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raštų antrasis tomas 

• 

J. JAKŠTAS 

i 

kas žinynas. Tai žymaus anglų 
muzikologo Sir George Grove 
(1820-1900) darbo vaisius. Jis su
planavo ir suredagavo pirmąją 
enciklopedijos laidą, kuri buvo iš
leista 1878 — 1889 m. laikotarpy
je. Tada enciklopedija buvo tik 4 
—rių tomų. Vėliau pridėtas ir 
papildymų tomas. 

1900 m. išleista antroji laida — 
5 tomai, taip pat ir trečiosios lai
dos 1927 m. $ėjo penki tomai. 
1940 m. ketvirtoji laida irgi bu
vo 5-kių tomų su šeštuoju pa
pildymų tomu. .Paskutinė, t y. 
penktoji laida išleista 1954 metais, 
yra gerokai praplėsta. Jos jau de
vyni tomai su atskiru papildymų 
tomu. Taigi dešimt tomų. 

Iš paliktų darbų matyti, kad 
maždaug kas 11 —14 metų lei
džiama nauja laida. Tik trečio-

me liaudies muzikai skirta net!šios laidos teko laukti 27 metus. 

Užtaisytina 
muzikine spraga 

Š. m. kovo 18 d. Kertinėje pa
raštėje buvo atkreiptas dėmesys 
j dirigento Aleksandro Kučiūno 
iškeltą faktą, kad žymi muziko-
loginė enciklopedija "Groye's 
Dictionary of Music and Musi-
cians" visai nutylėjusi lietuvių 
liaudies dainas. 

Trečiam šios enciklopedijos to-

Konstan tinas Avižonis, REVKTI-
SI AI RAŽTAI, n tomas. Redaga
vo: A Avižonienė, R. Krasauskas. 
Išleido lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1978 m. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos dr. A 
Avižonienės, kai kuriu jos giminių 
ir iš dalies Lietuvių: fondo lėšomis. 
Veikalas didelio formato, 466 pusi., 
kaina 22 doL, gaunamas ir "Drau-
ge. 

* 

Į. 

Lietuvos Statutai 

240 puslapių (nuo 182 iki 421 
psl.). Daugybės tautų liaudies 
muzika aptarta. Nuo armėnų, 
austrų, baskų iki turkų, ameri
kiečių, jugoslavų. Kai kurių ir 
tautiniai šokiai ir liaudies muzi
kos instrumentai neužmiršti. Lat
vių dainas randame 313 puslapy
je Lietuvių nėra. 

Enciklopedija nesiriboja vien 
tik liaudies muzika. Ji gana pla
čios apimties. Smulkiai aptariami 
visi žymieji pasaulio kompozito
riai, suregistruoti jų kūriniai. Pa
vyzdžiui tokiam Bachui ir visai 
Bachų muzikų seimai skirta net 
57 puslapiai. Bet veltui jieškotum 
lietuvio kompozitoriaus. Nei Čiur
lionio, nei Gruodžio, nei Šim
kaus, nei Banaičio nei kurio ki
to. Tik I tome užtinkame Bace-
wicz, Grazyna, labai palankiai 
aptartą, kaip lenkų smuikininkę 
virtuoze ir kompozitorę. Tai lie-
tuvatė Bacevičiūtė Gražina iš ži
nomos muzikų Bacevičių šei
mos. Deja, jos talentas yra mū
sų "dovana" lenkams. (Tik ky
la neaiškumas, kur smuikininkė 
— kompozitorė iš tikrųjų gimė. 
Gfove's Dictionary rašo, kad Lo
dzėje, Lenkijoje, tuo tarpu Lietu
vių Enciklopedija tvirtina, kad 
Višakio Rūdos parapijoj). 

"Grove's Dfctionasry of Music 
and Musicians" yra rūpestingai 
paruoštas veikalas, tikras muzi-

O nuo paskutinės laidos irgi pra
bėgo 27 metai. Tad galima tikė
tis, kad greitu laiku gali pasiro
dyti šeštoji laida, nes muzikos gy
venimas banguoja. Iškyla naujų 
vardų, pasirodo reikšmingos kū
rybos. Nejaugi ir naujojoj, laidoj 
lietuviškoji liaudies daina ir ap
lamai mūsų muzika nebus paste
bėta? 

Nereikia laukti, kad patys lei
dėjai "susiprastų" ir spragą už
pildytų. Reikia mums patiems 
pasistengti. Reikia sukrusti. Pui
ku, kad surengiam savo dainų 
šventes, koncertus, operų spektak
lius. Bet neužmirština ir mūsų 
muzikos reprezentacija pasauli-
iniuos leidiniuos. 

A. Virbelis 

Vienas iš nepriklausomoje Lietu
voje subrendusių ir mokslo darbui 
pasiruošusių istorikų buvo Konstan
tinas Avižonis (1909-1969). Nuo pat 
studentavimo laikų atsidėjo sava
rankiškam tyrinėjimo darbai ir tuo 
pačiu metu ruošėsi jam užsienio 
mokslo jstaigose. Studijavo Grenob
lio universitete (Prancūzijoje) ir 
Berlyne, kur 1932 m. įsigijo dakta
ro laipsni. Baigęs Lietuvos universi
tetą, studijų tikslais vyko į Lenkiją, 
kur archyvuose ir bibliotekose pri
sirinko gausios medžiagos stambiam 
veikalui "Lietuvos bajorai Vazų 
laikais'*. Veikalas buvo išspausdin
tas Lietuvoje 1940 m., prieš pat 
bolševikų okupaciją ir todėl nega
lėjo būti platinamas. Jis autoriaus 
žmonos Angelės rūpesčiu buvo pa
kartotinai perspausdintas (su kun. 
R. Krasausko parašyta autoriaus 
biografija) LKMA Romoje (2r. jo 
recenziją LTPr. 13 nr., 1976). 

Leidinys sudarė pirmą užsimotos 
leisti serijos knygą. Antra Avižonio 
Rinktinių raštų serijos knyga iš
leista taip pat LKMA 
1977 m. 

Jei mūsų garbingo istoriko rink
tinių raštų pirmą tomą galėtame 
pavadinti stambia monografija, api
mančia 1599 - 1668 metus, tai šį 
antrą tomą jau turime laikyti dėsty
mu dviejų pagrindinių Lietuvos is
torijos temų: Lietuvos Statutų ir 
baudžiavos. Priedais prie jų laiky
tini dar du veikalo dalykai: ūkio is
torijos pagrindai ir Lietuvos istori
jos terminų Žodynas. 

Abi temos skirtingos, nesusietos 
tarp savęs ir todėl skyrium svarsty
tinos. 

M. K. Chirfk**) •o -airi** harnvmfcnKifrM liaudini dajm (f»l«Wnlt 

K. Avižonis bus buvęs pirmas 
Lietuvos istorikas, pasišovęs pa
grindinai nagrinėti Lietuvos Statu
tus, kurie mūsuose anksčiau buvo 
trumpai minimi arba net visai ap
lenkiami. Mūsų autorius Statutus 
nagrinėja B istorinės perspektyvos. 
Pirmame Įvadiniame skyriuje ap
žvelgiami Statutų tyrinėjimai, pra
dedant nuo Tado Čadrio (1765-
1813), apie kurio Statuto tyrimus 
rašė ir Jonas Šliūpas. Apžvalga bai
giama Lietuvos istorikais iš nepri
klausomybės laikų, kurie rašė apie 
Statutą. Išskirtinai kalbama apie J. 
Lappo tyrinėjimus. Apie jį mūsų 
autorius sako: "Prof. Lappo studi
ja apie JH Lietuvos Statutą yra la
bai vertinga ir objektyvi ir joje dės
toma daugybė pažiūrų, visiškai 
priimtinų ir Lietuvos istorikui, lie
tuviškuoju požiūriu vertinančiam 
Lietuvos istoriją" (13 p ) 

Prieš gvildendamas Statutus, is
torikas apmeta trumpu žvilgsniu 
"nestatutinį" laikmetį nuo XIII a^ 
ty. nuo valstybės pradžios. Valsty
bė pradžioje gyvenusi paprotine 
teise, skirtinga lietuviškai etnogra
fiškai daliai ir rusiškai (autoriaus 
vadinami gudiškai). Pirmos rašy
tinės teisės atsirado su bajorams 
duotomis privilegijomis. Jų pirmo
ji duota Jogailos 1387 m. katali
kams bajorams ryšium su AukŠtai-

Romoje'čių krikštu. Prie tos privilegijos ap
žvalgos autorius dar prijungė 1413, 
1434 ir 1447 m. privilegijas ir dar 
Kazimiero teisyną 1468 m. Tuo pa
čiu metu imtos leisti privilegijos ir 
atskiroms sritims. Po privilegijų ap
žvalgos einama prie I Lietuvos Sta
tuto, išleisto 1529 m. 

Statuto išleidimas aiškinamas 
bajorų reikalavimu suvienodinti 
krašto įstatymus, kurių buvo daug 
atsiradę ir skirtingų įvairiose srity
se Pažymėtina, kad bajorų iškel
tas reikalavimas 1514 m. seime 
kaip tik sutapo su Maskvos prover
žiu į Lietuvos d. kunigaikštiją, kada 
rusai pasiekė Smolenską ir jį užėmė. 
Galbūt akivaizdoje padidėjusios ru
sų grėsmės suskasta tvirtinti vals
tybės teisinius pagrindus, išlei
džiant Statutą. Pasak autorių, jis 
pradėtas ruošti 1514 m. ir 1522 
baigtas. 

Pats Statuto tekstas neduodamas 
ištisai. Nekomentuojamas ir jo tu
rinys. Apie jį skaitytojas informuo
jamas, duodant skyrių ir straips
nių sąrašą. 

Apie antro Statuto rengimą kro
kas daugiau kalbama kaip apie 
pirmo, šiuo kartu mūsų autorius 
galėjo pasinaudoti .J Lappo tyrinė
jimais. Suminima visa eilė seimų, 
kur bajorai vis reikalavo keisti, pa
pildyti 1529 m. Statutą. Atrodo, 
autoriui būtų reikėję čia kiek pa
svarstyti ir politinę Lietuvos padėtį 
tuo metu ir pagal ją aiškinti bajorų 

V. K. Rūpintojėlis . r., uetuvrų upinių Kopryctoj* 
Nuotr. V. Mažeiio 

reikalavimą panaujinti Statutą. Juk 
kalbami laikai buvo plataus masto 
kovų su Maskva metai dėl Livoni
jos ir rusų priartėjimas prie pačios 
etnografinės Lietuvos, kada jie už
grobė Polocką (1563 m.) Tuo metu 
bajorai siekė karinės sąjungos su 
Lenkija, susilyginti teisėmis su Len
kijos bajorais ir kartu naujo Statu
to. Statuto ruošimas vyko kartu su 
valstybinės santvarkos reformomis, 
kur bajorai gavo plačias teises. Ant
ras Statutas turėjo tvirtinti jų įgy
tas teises. 

Antras Statutas išėjo kur kas pla
tesnis už pirmą —net 165 straips
niais. Jį redagavo, geriau pasakius, 
perdirbinėjo mokytų teisininkų ko
misija. į]os kelis narius, sekdamas 
Lappo tyrinėjimais, nurodo autorius. 
Komisijos nariu buvo Žemaičių 
vyskupas fonas Domanevskis, Vil
niaus vaitas Augustinas Rotundas 
(autorius žinomo veikalo "Pasikal
bėjimas lenko su lietuviu"). Petras 
Roizijus, kilimu ispanas. Žemaičių 
kanauninkas, įsteigęs teisės mokyk

lą prie šv. Jono bažnyčios Vilniuje, 
ir kiti. 

Mokytų teisininkų komisija dir
bo, panaudodama svetimų kraštų 
teises, paimant iš jų, kas tiko Lie
tuvai. Avižonis nurodo šias panau
dotas svetimas teises: Romos, Bi
zantijos, kanonų, vokiečių miestų, 
ypačiai Magdeburgo, Lenkijos, se
nosios rusų, veikusios gudiškose 
bei rusiškose srityse ir šiek tiek če
kų. Apžvelgęs panaudotas svetimas 
teises, autorius apibūdino Statutą 
šiais baigiamaisiais žodžiais: "Taip 
iš šitokios įvairios ir turtngos me
džiagos ir buvo sudarytas Lietuvos 
Statutas, kaip gana platus, siste
mingas ir tobulas Lietuvos valsty
bės įstatymų kodeksas (77 p.). 

Po plačios ir išsamios II Statuto 
kilmės apžvalgos pateikiamas jo 
XIV skyrių turinys, juos grupuo
jant. Pirmieji trys paskirti viešajai 
teisei, ketvirtas skyrius — teismo 
procesui, šeši skyriai kalba apie ci
vilinę teisę, paskutiniai keturi sky

riai apima baudžiamosios teisės nor
mas. 

Po to eina skyrių ir straipsnių 
sąrašas. 

Trečio Statuto kilmės ir rengimo 
istorija yra platoka studija (98— 
126 p ) . Pradedama nuo 1566 m-, 
kada antras Statutas buvo priimtas 
ir einama iki 1588 m. Rodoma, kad 
trečias Statutas rengtas, taisant 
antrąjį, panašiai kaip ir antras, 
taisant pirmąjį. Itin pabrėžiamos 
didelės reformos XVI a. viduryje, 
suteikusios dideles teises bajorams. 
Valstybė perorganizuota j bajorišką 
respubliką, ir prasidėjo laikmetis, 
Šliūpo pavadintas "Šlėktų gadyne". 
Ne visos visuomeninės grupės, turė
jusios savas ypatingas teises, įėjo į. 
bajorų luomą ir naudojosi jų tei
sėmis. Pirmiausia jautėsi pažeminti" 
miestiečiai. Jie, nors ir turėjo savo 
teises, kaip Magdeburgijos, tačiau 
valstybinėmis teisėmis negalėjo Iy-
-gintis su bajorais. Žydai irgi jautė
si nuskriausti naujo Statuto, taip 
pat ir totoriai. Šie buvo įpareigoti 
eiti karo tarnybą ir todėl pretenda
vo būti sulyginti su bajorias. Ne
patenkinti buvo naujųjų Statutu 
ir Žemaičiai, kurie nuo seniausių 
laikų sudarė paskirą bendruomenę 
Lietuvos valstybės ribose. Jie pasi
gedo naujame Statute jiems pripa
žįstamo savaimingumo. 

