų, lie
čiančių vien tik Lietuvą, Ispani
jos bibliotekose kaip ir nėra. Ta
čiau ir čia galima atrasti uniku
mų, kaip Petro Roizijaus knyga 
apie Lietuvos teismus, išspausdin
ta Venecijoj 1572 metais. Madri
do biblioteka jos turi net du eg
zempliorių. Tos laidos neturi nė 
Vilniaus universiteto Mokslinė 
biblioteka. Lietuvos istorijai ši 
knyga tai nepaprastas dokumen
tas, nes niekur geriau nesuprasi 
Lietuvos papročių ir “ydų” kaip 
teismo bylose, kurias surašė šis 
ispanų poetas ir juriskonsulas, 
gyvenęs Lietuvoj daugiau kaip 
dvidešimt metų, buvęs Žygiman
to Augusto teisinis patarėjas. Bet 
apie tai plačiau parašysiu atski
rai.

Net senuose žurnaluose, kaip 
pvz. 1820 (?) metų žurnale (“Ga- 
zeta Literatūra y Arte), yra me
džiagos, skirtos Lietuvos reika
lams. Tame žurnale yra išspaus
dintas Vilniaus universiteto rek
toriaus atviras laiškas, kuriame 
siūlomas kultūrinis bendradar-| 
biavimas su visais Europos uni
versitetais. Baigiant, dar pridėsiu 
vieną “atradimą”. 1646 metais 
spausdintame romane Vida y 

General hechos de Estebanillo Gonzalez

kai kurie naujesni, itin lietuviš
ko pobūdžio kūriniai rodo dau
giau Lenkijos naujesnių srovių 
įtaką.

Itališkai V. Verikaičio padai
nuota arija iš Mozarto “Figaro 
vestuvių” kėlė klausimą: ko
dėl mes jo negirdime Chicagos 
Lietuvių operoje? Jo malonaus 
tembro, gerai valdomas balsas ir 
aktoriškai nuspalvintas atliki
mas sudarytų malonų įnašą mū
sų scenoje.

Amerikoje gyvenančių auto
rių girdėjome Br. Jonušo “Ra- 
movėnai žengia”; gražiai aran
žuotas ir atliktas, jis, supranta
ma, geriau tiktų vyrų chorui. F. 

daina 
“Partizano mirtis” kažkaip ne
sukėlė įspūdžio, atitinkamo pa
vadinimui. Iš nelietuviškų pro
gramos numerių gražiai pra
skambėjo “Tėvynės giesmė” 
suomių tautinio simfonisto J. 
Sibelijaus, pavartota jo garsioje 
uvertiūroje “Finlandia”. “The 
early dawn of day” G. Rathbone 
buvo vienas įdomesnių muziki
nių numerių. Amerikiečių “Ho- 
me on the range”, tapusi beveik 
liaudies daina, buvo lietuvių kal
ba atlikta V. Verikaičio, chorui 
palydint.

Iš dviejų operinių numerių 
Ūdrio daina iš operos “Pilėnai” 
su choru priminė kuriozinį fak
tą: šis ankstyvas pokarinis V. 
Klovos veikalas yra savo stilium 
giminingas ankstybojo periodo 
— XIX amžiaus vidurio rusų 
operoms (Dargomyžskis, Glinka 
ir kiti) ir tokį pat kuriozą, kad 
tolimesnė plėtotė tiek Klovos, 
tiek kitų tenykščių kompozito
rių visiškai nenuėjo tuo keliu:

Mūsų chorams silpnėjant ir 
“'senstant” — dalyvių amžiaus 
vidurkiui didėjant, pats faktas, 
kad, Balto pakviestas, Chicagoje 
atsilankė naujas, sėkmingai gy
vuojąs choras, jau gali mus nu
teikti džiaugsmingai. Jis čia, Ma
rijos aukštesniosios mokyklos Strolios šiaip skambi 
salėje, koncertavo lapkričio 30 
d. Hamiltono (Kanadoje) mer
gaičių choras “Aidas” yra gerai 
susidainavęs, skambių, jaunų 
balsų, grynos intonacijos, tiks
laus ritmo; yra tai nuopelnas 
choro vadovo, žinomo solisto, 
bas-baritono Vaclovo Verikaičio 
ir, suprantama — taipgi ir jau
nimo, kuris nori dainuoti ir pa
siduoda savo vadovo disciplinai.

Koncerto programa turėjo aiš
kų veidą: šviesų, linksmą, net 
pramoginio charakterio, 
programos bruožai: 
kūriniai žymia dalimi 
iš “anos pusės” — iš 
Šeši numeriai buvo 
tik: “liaudies daina”,

Kiti 
atliekami 
buvo kilę 
Lietuvos, 
pažymėti 
nežymint

harmonizacijos autoriaus. Kur 
autorius buvo pažymėtas, nebū
vi) 'minimas teksto autorius. Žy
mi .programos dalis, su keletu 
išimčių, buvo lietuviška tiek 
tekstu, tiek ir charakteriu.

Persvara dainų, sukurtų arba 
harmonizuotų dabar Lietuvoje, 
yra išdava ne kokios nors ten- i 
dencijos, bet gyvo reikalo: to 
charalkterio repertuaro, kuris 
atitinka V. Verikaičio vadovau
jamo mergaičių choro pobūdį, 
Čionykštės mūsų muzikos lobyne 
yra labai mažai. Koncerto pro
gramai sudaryti reikėtų pačiam 
dirigentui būti aranžuotoju arba 
kreiptis į čia gyvenančius kom
pozitorius, kurie nebėra jauni ir 
ne visuomet turėtų laiko ir noro 
lengvai pramoginio pobūdžio 
dainoms parašyti, ar esamas 
aranžuoti. Tuo tarpu Lietuvoje 
“saviveiklinės” bei “estradinės” 
muzikos yra sukurti ir atspaus
dinti ištisi rinkiniai. Tenka pri
pažinti, kad ši gausi literatūra 
nėra diletantiško charakterio, 
bet didele dalimi liudija neblogą 
autorių muzikinį išsimokslinimą. 
Išeivijoje šis įvairialytės litera
tūros trūkumas dabar jau yra 
žymia dalimi pataisytas: Lietu
vių Bendruomenės Kultūros fon
do leidinys “Dainos chorams”, 
neseniai išleistas, užpildys daug 
esamų spragt).

Dėl “anonimiškų” liaudies dai
nų galime pastebėti, kad ypač 
įdomi “Pasėjau kanapę” seno
viškos “modalinės” tonacijos 
vartojimu antroje programos 
dalyje yra J. Gaižausko, iš Vie
nos grįžusio į Lietuvą tuoj po 
karo; keletas kitų yra J. Indros. 
Juodu abudu trumpą laiką buvo 
VI. Jakubėno mokiniai kompo
zicijos ir orkestracijos srityje 
Kauno konservatorijoje. J. Ind
ra buvo vėliau solistas tenoras, 
taipgi ir Kauno muzikinio teat
ro dirigentas, kurį laiką Sibiro 
tremtinys; gan greit grąžintas, 
nebeilgai gyveno. A. Bražinskas 
talentingai pasireiškia tiek rim
toje, tiek ir pramoginėje muzi
koje; jo buvo programoje trys 
numeriai.

Visai 'Skoningai padarytas ir 
net rodąs kiek lietuviško charak
terio “estradinis” numeris buvo, 
“Lauksiu tavęs ateinant”, iš tik
rųjų tango, atliktas V. Veri kai- Eleonora Marčiulionienė 
čio.solo su mergaičių choru.