•Tad vos priimtas Statutas pradė
tas iš naujo svarstyti. Reikalauta 
keisti kai kurie skyriai ir straipsniai. 
Svarstybos vyko kaip tik tuo metu, 
kada lietuviai ir lenkai tarėsi dėl 
unijos. Tačiau Avižonis įsakmiai pa
brėžė, kad unija fcetuviams neturėjo 
nieko bendro su Statutu. Lietuviai 
svarstė jį patys vieni. Nė vieno len
ko nebuvo svarstymo komisijoje. 
Lietuviai vengė lenkų, nes šie buvo 
linkę suartinti lenkų ir lietuvių tei
ses ir tuo būdu glaudžiau vienyti 
abi valstybes. Lietuviai tuo tarpu 
siekė ne valstybių vienybės, bet są
jungos (federacijos) ir todėl stengė
si išlaikyti savus įstatymus. "Sta
tuto pataisymas pirmoje eilėje turė
jo, tarnauti tik pačios Lietuvos vals
tybės interesams ir išplaukti iš jų. 
bet ne iš bendrųjų Lietuvos - Len
kijos interesų" — sako autorius 
(112 p.). 

Trečio Statuto svarstymas vyko 
itin permainingu metu. Be derybų 
su lenkais dėl unijų dar kariauta 
su Maskva, iškilo Livonijos klausi
mas ir — kas svarbiausia — mirė 
paskutinis Gediminaitis Zigmantas 
Augustas (1572). Prasidėjo bekaral-
metis. Nepaisant to, Statutas vis 
dėlto stengtasis taisyti. Pirma dirbo 
1569 m. sudaryta komisija. Kai po 
reformų atsirado pavietų seimeliai, 
juose ir svarstyti statutiniai klausi
mai. Pagaliau įsikišo ir valstybės 
kanceliarija į jo rengimą. Avižonis 
ypačiai aukština kanclerio Eusta-
cho Valavičiaus (kancleris 1579 — 
1587 m) ir dar labiau pakanclerio 
Leono Sapiegos nuopelnus, baigiant 
ruošti m Statutą. Su jo vardu arti
mai jungtas Statutas ir jis kai kie
no laikytas jo autoriumi. Su geru 
pagrindu Avižonis, sekdamas, La
ppo, tai užginčija. Leonas Sapiega, 
kai{ ILietuvos vicekancleris taip pat, 
bus prisidėjęs greta kitų kancelia
rijos vyrų prie Statuto paruošimo" 
(119 p.). Daugiau jo vardas siejasi 
su Statuto išleidimu. Karalius Zig-~ 

(Nukelta i 2 p*l.) 
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mantas Vaza pavedė jam Statutą 
patvirtinusioje privilegijoje savo lė
šomis jj išspausdinti O angažuota 
MamonaiSų gudiška spaustuvė Vil
niuje Statutą išspausdino 1588 m. 
gruodžio m. Tai buvo vienintelis 
spausdintas Statutas D. kunigaikš
tijos oficialia rusų (Avižonio vadi
nama gudų) kalba. Karaliaus {sa
kymu, jis buvo tuojau išverstas į 
lotynų kalbą ir taip pat išspaus
dintas. 

Trečias Statutas veikė per visą 
Lietuvos d. kunigaikštijos gyvavi
mo laiką. Po padalinimų jis dar 
leistas naudoti iki 1840 m., kol rusų 
buvo panaikintas ir pakeistas rusų 
jstatymais. 

Kaip ir pirmųjų dviejų Statutų, 
So trečiojo ir duodamas visų 14 
skyrių ir 488 straipsnių sąrašas. 
Kiekvienas skyrius dar kiek paaiš
kinamas ryšium su jo pavadinimu. 
Tuo būdu nusakomas Statuto tu
rinys. 

Baudžiavų istorija Lietuvoje 

Baudžiavos istorija Avižonio pa
imta plačia prasme ir ji, galima sa
kyti, paversta socialine bei ūkio is
torija. Ji pradedama nuo XIII a., ty. 
nuo valstybės jsisteigimo, ir tęsiama 
per visą Lietuvos istoriją iki nepri
klausomybės laikų. Neišskirta ryš
kiau iš visuomenės ūkio istori
jos, baudžiava vaizduojama buvusi 
jos evoliucijos išdava. Nejvedė jos 
jokie valstybiniai aktai. Jie tik 
keitė ją, dažniausiai tvirtindami. 
Nebuvo taip, kaip tvirtai teigė mū
sų garbingas istorikas Simanas 
Daukantas, kad lenkai atnešė Lie
tuvai baudžiavą. O anksčiau lietu
viai buvo laisvi, ir jis žavingai kal
bėjo apie jų laisvą gyvenimą prieš-
baudžiaviniais laikais. Daukanto ir 
kitų XIX a. istorikų mokslas apie 
kadaise buvusią ūkiškų bendruo
menių laisvę kilo iš Prancūzų revo
liucijos skelbtų laisvės ir lygybės 
šūkių ir jie gristi istorijos mokslu 
apie kadaise buvusias laisvųjų 
žemdirbių bendruomenes. E lygy
bės mokslo buvo susidariusi Vokie
čiuose ir kitur vadinamoji markos 
bendruomenių teorija, pagal kurią 
mokyta, kad žiloje senovėje žemdir
biai bendrai valdė žemės plotus, 
markomis vadintus, ir juos perio
diškai dalindavosi naudojimui. Da
lydavosi vien ariama žeme ir kitus 
plotus palikdavo bendram naudoji
mui Dabar ši teorija užmiršta. Ji 
tik dar lindi marksistinėje istorio
grafijoje ir per T.. Pašų tą įnešta 
j mūsų istoriografiją. 

Ištęsęs baudžiavos istoriją iki 
XLX a. vidurio, Avižonis suskirstė 
ją j 3 laikotarpius: baudžiavos įsi
galėjimo, baudžiavos klestėjimo ir 
baudžiavos nykimo laikotarpis. 

Pirmas laikotarpis pradedamas 
nuo pirmykščių patriarchalinių 
žemdirbių šeimų diferenciacijos ir 
valstybės kūrimosi. Bkilo ku
nigaikščiai ir didieji kunigaikščiai. 
Atsirado patriarchalinė monarchija, 
kur valdovai laikė visą valstybę sa
vo nuosavybe su visa jos dirbama 
ir nedirbama žeme. Avižonis tą val-
dovišką teisę vadina jus ducale ar
ba plenum jus et dominium. Valdo
vai perleidinėjo žemes savo gau
siems tarnautojams, dažniausiai už 
karišką tarnybą. Kunigaikščių tar
nai virto bajorais, pradžioje valdė 
gautą žemę paveldimai ir ilgainiui 
tapo jos savininkais. Tuo būdu nuo 
XIV - XV a. žemė priklausė didie
siems kunigaikščiams, kunigaikš
čiams, bajorams ir nuo Lietuvos 
krikšto dar ir Bažnyčiai. Šiems že
mės savininkams tapo priklausomi 
valstiečiai žemdirbiai. Ilgame antra
me poskyryj , pavadintame "Vals
tiečių asmeninė priklausomybė po
nams", vaizduojama kaip valstie
čiai darėsi priklausomi didiesiems 
Žemės savininka»ns ir jiems turėjo 
eiti lažą, duokles davinėti ir mokes
čius mokėti. 

Varna 

Ne visi valstiečiai jau ankstyva
me baudžiavos laikotarpyje priklau
sė žemvaldžiams ir Bažnyčios hie-
rarchams. Netrūko dar ir lais- j toriją 
vų valstiečių su dirbamos žemės 
nuosavybėmis. Bet istorikas čia pat 
įrodinėja, kad laisvieji valstiečiai 
praradinėjo laisves ir baudžiaunin
kais tapdavo. Jam pavyzdžiu vals
tiečių pavertimu baudžiauninkais 
dera ir Vytauto ūkiška politika. Vy-

(medžio islilnys) 

šiek tiek ir rusų laikai. Cia bau
džiavos istorija išplečiama į bendrą 
Lietuvos socialinę - ekonominę is-

Paliečiama dar kiek ir va

gomis kiek ir paliečiama, paminint 
tuos baisius karo, bado ir maro lai-

tautas, pasak autorių, stengėsi kur- kus, kokius Lietuva pergyveno XVII 

Neužsimena autorius ir apie jokias 
permainas ir Varšuvos kunigaikšti
jos laikais toje Lietuvos dalyje (iki 
1832 m.). Tik pažymima, kad Už-

daus politinė istorija. Tuo būdu į nemunėje Napoleono laikais buvo 
skyrius galėtų būti pavadintas ir panaikinta baudžiava ir valstiečiai 
bajorų (šlėktos) viešpatavimo laik- atleisti be žemės. Atleidimas vals-
meciu. Jprasta politinė istorija ven- i tiečiams mažai tereiškė, nes jie, ne-
giama dėstyti, nors vietomis probė- turėdami kuo verstis be žemės, pa-

Šeštoji Pabaltijo 
studijų konferencija 

AUNA STAKN1ENĖ 

ti valstybinius dvarus. Tai darė ir 
Žemaitijoje, kai po Žalgirio mūšio 
ją tvirtai prisijungė. Autorius trum
pai pamini, kaip Vytautas kūrė joje 
valstybinius dvarus ir prie jų pri-
skyrinėjo buvusius laisvus valstie
čius. Dėl to Žemaičiai valstiečiai ir 
sukilo. Apie žemaičių 1418 m. su
kilimą trumpai, vos keliolika eilu
čių pakalbama. 

Kaip baudžiava kilo ir vystėsi, 
kalbama daugiau bendrybėmis, ne
pateikiant konkrečių faktų. Tačiau 
daroma išvada, kad jau XV a. vidu
ryje absoliuti valstiečių dauguma 
buvo pririšta prie žemės ir ponų 
žemvaldžių paveldimai valdoma" 
(195 p.). Autoriaus įrodinėjimu, 
susidariusi XV a. padėtis formaliai 
sutvirtinta 1447 m. Kazimiero Jo-
gailaičio privilegijos. Tad 1447 m. 
privilegija baudžiava teisiškai sank
cionuota, bet baigtinai dar neįves
ta. Tikra baudžiava prasidėjo nuo 
Žygimanto Augusto Valakų refor
mos. (1557 m.) 

Pagrindinai nagrinėjamas valakų 
įstatymas ypatingam (4) poskyry
je. Pavaizduojama valstiečiams skir
tos žemės išmatavimas valakais, 
kaimų, dvarų bei palivarkų stei
gimas. Ypačiai smulkiai išdėstytos 
valstiečiams skirtos pareigos. Kalba
ma apie seniūnus, vaitus, skirtus 
valstiečiams prižiūrėti. Nors d. ku
nigaikštis reformavo tik valstybi
nius dvarus, tačiau jo reforma buvo 
paveiki ir privatiniams, atseit, bajo
rų dvarams. Jie ir įvedė savo dva
ruose trilaukio ūkio sistemą, sulygi
no maždaug valstiečiams skirta že
mes ir baudžiavines prievoles. Iš va
lakų reformos autorius daro reikš
mingą išvadą: "Tokiu būdu valakų 
reforma maždaug suniveliavo visus 
didžiojo kunigaikščio valstiečius į 
bendrą baudžiauninko tipą. Su va
lakų reforma Lietuvoje galutinai 
ir užsibaigė baudžiavų įvedimo 
procesas*' (205 p.). Prasidėjo ant
ras, autoriaus pavadintas baudžia
vos klestėjimo laikotarpis. 

Sis antras laikotarpis ištesiamas 
nuo XVI a. iki pačios XIX a. pra
džios, t.y. iki didžiosios kunigaikšti
jos padalinimo, ir dar užgriebiama 

a. ir XVIII a. pradžioje. Autorius 
pažymėjo, kad nuo 1648 ligi 1716 m. 
Lietuvoje buvo 55 karo metai. Pla
čiausia šiame skyriuje kalbama a-
pie ūkio, pramonės ir socialines re
formas antroje XVIII pusėje, susie
tas su Antano Tizenhauzo vardu. 
Avižonis bus bene pirmas mūsų is
torikas, atkreipęs dėmesį į tą didelį 
valstybininką reformatorių ir jo 
plataus užmojo veiklą nuodugniai 
pavaizdavęs. Avižonis tuo pačiu pa
rodė, kaip XVm a. pabaigoje, pa
skutinio karaliaus Augusto Ponia
tovskio metu buvo sukrusta refor
muoti valstybę švietimo idėjų po
veikyje, ir Tizenhauzas tai darė. A-
vižonis gražiai pavaizdavo, kaip jo 
pastangos pakelti žemės ūkio našu
mą, sukurti pramonės įmones, pa
sunkinti valstiečiams baudžiavą 
žlugo dėl bajorų pavydo ir pasi
priešinimo. Tai įvyko prieš pasku
tinius padalijimus. 

Kokia Lietuva teko rusams, taik
liai nusakė mūsų uolusis istorikas 
poskyrio baigiamaisiais žodžiais: 
"Su tokiu tai maždaug balansu Lie
tuva pateko savo vargų vargti po 
rusais: žemės ūkis nuskurdęs, vals
tiečiai pakliuvę į dar didesnę bau
džiavą, savos pramonės nėra. Mies
teliai neprasikalę pro kaimiškumo 
kevalą. Nesusidaręs lietuvių mies
tiečių pirklių bei pramonės luo
mas. Vienintelis miestietis, kuris 
mieste gerai jautėsi, buvo žydas. Ir 
taip XIX a. susiskirstė Lietuvos vi
suomenė: pramonininkas - pirklys 
- žydas, dvarininkas - lenkas, valdi
ninkas - rusas, lietuvis - vargšas, 
kenčiąs sunkų valstiečio gyvenimą. 
Beveik su šitokiais socialiniais bei 
ekonominiais santykiais Lietuvos 
ūkiui ,teko įžengti į XX a., kurti 
valstybę ir, praeitin pasižiūrėjus, 
jieškoti naujų kelių" (244 p.). 

Pakalbėjęs apie pasunkėjusią 
baudžiauninkų padėtį rusų val
džioje, autorius pereina prie pasku
tinio baudžiavos laikotarpio — bau
džiavos nykimo. Pirmiausia jo sky
rium apžvelgiama valstiečių padė
tis rusams ir prūsams tekusios Lie
tuvos dalyse. Prūsai trumpai valdė 
Užnemunę ir nieko naujo neįvedė. 

liko toliau sėdėti ponų žemėse ir 
jiems už ją prievoles atlikinėti. Jie 
paliko ekonominėje baudžiavoj iki 
1861 m. 

Šiame paskutiniame poskyryje 
daugiausia kalbama apie baudžia
vos panaikinimą. Pažymima, kad 
Lietuvos bajorai pirmieji per savo 
pavietų seimelius kėlė reikalą pa
naikinti baudžiavą. Paminimi viso
kie projektai ir pasiūlymai, kol pri
eita prie vieno bendro įstatymo, iš
leisto 1861 m. vasario 19 d. (senuo
ju stiliumi). Smulkiau baudžiavos 
įstatymas nenagrinėjamas. Papasa
kojama tik, kaip jis taikytas išlais
vintiems valstiečiams ir kokiomis 
sąlygomis jie gavo žemės nuosavy-
bę-

Baudžiavos istorija baigiama 
trumpu IV skyriumi, pavadintu 
"Pobaudžiavinis laikotarpis". Mū
sų autorius nemato jokio kapitaliz
mo vystymosi kaimuose šiame laik
metyje, arba "kaimo buržuazijos 
augimo", kaip mato mūsų tarybi
niai istorikai, kai jie žiūri į praeitį 
per jiems privalomus dėvėti mark
sistinius akinius. Mūsų istorikas 
glaustai, bet ryškiai pavaizduo
ja susidariusią valstiečių būklę, kur 
daugelis negalėjo prisitaikyti prie 
pakitėjusio gyvenimo. Pirma auto
rius pakalba apie atsiradusius be
žemius ir mažažemius, neturėjusius 
pragyvenimo priemonių ir privers
tus eiti dirbti į dvarus ar emigruoti. 
Po baudžiavos panaikinimo prasi
dėjo ir lietuvių emigracija į Ame
riką. 

Piešiamas liūdnas žemės ūkio 
vaizdas, sunki valstiečių padėtis po
baudžiaviniais laikais. Kiek geres
nėje padėtyje buvo suvalkiečiai ūki
ninkai, apie kuriuos šiek tiek sky
rium pakalbama. Jie, nuo seniau 
buvę laisvi, gavo žemę be išperka
mųjų mokesčių, kurie slėgė kitų 
Lietuvos dalių valstiečius iki 1905 
m. revoliucijos. Dar butų reikėję 
autoriui aiškinti suvalkiečių pra
našumą ir jų vėlyvu (XVI - XVII ir 
net XVIII a.) įsikūrimu anksčiau 
buvusiame girių padengtame krai
te ir labai retai gyventame. Steigda-
miesi sodybas kolonizaciniame krai
te, galėjo įsigyti daugiau žemes ir 
laisviau įsikurti jau ir baudžiavi
niais laikais. Tad suvalkiečiai ir po-

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Bet kokioms mokslinėms studi
joms labai svarbas klausimas y-
ra tyrinėjimo medžiagos šalti
niai, — kur ir kaip prie jų prieiti. 
Užtai bibliografija yra labai 
svarbi sritis, ypač baltistikoj, ji 
yra tų studijų pačiam pamate. 
Šioje konferencijoje jai buvo taip
gi skirta nemažai dėmėsią 

Bibliografija buvo suskirstyta 
į keturias sesijas. Pirmojoj sesijoj 
savo darbą apie priėjimą prie ty
rinėjimo šaltinių bibliotekose 
skaitė Arturas Paulaitis (Ryer-
son Politechnikos institutas). 
Antrajai sesijai A. Paulaitis va
dovavo ir taip pat skaitė darbą 
apie baltistinės medžiagos "refer-
ral service" aptarnavimą Kana
doj. 

Endel Aruįa (Tartu Institutas, 
Toronte) apžvelgė estiškas bib
liotekas ir archyvus šiaurės Ame
rikoj. Wasyl Veryha (Toronto 
Univ.) skaitė apie Rytų Europos 
etninių grupių leidinius Kanadoj, 
o Peteris NorviUs ū New Yorko, 
nagrinėjo tautinio išsilaikymo 
studijų bibliografiją, ypač latviš
kąją. 

Trečioj bibliografijos sesijoj 
Patricia G. Grimsted (Harward 
Ukrainian Research Institute) 
kalbėjo apie archyvinę medžiagą 
dabartinėse Pabaltijo respubliko
se, įdomu pastebėti, kad ukrai
niečiai turi įsteigę savo institutą 
prie Harvardo univeTsiteto. Jie 
sudėjo apie viena milijoną dole
rių, ir taip pajėgė jį įkurti. AABS 
dabar svajoja apie baltistinių stu
dijų centrą. 

David M. Crowe Jr. (Ekn Col-
lege) skaitė apie baltistikos ar
chyvų centro ar tinklo įsteigimą. 
Baltistinės medžiagos centraliza
vimo klausimas darosi vis aktua
lesnis. 

Ketvirtoji sesija ir buvo šiam 
klausimui paskirta. Ji buvo 
"workshop" tipo, pavadinta 
"Baltistikos tinklas" ir jai vado
vavo žinomas latvių bibliografas 
Kartis Ozelinš (Gustavus Adol 
phus Coli.) 

Bibliografijai buvo skirtas ir 
specialus simpoziumas, kuriame 
dalyvavo Vytautas Vardys. O kaip 
pirmoj šio straipsnio daly minė

ta, vienoj socialinių mokslų se
sijoj buvo skaitytas darbas apie 
baltistine medžiagą kompiuterių 
informacijos bazėse ir apie naują 
medžiagą, suplaukiančią iš nau
jųjų imigrantų į JAV iš Tarybų 
Sąjungos (Juozą Kaulas). 

Kita svarbi tematika, sulauku
si tinkamo dėmesio šioje konfe
rencijoje, tai tautinio auklėjimo 
klausimas. 

Psichologijos ir auklėjimo sri
tyje jam buvo paskirtos dvi sesi
jos, prasmingai pavadintos "BaU 
tie Survival". Abi vyko didžiojoj 
salėj, pritraukdamos daug klau
sytojų. 

Pirmojoj buvo gvildenama 
tautinio identiteto išvystymo 
problema. Cia buvo paskaityta 
apsčiai darbų apie įvairių tauti
nių grupių, ne vien pabaltiečių, 

(Nukelta į 3 pusi.) 
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Ginekologine Chirurgija. 
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baudžiaviniais laikas galėjo aukš
čiau pakilti už kitų sričių valstie
čius. Jų ekonominiu pranašumu 
galima aiškinti ir jų kultūrinis pa
kilimas ir jų vaidmuo lietuvių tau
tiniame atgimime. Avižounis teisin
gai pastebėjo skirtingą suvalkiečių 
būklę pobaudžiavinėje Lietuvoje ir 
nuo jos perėjo prie lietuvių tauti
nio atgimimo. Paminėjo laikraščius, 
Aušrą, Varpą, Šviesą, dar j pynė Ru
sijos ekonominės politikos poveikį 
Lietuvai, pačių lietuvių pastangas 
organizuotis — ir tuo baigė ilgą e-
konominės ir socialinės Lietuvos is
torijos kursą. 

Be dviejų aptartų dalykų šia
me Avižonio raštų rinkinyje įdėtas 
trečias —trumpa (50 psl.) Vakarų 
Europos ūkio apybraiža. Pradedama 
nuo klasiškos senovės laikų ir pri
vedama prie Prancūzų revoliucijos. 
Trumpa apybraižėlė lietuviui skai
tytojui nedaug ką duoda. Ji galėjo 
būti ir nededama j rinkinį. 

Antras priedėlis — Lietuvos isto
rijos terminų žodynas yra tiesiog 
benediktiniško autoriaus kruopštu
mo įrodymas, 116 puslapių sve
timų kalbų (lotynų, vokiečių, ru
sų, lenkų) terminai išrinkti 8 
daugybės istorinių šaltinių ir alfa
betine eile pateikti. Gaila, kad žo
džiai duodami pliki, be šaltinių iš
traukų, iš kur jie imti. Šaltiniai pa
ryškintų jų prasme, kuri vietomis 
neaiški. 

Du rinkinyje paskelbti Lietuvos 
istorijos dalykai, atrodo, bus kilę S 
Velionio paskaitų, skaitytų nepri
klausomos Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. Tad visą d'delį veikalą ga
lima laikyti nepriklausomos Lietu
vos istoriografiniu kūriniu, pavėluo
tai išleistu. Tai savos rūšies pa
minklinis veikalas, kuris lietuviui 
skaitytojui turėtų bud {domus ir 
vertingas. 
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Įspūdžiai iš B. Markaicio „Šv. Kazimiero Mišių"premjeros 
JURGIS GLIAUDĄ 

Vėlyvųjų viduramžių vokie
čių skulptorius, genialus medžio 
drožėjas Tilmann Riederschneide-
ris, mums paliko religinio idealiz
mo ir atsidavimo maldai sklidiną 
skulptūrą. Tai "Angelų koncer
to" grupė. 

Kada lankausi religinės muzi
kos koncertuose, kurie atliekami 
Šventovės patalpose, vizijoje iš
kyla "Angelų koncerto" grupės 
kontūrai. Skulptūra ir muzika su
eina į visumą ir lygiomis dali
mis turtina išgyvenimą, jautrina 

tenoras Timothy Parmalee, bosas 
Rimtautas Dabšys, smuikai Rai
mundas Mitkus, Kirk Hunter, 
Asta Grakauskaitė ir Eric Jung, 
violenčelistė Jūratė Raulinaitytė 
ir Christine Jung, fleitistas Sigi
tas Raulinaitis, valtomė — Paul 
O'Brien, mušamieji —Jack Ar-
nold, vargonai — Raimonda 
Apeikytė. Dirigavo autorius kom
pozitorius Bruno Markaitis, S. J. 

Būdingo šiam veikalui kintan
čio ritmo problema buvo brilian-
tiškai įveikta, kas rodo atlikėjų 

pagavą. Muzikinio renginio pro- | artėjimą į profesionališkumą. Tai, 
aišku, ir atkalių veikalo studijų cese vokalas ir instrumen 

tai gaiviam, polifoninėm kas
kadam, pilna tų žodžių pras
me, griūva iš viršaus, nuo 
vargonų, ant auditorijos, aidi 
šventės ertmėje, estetinio paki
laus išgyvenimo džiugesiais tur
tina klausovą. 

Religinio muzikinio veikalo at
likimą, jo sukūrimo faktą negali
ma apriboti vien tematika ir pa
likti jo specifikos žanre. Tai įna
šas į visuotinį muzikos aruodą. 
Juk daugio muzikos meistrų re
liginė tematika sukurti veikalai 
sudaro auksinį visuotinės muzikos 
fondą. 

Su tokiu nusiteikimu sutinka
me Bruno Markaicio S. J. veikalą 
"Summa Sancti Casimiri" (tekš-
tas lotynų kalba). 

"Mišių Švento Kazimiero gar
bei" premjera įvyko birželio 18 
dieną Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje liturginės muzikos 
rubrikoje. Šis mūsų muzikinio 
gyvenimo vienas spalvingųjų fe
jerverkų laikytinas stambiu ir įdo
miu įnašu į bendrąjį lietuvių mu
zikos aukso fondą. 

Kaip man teko pabrėžti anks
tesniame ir viešame pasikalbėji
me su veikalo autoriumi, veika
las parašytas liturgijai, ne con-
certo grosso įsceninimui, ne spek
takliui. Todėl premjerinio atliki
mo procese, liturgijos eigoje, kū
rinio vientisumas dėl religinių 
apeigų, dėl pamokslo, vis buvo 
išjungiamas iš ištisinio klausovų 
dėmesio. 

Koncertinė atlikimo forma 
būru didi talka giliau suimti veika
lo įtaką į klausovo išgyvenimą, 
atskleidžiant ištisinę idėjos ir to
nacijų įaugimą. 

Veikale dalyvavo sopranai Bi
rutė Dabšienė ir Pamela Scalon, 
mezzo — Janina Čekanauskienė, 

išdava. 
Penkiolika puikių atlikėjų su

darė platų pagrindą šiam veika
lui skambėti ir preciziškai dekla
ruoti ritmiką IT idėjingumą. Vei
kalo melodingumas — pirmas 
klausytojo įspūdis. Tai majesto
tiškas koncertas. Ritmika nesus
tojo ryškiais, modernios tradici
jos įtvirtinimais visumos išlaiky
mo stulpais, bet estetiškai buvo 
padėta už melodijos užuolaidų. 
Tai galantiškas autoriaus santy
kis su kūrinio struktūra, su žanru, 
su kūrinio paskirtimi. Kaip mo
dernios religinės muzikos naujo
vė, veikalas dvelkia ryškia prieš
prieša prieš dabar aktyviai.grąži
namą į ritualą grigalizmą. Šios 
Mišios yra polėkiškas sukilimas 
prieš unisoną. Cbromatiškas par
titūros skambėjimas įrodo, kad re
liginėje muzikoje toli gražu ne 
be priešinimosi išduodamos poli-
foninėsx bei harmoninės pozici
jos, per devynis šimtus metų at
kariautos iš seniausiųjų laikų 
homofoninės dominacijos... 

Šių Mišių idėjingumą liudi
ja kaip tik dėmesys ne abstraktui, 
bet žmogaus jausmų stichijai. 
Meditacinis susitelkimas liečia 
emocijų raidas: nuo kančios iki 
pietizmo ekstazės. Plačios savo 
skalės skambėjimu veikalas at
kuria sąmonėje mums artimas 
Siaurvakarietiškas europines sa
vybes. Tai europiečio, šiaurvaka-
riečio tartas žodis. Nors veikale 
nėra ryškiai akcentuotų folklori-
kos elementų, vyrauja, sakyčiau, 
religinis kosmopolitizmas, bet au
toriaus prigimtis, dalinai ir tem
peramentas, tvirtai įrėmina šį 
puikų darbą į Europos šiaurva-
kariečių religinės muzikos vitra
žą. Padėtis itin unikali, nes Mar-

Karalaičio siužete tai yra kelios 
Uos premisos, talkinančios išda
voms. 

Veikalas pastatytas ant aštuo
nių stulpų. Tai veikalo dalys, 
kurios yra tradicinės Mišių reper
tuare: Įžanginė procesija, Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Pater Noster, 
Agnus Dei, įvestinė giesmė "Už
tarki Tu, Marija" (poeto Prano 
Lemberto žodžiai — atliko Biru
tė Dabšienė ir Janina Cekanaus
kienė) ir Šventiniai varpai. 