Visas koncertas buvo j links- certus gal dar parašysiu vėliau, 
mumą linkusios, skoningumo ri- Re tų dviejų ispanų - lietuvių yra 
bose išlaikytos režisūros pobū- 'dar nemaža grupelė “pabėgėlių” 

iš Amerikos, kurie čia gyvena, iš- 
( tremti darbo reikalais ir svajoja, 
. kada galės pabaigti savo dienas 

mielojoj Chicagoj. Iš tų seniausiai 
i atvykusi šeima yra Algio ir Auš

ros Saulių, su Vytautu ir Lina. 
Algis yra kaip ir mūsų mažos 
bendruomenės pirmininkas, ir jo 
dėka teko susipažinti su visais čia 
esančiais lietuviais. IŠ San Fran- 

. cisco yra atvykus Vytauto ir Ri
tos Saliamonų šeima su Ilona, 
Dalia, Robertu ir “Tookie”. At
vykę prieš tris mėnesius, žada čia 
pasilikti porai metų
Electric kompanijos tarnyboje. Lš pora lapų yra skirta aprašyti au- 
Bostono yra dvi jaunos merginos, toriaus (E. Gonzalez) nuotykiui 
Regina Šmitaitė, dirbanti Wes-1 Lietuvoje, kur, tarp kitko, parašo- 
tinghouse, ir Ramunė Vasarytė. ma, kaip Lietuvos Didysis Kuni- 
studijuojanti meną San Fernan
do mokykloj. Be to, yra dar vie- persikėlė iš Lenkijos į Lietuvos 
na lietuvių šeima iš Kanados ir 
turistų, kurie užplūsta Madridą, vykdant senus susitarimus, jog 
ieškodami ne ispanų grožybių, | vienerius metus valdovas praleis- 
bet lietuviško prieglobsčio. Kaip * Lietuvoi <lvejus Lenkijoj, 

matai, užtenka čia 
medžiagos ne vien tik lietuvių i 
bendruomenei sukurti, bet ir su-Į 
ruošti lietuviškiems koncertams. '
Tu man sakysi: aš tavęs prašiau 
aprašyti Madrido kultūrinį .gyve
nimą, betgi juk žmonės, o ne kas 
kita, tą kultūrą sudaro. Į

Tai būtų, žinoma, tik dalis tie-1 
sos. Atvažiavęs į Ispaniją, pradė
jau savo mokslinį darbą ir, tarp 
kitko, būdamas rankraščių sky
riuj Madrido Bibliotekoj, užtikau 
daug medžiagos, liečiančios Lie
tuvą XVI ir XVII šimtmečiuos. 
Pradžiai aš čia tau jų keletą su
minėsiu. Ar tu žinojai, kad Giro- 
lamo Lippomano (Venecijos am
basadoriaus) pranešimas apie 
Lietuvos ir Lenkijos karalystės 
stovį, 1575 metais skaitytas Ve
necijos senatui, yra Madrido bib
liotekoj? Tas pranešimas yra ga
na ilgas, daugiau kaip 70 lapų, 
kuriame nemažai vietos yra skir
ta ne tik Lietuvai ir Vilniui, bet 
ir tik ką įsteigtai Vilniaus Aka
demijai. Kitas rankraštis, skirtas 
Pilypui IV, parašytas apie 1630 
metus Antonio de Herrera, yra 
įdomus jau vien tik savo antraš
te, kuri skamba maždaug taip: 
“Kaip karaliai ir kunigaikščiai 
turi atidžiai žiūrėti, kad nepradė
tų naujus ir svetimus karus, kaip, 
pavyzdžiui, tokius karus, kuriuos 
pradėjo Lenkijos karalius prieš 
Maskvos kunigaikštiją”. Tai 
trumpas, bet labai nuostabus ga
balas, šaukiantis tautas 
Kitas rankraštis liudija, kiek int
rigų būdavo Lietuvos - Lenkijos 
karaliaus rinkimuose — tai gra
fo Henspergens prakalba, skaity
ta rinkiminiam seime, kurioje jis 

siūlo Vladislovą, Zigmanto III 
| Švedijos karaliaus sūnų, geriau-

Akompaniatorius J. G-ovėdas 
pasirodė, kaip pianistas, su leng
va technika, tikslus ir subtilus.

Ko programoje trūko? Vienos 
kitos lyriškai melancholinės dai
nos. Tai įneštų malonaus kon
trasto. Antra — trūko nors vie
no kiek” stambesnio, komplikuo- 
tesnio veikaliuko. “Aido” choras 
tokį sugebėtų atlikti, nes ir 
Dvoržako simfonijos II dalies 
melodijoje — “Namo” įžangos 
chromatiniai staigios modulia
cijos praskambėjo nuostabiu 
grynumu.

Balio surengto koncerto pasi
sekimas buvo didelis ir pelnytas.

Regina JautokaitS Wagnerio operos “Parcifalio” tema (aliejus)
Iš moterų dail. parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj, gruodžio 6-15 d.

Vaza (Nuotr. V. Noreikos) 
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoj, gruodžio mčn. 7-15 d.

gaikštis, autoriui būnant Lietuvoj,

Kunigaikštiją, kaip buvo įprasta,

‘ Autorius negaili čia gerų žodžių 
lietuviškos!

Lietuvai, pažymėdamas, kad tai 
labai šaltas ir pilnas didelių miš
kų kraštas. Viename iš tų miškų, 
“Viale - Vexe”, prie Gardino, ka
ralius vieną dieną sumedžiojo 
“net” šešis stumbrus. Ir kur tik 
karalius apsistodavo, visur būda
vo, labai gražiai ir įprabangiai pri
imamas. Autorius čia stebisi Lie
tuvos krašto turtingumu, galia ir 
vaišingumu. Tik, deja, jam nuo 
to vaišingumo apsirgus, reikėjo 
greit išvažiuoti į Vokietiją ir Is
paniją. Sis autobiografinis roma
nas yra parašytas “picaresųue” 
formoj ir ispanų literatūroj yra 
laikomas paskutiniu šio žanro 
(davusio nemažai žymių roma
nų) pavyzdžiu. Tačiau jo vertė 
šiandien yra daugiau istorinė ne
gu literatūrinė.

Daug dar galėčiau panašių fak
tų suminėti ir daug dar rasčiau,

jeigu ieškočiau, bet tų poros pa
vyzdžių turėtų užtekti, gundant 
mūsų istorikus ir lituanistus pla
čiau pasidairyti po pasaulį. Ispa
nų tautai reikia pripažinti didelį 
istorinį sąmoningumą. Mažai 
tautų taip smulkmeniškai sura
šė savo istorinius įvykius ir juos 
išsaugojo kaip Ispanų tauta šioj 
ir anoj pusėj vandenyno. Skai
tant jų kronikas ir dienoraščius, 
aiškiai matyti nepaprastas tau
tos gyvastingumas. Tad nereikia 
ir stebėtis, kad, išsiplėtus ispanų 
imperijai Karolio V laikais ir dar 
šimtą metų vėliau, nemažai kon
taktų buvo ir su Lietuvos Didžią
ja Kunigaikštija.

Stasys Goštautas
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Nauji leidiniai
• LITUANUS, Volume 

Number 3, Faū 1971,. Lithua
nian Quarterly, Lietuvių anglų j 
kalba leidžiamas kultūros žur
nalas, išeinantis keturis kartus 
metuose. Leidžia Lituanus Foun- 
dation, Ine. Redakcinė kolegija: 
J. A. Račkauskas (Chicago 
Statė University), Antanas Kli
mas (University of Rochester), 
Tomas Remeikis (St. Joseph’s 
Calumet College, East Chicago, 
Indiana), Bronius Vaškelis (La- 
fayette College, Easton, Pa.), 
šis naujasis žurnalo numeris yra 
redaguotas Antano Klittio. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Lituanus, P.O. Box 9318, 
Chicago, lllinois 60690. Metinė 
prenumerata $8.00, atskiro nu
merio kaina $2.00.

šiame numeryje: Tokharian 
and Baltic (William R. Schmal
stieg), The Lonesome Patriot in 
the Prose of Latvian Writer Ai- 
vars Rungis (Valters Nollen- 
dorfs), The Cross (A Short Sto
ry by Jurgis Jankus), The Art 
of Pranas — Pranas Gailius: 
Lithuanian Artist in Paris (Sau
lė Jautokaitė), Studies on Word- 
Formation in Lithuanian — 
1944-1974 (Antanas Klimas). 
Documents: National and Reli- 
gious Protest in Lithuania 
(From the Underground Chro
nicle of Catholic Church in Li
thuania). Book Revievvs: Baltic 
Statės — A Study of their Ori- 
gin and National Development, 
Their Seizure and Incorporation 
into U.S.S.R. Edited by Igor I. 
Kavass and Adolph Sprudzs (V. 
S. Vardys), Manfred Hellman, 
ed., “Osteuropa in der histori- 
schen Forschung der DDR” 
(Earl W. Jennison, Jr.).

šio žurnalo leidimas bei reda
gavimas yra vienas reikšmin
giausių mūsų jaunesniosios 
kartos akademikų darbų. Tai 
žurnalas, kurį galima rasti 
viso pasaulio universitetuose bei 
viešosiose bibliotekose. Jis ten 
visur plačiausiu mastu infor
muoja pasaulio šviesuomenę, pri
statydamas jai mūsų tautos ir 
aplamai įvairiausios baltistikos 
problemas.

Todėl metams baigiantis ir 
žurnalo labiausiai pasišventu
siam administratoriui Jonui Ku- 
čėnui pradėjus naujų Lituanus 
prenumeratorių vajų, turėtų at
siliepti kiekvienas lietuvis, o 
ypač jaunieji akademikai, ku
riems, atrodo, tokio žurnalo eg
zistencija ir misija turėtų labiau
siai rūpėti, kuriems ir tos misi
jos vykdymas yra parankiausiai 
prieinamas.