Šių dalių visuma atskleidžia 
tradicinės liturginės muzikinės 
dramos paveikslą. Klausytojo įs
pūdžių kreivė, žengianti per dė
mesio koordinates, įglausta tarp 
klasiškai ritmiškos "Įžanginės 
procesijos" ir tolygiai raiškiai rit
miškų, finalinių "Šventinių var
pų". Tapybiškoje interpretacijo
je visa tai primintų Kristaus ke
lių (stacijų) etapus, paskirų te
mų integraciją. 

Solo ir choro vokale, savaran
kiškose instrumentalistų rolėse 
jaukiai, pro melodijos užuolaidas, 
pulsuoja ritmų kaita. Instrumen
tai ir vargonai nėra vokalo paly
da. Kiekviena veikalo dalis — 
paskiras koncertas savyje. 

Jeigu "Įžanginė procesija" meis
triškai išjungė iš savo turinio 
batalinius sąskambius, lauktinus 
iš maršo, trumpas finalinis pasa
žas "Šventiniai varpai" efektin
gai deklaruoja ištikimybę ritmo 
primatui. 

Įspūdis kiekvienam savas. Gal
būt veikalo centre su nepaprastu 
efektu puikuojasi "Agnus Dei" 
dalis? Veikalo paskirtis (idėja) 
deklaruoti emocijų stichiją. "Ag
nus Dei" dalyje lamentacijų 
bangavimai sutalpinti itin įtiki
nančiai tarp trapios vilties ir 
skaudaus apmaudo masyvų. Ak, 
galima linkėti, kad šis "Agnus 
Dei", kaip programos dalis skam
bėtų tragiškai temai skirtų ren
ginių repertuare. 

yra 

V. K. Jonynas 

kaitis yra ir ritmo akcento adep
tas. 

Bruno Markaitis yra plataus 

Sv. Kazimieras 

v 
mosto kūrėjas, lietuvis, kurio nu
silenkime ritmui H" metrui regi
me, nusilenkimą lyrizmui. Lelijų 

'Summa Sancti Casimeri" 
emocinis susitikimas su dvasi
niu Lelijų Karalaičio portre
tu liturgijos metu. Tačiau iš tik
ro veikalo siužetas daug platesnis. 
Paėmęs studijų objektu žmogiš
kųjų emocijų stichiją, tą neap
žvelgiamą ir jokioms nomenk
latūroms nepavaldomą chaosą, 
Bruno Markaitis nuaudė sudėtin
gą, efektingą, daugiaspalvį gobe
leną. 

Veikalo mecenatė Antanina 
Lukšienė padėjo šiam veikalui at
sirasti lietuvių muzikos aruode. 
Jis atliktinas ir koncerto būdu. 

^rfrikietiškieįi 

"s J • » 

AUSTĖ PBCrūRAJTĖ 

Bentas Bobas neseniai su vidutiniu susidomėjimu per
skaitė juodu viršeliu "knygą "Procesas ir procesijos". Tai 
buvo apie mažos Afrikos gentelės kasdieninius, buitinius ri
tualus — gaidžių aplink medžius nešiojimą, sėdėjimą duobjė 
tarp dviejų medžių, kasimą urvų ir panašiai. Tik Bokui U 
visų savotiškų, bet Afrikai tipingų, reiškinių įstrigo vienos 
gentelės išsireiškimas — tai buvo žodis "Šeidas". Taip buvo 
vadinamos mirusiųjų dvasios, kurių įvairiai apibūdinamas 
elgesys buvo susijęs su kiekvienos gentelės kario gyvenimu, 
"šeidai" buvo užtinkami pavėsyje, tarp šešėlių, lūšnelių kam
puose. Po medžiais ir dar kitose panašiose vietose būrėsi 
"Šeidai", seniai praradę savo žmogiškas ypatybes. Jų elgesys 
ir sąmonė priklausė nuo gyvųjų. Jų amoralumas buvo leng* 
vai pakreipiamas gyvųjų norams bei reikalams. 

Bentas Bokas nuotraukoje įžiūrėjo kelias permatomas 
beformes, ore pakibusias mases — tai buvo "sekto?'. Tai pa
stebėjęs, Bentas susijaudino ir nusprendė kitą dieną išvykti 
Afrikon. Knygą "Procesas ir poligono?' jis pasiėmė su sa
vim ir kelionės metu įspitriojo, kad beveik kiekvienoje nuo
traukoje galima užtikti "Seidų". 

Štai mergaitė per dulkiną aikštelę ant galvos neša urnos 
formos šiaudinį krepšį, pūna tamsių, blizgančių vaisių. Už
pakaly jos plaukia keli "Šeidai". štai smaūiagalvės mote
rys sutūpusios kažką trina akmenin. "Turbūt grūdus*', ding
teli Beniui Bokui. Kiek toliau už jų šeši "SeidaiT. Sį kartą 
ištįsę ir tamsesni, štai vyrai buriasi tarp išdžiūvusių krūmų. 
Virš jų plaukia "Šeidas". 

Bentas Bokas greitai atrado tą civilizacijos nepaliestą 
kaimelį. Prieš jį ten buvo tiktai tasai antropologas, parašęs 
anksčiau minėtą Boko skaitytąją knygą "Procesijos ir pės
tininkai''. 

Gyventojai Bentą priėmė draugiškai. Su charakteringai 
švelniu, lauktnišku susidomėjimu jie visur jį sekiojo. Bokas 
ėmė atidžiai stebėti patį orą, stengdamasis pamatyti tuos 
nuotraukose taip aiškius "šeidus". 

Pradžioje savo viešnagės jis nedrįso gyventoją klausi
nėti apie "šeidus". Jie patys anų neminėjo, ir Bokas ėmė 
galvoti, kad gal "šeidų" ir nėra, bet, pavartęs "Procesiją ir 
puikybę", jis įsitikindavo, kad jis ne tuose šešėliuose "Šeidų" 
jieško. 

Tada jis užklausė vienos mergaitės apie "Šeidus". Ji 
nenubėgo, kaip Bentas Bokas tikėjosi, bet aiškino jam tai, 
ką jisai jau buvo skaitęs — "Šeidai'' tai mirusiųjų dvasios, 
praradusios asmenybę. "šeiaaV buriasi tamsesnėse vietose. 
Naktį jų pūna visur. Dieną "Šeidai" lengvai atrandami pa
vėsyje. Mergaitei kalbant, Bentas pastebėjo, kad šalia jos 
trys "Šeidai". Ji šypsojosi. 

— Ar tai ne ta pati mergaitė nuotraukoje^ — galvojo 
Bentas ir, rodos, tai garsiai pasakė, nes mergaitė staiga 
pakeitė pozą. ' 

Ir tada paaiškėjo, kad "ŠeidaV — tai modistų išmislas, 
jie suteikia tam tikrus šešėlius plevėsuojančio rūbo klos
tėms. 

Savo knygą po ūgo mąstymo Bokas pavadino "Šeidai — 
šiaurės šelmiai". Žodis "šeidas", rašė Bentas pirmame sky
riuje, kūo iš žodžio šydas, nes "šeidai'', kaip ir šydai, perma-
tomi irnieko nesveria. 

Šeštoji Pabaltijo 
studijų konferencija 

(Atkelta iš 2 psl-)-

pastangas ir patirtį tautiškumo 
auklėjime. 

Antroji sesija buvo skirta gim
tosios kalbos mokymo proble
moms. Joje Birutė Jonienė ir Sel-
veiga MieHtis nagrinėjo lietuvių 
ir latvių kalbos naudojimą šei
moj ir "bendruomeninėj mokyk
loj". Čia irgi buvo susipažinta ir 
su įvairių kitų tautinių grupių 
(suomių, graikų, ukrainiečių) 
patirtim, gimtosios kalbos dėsty
me. 

Tautosakos srity buvo dvi sesi
jos, viena jų, kaip minėta, kal
bant apie literatūrą, buvo pava
dinta "Pabaltijo drama ir tauto
saka". Joje buvo nagrinėtos tau
tosakiniais motyvais pagrįstos 
dramos iš pabaltiečių dramos 
antologijos antrojo tomo, kuris 
netrukus išeis iš spaudos. Kita 
sesija, pavadinta "Tautosaka ir 
mitologija", apėmė daugiausia 
latvių liaudies dainas. Mūsų tau
tosaka nei šioj konferencijoj, 
nei pereitoj, konferencijoj nebu

vo nagrinėta. 
Gal lietuviai, AABS vadovybės 

nariai, turėtų tuo susirūpinti ir 
rasti būdą pakviesti lietuvius 
tautosakininkus sekančioj konfe
rencijoj dalyvauti. Kiti pabaltie-
čiai mokslininkai atsiunčia savo 
darbus neprašyti, išreiškia norą 
į AABS įstoti ir konferencijose 
dalyvauti, bet mūsų mokslininkai 
dar nepratę patys veržtis. 

Meno sritis šioje konferencijo
je kėlė daug susidomėjimo. Jai 
buvo skirta viena sesija, kurios te
ma buvo "Šiuolaikinis pabaltie
čių menas". Čia buvo kalbama 
vien apie meną už geležinės už
dangos. Buvo parodyta labai 
daug skaidrių. (Pereitoj konfe
rencijoj Golumbijos universitete, 
New Yorke, apie Čiurlionį ir kitus 
menininkus buvo kalbėta vien 
abstrakčiai, neparodant nė vienos 
skaidrės). 

Norton Dodge (Maryland U-
niv.) ne meno istorikas, o kitos 
srities mokslininkas, kuris domi
si "neoficialiu" sovietiniu menu, 
rodė skaidrių iš Sovietų Sąjungos 
"pogrindžio meno" ir aiškino 
esto menininko Ulo Sooster įtaką 
Maskvos avangardui 

Eda Sepp iš Toronto rodė iš 
Estijos atvežtų skaidrių ir kalbėjo 
apie dabartines linkmes estų me

ne. Kaip šeštam dešimtmety 
naujos srovės ėmė reikštis Pabal
tijo kraštų literatūroj, taip sep
tintam dešimtmety, sakė ji, ėmė 
reikštis avangardinis menas. 

Lietuvis menininkas Jurgis 
Račkus iš Toronto rodė skaidrių 
iš Lietuvos ir kalbėjo apie šian
dieninę tenykščią grafiką. Jis čia 
parodė 11-kos dailininkų grafikos 
darbus. 

Šioj meno šakoj yra daug eks
perimentavimo, nors kai kurie 
dailininkai ir vartoja tradicinius 
simbolius, mitus, istoriją. Pavyz
džiui Makūnaitės mišrios tech
nikos darbai, anot jo, yra "liau
diški", bet priėjimas "šagališ-
kas". Viktoro Valiaus (Telesfo
ro Valiaus giminaičio) anksty
vieji darbai irgi "liaudiški", bet 
dabar jis irgi daug eksperimen
tuoja mišria technika. 

Archeologijos ir senovės istori
jos srity jrgi buvo tik viena, bet 
svari sesija. 

Ji buvo skirta senovės baltams. 
Sesijai vadovavo Joan Todd (San 
Jose State Univ.), jauna ameri
kietė mokslininkė, kuri pereitoj 
konferencijoj Columbijos univer
sitete skaitė savo darbą apie Pa
baltijo gintaro naujus tyrinėji
mus (jį paskelbė Journal of 
Baltic Studies). šioje konferenci

joje ji savo darbo neskaitė. Bet 
čia buvo paskaityta įvairaus 
lygio mokslinių darbų apie baltų 
protautę, jų užimtąją teritoriją, 
Tacito požiūrį į juos ir k t 

Įdomiai čia kalbėjo Marija 
Gimbutienė (Calif. Univ. Los 
Angeles), kuri skaitytas paskai
tas papildė ir pateikė gerus ko
mentarus. Ji patraukė auditoriją 
savo asmeniniu "magnetizmu" 
ir užkrečiančiu moksliniu entu
ziazmu. O iškilmingų pietų me
tu, šeštadienį, ji dar kalbėjo ke
liems šimtams klausytojų apie 
baltų kilmę ir kaip jie prie Balti
jos jūros atsirado. M. Gimbutienė 
čia atvėrė savo gilų žinių bagažą 
su tikrai didelės mokslininkės 
nuoširdžiu paprastumu. Daugu
mai pabaltiečių dr. Gimbutienė 
jau yra gerai žinoma. 

Konferenciją dar paįvairino 
visokie įdomūs renginiai. Vie
name jų buvo progos išgirsti gy
vą pabaltiečių poetų žodį. Tai 
buvo poezijos vakaras, kurį su
organizavo Jonas Zdanys, nors 
pats į konferenciją ir neatvyko. 
Čia dalyvavo estari< poetai Ivar 
Ivask ir Ivack ir' Aina Žem
elės Astrlde Ivack ir Aina Zem-
dega* o iŠ lietovių — Henrikas 
Nagys. Turėjo dalyvauti ir To
mas Venclova, bet jis negalėjo 

atvykti. 
Vakarą pravedė Rimvydas Šil

bajoris. Visi poetai skaitė dviem 
kalbom — gimtąja kalba ir ang
liškai. Ivar Ivask skaitė vieną sa
vo eilėraštį, kurį jis parašė ang
liškai, važiuodamas iš Oklaho-
mos į estų Kultūros dienas, šį pa
vasarį, New Yorke. Kiti angliškai 
skaityti eilėraščiai buvo versti
niai, kai kurie jo paties vertimai. 
Jo poezija yra "giluminė" — ir 
filosofine ir etnine prasme — 
jieškojimas giliųjų šaknų. Cent

rinis simbolis jo paslaitiniam rin
kiny yra akmuo. Mažas akmenė
lis delne, pakeltas nuo žemės, ir 
dangoraižio pamate įmūrytas ak
muo. Pats rinkinys pavadintas 
"Kraujo akmuo". 

Kita estų poetė, Urve Karuks, 
išdidžios laikysenos, graži, aris
tokratiškų bruožų moteris. Jos 
kūryba, kaip brangi vaza, liudijo 
didelį vidinį trapumą, suduži
mo baimę. Jos eilėraščiai, tai sa
vęs praradimo ir atradimo gies
mės, išpažintis, katarsis. 