• METMENYS, 1971, m. Nr. 
28. Kūryba ir analizė. Redaguo
ja Vytautas Kavolis, Dickinson 
College, Carlisle, Pennsylvania. 
Dailės priežiūra Vytauto O. Vir
kau. Technikinė redaktorė Hen
rieta Vepštienė. Administruoja

20, Marytė Paškevičienė, 3308 W. 
62nd PI., Chicago, III. 60629. Ke
turių numerių prenumerata
$10.00, garbės prenumerata
$15.00. Šio numerio kaina $3.00. 
Žurnalą leidžia Metmenų bend
rovė.

Šio numerio poezijos puslapiai 
skirti Leono Lėto, Aldonos Veš- 
čiūnaitės ir Eglės Juodvalkytės 
eilėraščiams. Netoli nuo poezi
jos galima rikiuoti ir Austės Pe- 
čiūraitės pusiau siurrealistinę, 
pusiau pasąmoninę, tačiau rea
listiniais dygsniais susiūtą apy
braižą “Tai, kas atsispindėjo 
auskaruose”. A. J. Greimas dar 
toliau rašo apie kaukus ir ait
varus; šį kartą spausdinama 
antroji temos dalis “Aitvarai”. 
Petras Melnikas pateikia kultū
rinio pobūdžio, šmaikščiai para
šytą, visai beletristinio sukirpi
mo, bet šiai dienai aktualią apy
braižą “Prisipažinimai prie sta
lo”. Nemažai puslapių užkloja ir 
du neatkištiniai savų sričių 
straipsniai: Ramūno Kondrato 
“Juozapo Franko mokslinių idė
jų evoliucija” ir Algio Mickūno 
“Interpretavimas ir morfologija 
lyginamosiose civilizacijų stu
dijose". Australijoje gyvenantis 
Jurgis Janavičius partaukia de
tektyvine savo novele “Pranciš- 
kėlio diena ir naktis" (jos bus 
dar ir tęsinys). Bronius Vaškelis 
dirštelia į okupuotos Lietuvos li
teratūrą, rašydamas apie neri
maujantį žmogų šiandieninėje 
Lietuvos smulkioje prozoje. Vy
tautas A. Jonynas recenzuoja 
Algirdo Landsbergio “Vėjas 
gluosniuose / Gluosniai vėjuje”, 
o Rimvydas Šilbajoris aptaria 
Julijos Švabaitės-Gylienės poe
zijos rinkinį “Septynis saulės pa
tekėjimus”.

Numeris iliustruotas Ž. Mik
šio, I. Mitkutės, A. Pečiūraitės 
ir V. O. Virkau grafikos dar
bais. Daugeliui skaitytojų čia 
bus maloni naujiena, pamatant, 
kad pastaraisiais metais neblo
gai mūsų išeivijos grožinėj lite
ratūroj užsirekomendavusi Aus
tė Pečiūraitė yra ir naujo, įdo
maus braižo grafikė.

• ATEITIS, 1971, m. nr. 7\ 
Lietuvių katalikiškojo jaunimo 
žurnalas. Leidžia moksleivių
ateitininkų sąjunga. Redaguoja 

kun. Jonas Staškevičius, 941 
Dundas St., W. Toronto, 3 Ont., 
Canada. Administruoja Juozas 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629. Žurna
lo metinė prenumerata $7.00.

Šiame numeryje Skiriamas dė
mesys istoriko ir buv. Ateitinin
kų Federacijos vado Sipio Sužie
dėlio 70 metų amžiaus sukak
čiai, lietuviškajai šeimai ir pra
ėjusios vasaros jaunimo stovyk
loms

• DAINOS CHORAMS. Lietu
vių kompozitorių kūriniai. Išlei-

Stasė Pautienienė J. Gliaudos “Nak
tyje”. Teatro festivalyje, Chicagoj, jai 
atiteko geriausios Los Angeles Dra
mos sambūrio aktorės žymuo.

Nuotr. V. Noreikos

Chicago, III. 60636. Metinė pre
numerata $5.00.

Rašoma apie Vladimirą Solov
jovą, apie jėzuitus nepriklauso
moje Lietuvoje, apie “Alką” ir 
jos ateitį. Taipgi yra ir įprasti
niai žurnalo skyriai: šeima, Jau
nimas, Knygos, Kalba, Tėvynė
je, Filmai.

• LIETUVOS ISTORIOGRA
FIJA, 1971, m. rugpiūčio mėn. 
Ketvirtasis sąrašas, kai kurių 
veikalų Lietuvos istorijos klau
simais, parengtų ne lietuvių, ne 
lietuvių kalba ir per paskutiniuo
sius keliolika metų išleistus ne 
Lietuvoje. Parengė Jonas Dai- 
nauskas, Library of Internatio- 
nal Relations, Chicago, lllinois. 
Šios istoriografijos apimtis: 
mokslinės studijos, dokumenti
nės apybraižos, atsiminimai, 
dokumentinės apysakos, populia
rūs pasakojimai, čia minimam 
ketvirtajame istoriografijos są
raše yra suregistruota 420 bib
liografinių pozicijų. Papildymus 
ir pasiūlymus prašoma siųsti 
Jonui Damauskui, 4523 S. Fran- 
cisco Avė., Chicago, m. 60632.

tilpusi V. Ramojaus informacija 
apie foto menininką Kastytį Izo- 
kaitį.

Apskritai, šis albumas pasižy
mi dideliu turinio įvairumu, mū
sų foto menininkų išradingumu, 
sugebėjimu parinkti objektus, 
pagavimu parinktų momentų, 
panaudojimu įvairių technikų. 
Tokį albumą miela ir patiems 
pamatyti, ir kitiems parodyti ar 
padovanoti.

• J. V., LIETUVIŲ SPAU
DOS DRAUDIMO LAIKOTAR
PIS. Išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras 
1974 m. Tai 30 psl. įdomiai pa
rašyta istorinė studija, liečianti 
lietuvių spaudos draudimo laiko
tarpį 5GX amžiuje.

• S. Bušmienė, EDUARDAS 
VOLTERIS. Biobibliografija. 
Lietuvos Valstyb. respublikinė 
biblioteka. Vilnius, 1973 m. Lei
dinys 100 psl. Juo prisimintas ir 
pagerbtas žmogus, turintis daug 
nuopelnų įvairiuos lituanistikos 
baruos. Apie trisdešimt pirmųjų

puslapių skirta prof. E. Volterio 
(1858-1941) bendrajam gyveni
mo ir jo darbų aprašui. Toliau 
jau duodama 685 biobibliografi- 
nės pozicijos, sietinos su prof. E. 
Volteriu.

• KRIVŪLĖ, 1971, m. spalio 
mėn. Nr. 3. Leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių Sielovada. Reda
guoja kun. P. Celiešius, 8939 
Bad Woerishofen, Kirchenstr. 5, 
W. Germany. Leidinys 36 psl., 
iliustruotas, atspindintis Euro

pos lietuvių katalikų religinį ir 
bendruomeninį gyvenimą,

• SIETYNAS, 1971, ni: ruduo, 
Nr. 1. Suaugusių žmonių žurna
las. Išeina keturis kartus me
tuose. Redaguoja Pr. Enskaitis. 
Leidžia “Rūtos” leidykla. Adre
sas: “Rūta”, 373 Chariton Avė., 
VVest Hamilton, Ont. L8P 2E6, 
Canada, Lengvo, įdomaus pasi
skaitymo 32 psl., iliustruotas 
leidinys.

PETE’S AUTO REPAIR

PETRAS PIŠNYS, savininkas
6211-15 S. Damen Avė. TeL 737-3988

Čia daroma Motor tune-uP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių 
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.
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C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PLETK1£WIOZ, Pres.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF

7*
Mokamas už 4 u.

certifikatus.
Minimum $5,000

FREJB PARKING SPACE

6V$% , 
Mokamas už 1 m. 

certifikatus. 
Minimum $1.000

57$%
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

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

5 .... . ANTRAD. Ir PENKTAD. C y. r. iki i V. V»
S VALANDOS: ŠEŠTAD. t v. r. iki 1S v. d. TreCUd. uldarytH 

PIRMAD. IR KETVIRTAD. » V. r. iki t V. V;

iu

do JAV LB Krašto valdyba. Mu
zikinis redaktorius — Jonas 
Zdanius; Technikinis redakto
rius Vincas Šalčiūnas. Dailinin
kas — P. Jurkus. Kalbą taisė — 
P. Balčiūnas. Leidinyje yra 61 
daina: mišriam chorui — 31, vy
rų chorui — 12, moterų chorui 
— 3, lygiems balsams — 11. 
Trečdalis dainų su akompani
mentu.