Lttaratflra teorijos ir kritikos sesija Pabaltijo stadijų konferencijoje. B 
ris i deitae: Vadlm Lypunov. Jurts SUenieks, pasli •IHidiaH Lėtu Kelertiene 
ir sesijos vadovas prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 

Latvių poečių buvo dvi. Viena 
jų, Aina Zemdega, kurios kūry
bos esam matę lietuviškoj spau
doj Henriko Nagio vertimuose 
Angliškus jos poezijos vertimus 
skaitė jaunas latvis, o ji pati skai
tė latviškai. Vieno ilgesnio eilė
raščio tema buvo poetės skaudus 
susiliejimas ir sutapimas su mies
tu, su karčia dabartine gyvena
mąja tikrove. 

Kita latvė poetė, Astride Ivask 
(įvaro Ivasko žmona) skaitė sa
vo eilėraščius švelniai sukauptu 
balsu, be lašelio patoso ar aima
nos. Jos žodžiuose tekėjo Oklaho-
mos gamtos platybė ir ramuma. 

Henrikas Nagys savo šiltu, re
zonuojančiu bosu, kaip visada 
labai pagaunančiai, skaitė ir lie
tuviškai ir angliškai, savo paties 
ir Demie Jonaitis verstų eilėraš
čių. Nostalgiškai ir tamsiai nu
skambėjo jo žodžiai apie mėlyno 
sniego šalį, intymiai ir šiltai, 
prisiminimų nuotrupos apie ge
ležinkeliečių šeimą. 

Tomo Venclovos eilėraštį apie 
mirtį paskaitė Rimvydas Šilbajo
ris iš naujosios pokario poezijos 
antologijos, Zdanio vertime 

Konferencijos metu universite
te Hart House galerijoj taip pat 
vyko pabaltiečių meno paroda 

(Nukelta į 4 paL) 
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PEN klubo kongresas 
prie Baltijos jūros 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Gegužės 23 d. senuosiuose 
įtookholmo parlamento rūmuo-

buvo iškilmingai atidarytas 43-
sis Tarptautinio PEN klubo kon
gresas. Švedijos sostinėn iš visų 
pasaulio kampų susirinko beveik 
S00 rašytojų pasikeisti nuomo
nėmis apie literatūros pobūdi ir 
vaidmenį šiandienos pasaulyje. 
Nelemtu sutapimu, jų antplūdis 
•išmušė i tuo pat metu vykstan
ti švedų skardininkų suvažiavi
mą — išnyko negausių Stock-
holmo viešbučių kambariai, 
pailgėjo laukimas restoranuose. 
Skardininkai aie tik buvo gauses-

•v tu, bet ir turėjo daugiau pinigų 
miesto linksmybėms... 

Pro kongreso rūmu langus 
dvelkė Baltijos vėjas, tačiau dele-

. gatų tarpe nesimatė nei vieno 
svečio iš pačios Lietuvos, Latvi
jos ar Estijos. Vis dėlto Pabalti
jui kongrese buvo atstovaujama, 
jis buvo linksniuojamas. Stipri 
feuvo latvių PEN klubo delegaci-

. ja , kurią sudarė įvairių amžių 
' poetai ir poetės: Veronika Streler-

te iš Švedijos, Margarita Ausala 
iš Vokietijos, žvalūs jaunuoliai 

- furis Kronbergs ir Atis Lejins ir 
ir kt. Buvo ir du oficialieji estų 
f*EN klubo delegatai — Aleksis 

. Rarmitas ir kritikė Asta Vilma 
—Lirmolt—atvyko iš Connec-

ticuto. Kadangi lietuvių PEN 
klubas taip ir nespėjo įsisteigti 
prieš karą, man (vieninteliam 
lietuviui kongrese) teko daly
vauti, kaip Egzdlų PEN klubo 
Amerikoje vicepirmininkui. 

Dar prieš kongreso atidarymą, 
•PEN egzekutyvinio komiteto po
sėdžiuose buvo linksniuojamas ir 
Viktoro Petkaus vardas. Jis buvo 

. paminėtas "Writers in Prison" 
(kalinamųjų rašytojų) komite
to išleistame 'pranešime, kaip is
torikas ir lietuvių Helsinkio gru
pės narys. Gegužės 22 d. apie 
Petkų ir Bali Gajauską teko kal
bėti spaudos konferencijoje apie 

"-politinę įr kultūrinę represiją Ry-
^tų Europoje ir Azijoje. Konfe-
•_renciją suruošė Prancūzų PEX 
-klubo centras, parodęs ypatingą 
supratimą Rytų Europos rašyto
jų problemoms. Savo įvadiniame 
žodyje prancūzu atstovas Geor
gės Emmanuel Clancier kalbėjo 
apie savo organizacijos pastan
gas padėti persekiojamiems rašy-

' tojams. Vienas pagalbos būdų yra 
paskelbti juos prancūzų PEN 
Įdubo nariais ("associatete mem-
bers"), tuomi jiems suteikiant 
fcrolSkos draugijos skydą. (Šiuo 
metu jau dešimt Sovietų Sąjun
gos rašytojų paskelbti tokiais na
riais). Prieš dvejus metus į Va
karus atvykęs jaunas rusų disi-

-dentas, Gulago veteranas, Vadim 
de Launay, kalbėjęs apie Alek
sandrą Ginzburgą, šiltai prisimi-
nė Viktorą Petkų, su kuriuo jam 
teko bendrauti —Petkaus šviesią 
asmenybę, gilų išsilavinimą, hu
maniškumą ir tikėjimą. Naują 
kultūrinę represiją Rumunijoje 
aušvietė pernai į Prancūziją at
vykęs rumunų rašytojas Paul 
Gama. Spaudos konferencija bai
gėsi neseniai iš Vietnamo pabė
gusiu rašytojų pranešimu apie 
kultūrininkų persekiojimą jų tė
vynėje. 

Panašus grotų šešėlis nusi
driekė ir ant PEN egzekutyvi-
luo komiteto posėdžių. Olandai 
paskelbė, kad jie priėmė kalina
mą ukrainiečių rašytoją Viktorą 
Ciomovilą savo klubo nariu. Ni
gerijos dramaturgas Wole Soyin-
ka šaukėsi pagalbos kalinamiems 
afrikiečių rašytojams. Čilės rašy
tojai kalbėjo apie savo patirtį 
koncentracijos stovyklose. 

Po atidarymo kalbos švedu 
klubo pirmininkas perskaitė iš 

Prahos atsiųstą dramaturgo Pa
velo Havelo laišką. Havelas, ku
riam čekų valdžia nedavė leidi
mo išvykti į kongresą, rašė, kad 
balandžio mėnesį Brno mieste 
trys jaunuoliai buvo suimti už 
uždraustų čekų rašytojų kūri
nių persirašymą. Jis prašė PEN 
klubo atkreipti dėmesį į faktą, 
kad Europos centre dvidešimtme
tis vaikinas gali būti areštuotas 
už dėmesį literatūrai, kuri nepa
tinka valdžiai. "Tuo policijos 
verksmu", pabrėžė Havelas, "ata
kuojami patys kultūros pagrin
dai, nes tuomi apribojama žmo
gaus teisė siekti tiesos ir save pil
nai išugdyti". 

Dalis lauktų dalyvių į kon
gresą negalėjo atvykti — Max 
Frisch, Anthony Burgess, Italo 
Cakino teatsiuntė savo straips
nius. Nesulaukta ir čeko Milano 
Kunderos, bet iš Rytų Vokieti
jos pasirodė poetas Gunter Ku-
nert ir romaniste Christa Wolf. 

Jau posėdžiams prasidėjus, 
Jevgenij Jevtušenko, Andrėj Voz-
nesensky ir Jurij Trifonov pain
formavo rengėjus, kad jie nega
lės kongrese dalyvauti dėl prie
žasčių, kurios "nepriklauso nuo" 
jų". Nepasirodžius nei sovieti
nės rašytojų sąjungos pareigū
nams, nei rašytojams, nuslūgo ir 
pastaruoju metu aistringai disku
tuota Sovietų Sąjungos įstojimo 
į PEN klubą tema. Tačiau dog
matiškieji Rytų Europos centrai, 
su Vakarų "naujosios kairės" 
pagarba, mėgino pradėti proce
dūrą Egzilu PEN centrui užda
ryti (vienas sovietinių reikalavi
mų). Tas mėginimas buvo beveik 
visuotinai atmestas, tik rytų vo
kiečiams tebalsuojant už panai
kinimą. 

Pagaliau kongreso dalyviai pro 
visas kliūtis prisiyrė prie kongre
sinės temos: "Persirengusios li
teratūros" Kodėl rašytojai nešio
ja kaukes? Kokie jų kūrinių ir jų 
pačių tikrieji veidai? Rašytojas 
buvo apžvelgtas, kaip visuome
nės svajonių įkūnytojas, perspė-
tojas, ateities statytojas. Buvo 
kalbama apie išorinę ir vidinę 
cenzūrą, literatūrą kaip "slapta
vietę", dabartį kaip užšifruotą 
ateitį, ir mitus — kaip išraiškos 
priemones ir kaip kaukes. 

Švedijos sostines Stocknokno 

Pro kongreso dalyvius praėjo 
ilga literatūrinių kaukių, šydų, 
maskarado apdarų procesija. Af
rikos kolonialistų ir jų pavaldi
nių kaukės, nepaprastu psicholo
giniu tikslumu atkurtos Jean Ge-
net dramoje "Juodieji"; moterys 
rašytojos, užsimaskavusios vyrų 
slapyvardžiais; Aleksandro Di
džiojo ir Stalino kaukės; Vietna
mo, Budapešto, Prahos veidai. 
Paaiškėjo, kad Pietų Afrikoje ra
šytojai išranda naujus žodžius, 
kuriais jie pakeičia uždraustuo
sius; Pietų Amerikoje dainų me
lodijos primena klausytojams iš
cenzūruotus žodžius; Rytų Euro
poje rašytojas naudoja "savilai-
dos" priedangą. Kongreso tema 
itin tampriai siejosi su Rytų Eu
ropos literatūrinės vaizduotės 
formomis — mitai, kaukės, slap
tavietės, užšifruoti tekstai ir ezo-
pinė kalba šiandien yra esminė 
Rytų Europos literatūrų dalis. 
Kiekviena kultūra turi savo ypa
tingas kaukes ir maskaradinius 
drabužius, kalbėjo vengrų rašy
tojas Gyorgy Konrad. Slovėnų 
centro pirmininkas Bogdan Po-
gačnik priminė tautinio mito 
svarbą mažųjų tautų išsilaiky
mui. Rašytojas ir skaitytojas žai
džia slapukais —tvirtino vokie
čių poetas Hans Magnus En-
zensberger —bet paties auto
riaus asmenybė turi likti paslėp
ta. Rašytojas, kaip mitų kūrė
jas, turi svarbų moralinį uždavi
nį, kalbėjo amerikiečių romanis
tas John Gardner. Dialogas tęsė
si koridoriuose, salėse ir Stock-
holmo užeigose kartais iki pa
ryčių. 

PEN kongrese pasigesta kai I bus Barcelonoje atitinkamai, pa-
kurių senųjų organizacijos na- minėta. 
rių, ypač Čekoslovakijos ir Ru
munijos. Buvo patvirtinti nauji 
PEN centrai Meksikoje ir Pietų 
Afrikoje. Pusantro šimto neseniai 
iš Vietnamo pabėgusių rašyto
jų prisiglaudė prie Egzilų cent
ro. Latviai ir estai paminėjo sa-
co centrų penkiasdešimtmetį 
kongrese išdalintomis patrauklio
mis brošiūromis, kuriose buvo pa
minėtas ir neteisėtas Pabaltijo ša
lių įjungimas ,į. Sovietų Sąjun
gą bei PEN centrų uždarymas. 

Sekantis PEN klubo suvažiavi
mas įvyks spalio mėnesį Barcelo
noje. Jo tema — pasauliui mažai 
žinomos literatūros — labai tin
ka katalonų, tiek kovojusių už 
savo kalbos ir literatūros išlaiky-

Buvo kalbama apie šimtus 
studentų ir intelektualų, suim
tų Indonezijoje; apie du panto
mimos teatro aktorius Kataloni-
joje, areštuotus už satyrą, nu
kreiptą prieš kariuomenę; apie 
rašytojų areštus Pietų Afrikoje. 
PEN kreipėsi į Irano vyriausybę 
su prašymu paleisti kalinamus 
rašytojus. Nepaisant energingų 
Bulgarijos ir Rytų Vokietijos de
legatų protestų, čekų dramatur
gui Pavelui Kohoutui buvo su
teiktas "nedalyvaujančio garbės 
svečio" titulas, kurio buvo pa
gerbtas ir Ghanos. rašytojas Ng*-
gi wa thiong'c. Taip pat po karš
tų diskusijų buvo priimtas nuta
rimas mėginti pasiųsti PEN klu
bo atstovą stebėtoju į netrukus 

mą, sostinei. Tai ir mūsų lite- įvykstantį Aleksandro Ginzburgo 
ratūros tema. Tikėkimės, kad ji teismą. Balsų dauguma buvo pri-

Nauji leidiniai 
• VYTURĖLIS. Marąuette 

Parko lituanistines mokyklos 
Chicagoje metraštis, jau daug 
kartų vis pasirodantis mokslo 
metų pabaigoje. Jį ir šiemet 
išleido šios mokyklos Tėvų ko
mitetas. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629. Leidinys 88 
psL, iliustruotas nuotraukomis 
ir mokinių piešiniais. Nuotrau
kose matyti atskiros klasės, 
mokytojai, tėvai, ansambliai ir 
k t Spausdinami premijas lai
mėjusieji rasiniai, kitos įvai
rios temos, eiliuotieji posmai. 

imta Amerikos delegacijos pasiū
lyta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad vyriausybės paleistų kalina
mus rašytojus ir kad visi PEN 
centrai "aktyviai priešintųsi bet 
kokiam išraiškos laisvės užgniau
žimui". 

Ankstyvuosiuose posėdžiuose 
dažnai iškilo ir mažųjų tautų 
literatūrų klausimas. Vienbalsiai 
buvo priimta vengrų centro rezo
liucija, kviečianti paremti "ma
žiau žinomas kalbas". Ši tema at
aidėjo ir švedų PEN centro pir
mininko Par VVastbergo kalboje, 
kuria buvo atidarytas kongresas. 
"Mažai žinomų kalbų literatū
ros", kalbėjo jis, "yra lyg už
maskuotos literatūros, jų turtai 
dar paslėpti nuo didžiosios pa
saulio dalies". 