Knyga išleista dviem formom: 
darbo — su plastikos nugarėle 
ir siutinę — tinkanti knygų len
tynai. Darbo knygos kaina: cho
rams, užsakiusiems bent 10 kny
gų — po 3 dol., kitiems — 5 dol. 
ir siutinę — 6 dol. Gaunama pas 
V. šalčiūną, 418 Main St., Del- 
ran, N. J. 08075. Platintojams 
duodama nuolaida.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1971, m. lapkričio mėn. Nr. 8/73 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Redaguoja 
Stasys Barzdukas, 18308 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119. Ad
ministruoja Stasys Džiugas, 
7240 S. Mozart St., Chicago, III. 
60629. Spaudžia Draugo spaus
tuvė. Prenumerata metams 
$3.00.

Leidinys, skirtas bendruome
ninei minčiai ir bendruomeninei 
veiklai skatinti. Gera ir tiksli 
informacija, apimanti viso lais
vojo pasaulio lietuvių kolonijas. 
Šalia idėjinio ir visuomeninio 
pobūdžio raštų, netrūksta ir la
bai konkrečiai parankių, saky
sim, skyrelis, pavadintas Kalba, 
kuriame rūpinamasi lietuvių kal
bos grynumu.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971, m. lapkričio mėn. Nr. 11. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja J. Vaišnys, S.J. 
Administruoja Petras Kleinotas, 
S.J. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 2345 W. 56th St.,

• LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠ
EIVIJOJE PARODA 1973. Lietu
vių fotografų kūrinių parodos Chi
cagoj proga išleistas nauj'as albu
mas: ‘‘Lietuvių fotografų išeivijoje 
paroda 1973”. Išleido Lietuvių fo
to archyvas, 1974, redagavo Alg. 
Kezys, S.J., spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Viršelis papuoštas K. 
Izokaičio linksmos mergaitės 
nuotrauka.

Visas leidinys — 102 pusi. — 
tai išradingai sudarytų nuotrau
kų rinkinys — albumas, kuriame 
dalyvauja 61 mūsų meniškasis 
fotografas, nuo 8 m. amžiaus iki 
saugusių vyresniųjų, bet daugiau
sia — jaunimas. Panaudota į- 
vairiausia technika — nuo inž. 
•M. Ivanausko “cheminės” foto
grafijos iki, kaip sakoma pratar
mėje, “fotograminio būdo, ob
jektyvą pakeičiant adatos skylu
te popieriuje, iki reklaminės fo
tografijos išdaigų ir virtuoziško 
išbaigimo technikos”. Daugiau
sia atstovaujama statinė fotogra
fija, labai negausiai abstarktinio 
aplinkos interpretavimo.

Leidinio pradžioje duodami 
suglausti parodoje dalyvavusių 
fotografų ir jų darbų aptarimai, 
perspausdinta ilgesnė “Drauge”

Balzekų šeima

Stanley Jr.

• 4^ ';

H

Stanley Sr.
Robert ir

Stanley HI

. . . kviečia Jus aplankyti 
Balzekas Motors ir įsigyti 
1975 metų mažą ir taip 
pat ekonomišką

CHRYSLER CORDOBA

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

WAGNER & SONS

Typewrllerx, Adding Machlnee and jį 
Chi’ckvrHers

Nuomoja — Parduoda — Talei. 
NAUJOS NAUDOTOS

Viri 60 m. patikimai, patarnavimai j 
5610 South Pulaskl Road | 

Phone — 581-4111

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
us 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS“

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL 60650

Tel. — 652 - 3200

ar PLYMOUTH FURY 
nuo $3,235.00

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, lllinois, 60629

Mes stengiamės duoti lie
tuviams geriausią patarnavi
mą ir geriausias pirkimo są
lygas.

Turime jaunuoliams maši
nų (Cadillac, Buick ir kitų, 
taipgi ir importuotų), prade
dant nuo $50.00

BALZEKAS MOTORS
4030 S. ARCHER AVENUE

TeL — VI 7-1515
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A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGBNYBftH 

Pardavimaa Ir taisymu 
2646 W. 69th 8L, TeL REpublic 7-1941 =
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Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metai, ; 
aplieti rėmai.
2400 8on Oakley Avė., Obteagou 

TeL Virginia 7-7258 - 59 jį
6.00

$50.00

$43.00

$30.00

$50.00
$36.00
$16.50
$9.50
$8.00

5.40
7.80

$ 
g 
$

$7.20
televizi-

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo gimihėms Lietu
voje, nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios 
ypač ten yra naudingos ir pageidaujamos.
Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų eilu
tėms arba suknelėms. 1 jardas kainuoja.

Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas.

Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas. 
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename 
siuntinyje).

Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3’4 jardo

Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo.

Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai.

Minko kailis moteriškam paltui.

Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.

Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai. (Cardigans).

Vyriški nailono marškiniai.

Sulankstomi lietsargiai, labai geri.

Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su 
blizgučiais

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių,
jos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudo
jimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Telef. 01 739 8734 or 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

SIANDARD FEDERAL 
RNANCIAL FRIEND 
OF THE FAMILY
"Tilpt certificate accounts* 
K /2/q $5,000 Or More 4 Year Maturity 
" Z YIELD INCREASES TO 7 90% 

YEARLY on interest occumuloted for I yr.

fio/o/ CERTIFI
' viri n imi

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
_ r Moro 30 Month Motunty 

YIELD INCREASES TO 7 08% 
on interest accumulated for I yr.

t

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS4 
$1,000 Or More 90 Day Maturity 
YIELD INCREASES TO 6002% 
on interest occumuloted for I yr.

7%
YEARLY

6%7
YEARLY

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS4 
$1,000 Of More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest occumulated for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS' 
$1,000 Or More 1 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 6 81% 
on interest accumulated for 1 yr.

PASSBOOK SAVINGS
Interest Paid to Gote of WiH»dro*ol 
YIELD INCREASES TO 5 39% 
on mterett occumuloted for I yr.YEARLY

*A substantial interest penalty is require.d for early withdrawal.ST/iND/iRD FEDER/11. 
s/x\Angs 

4)92 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, lllinois 60632 — 847-1140

FEOBUU.

Celebrating our 65th year 
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000,000.00 

Member Federal Savings and Loan Imurcmca Carporation

—r
, ... .«■
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50 METŲ KAI NEBETURIME 
K. BŪGOS

Gilia vagą lietuvių kalbotyro
je išvaręs Kazimieras Būga mirė 
1924 m. gruodžio 1 d., taigi šie
met sueina 50 m. nuo jo mirties. 
Mirė teturėdamas 45 m. amžiaus, 
bet jau buvo nusipelnęs vieno iš 
didžiausių mūsų kalbininkų gar
bės. Petrapily baigęs Sv. Kotry
nos gimnaziją, gavęs skaičiuoto
jo darbą prie fizinės observato
rijos, dalyvavo Petrapilio Lietu
vių visuomeninėje veikloje, vai
dinimų (pastatymuose, bendra
darbiavo Tėvynės Sarge, Varpe 
ir daugely kitų laikraščių, Pet
rapilio universitete baigė istorijos 
-filosofijos fakultetą, gaudamas 
aukso medalį už studiją apie lie
tuvių skolinius iš slavų kalbų. 
Buvo paliktas ruoštis profesūrai.

Mokslo akademijos pavedimu, 
redagavo A. Juškos žodyną. Buvo 
komandiruotas gilinti studijas

Po čikagiečių spektaklio Teatro festivalyje. Iš kairės Į dešinę: režisierius Darius Lapinskas, Valerija Sparkytė, "Ma-; UŽsienyję, bet keletą mėnesių pa- 
no senelio” autorius Anatolijus Kairys, Robertas Maciūnas, Nijolė Sparkytė ir Algis Vaitkevičius. Prieky prasmingi diirbėjęs Karaliaučiuje kilus ka- 
kamavalo jaunieji dalyviai. Nuotr. V. Noreikos |mi> grįžo atga,j Ga^s

laipsnį, buvo Permės universite

to ekstraord. profesoriumi.
1920 m. grįžęs Lietuvon, pra- į 

džioj dirbo Švietimo ministerijo-, 
je, o nuo 1922 m. profesoriavo 
universitete. Daug kalbotyros 
dalykų patyręs besekretoriauda- 
mas K Jauniui. Spaudai paruo
šė K Jauniaus gramatiką. Švie
timo ministerijai pavedus, orga
nizavo lietuvių kalbos žodyno lei
dimą. Daug domėjosi lietuvių 
kalbos kirčiavimu, plačiai tyrinė
jo lietuvių asmenvardžius ir vie- j 
tovardžius, kūrė teorijas apie ais-' 
čių praeitį vietovardžių šviesoje, 1 
daug rūpinosi žodžių kilme. Kai- j 
bos klausimais rašė įvairiuose ■ 
žurnaluose. Buvo didelio masto 
kalbininkas teoretikas ir istori
kas.