• Filatelisto draugijos "Lie
tuva" BIULETENIS, 1978 nv, 
Nr. 2. Biuletenis apima filate
liją ir kitas artimas sritis. Iš
eina kas trys mėnesiai. Reda
guoja Eugenijus Petrauskas, 
7742 S. Troy St , Chicago, IL 
60652. Administruoja Kazys 
Rožanskas, 3450 W. 62nd Ct , 
Chicago, IL 60629. Metinė pre
numerata — 5 dol. 

Prisimenamas neseniai miręs 
prof. dr. Jonas Purinas; rašo
ma apie Lietuvos valstybės pi
nigus, kaip mūsų kultūros pa
minklą; teikiama įdomių fila-
telinių naujienų. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami &a 
tų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant p*«irfri-
cus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRotpect 6-8998 

Žemaitija (grafBta) 
H lietuvių, latvių ir estų dailės parodos Pabaltijo studijų konferencijos metu 
Toronto 

Šeštoji Pabaltijo 
studijų konferencija 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

"Baltic Roots". Ji buvo iškil
mingai atidaryta konferencijos 
išvakarėse ir vyko nuo geg. 10 
iki birželio 4 d. 

Čia buvo išstatyta tapybos, 
grafikos, skulptūros darbų ir au
dinių. Kūrinius atrinko jury ko
misija, kurion įėjo ir dr. Joana 
Vastokienė. Jie buvo ir premi
juoti. Pirmąją premiją laimėjo 
estas dailininkas Endel Koks. 
Kanadietis Jurgis Račkus gavo 
vieną iš keleto garbės pažymėji
mų. 

Iš 53 išstatytų darbų tik septy
ni buvo lietuvių, tarp jų, neseniai 
mirusio Telesforo Valiaus grafi
ka ir kito mirusio dailininko 
Viktoro Bričkaus akvarelė. Kiti 
parodos dalyviai lietuviai buvo 
Danguolė Stončiūtė - Kuolienė, 
Jokūbas Dagys ir Audrius PUop~ 
lys. Viso parodoj dalyvavo 6 lie
tuviai, 15 estų ir 20 latvių. 

Pasiteiravus, paaiškėjo kad 
šioj parodoj savo darbų išstatė 
daugiausia vietiniai Toronto ir 
apylinkių dailininkai, bet buvo 
kviečiami darbus siųsti ir kitų vie
tovių dailininkai. Kai kurie jų at
siuntė net iš Prancūzijos, Argen
tinos. 

Kyla klausimas, kodėl lietuviai 
dailininkai iš JAV nedalyvavo? 
Atsakymas paprastas —lietuviš
koj spaudoj, bent rytiniam pa
krašty, jokio kvietimo paro
doj dalyvauti nebuvo. Tik kele-
tai kanadiečių dailininkų į pa
rodą patekus, mūsų dailė buvo 
labai silpnai reprezentuota šia
me Kanados didmiestyje. Tie
siog susidarė vaizdas, jog mes 
dailės kaip ir neturim. 

Kita paroda, kuri vyko Toron
to universitete nuo balandžio 20 
iki biržeh'o 4 dienos, buvo ten 
iki birželio 4 d. tai buvo 4 d. 

rengta pabaltiečių knygų ir pe
riodinių leidinių paroda. Ji apė
mė leidinius, pasirodžiusius 
tremtyje per paskutinį dešimt
metį. Parodos rengimo komisijai 
vadovavo O. Amolevičienė. 

Naujų knygų ir žurnalų gali
ma buvo ir nusipirkti Vcnferen-
cijos metu vienoj klasėj įrengtoj 
"knygų rinkoj". Čia buvo įdomu 
įvairius leidinius tik pavartyt. 
Visus domino JAV išleista knyga 
apie disidentinį meną Sovietų Są
jungoj New Art in the Soviet 
Union, kurioje buvo du Vlado 
Žiliaus ir keturi estų menininkų 
darbai. 

Lietuviškų knygų čia buvo 
matyti nedaug. Iš angliškai iš
leistų Manyland Booh leidyklos 
knygų tik Fighters for Freedom. 
Nebuvo matyti nė naujosios J. 
Zdanio redaguotos dvikalbės po
ezijos antologijos (Post - V/ar 
Lithuanian Poetry) O gal ši 
knyga greit buvo išpirkta? 

Nežiūrint visų trūkumų, kon
ferencija praėjo geroj akademi
nėj nuotaikoj. Ir darbo lygiu ir 
dalyvių skaičium ji buvo gerai 
pasisekusi. Pats Toronto miestas, 
konferencijos pradžioj buvo 
dalyviams surengęs priėmimą 
moderniam miesto rotušės pasta
te, suprojektuotam esto architek
to. Čia buvo pasikeista sveikini
mais ir padėkos žodžiais, išgerta 
vyno, užkąsta sūrio ir pasišnekė
ta. 

Konferencija buvo užbaigta 
iškilmingu banketu Toronto u-
niversiteto Hart House didžiojoje 
salėje. Jame buvo paminėtas AA 
BS dešimtmetis. (Ši pabaltiečių 
mokslininkų draugija buvo į-
steigta 1968 metais). Banketo 
metu buvo pagerbti svarbesnieji 
AABS veikėjai ir buvo apsvarsty
ta sekančio dešimtmečio veiklos 
perspektyva. Vėl buvo iškelta 
mintis steigti baltistinių studijų 
centrą. Lietuviams malonu buvo 
išgirsti, kad po dvejų metų dr. 
Marija Gimbutienė taps AABS 
prezidente. 
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LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBES 
Pardavimas Ir Taisymas 

E 2646 W. 69tb Street — TA BE 7-1941 
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j MDBS STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA. | 
j PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. | 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
SUSISTJEKIMI PRIEMONE. i 

= Naujas 1978 m. Plymouth HORTZON — labai ekonomiškas, § 
E 4 dunderlai, su galiono 38 mylis* = 

i Kaina nuo — $3,950.00 f 
Į (978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00 | 
= Patikrinkite kainas pas kitos pardavėjus ir grįžkite pas mos ir = 
= {sitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. = 

| Tarime jaunuoliams mašinų: Cadillac Bofck, Pontiac, Oids- i 
E mobile ir kitų, TAIPGI IMPORTUOTŲ, ĮVAIRIŲ KAINŲ, prade- H 
ž- dant nuo $100.00. Mūsų dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisys 5 
= karoseriją, (body), sparnas (Fenders) ir sureguliuos motorą. = 

f BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515 Į 
E tinilamlas automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri 00 m. E 

PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW f 
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'''MiKSK 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipee. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and Fiiters. 

I 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Weff 59fh Stooot — Tol. G R 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto Iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uSdaryta. - Sav. MIRAS CESAS 



-ta 

šeštadienis, 1978 m. liepos mėn. 1 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 153 (26) — pri. 5 

-t Kultūrinio priedo 
atostogos 

- šios dienos "Draugo" kultūri
nis priedas yra pirmutinis ir pas
kutinis liepos mėnesyje. Redakto
riui išvykus atostogų, atosto
gaus ir kultūrinis priedas. Poa-
tostoginis jo numeris išeis rug
pjūčio 5 d. 
oi 
& 
-i 
I 

Suredaguotas 
Antano Tūlio 
novelių tomas 

Vladas Kulbokas baigė reda
guoti Antano Tūlio novelių to
mą, parašydamas jaan ir išsamią 
įžangą apie autorių bei jo kūry
bos pobūdi4 šį tomą sudėtos ge
riausios novelės, rastos po auto
riaus imirties rankraščiuose. An
tano Tūlio pomirtinių raštų su-
redagavimu ir išleidimu rūpina
si žmona, Faustina Tulienė, ir 
Lietuvių rašytojų draugija. 

A» Kašubienes dailės 
darbai Philadelphi joje 

Aleksandra Kašubienė su ki
tais dviem amerikiečiais dailinin
kais (Les Levin ir Alexander 
Messinger) buvo pakviesta nuo 
1977 m. rugpjūčio 1 d. dirbti aš
tuonias savaites University City 
Science Center ir Philadelphia 
College of Textiles and Science 
patalpose. Ten dailininkų atlikti 
darbai dabar nuo gegužės 15 d. 
iki birželio 20 d. buvo rodomi 
Philadelphia Art Alfiance patal
pose. 

Kartu su čia atliktais Alek
sandros Kašubienes darbais pa
rodoj buvo išstatyti ir jos anks
tesnių darbų maketai, įskaitant ir 
padarytą Carborundum muzie
juje, Niagra Falss, N.Y. 

A. Kašiubienės eksponatų skai
čius paTodoje buvo gana didelis. 
Jie buvo sutelkti viename kam
baryje, keliems buvo rastos gra
žios vietos koridoriuose ir ipalei 
laiptus. Kartu buvo ir skaidrių 
projektorius, kuris "carousell" 
būdu rodė dailininkės kūrybos 
pavyzdžius iš 1971-1975 m. lai
kotarpio. Iš visų trijų išstatytų 
dailininkų Aleksandros Kašubie
nes eksponatai buvo patys įspū
dingiausi. 

Parodos proga išleistas fct gana 
įspūdingas jos katalogas, kuria
me pateikta daug duomenų, lie
čiančių mūsų dailininkės gyveni
mą ir kūrybą, tekstą papuošiant 
Jos dailės darbų nuotraukomis. 

Aktandra Katabtanft 
Tūbini struktūra 

H parodo* Ptiil»delpfai}oJe 

Solistas Areokta Voketaitis 

Tiems, kurie domisi 
Jau dveji metai, kai solistas Ar

noldas Voketaitis yra Illinois 
Arts Council muzikos komiteto 
narys. . . • 

Sis komitetas susideda iš išim
tinai muzikoje aktyvių profesiona
lų: muzikologų, profesorių, kriti
kų, muzikos administratorių ir 
"performers" (aktorių, vykdyto
jų). Šiuo atveju, A. Voketaitis y-
ra vienintelis "performer" —so
listas tame komitete. 

Komitetas nusprendžia, ku
rioms meno organizacijoms, pra
šančioms finansinės paramos, ją 
skirti ir kurioms prašymus at
mesti. Arnoldo Voketaičio svarus 
žodis lėmė, kad Chicagos Lietu
vių opera gavo paramą iš Illinois 
Arts Council praėjusiems "Na-
bucco" spektakliams. O sekančių 
metų operai "Lucia di Lammer-
rncor" jis sugebėjo sumą dau
giau negu padvigubinti 1 

Taip pat Arnoldo Voketaičio 
dėka buvo užmegzti kontaktai su 
N e w Yorko kostiumų ir dekoraci
jų firmomis, kuriomis dabar Lie
tuvių opera naudojasi. 

Reikalui ištikus, Arnoldas Vo
ketaitis asmeniškai susisiekė ir 
tarpininkavo gauti režisierius: H. 
Beattie "Meilės eliksyrui" ir D. 
Hicks "Nabucco" operai. 

Solistas Voketaitis buvo pir
masis, kurs savo iniciatyva pa
rūpino, kad per FM radijo ban
gas būtų transliuojamos lietuviš
kosios operos "Pilėnai" bei "Jū
ratė ir Kastytis". 

Nors Arnoldas Voketaitis, gi
męs Amerikoj, neturėjo progos 
pamatyti tėvų žemės, tačiau, 
šios, nors ir ribotai paminėtos, jo 
pastangos, liudija, kad jo asme
nyje turime nuoširdų, pajėgų, 
vertą mūsų dėkingumo draugą. 

A. L 

Lietuviai ir ispanų 
poetas Jorge Guillen 
Naujųjų laikų ispanų litera

tūroje reikšmingą vietą jau uži
ma ir 1893 m. gimęs poetas Jorge 
Guillen. Tačiau nuo ispanų pi
lietinio karo pabaigos gyvenęs už
sieniuose. Daug metų praleidęs 
ir Amerikoje. Ir kone ligi savo 
mirties jis čia profesoriavo, dėsty
damas ispanų literatūrą Welles-
ley kolegijoje, Mass. Senatvėje 
jam iš darbo pasitraukus, šioje 
kolegijoje ispanų literatūrą dės
tė ir mūsiškis Stasys Goštautas. 

Prisimindamas ir pagerbdamas 
žymųjį savo profesorių, šios ko
legijos Ispanų kalbos ir literatū
ros departamentas išleido kolek
tyvinę knygą apie Jorge Guillen 
ir jo kūrybą. Malonu pažymėti, 
kad vienas iš keturių šios knygos 
redaktorių yra ir Stasys Goštau
tas. Leidinys pavadintas "Home-
naja a Jorge Guillen — 32 Estu-
dios critioo — literarios sobre su 
obra". Tai 32 įvairių autorių stu
dijos apie šio ispanų poeto kūry
bą. Tarp jų yra ir Birutės Cipli-
jauskaitės raštas, pavadintas 
"Tension adverbial aun — ya en 
la perfeccion del circulo guillen-
lano". Dauguma studijų yra pa
rašytos ispanų kalba. Bet kai ku
rie autoriai savo raštus čia at
spausdino prancūzų, vokiečių BT 

Nauji eidmiai 
• Zenonas Ivinskis, LIETUVOS 

ISTORIJA. Iki Vytauto Didžiojo 
mirties. Išleido Lietuvių katalikų 
moksle akademija, Piazza della 
Pilotta 4, Roma, 1978 m. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos Lietuvių 
fondo ir L.K.M. Akademijos lė
šomis. Spausdino Pontificia Gre-
goriana spaustuvė Romoje. Šį to
mą redagavo, spragas užpildyda-
mas, Paulius Jatulis. Veikalas di
desnio formato, 414 psl., kaina 
20 dol., gaunamas ir "Drauge". 

Pagaliau ilgai lauktoji prof. 
Zenone Ivinskio "Lietuvos istori
ja (iki Vytauto Didžiojo mirties) 
jau atiduota skaitytojams. Kaip 
atrodo, ji čia eiaa Z. Ivinskio 
rinktinių raštų pirmuoju tomu. 

Veikale po autoriaus pratar
mės ir kitų paaiškinimų duoda
mas platokas įvadas, kuriame lie
čiama geografinės erdvės rėmai 
ir tos aplinkos reikšmė, Lietuvos 
istorijos periodizacija, jos reikš
mingieji etapai ir Lietuvos isto
riografija. 

Toliau visas knygos turinys jau 
skirstomas į pagrindinius skyrius 
ir jų poskyrius. Pirmasis skyrius -
I. Lietuvo proistorė ir pirmosios 
žinios apie lietuvius: Rytų Pabal
tijo gyventoju priešistorinė kul
tūra, II. Lietuviai iki Lietuvos 
valstybės 'pradžios. Antras sky
rius — Valstybės iškilimas ir jos 
stiprėjimas: I. Karalius Mindau
gas ir jo palikimas, II. Lietuvos 
valstybingumo išsivystymas 
(1283-1387). Trečiasis skyrius — 
Valstybės suklestėjimas: Vytau
tas Didysis ir jo darbai. Supran
tama, kad visi poskyriai knygos 
puslapiuose dar skirstomi į smul
kesnius skyrelius, kurių yra tie
siog dešimtimis. 

Leidėjų, mecenatų ir redakto
riaus padarytas didelis darbas. 
Bet ar su reikiama atida, turint 
minty, jog tai yra tiesiog pa
minklinis prof. Zenono Ivinskio 
veikalas, kuriuo naudosis kartų 
kartos ateityje? Grynaisiais istori
jos mokslo kriterijais tomą įver
tins patys istorikai. O veikalo 
puslapius kol kas tik pavarčius, 
krūptelta dėl vieno dalyko: pa
likta aibė kalbos, rašybos ir 
skyrybos klaidų. Visa; nenustem
bame, kad istorikas Z. Ivinskis 
nebuvo rr negalėjo būti autorite
tu kalbos srityje. Net Krėvė, 
prieš įteikdamas spaudai savo 
raštus, duodavo juos peržvelgti 
profesoriams kalbininkams. Su 
Ivinskiu nei leidėjai, nei mece
natai, nei redaktorius Paulius Ja
tulis to nepadarė. Todėl dabar 
ir turime mokslo akademijos iš
leistą veikalą, baugiai ignoruo-

Prof. dr. hriaridi (1908-1971) 
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• AIDAI, 
mėn., Nr. 6. 
ros žurnalas, 
pranciškonai. 

1978 m. birželio 
Mėnesinis kultū-
Leidžia lietuviai 
Redaguoja dr. 

žurnalas. Vyi. redaktorius —kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des 
Plaines Ave., Apt. 409, Forest 
Park, IL 60130. Redakcinė kole
gija: Saulius Kuprys, dr. Arūnas 
Liulevičius, dr. Linas Sidrys ir 
Aldona Zailskaitė. Šį numeri reda
gavo Aldona Zailskaitė. Admi
nistruoja Juozas Polikaitis, 7235 
S. Sacramento Ave., Chicago, 111. 
60629. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje —9 dol., kitur — 
7 dol. 

"Ateitis" mūsuose tapo šių die
nų krikščioniškojo aktyvumo 
puslapiais. Idėjos svarstomos ir 
diskutuojamos drąsiai, nebijant 
"už" ir "prieš" pasisakymų. Im
ponuoja ir kūrybinio aspekto pa
brėžimas, turint minty dailę ir 
literatūrą. Jieškojimas ir atradi
mas naujų talentų yra 'pagirtina 
"Ateities" pastanga. 

Filmų įvairumai 
STASE SEM£NIEN'£ 

"IPmGENlA." yra Euripido tra
gedija, Michael Caeoyannis'o meis
triškai surežisuota ir pastatyta, 
kaip paprasta, širdį draskanti, 
graudinga žmogiška drama. 

Sis filmas yra taip sėkmingai pa
vykęs gal ir dėlto, kad pats reži
sierius, teksto rašytojas kompozi
torius ir aktoriai visi yra graikai. 
Taipgi filmas padarytas pačioje 
Graikijoje; filmas graikų kalba 
su angliškais parašais (nepapras 

MŪSŲ KALBA 
Vis dėlto Sizifo darbas 
Atsiliepdamas į V. Rastenio ir 

mano pasisakymus dėl kalbos 
kampelių bergždumo (labai ma
ža kas jais domisi), vienas "Mūsų 
kalbos" skaitytojas siūlo išvadas 
pasidaryti iš tokio sugretinimo: 
Štai T. Klyga "Dirvos" "Kalbos 
varguose" teisingai aiškina, kad 
reikia skirti prieveiksmio užuot 
vartojimą nuo prieveiksmio vie
toj vartojimo: "Ir nors abu žo
džiu reiškia maždaug tą pat, ta
čiau įsidėmėtina, kad jų pavarto
jimas sakiny yra griežtai skirtin
gas. Būtent, vietoj tariamas tik 
prie vardažodžių (daiktavardis, 
įvardis, skaitvardis, būdvardis) ir 
eina kilmininko prielinksniu, Ly. 
reikalauja būtinai kilmininko. 
Pvz. Vietoj duonos valgyk bul
ves. Vietoj knygos jis nusipirko 
skrybėlę. Ogi užuot — tinka tik 
prie veiksmažodžio (dalyvio)" 
("Dirva", birželio 8 d. nr.). Ir T. 
Klyga čia pat taiso tokį sakinį: 
Juos išgyrė vietoj, kad pa
peiktų — Juos išgyrė, užuot pa
peikę. 

Visa, ką T. Klyga rašo, girdi, 
esanti tiesa: taip reikią žodžius 
vietoj ir užuot vartoti. Bet bėda 

tai aiškiais). Amerikiečių kritikų Į t 3 ) j ^ laikraštis teoriją čia pat 

Juozas Girnius, 27 Juliette St , 

keturios žvaigždutės yra tik gero 
darbo pelnytas įvertinimas. 

Cocayannis susuko filmą (jis ir 
paraše tekstą pagal Euripidą) lyg 
išgyventą žmogišką dramą, be jo
kių senoviškų "thee" ar "thou" ir 
panašių anachronizmų parašuose, 
kaip įprastą klasikinėse graikų 
dramose, jas pertempiant vaidini
mo atžvilgiu. 

Nei šiame, nei kituose savo fil
muose Cacoyannis neperdramati-
zuoja. Pirmame savo filme "Elec-

savo praktika sugriauna. Pačia
me pirmame puslapy čia rašoma: 
Vietoje, kad palikus pasikalbėji
mą tokį, kaip kancleris jį pataisė, 
(žinia, Newsweeko gegužės 29 d. 
laida), de Borchgrave Paryžiaus 

"grand prix" Cannes festivaly 1962 
m. Jis taipgi laimėjo savo didžiau
sią tarptautini pasisekimą 1964 
m. su "Zorba the Greek". Tačiau 

- trijų susuktų į J» P*-^*0 *" tremtinio dalią, juntai 
apie Trojos karus, jau jis sutempė 3° k r a š t * ^ m u s - Taipgi 
vadžias, visą dėmesį kreipdamas į I kompozitorius 

užėmus. Taipgi filmo 
Mikis Theodozakis, 

7 ; r TT į charakterius ir jų tragišką išgyve-! į žvaigždės, kaip Irena Papas ir 
Boston, Mass. 02122. Literatu- Į nimo Pri . .^j,,, Trr>i«n Wnm»Ti" I Mehna Mercoun irgi tremtiniai. 
ros, apžvalgų ir technikinis re
daktorius — dr. Leonardas An-

nimą. Po "The Trojan Woman' 
(1971) tragiškasis filmas "Iphi- J oJ° " T h e Trojan Woman" buvo 
genia" yra tretysis Trojos karų i susukta tremty ir nukentėjo, ne

driekus, OFM, Franciscan Mo- trilogijoje, bet pirmasis savo ^hro- ^ ^ ^ ų ^ v a i d m U , nežiū-
nologiška tvarka, pasakojąs apie "**• k suP nepaprastai yra geros = nastery, Kennebunfcport, Maine 

04046. Administruoja Benve-
nutas Ramanauskas, OFM, 361 
Highland Blvd,, Brooklyn, N. 
N. 11207. Spaudžia Pranciško
nų spaustuvė Brooklyne. Me
tinė žurnalo prenumerata — 
15 doL 

Spausdinama pradžia V. Lhi-
levičiaus straipsnio "Išeivijos 
ekonominė parama Lietuvai". 
Duodamas pluoštas naujausių 
Danguolės Sadūnaitės eilėraš
čių. Baigiamas Oskaro V. Mila
šiaus straipsnis "Du politiniai 
mesianizmai". Beletristikos mė-

anglų kalbomis. Tarp jų ir 
"VVorld Literature Today" re
daktorius, estas Ivar Ivask — 
"Some Remarks on the Theme 
of Old Age in Jorge Guillen's 
poetry". Į lietuvių kalbą Jorge 
Guillen'o eilėraščių yra išvertusi 
Birutė Ciplijauskaitė (Aidai, 
1968 m , Nr. 4). 

Nauja 

jantį kalbos mokslą. Ir šitas faktas • gėjai ras puikią Antano Vaičiu-
yra labai ir labai apgailėtinas. laičio novelę, o aplamai šian

dienine literatūra besidomintys 
užtiks M. Gražinos Slavėnienės 
raštą apie naujas kryptis Rytų 
Vokietijos literatūroje. Algis 
Šimkus aptaria Chicagos Lietu
vių operos "Nabucco" spektak
lius ir kitas mūsų operines pro
blemas. 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
dr. J. Labutis panagrinėja hel-
sinkinių signatarų susitikimą 
Belgrade. Mikalojus Ivanaus
kas rašo apie dail. Miko Šileikio 
meno kritiką ir pasikalba su 
pačiu dailininku. Recenzuoja
mos knygos: Vlado Būtėno 
"Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuva" (J. G.), Juliaus Šmulkš
čio "Kari Mare" (Kęstutis 
Skrupskelis), Prof. dr. Bronio 
Kaslo "The Bafcic Nations" 
(Dr. Jonas A. StikUorius), Prof. 
Augustino Voldemaro "Raštai" 
(Alaušius) ir Juozo Girniaus 
suredaguotoji hetuviškoji mo
nografija apie Adomą Galdiką 
(Stasys Goštautas). 

Numeris iliustruotas Jono 
Rimšos, Miko šileikio dailės 
darbais ir šiaip nuotraukomis. 

švento Rasto 
studija 

Kun. prof. Antanas Rubšys 
parašė stambų veikalą: ,CRaktas 
į Naująjį Testamentą". Veikale 
panaudojami ligšioliniai katali
kų ir kitų mokslininkų Šv. Raš
to tyrinėjimai, gausiai duodama 
žinių apie anų laikų religinį, 
kultūrinį ir politinį gyvenimą Ar
timuosiuose Rytuose, plačiau in
formuoja apie to meto Izraelio 
padėtį, krikščionių Bendriją, 
ypač daugiau sustojama prie Mor
kaus evangelijos bei šv. Pauliausi 

asmens ir darbų. 

Knyga jau spausdinama, turės 
arti 400 psl. išeis liepos mėn.. 
Leidžia Krikščionių Gyvenimo 
leidykla, vadovaujama prel. V. 
Balčiūno. 

• ATEITIS, 1978 m. gegužės 
mėn, Nr. 5. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos — 
lietuviškos orientacijos mėnesinis 

tuos laikus, kai Elena pabėgo su 
Pariu, o graikai sutraukė kariau
nas atkeršyti už josios vyro Mene-
lajaus garbės nuplėšimą. 

Filmas atsiveria didžiuliam grai
kų laivynui sustingus pajūry — 
vėjams nutilus, jis nepajuda Tro
jos link. Karalius Agamemnonas, 
vyresnis Menelajaus brolis ir vyr. 
graikų karo vadas, medžioja šven
tame miškely, kad išmaitintų ka
riuomenę, ir viena paklydusi strė
lė pašauna šventąją stirną, skirtą 
deivei Artemidei. Nelaimė! Ir ora
kulas — senas žynys Kalenąs įsa
ko Agamemnonui paaukoti pirm-
gimį — vyr. dukterį Ifigeniją, kad 
būtų nuraminti dievai ir vėjai pra
dėtų pusti. 

Pasiuntinys praneša jaunutei 
Ifigenijai, kad ji turi tuojau atvyk
ti pas tėvą į pajūrį, nes jis išlei- j 
džiąs ją už vyro — jauno ir gra- j 
žaus Achilo. Ifigenija, kartu su sa- i 
vo motina Klitemnestra, gražiosios | 
Elenos seserimi, išvyksta į Aulidės 
uostą pas tėvą. Nereikia čia pasa
koti filmo pabaigos — tepalieka 
mįslė, nors mums ir žinomas Ifige-
nijos likimas. 

Šioje tragedijoje yra trejetas 
pagrindinių idėjų. Pirmiausia, kai 
Agamemnonas lieka moraliai su
pančiotas, jis yra plėšomas tarp 
savo didžiosios meilės dukrai, prie
taringos pagarbos orakului bei 
graikų tradicijai ir savo paties 
silpnybės. 

Kitos dvi idėjos atskleidžiamos 
dviejose filmo didingose scenose. 
Viena yra Agamemnono susikirti
me su Klitemnestra ir Irena Papas, 
vaidinanti ją, pralenkia pati save. 
Josios išvaizdoje yra grožio ir gar
bingumo mišinys, o jos vaidyba — 
didinga, puiki, dar niekad taip ne
išgyventa. 

Paskutinioji scena, kai Ifigenija, 
suvaidinta jaunatviškai nekaltos, 
labai gražios, dvelkiančios rimtu
mui ir iškilmingumu, jaunos naujo
kės ekrane aktorės Tatiana'os Pa-
pamoskou's, vaikiškai maldauja 
savo tėvo išgelbėti jos gyvybe, o 
nelaimėjus, priima savo nelaimin
gą likimą didingai. 

Galima drąsiai tvirtinti, kad ši
tokių f !mų dabar jau nesukama. 
Tad. lyg stebuklas švysteli šis. ir 
palieka žiūrovą sielvartaujantį, 
bet moraliai pakilusį, tikintį dory
bėm ir vertybėm.. 

Cocoyannis'o "Electra" laimėjo 

aktorės Katharine Hepburn ir Va-
nessa Redgrave. Bet dabar, vėl 
mindžiodamas savo tėviškės dirvą, 
Cocoyannis įleido savo šaknis į sul
tingą dirvoną, iškildamas į aukšty
bes tvirtu ąžuolu. 