AR IŠGELBĖS PASVIRUSI 
BOKŠTĄ?

Italijoje buvo paskelbtas tarp
tautinis konkursas projektų, kaip 
gelbėti pasvirusį Pizos bokštą. 
Gauti 7 projektai užsieniečių ir 7 
italų, bet nei vienas nebuvo pri
imtinas.

Septyni šimtmečiai 7 omui ir tomizmui.
(Atkelta iš 2 pusi.)

Vargu tokiais begalima laikyti ir 
savo laiku garsius: valstybinį 
Louvain, kantoninį Fribourg ir 
sulokalintus — gausius Ispani
jos, Portugalijos, Italijos ir Pie
tų bei Centrinės Amerikos tin
tus. Jie nebėra nei katalikiški, 
nei nekatalikiški, juo mažiau 
antikatalikiški, atseit neutralūs 
ir tariamai tolerantiški religiniu 
požiūriu. Panaši ‘padėtis ir pro
testantiškuose kraštuose, iš ku
rių bene tik vieni skandinaviš
kieji un-tai beišliko neprisikėlę 
iš senų protestantiškų, o ir ka
talikams nepakankamai toleran
tiškų tradięjų. Apskritai, visa re
formacinė - kontrareformacinė 
kova atslūgo iki visiško minimu
mo. Po Vatikano II susirinkimo 
ir pati kova pasidarė tik sušvel
ninta rivalizacija, ir ta pati iš 
un-itų katedrų perėjusi daugmaž 
į kitus frontus: spaudą, org-jas, 
sakyklas, knygas. Dieve, duok

šiai tendencijai toliau eiti ir iki 
galo nueiti, statant kryžių ant 
daigŠimtmetinio krikščionijos 
siaubo kapo. *

B. GRAŽULIS — SUKAKTU
VININKAS

Rašytojas, žurnalistas B. Gra
žulis ‘gruodžio 10 d. sulaukia 
brandaus amžiaus — 60 m. su
kakties. Yra gimęs 1914 m. Varė
noje, Alytaus apskr. Lietuvoje bu
vo Kauno radiofono literatūros 
skyriaus redaktorius. 1941 m. su
kilimo metu su būreliu sukilėlių 
užėmė Kauno radiofoną ir buvo 
jo viršininkas.

Pradėjęs rašyti 1932 m., bend-, 
radanbiavo periodinėje spaudoje. 
Parašė dramas: Teka saulė, Kieno 
viršus; rašė radijo vaidinimus. Iš
eivijoje išleista jo novelių knyga 
“Brydė rugiuose”, apysakų rinki
nys “Sudužęs vaizdas”.

Kultūrinė kronika
DVI MOTERŲ DAILININKIŲ 

PARODOS CHICAGOJE

Šį savaitgalį, visą ateinančią 
savaitę ir antrąjį savaitgalį Jauni
mo centro apatinėje parodų salė
je vyksta E. Marčiulionienės kera
mikose darbų paroda, o M. K. 
Čiurlionio galerijoje — Lietuvių 
moterų dailininkių draugijos pa
roda, kurioje dalyvauja 23 daili- 

> ninkes. Parodos šiokiadieniais at
daros nuo 7 iki 9 vai. vak., šešta
dieniais iir sekmadieniais nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak.

KAVINĖS VAKARONĖ, SKIRTA 
ELENOS MARČIULIONIENĖS 

KŪRYBAI
Chicagos Jaunimo centro 

‘penktadienio kultūrinių vakaro
nių programoj ateinantis penkta
dienis (gruodžio 13 d.) skirtas E. 
Marčiulionienės keramikos dar- 
bams. Kaip žinome, jos paroda 
šiuo metu vyksta Jaunimo centro 
apatinėje parodų salėje. Ta proga 
ateinančio penktadienio vakaro
nėje pati dailininkė kalbės apie 
keramikos meną, pašnekesį ilius
truodama. atitiHkamojmis skaidrė
mis. Visi kviečiami.

''“LIETUVOS ISTORIOGRAFIJA

Lietuvių istorijos draugija yra 
viena iš judresniųjų. Salia savo or
ganizacinės veiklos susirinkimuo
se, šalia istorinių paskaitų, šalia 
savo mokslinio žurnalo “Lietuvos 
Praeitis”, leidžia dar ir informa
cinį - bibliografinį leidinį “Lietu
vos istoriografija” —■ sąrašą vei
kalų Lietuvos istorijos klausimais, 
parengtų ne lietuvių, ne lietuvių 
kalba leistų, pasirodžiusių ne Lie
tuvoje.
• To ne spaustuvėje multiplikuo
to leidinio jau pasirodė ketvirta
sis sąsiuvinys, 45 puslapių, o su 
visais trimis pirmesniais jau susi
daro iš viso 1(17 puslapių. Į šiuos 
bibliografinius sąsiuvinius jau yra 
įtraukta 1,241 įvairiausias leidi- 

!«■ nys Lietuvos istorijos klausimais.
Vien ketvirtame sąsiuviny — 420 
pavadinimų. Tai gana našus tre
jų metų sėkmingo rankiojimo dar
bas, daugiausia atliktas Jono Dai- 
nausko. Skirstant kalbomis, 716 
leidinių lenkų kalba, 286 rusų, 
107 anglų, 74 vokiečių, 20 gudų, 
16 ukrainiečių, 14 prancūzų, at
rasta net ir rumunų, italų ir kito- 

jnis kalbomis. Tie darbai daugiau
sia liečia Lietuvos archeologiją, 
antropologiją, sūduvius, Lietuvos 
žemės ūkį ir kt.

Reikia pasidžiaugti šios istori- 
jografijos skelbėjų iniciatyva. No
rintieji su vadovaujančiu šioje 
srityje darbuotoju susirišti, gali 
kreiptis adresu: J. Dainaukas, 
4523 S. Francisco Avė., Chicago, 
111. 60632. Šie leidiniai verti dė
mesio ir paramos. (jp)

KNYGA ITALAMS APIE 
LIETUVIUS SIBIRE

Svarus turiniu, patrauklus dai
liu apipavidalinimu Italijoje pa-s

si rodė leidinys: “Siberia, cimitero 
dėl populo lituano” (Sibiras — 
lietuvių kapinynas). Leidinys 
naujas, pasirodęs energingojo prel. 
V. Mincevičiaus dėka. Išleido jo 
vadovaujama ir sumaniai reda
guojama Elta-iPress. Leidinys 104 
psl., gero popieriaus, patraukliu 
viršeliu, kur panaudotas skurdus 
Sibiran išvežtų lietuvių vaizdas 
prie jų menkučių lūšnelių. Teks
te yra ir daugiau iliustracijų: va
gonai su išvežamais lietuviais, Si
biro kapinės, lietuvė su atsivežtu 
iš Sibiro Marijos paveikslu.

Turinys graudus — Sibiran iš
vežtųjų kančių aprašymas. Į tai 
jau savo įžangoje atkreipia dėme
sį dr. M. T. Carloni. Toliau vaiz
dūs, šiurpūs išgyvenimai iš Sibiro 
ištrūkusių tremtinių: Jono Krei
vėno, Stefanijos Rūkienės, dr. My- 
kolo Devenio, Onos Prunskienės, 
Petrutės Bagdonienės, vis dau
giausia paimti iš JAV spaudos, šie 
šiurpūs atsiminimai papildomi iš
vežto Sibiran žydo J. Margolino 
liudijimu, prof. J. Bergerio pasa
kojimu, kaip buvo išžudyti lietu
viai ir kiti baltiečiai karininkai 
Norilske, O. Prunskienės pasako
jimu apie Sibire pergyventas Kū
čias ir Kalėdas, vertimas jauno 
lietuvio eilėraščio apie Kūčias Si
bire.

Leidinys atviros širdies žmogui 
giliai įspūdingas ir turime pagerb
ti prel. V. Mincevičių, kad pasi- 

i rūpino jo paruošimu ir išleidimu. 
Belieka jį kaip galima gausiau pa
skleisti. J. Pr.

NAUJA SOLŽENICINO 
KNYGA

Ziuriche, Šveicarijoje, gyvenan
tis Nobelio laureatas, tremtinys iš 
Sovietų Sąjungos rašytojas A. Sol- 
ženicinas spaudos konferencijoje 
(pareiškė, kad greit išeina iš spau
dos nauja knyga: “Iš po griuvė
sių”. Joje yra 11 essays. Trijuose 
savo essays Solženicinas svarsto į- 
vairius aktualius, su Sovietų Są
junga surištus klausimus, kaip 
krikščionybės ateitis Rusijoje, So
vietų ekonomijos transformacija, 
Sovietų mažumų įtempta proble
ma. Rusų kalba ši knyga Paryžiu
je pasirodys jau gruodžio mėn. 
pradžioje, vertimą į anglų kalbą 
išleis Little, Brown leidykla Ame
rikoje 1975 m pradžioje.

Maskvos disidentai buvo su
šaukę spaudos konferenciją, pa- 

' skelbdami knygos išėjimą. Garsus 
i rusų matematikas I. Šafarevič pa- 
1 reiškė Vakarų korespondentams, 
kad tų Solženicino raštų tikslas 
yra pagreitinti pagrindinius pa
sikeitimus Sovietų Sąjungoje. Ki
ti trys disidentai, kurie savo raš
tais prisidėjo prie tos knygos, yra: 
mokslininkas M. Agursky, meno 
istorikas J. Barabanov ir istorikas 
V. Borisov. Rizikuodami būti a- 
reštuotais, jie vis dėlto Vakarų 
korepondentams leido skelbti jų 

I pavardes.

“FIGHTINFLATION BY SAVING!”
YOUR SAVINGS AT ST. ANTHONY’S 
ARE N0W INSURED UPTO $40,000.

EARN HIGHEST INTEREST PLŪS YOUR CHOICE OF A VVONDERFUL GIFT 
SIMPLY BY SAVING

\ i FREE FREE
\ //- \ 1 2“ flag of your ethnic origin • *- * V'' Christmas Tablecloth and
\ \ together with a U.S. flag on a Napkin Sėt for opening a
\ / iĄį table stand for just coming in '■‘T'-b i 1975 Christmas Club of
\ / and opemng a new savings
\ / account in any amount.

eiU 0 u $2.00 or more per week.

GOOD VALUE!
LIGHT UP YOUR XMAS

Purchase a sėt of Xmas Lights 
for $3.99 each with every 
$25.00 deposit on your new 
or present savings account.

BEACON 100% acrylic 
blanket 60x84 inches vvith a 
deposit of $300.00 or more 
on your new or present 
savings account.

Choice of one of “American 
Heritage Jev/elry“ with a 
deposit of $1,000.00 or 
more; with $300.00 deposit 
you may purchase at $5.50 
each.

$1,000.00 it minimum depolit on our certificate accounti. Eornc onnually 7(6% - 4 years: - 30 monthc: 6'6% - one year *A SUBSTANTIAl INTEREST PENALTY IS REOUIRED FOR EARLY
WITHMAWALS ON CERTIFICATE ACCOUNTS. PASSBOOK SAVINGS EARN $’/.% - $100. MINIMUM- PAID UP - 3% - $10, MINIMUM - OPTIONAL INTEREST ON PASSBOOK ACCOUNTS IS PAID FROM

DATE OF DEPOSIT TO DATE OFWITHDRAW AlarlTL t ! 447 South 49th Court
ntiiony cicero, illinois 6ū65o avings TELEPHONE (312) 656-6330

WE RENT SAFE DEPOSIT BOXES - FROM $3.00 AND UP 
GIFTS ARE NOT MAILABLE. $40,000 INSURANCE 

QF SAVINGS ACCOUNTS IS EFFECTIVE ON NOV. 27,1974

OFFICE HOURS:
Monday: 9 to 8 
Tuos. Thur., Fri.: 9 to 5
Saturday:9 to 1 
Wednesday: CLOSED
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS
t

cukrus ir šventes
Artėjant Kalėdoms, labai 'svar- švietimo tarybos pirmininkus, 

bus pasidarė cukraus reika
las, nes jo kainos labai pradėjo 
kilti, net ir Sov. Sąjunga susirū
pino cukrumi, nors ten gyveni
mas tai ir taip, pagal sovietinius 
laikraščius, .labai saldus. Ten 
motina kompartija, jeigu kam 
dar nelabai saldu, moka pasal
dinti, kad žmogus nuo to saldu
mo nori stačiai į žemę lįsti.

Artėjant Kalėdoms, cukraus 
reikšmė dar daugiau pakyla, bet 
ta proga tenka pastebėti, kad 
yra cukraus ir ne saldaus ir yra 
dalykų, kurie, nebūdami cukri
niai, yra saldūs kaip cukrus. Kai 
labai daug užmoki už saldainius, 
tai jie tam, kas perka, pasidaro 
kartoki, bet kai gauni dovanų, 
tai jie truputį pasidaro saldesni 
negu iš tikrųjų yra. Bet svar
biausia, kad yra daiktų, kurie 
ir šiaip saldūs. Pvz. cigaretė! 
Kiek bando apkartinti tą malo
numą daktarai, gąsdindami vė
žiais, o vis tiek dauguma ją čiul
pia, nes tai tikrai saldus saldai
nis, nors kai kam nuo saldumo ir

tai krataisi, kaip kokio pipiro, 
bet kai kitas prisiima, tai jį už 
jo darbus pakritikuoti — tiesiog 
kaip saldainį sučiulpti. Kokį 
nors lietuvišką vadovėlį pakriti
kuoti ir straipsnį parašyti lietu
viškam laikraščiui, tai cukraus 
gabaliukas, nereikia jokių de
monstracijų prieš cukraus fabri
ką, bet pakritikuoti amerikie
čius jų spaudoje už tai, kad Lie
tuva enciklopedijose niekinama, 
tai jau sinikus sūraus prakaito 
darbas.

Kaip matome, cukraus gyveni
me yra, kainų kilimas, bent lie
tuviškam pasauly nieko nereiš
kia, nes įvairių saldumų apstu. 
Svarbiausia, kad niekad’ tų cuk
raus gamintojų niekada netruks.

Spygliai artėjančių švenčių 
proga visiems linki įvairių saldu
mų, tačiau labiausiai tų, apie ku
riuos poetas Balys Pavabalys ši
taip sako:

Saldu nuryti saldų kąsnį, 
Saldus dalykas — pinigai, 
Jei tu radai dar ką saldesnį 
Tai su tavim, broliuk, blogai. 

T. S.

DU KAIMYNAI

v>

Kas kam saldu

akis graužia. Saldi pypkė, o ki
tam saldus ir alaus, butelio ar 
kokia nors skačiaus stiklinėlė. 
Kitam saldi ir nesaldinta kava, 
o dar kitam labai saldu, jei kas 
nors apie jį saldžiai parašo, o 
kitam saldu, kai ne saldžiai, o 
karčiai apie kitą aptarinėja. Kiti 
tiesiog labai lyg saldainiu džiau
giasi, jei kas nors spaudoj iš- 
plūstamas. Jeigu kam nors koks 
knygos, koncerto ar parodos ver
tinimas kartokas, tai nereikia bi
jot, lyg taip jau atrodytų visiem. 
Didesnei daliai tas kartumas bus 
saldus. Žinoma, saldu, kai tau 
pakelia atlyginimą, bet visai ne
saldu tam, kuris, tai žinodamas, 
jokio atlyginimo pakėlimo ne
gauna. Priešingai gali dar šukei 
ti pipirinio kartumo skonį.

Saldainis buvo Simo Kudirkos 
sutikimas ta prasme, kad visi 
veiksniai susėdo prie vieno sta
lo, jei kiek ir pasimušė, tai bu
vo tik prieskonis prie vienybinio 
saldumo. Bet kai kam tas saldai
nis buvo pipiro kartumo, nes, 
girdi, koks čia gyvenimas, jeigu 
niekas nesimuša. Nebėra jokio 
malonumo, stebint ramią lietu
višką visuomenę. O kai mušasi, 
tai gera, net saldu.

Cukrinių malonumų gyveni
me yra labai apstu, svarbiausia, 
kad kas kitam pipirai, tai tau 
dažniausiai cukrus. Tavo vaikas 
mokosi gerai, tau cukrus, bet jei 
kaimyno vaikas mokosi gerai, 
tai tau jokio saldumo. Jei tavo 
langą vandalai išdaužė, tai jokio 
cukraus, bet jei tavo priešui iš
kūlė, tai tada jau beveik tikras 
saldainis.

Jeigu tave siūlo pvz. j kokios

— Ar nežinai, kaimynėli, kas 
atsitiko su kalbėtojų būreliu, 
įkurtu dr. Vlado Šimaičio, kurio 
nariai buvo pasiryžę skelbti 
amerikiečiams komunizmo grės
mę. Kodėl jie nekalba?

■ — Matai, jie laikosi mūsų tau
tos populiaraus priežodžio: “Ty
lėjimas — auksas, kalbėjimas — 
sidabras. Kas gi nebrangina 

i aukso labiau, negu sidabro. To
dėl jie ir tyli.

— Taigi, geriau jau ir man už
čiaupti burną, nes kitas priežo
dis sako: “Tyla, gera byla” Juk 
didieji nemėgsta būti kritikuo
jami. Ap.

-

" .i ,, ,

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERA TTJRA

Ne Baranauskas, 
bet Valančius

Pristatydamos viršelyje 
spausdintą pagerbiamąjį asmenį, 
“Lietuvių Dienos” apie pagerbia
mąjį šitaip rašo:

“Jonas Kuprionis Born near 
Panevėžys (1901), close to the 
legendary Forest of Anykščiai 
that was immortalized in the 
poem of Bishop Valančius”.

O mes ligi šiol vis kvailai gal
vojome, jog Anykščių šilelį pa
rašė vysk. A. Baranauskas.

LYGYBĖS BEIEŠKANT

iš-

šeštadienis, 1974 m. gruodžio mėn. 7 d.

K ■

Amerikiečiai važiuoja senu automobiliu, vis dar neįsivedę metrinės sis
temos.

SLIBINAS JR JURGIS

Valkata pasisukinėjo apie ne
didelės užeiginės duris. Užeiginė 
vadinasi “Jurgis ir slibinas”. Pa
galiau jis pasibeldė j kiemo pu
sės duris. Atidarė šeimininkė, ir 
jis pradėjo:

— Jau trys dienos, kaip nesu 
nieko valgęs. Ar 
tamsta duoti man 
kąsti?

— Eik sau šalin 
jau!
trenkė duris.

Valkata tada pasisukiojęs nu
ėjo prie virtuvės lango.

— Kažin, ar negalėčiau pasi
kalbėti su Jurgiu.

negalėtum 
ką nors už-

tu, niekad'ė- 
šūktelėįo moteris ir už-

DIKTANTAS IR 
PERRAŠYMAI

klai-—Perrašyk diktantą be 
dų, — sako lituanistinės mokyk
los mokytoja berniukui, — jei
gu gerai parašysi, nereiks per
rašinėti, nes geras darbas nerei
kalauja pakartojimų.

— Argi ponia mokytoja nieka
da nėra girdėjusi apie žolės plo
vimą? — paklausė mokinys.

PATARIMU

— Kenošietis spyglininkas at
siuntė šiuos LB patarimus:

— LB krašto valdybai patariu 
sukilėliams prieš LB pasiųsti po 
vieną egz. Servanteso “Don Ki
choto”, kad galėtų geriau išmok
ti muštis su vėjo malūnais. Mū
sų tautinio išsilaikymo kovoje 
reikia herojų.

— Patariu LB nenusiminti dėl 
sukilimo, nes 1926 m. nepasikar
tos, kadangi mūsų šauliai ir ve
teranai neginkluoti, o LB terito
riją, labai plati.

“Pagaliau, tegul jos (mote
rys) prieblandiškai apšviestuose ■ 
kino teatruose daro išsišokimus! 
prieš vyrus, jeigu gi vyrai ir to- Į 
kiu keliu nepasiduoda, tegul jos i 
pamėgina vyrąms pasitarnauda-■ 
mos atidarinėti duris, kaip kad 
vyrai ligi šiol moterims, tegul ^fekTi^e pj 
jos paima jų lagaminus panėšėti1 
autobusų stotyse, tegul uždega Į 
jiems cigaretes restoranuose, te-1 
gul kviečia juos į šokius, tegul! p 
“i 
pasiliktų begulį po stalais alinė
se ar tavernose”.

“Moteris” nr. 6 I

J. KARIBUTO KELIONIŲ KNYGOS “KELIONE APLINK 
PASAULĮ" VERTOS DĖMESIO IŠTRAUKOS
Ir naktį matė

Tamsu. Dairausi per važiuoja-| 
mus laukus ir aiškiai matosi ne-!

keletą “raguolių” prie pat vieš
bučio ant šaligatvio. Aš nesku
bu eiti, norėdamas tokį įprastą 
nuotykį geriau atmintyje pasi
likti (115 p.).

Ir tokių nuostabių nuotykių 
mūsų mielas keliautojas Juozas 

. „ .- .- . . . - . nėra, bet draugiškumas, nors ir Kaributas savo knygoje “Kelio-
SuT. Z,“ ^kaĮ rodomas, per prievar- nė aplink pasaulį” beveik kiek-

Bėda

Draugiškumas

Taigi, didelių šypsenų čia i

i viename puslapyje pateikia skai
tytojui.

DRAUSMĘ PALAIKANT

PABUČIUOTŲ IR BREŽNEVĄ

Uolus komunistų partijos pa
reigūnas, stovėdamas bažnyčio
je pamaldų metu, sužymi pavar
des asmenų, kurie dalyvauja pa
maldose. Jis atkreipia dėmesį į 
ypač pamaldų žmogų, kuris bu
čiuoja prie bažnyčios durų Nu- 
kryčiuotojo statulos kojas. Jis 
pajunta pareigą šį pamaldų žmo
gų pakritikuoti:

— Charakteringa, —. sako ji
sai tam žmogui, — mes niekad 
nematėme tavęs 1 
draugo Brežnevo kojų.

— Ne, ne! ■
— iki jūs jo pirma nenukryžiuo- 1 
eite.

„ KELIONĖS BĖDOS
“Ta pati “štyva” merga pa

duoda man užpildyti blanką. 
Kad jas kur velniai, tos blankos! 
Tai jau ketvirta blanka, kurią 
reikia užpildyti. Užpildžius blan
ką, merga su tokia stora viela 
pradėjo braukyti per mano nu
garą, pilvą, sėdimąją ir net tarp
kojį. Kažkas -vieloje blykstelė
jo”.

M. Čapkauskas 
“Neprikl. Lietuva”

LIETUVĖS IR ATOMAI
“Ilgėjomės savo tėvynės ir ar

timųjų žuvusių, kėlėm Lietuvos 
nelaimę kiekviena proga ir ta- j
pom jos laisvės šaukliais, kovo- — O gyvulius aš labai myliu! 
tojais be atominių bobų, be lėk- Jei taip mylėčiau žmones, tai 
tuvų ir kitų fizinių ginklų”. kas nors kada nors po šimto me- 

“Tėv. Žiburiai”, lapkr. 7 d. tų gal padarytų mane šventuo
ju. Daumantas Cibas

— Beidamas atsidūriau 
tilto, kuris būtinai reikia 
lipti (36 p.)

Naujiena

prie 
per-

Lėktuvų kompanijos, kaip ir darbą! 
visuose kraštuose, taip ir čia, vi
sos turi savo skridimus (39 p.)

Valgo ir nemato

Jie valgo tokiu dideliu apeti
tu, kad nemato, jog aš čia pat 
stoviųJr juos stebiu (42 p.).

Kas ten buvo?

Kai prie viešbučio sutikau gy
vulių kilmės prieauglį, pasikvie
tęs durininką, padariau nuotrau
ką (118 p.).

Karvė nustebino
Taip belaukiant, mano praei

vė klępt, klępt ir padėjo čia pat

LITUANISTIKA PRAKTIKOJ

Tėvai, matydami savo vaikų 
lietuvių kalbą, pradėjus jiems

bučiuojant, eiti į vietinę mokyklą, vis silp-
I nėjant, prie stalo pakabino pra-

— atsakė žmogus, nešintą:
I “Pinigų prašymai, nekaltumo 
įrodymai, pasiteisinimai ir kito
kie reikalavimai ar pareiškimai 
bus išklausyti tik lietuvių kal
ba”.

APIE MADAS ANN LANDERS KOLUMNOJE
Viena paklausėja klausia: 

“Miela Ann Landers, aš žinau, 
kad jūs visuomet palaikote vy
rų pusę, tačiau būkite gera, pa
buvokite ir moterų draugėje. 
Įspėkit jas, kad nestatytų mados 
dalykų pirmon vieton nr neatsi
durtų prieš savo pačių saugumą.

Pirmiausia tai bra! Tai esąs 
vienas iš trumparegiškiausių 
mados dalykų šių dienų pasaulio 
moterų galvose. Jeigu jos ir ne
sirūpinančios, kad, nedėvint 
bra, jos atrodančios kaip karvių 
banda palaidais tešmenimis, ta- 

j čiau jos, mažų mažiausiai, pri
valėtų susirūpinti pasekmėmis, 
kokią žalą jos bedarančios savo 
krūtims.

Kitas pavojus moterims — su 
“bell-bottom” (plačiomis padai
gomis) kelnėmis, ilgais sijonais 
ir “max" paltais. Dėl šių karštu-- 
tinio ilgio moterų drabužiij at

ributų moterys labai dažnai pa
gaunamos keltuvuose (escala 
tora) „ susipainiojančios mašino
se, bevairuojant automobilius 
ir t t.

Kalbant apie batus, naujai “iš
rasti” skyscraper platform pa
dai yra taip pavojingi dėvėti, tie
siog tikra savižudybė moterims.

Pagelbėk, girdi, Ann Landers, 
šioms madomis apkvaišusioms

moterims, kindly please! — bai
gia savo kreipimąsi paklausėja.

— Okay, — atsako Ann Lan- 
ders. Aš darau, ką galiu! Išgirs
kite jūs, seserys, kurios esate 
madų vergės! Susigrąžinkite į 
savo garderobos aprėdalo dalį 
— bra! Pasiaurinkit kelnių pa- 
dalkas, pakirpkite perilgus sijo
nus, taip pat — maxi paltus, už
sidėkite kojines ir trenkit į šalį 
tuos aukštapadžius batus! Ne
leiskite tai kvailai madų karšt
ligei sugriauti jūsų sveikatos! 
Būkite nepriklausomos, sava
rankiškos, laisvos ir Baugios! 
Būkite patogiai ir sveikai apsi
rengusios! Ir pagaliau klausia: 
“Ar jūs galvojate, kad kas nors 
paklausys manęs?

Paruošė pr. alš.

PRISIMINIMAS
Vienam sveikinime, atsiųstam 

"Tėviškės Žiburių” 25-rių metų 
sukakties proga, sveikinimo au
torius randa reikalą štai ką pri
minti: “Kad jūsų atlikti darbai 
yra dideli, manau, Jūs patys tai 
gerai žinote, o taip pat ir plati 
skaitančioji lietuviškoji visuo
menė”.

Patarimas Gimtojo Krašto 
pokalbininkams

“Dėka tam savo akimis galime 
me pamatyti, kaip vis iš naujo 
atgimsta seniausioji pasaulio 
profesija. Mylimasi su tuo, kas 
moka. Su ilgesiu prisimeni tuos, 
kurie vis dėlto neparaidavė, kaip 
Solženicinas, bet būkime prak
tiški: ne jų dauguma, ir “Gim
tajam kraštui nepritrūks pasi
kalbėjimų su išeivijos pažibom.

Už tai iš kitos pusės žiūrint, 
tik galima palinkėti, kad jos ge
riau susiorganizuotų ir nustaty
tų tvirtą tarifą, kiek turi būti 
panešiota kurio nors draugo toli 
siekiančiom rankom už nepri
klausomybės laikotarpio išnie
kinimą, kiek už išeivijos vargų 
išryškinimą ar savęs iškonevei- 
kimą. Tam reikalui reikėtų 
įsteigti, prisiminus senąjį Kau
ną, Nemuno Gatvės Klubą, o jei 
ta gatvė jai nieko nesakytų, gal 
vertėtų sustoti prie mažiau kon
kretaus vardo, kaip pvz. “Atsi
duodančių Patriotų Klubas”.

V. M.
"Dirva” lapkričio 27 d.

St. Jokūbaitis 
“Tėv. Žiburiai”

NEKLAIDINGUMAS
— Neklysta tas, kas nedirba, 

— pasakė vienas išminčius.
— Ir tas, kuris tikrina kito 

pridūrė antras.
PASKUTINIAI EGZAMINAI
— Senele, kodėl tu visą dieną 

skaitai vis bibliją? — klausia 
vaikaitis.

— Brangiausias mano, — pra
dėjo aiškinti senelė, — gal tu ge
riausiai suprasi, jei tau pasaky
siu, kad aš ruošiuosi paskuti
niams

Kaimynė, prašydama kaimyne 
pasaugoti jos vaiką, kol ji apsi
pirks:

— Mano vaikėzas ne Šventas, 
jei imtų ožiuotis ir krėsti kiaulys
tes, mušk... savo vaiką manojo ' 
pagąsdinimui.

TAUPUMAS
Kartą šykštuolis išsiruošė 

vykti į svečius. Jis staiga prisi
minė pamiršęs užgesinti lempą 
ir pasileido bėgti atgal. Tarnas, 
padarė pastabą, jog jis, kol bė
gęs, daugiau nuplėšęs batų, negu 
sutaupęs žibalo. Šykštuolis paro
dė jam savo batus, kuriuos laikė 
rankose, ir tarė:

— Tu, brolau, dar jaunas mo
kyti mane taupumo.

Loterija

— Pirkite loterijos bilietą, gal 
išlošite 30,000 dol.

— O kam man tie pinigai?
— Na, tai vis tiek pirkite, 

greičiausia nieko; neišlošite.

— Ginčą laimi ne tas, kuris 
protingesnis, bet tas, kurio pa
šnekovas kvailesnis.

— Visų sunkiausia nugalėti 
įsivaizduojamus priešus — pir
miausia juos reikia paversti tik
rais.

— Kipšas, darydamas žmogui 
gera, pragare karjeros nepada
ro.

— Neįsižeidinėk, kai žinai, kad 
tuo nieko neišgąsdinsi.

u

Sunkus posėdis, vyrai tariasi, kaip kovoti prieš oro taršą 

Vyrai, kortas atsinešę, 
Užu stalo durnių tašė.
Jie rimtai, sučiaupę burnas,
Nor žinot, kuris jų durnas.
Prisiuosčius pypkės dūmų. 
Sunku rodyt protingumą. 
Tad visi, garuos pas valgę,

Dienai auštant kortas baigė. 
Ir. pernakt nieko nepešęs, 
Kožnas šimtą durnių nešės. 
Jei turėtų bačką proto, — 
Jie ir tą pernakt pragrotų.

K. Binkis
71-

Spaudos apžiūrėjimas

PAŽADŲ REIKŠME
Pavergtoje Lietuvoje viskas ną” sandėlyje jau seniai turėjo 

remiasi ne šiaip kokiais daiktais, būti supilti naujo derliaus grū- 
bet visa ekonomija ant pažadų, dai. 
taip sakant, net ir tiltų statyba i 
stovi ant garbės žodžio. Apie 
tuos pažadus rašo "Valstiečių 
laikraščio” linksmasis skyrius 
Spyglys (vos ne mūsų giminė, 
jei dyglį pridėtume), teigdamas:

“Pasukau iš pradžių į Pakruo
jo rajoną. Mat, vieną popierėlį 
dar nuo praėjusių metų kovo 
mėnesio saugau. Jame parašyta, 
jog Stačiūnų tarybinio ūkio nau
jasis grūdų sandėlis, kuris turė
jo būti atiduotas žemdirbiams 
naudotis 1973 metų trečiame 
planą bus atiduotas tik 1974 me
tų antrame ketvirtyje. Popie
rius, pasirašytas kaimo statybos 
ministro pavaduotojo P. Civil- 
kos, ne kas kitas, kaip atsaky
mas redakcijai į “VI. 1.” 1973 
metais 150 numeryje išspausdin
tą straipsnį.

Taigi pagal “patikslintą pla-1 paisyti. Niekas už tai nebars.

| — Kur tas jūsų sandėlis, ku
rio statyba prieš dvejus metus 
buvo paskelbta sparčią ja? — 
klausiu, išlipęs Stačiūnuose.

— Stovi, — atsakė žemdirbiai.
— Mat, kaip gerai, — pasi

džiaugiau, — statybininkai žodį-* 
ištesėjo, nors ir nesparčiai.

— Kaipgi, tesėjo, — šyptelėjo 
žmonės, — tik tas sandėlis ligi 
šios dienos tuščias tebestovi. 
Dėl Pakruojo KMK padaryto 
broko.

“Sparčioji” statyba ne tik 
barzda apžėlė — dar ir pražils.

Pažadėliai pažadai. Ketvirtis 
ten, ketvirtis šen, pusmetis, me
tai... Pažadėti nesudėtinga. Pa
ėmei popieriaus, pieštuką ir pa
rašei: “įsipareigojame”... Gali- 

, ma net gramatikos taisyklių ne-
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