International Herald Tribūne 
paskelbė, ką Schmidtas ištaisė... 
Įdomiausia, kad opozicinis DIE 
WELT, vietoje pasinaudojęs pro-
ga užpulti priešingos partijos 
kanclerį už dviveidiškumą, savo 
vedamajame parašė... 

Laiško autorius pastebi, kad 
abiejuose šiuose sakiniuose rei
kia vartoti užuot, ir klausia: ar 
tie kalbiniai mūsų taisymai iŠ 
tikrųjų nesąs bergždžias Sizifo 
darbas? Juk šių taisymų neskaitą 
ne tik laikraščių bendradarbiai, 
bet ir patys redaktoriai... 

Taip ir einanti kalbos teorija 
bei praktika kas sau. 

Stasys Barzdukas 

tą tik išėjo Ii spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 
1. RŪTELE, 4 v. drama 
2. SAULES RŪMAI, 4 v. dra

ma 
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 • . 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 00 m. BnVakciai 
paminėti. 

Kaina sa persiuntimu $6.55. 

Užsisakyti: 

DRAUGĄ S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 
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j WAGNER and SONS 
= TYPEWRrTERS, 
= APPING MACHPTB8 

AND CHECKWBITEBS, 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

= patarnavimas. 
| Phone — 581-4111 
| 5610 S. PatesU Rd., Ctteago 
SuimmiiiiMiiiifiiiiiiiiimifiumiiiiHi 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
Vienos savaitės Rugsėjo 17 — $845.00 
Dviejų savaičių __ 

Rugsėjo 22 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3 
gruodžio 22 

— $845.00 
— $1245.00 
— $1195.00 
— $1045.00 

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių grupių galima jungus 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
New York'e. 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
TIS KUO ANKSČIAU. 

PATARTINA REGISTRUO-

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEJL SERVICE, INC. 

393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Ma, 02127, Tei. (617) 268-9764 

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžhmieoė 

Prices are based on doubie ooeupancy and are subject to changes 
and or Government aporoval. 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
K O M P O Z I C I J O S 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos ™»**—»ft ir jau-

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

su piano 

niems. 

— Sopranai 
mentu-

— 2emam balsui. Kaina 

— Populiarių dainų ciklas. 

Kaina $2.00 

akompani-
13.00 

1.00 

$2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Str., 
Chioago, 111. 60629. Dunojaus gyventojai prideda 5% taksų. 
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Redaguoja dr. S. Aliūnas 

SEIMAI IR POKALBIAI 
Pasaulio lietuvių dienos To

ronte, kur vyksta viso pasaulio 
lietuvių seimas, pasaulio lietu
vių žaidynės ir pusės pasaulio 
lietuvių chorų pasirodymai, yra 
tikrai didelės dienos, bet jos bu
tų dar didesnės, jei tokių dienų 
nebūtų dažnesnių. Mūsų brolis 
lietuvis niekada nebuvo susto
jęs seimavoti, dainuoti ar spor
tuoti. 

Mažesnieji seimai įvyksta 
kiekvieną dieną, kai susirenka 
vienas kitas tautietis į krautu
vę, alinę, kavinę arba net ir j j 
dr. Adomavičiaus ruošiamą pa-
žmonį lietuvio sodyboje. Kiek 
ten prie cepelinų priseimavoja-
ma, tobulai sutvarkomas visas 
lietuviškasis gyvenimas. Tokie 
mažesnieji seimai žmogui širdį 
paguodžia, praplečia žinojimą. 
Sužinai, kas teka, kas serga, 
kas skiriasi, ir dar priedo tokių 
žinių, kurių lietuviški laikraš
čiai nesiryžta skelbti. Pagal lie
tuviškus laikraščius, visi lietu
viai sėdi Jaunimo centre ir pa
skaitų klauso, *ik amerikietiški 
laikraščiai pagarsina ir kitokią 
brolių lietuvių veiklą, apie ku
rią, jei neskaitai amerikietiškų 
laikraščių arba jei nesutiktum 
kitų tautiečių mažesniuose sei
meliuose, visai nežinotum. Svar
biausia, tie seimeliai nedaug 
kainuoja ir praplatina žmogaus 
akiratį. Negalima sakyti, kad 
mažieji seimai butų mažiau ko
vingi už didžiuosius, nors čia 
nebūna jokių rinkimų į valdžias. 
Mažieji seimai būna karsti, 
kartais prieinama net ligi labai 
jau švelniais žodeliais apsižo-
džiavimo. Tuose seimeliuose 
sutvarkomos visos detantės, su
gaudomi teroristai, išrenkamos 
vietines ir sovietinės valdžios, 
net ir pačiam pasauliniam sei
mui Toronte parenkami kandi
datai. Ką čia ir kalbėti, mažes
nieji seimai, ar jie vyktų par
ke, krautuvėje ar ant gatvės 
kampo, turi labai daug reikš
mes visam mūsų gyvenimui. 

Didelis dalykas sportas. Bet 
broliai lietuviai sportuoja visą 
la iką Žinoma, ne visi, bet yra 
tiesiog pastovūs klubai, kur 
sportuojama net ligi paryčių. 
Jeigu jau šachmatai yra spor
tas, tai sportas ir kortos, juk ir 
kortose yra karalienių ir kara
lių. Žinoma, kartais tenka šiek 
tiek iš kišenės pravėdinti, bet 
visi geri dalykai brangūs. Spor
tuoja mūsų broliai ir šiaip ko
kiame klube, tardami: "Į svei
katą! Sako, jog tik Ispanijoj 
prie lovos priveda vyno vamz
de l į kad galėtum, rūpesčių sle
giamas, patraukti, gi lietuviš
kuose klubuose reikia pačiam 
stiklą kilnoti. Ir š is sportas 
kartais labiau nualina (nuo žo
džio alus) negu ten kokie krep
šiniai Toronte. Ta pačia proga 
tenka pastebėti, kad tokiame 
Toronte bus metama į kito 
krepšį, bet šiaip jau visur sten
giamasi mesti į savo krepšį, ir 

J tinti ir šių kasdieninių švenčių, 
tų seimų, dainų ir sportų, ku
rie niekur nenutrūko, net didie-

tebevy katant 

ir futbolą pažaist, spirt ne 
į futbolą, bet kiton vieton. 

Apie dainavimą tai nėra ko 
kalbėti. Sakoma, jog kai kurie šiems įvykiams 
kanadiečiai turėję net namus Toronte, 
parduoti, nes broliai lietuviai 
jų kaimynystėje vis surengdavo 
savo namuose dainų šventes. 
Kai pradėdavo kinkyti žirgelį 

Taigi, Toronte įvykiai baig-1 

sis, o šiaip jau visur kitur spor
tas, seimai ir dainos nepaliau
jamai tęsis, kol bus žemėje 

BREŽNEVAS TU ŠEŠTINES 

Važiuodamas į Vokietiją, 
Brežnevas taip pat atsivežė sa
vo vertėją. Jis ir atvažiavo la
bai netikusiu laiku: pataikė 
kaip tik į Dangun žengimo šven
tę — Šeštines. Jį priėmusieji 
aukštieji pareigūnai pabandė 
išaiškinti, kokia tai šventė. Vo
kiškai ta šventė vadinama Him-
melfahrtstag, pažodžiui išver
tus būtų: kelionė į dangų. 

Tai Brežnevo vertėjas ir i š 
aiškino savo viršininkui, kad 
vokiečiai dabar švenčia Luft-
waffės dieną, vadinas, aviacijos 
dieną. 

KONKURSAS 

Brazilijoje, Rio de ženeire, 
buvo paskelbtas konkursas vy
rui k* moteriai, turintiems di
džiausius sėdmenis. Kai abu lai
mėtojai sėdėjo šalia vienas kito, 
jiems reikėjo 6 kėdžių. Vieno 
cirko direktorius pasiūlė suda
ryti sutartį. Tačiau jie sutarti
nai atmetė šį pasiūlymą., saky
dami: "Mes geriau liksime meV 
gėjai". 

GIRIANTIS SAVO 
PROTĖVIAIS 

BALYS PAVABALYS 

APIE DĖDĘ SAMJ& 
IR JO DRRMJ5 

Nors gyvenu 
Po jo skvernu, 
Bet jis nepykstat 
Kad niurnu, 

Jog vūtį žadina 
Tautom 
Ir leidžia Ūkti 
Pavergtom. 

Žinia, ir jis 
Maskvos narve... 
Kad išvaduotu. 
Bent save! 

PASKAMBINK, KA MOKI 

Garsus rusų pianistas, kom
pozitorius ir dirigentas Rach-
maninovas iitiir«m»i pasakodavo 
vieną atsitikimą iš savo vai-

— Kai buvau mažas, skam
binau viename rusų grafo pri
ėmime ir, būdamas septynerių 
metų vaikigalis, įsismaginęs 
gana sėkmingai, rodos, susido
rojau su Beetnoveno "Kreutze-

ar joti per žalią girelę, tai taip nors pora lietuvių. Nenorėdami 
ligi paryčių. Kaimynai tada mi- daug beaiškinti, cituojame A. 
tardavo, kad nieko geriau ne
galima sugalvoti, kaip tik bėg
ti nuo šitų dainų švenčių, par
duodant savuosius namus. 

Dainos, seimai, sportas, pra
kalbos Toronte labai svarbus 
dalykas, tačiau nereikia nuver-

Gustaičio posmelį, į kurį sutel
pa visa veikla: 

Tas ne lietuvis, kurs į žiauną 
Supylęs taurę patylės, 
Kursai pralobęs neapspjauna 
Kitam lietuviui skrybėlės. 

D. J. 

Viena puošni dama per sve- j rio sonata". O t a sonata, žmo
gių priėmimą mėgino kuo nors j te, turi keletą ilgokų ir ryškių 
užimponuoti. , pertraukų. Na, per vieną tokią 

_ Mano šeimos proseneliai pertrauką grafienė, motiniška 
siekia žilos senovės. Jie prasi- senutė, pasilenkė prie ma

nęs, patapšnojo per petį ir ta-

Šiuolaikine pasaka 

re: 'Paskambink, branguti, 
mums ką nors, ką nors, ką mo
k i . ." 

Mažasis seimas 

Spaudos apžiūrėjimas 

KAIP BENDRAUTI SU MŪSIŠKIU 
JAUNIMU 

deda dar Anglijos karaliaus Jo
no dienomis. O, mano brangio
ji, kaip sena jūsų šeima? — 
labai maloniai ji kreipėsi į 
prie kampo ramiai sėdinčią ki
tą ponią. 

Na, tikrai negaliu pasą- — Geriau valgyti duoną su 
kyti, atsakė moteriškė — svogūnu prie savo stalo, negu 
visi mūsų šeimos dokumentai į iš tūkstančio patiekalų po sve-
yra žuvę per visuotinį tvaną. | t imu stogu. 

SOVIETINE STATYBA 

"Moters" bendradarbė Vaiva 
šiame žurnale, rašinyje "Vis at
žagariai"', šiuo kartu rašo: 

"Kaip ir visi: auginau vaikus, 
moralės dėsniu, Dievo baimės, 
patriotizmo mokiau. O neišmoko 
nieko. Taip jau bent kartais man 
ir laikraščių redaktoriams atro
do". 

"Nebe tie laikai, mama", sako 
dukros. "Reikia su vaikinu ipagy-
venti, išbandyti jo būdą, tada tik 
žinosi, ar tinka už jo tekėti ar ne". 

"Aš gi, nors viktoriniu laikų 
dvasioj išauklėta, nenoriu atsilik
ti nuo gyvenimo, noriu moder
naus gyvenimo filoiofiją perpras
ti ir prisitaikyt. Tad sakau, kad 
ir buvau atsilikus ir neišsilavi
nus, bet dar ne vėlu. Kadangi tik 
vieną vyrą gyvenime turėjau, tai 
ir nežinau dabar, ar aš su tuo 
"tikruoju" gyvenu ar ne. Reikės 

dėl to tarp veiksmų kyla nema- _"**"^ ^t. . . _ . . 
x_ *_». .MJL. voi T , , - ™ . V*H Brandus pupuliukas! Kat gi nežmo. 

Kad jis tik — šeimoj paspirtis: 
Vakar išbarškino langą kaimyno, 

ža triukšmo, kai norima, kad 
visi mestų ne į kito, bet į tavo 
krepšį. 0 dėl to norisi kai kam Šiandien — draugužiui dantis. 

man paeksperimentuot ir susiras 
save. Bet čia mano jaunimas taip. 
rū.črai į .mane pažiūrėjo, .taip pa 
niekinančiai ištarė: "Kokias ne
sąmones čia šneki'*, kad aš tuoj 
nutilau ir tos temos toliau nebe-
nagrinėjau. Man labai .greitai bu
vo duota suprasti, kad laisvės, iš
laisvinimai, nauja moralė gerai 
dukterims, bet baisiai nepadoru 
ir negarbinga mamai". 

"Kodėl nekalbi su drauge lie
tuviškai? Juk ir tu ir ji pakanka
mai gerai mokat". 

"Kad mes taip pripratusios, 
lengviau". 

"Svetimtaučiai, mano dukre-
ru nuomone, gali būti daug ge
resni žentai ir vyrai, negu lietu
viai. Bet, gink Dieve, likčiau aš 
našlė ir panorėčiau už svetim
taučio ištekėt, manęs dukterys iš-
s'žadėtų už tokią išdavystę". 

"Taip aš vis dar aiškinuos ir 
neišsiaiškinu. Ar ipatriotai tie 
mūsų vaikai ar ne. Viena tik iš
mokau iš savo vaikų ir suradau 
metodą kaip bendraut su jauni
mu. Jei nori, kad jis pasidarytų 
moralus patriotiškas — «nerk 
moralę, peik Lietuvą ir kalbėk 
angliškai. Tada jis visom ketu
riom šoks ginti Lietuvą ir net tre
čios generacijos jaunuoliai grie
biasi mokintis lietuviškai. Bet 
skatink jį kalbėti lietuviškai ir 
būt susipratusiu lietuviu, jis tau 
atšaus, kad iš to nėra naudos ir 
jam tos kalbos jau nusibodo". 

"Motėm" 1978. m, (2 nr. 

Apie nnostabins komunistinius 
statybinius nutikimus 

"Šluota" rašo: 

"Pirmoji i objektą atėjo Nas
tė. Ji pasiteiravo praeivį, kuri va
landa ir sunerimusi pagalvojo: 
"Ne taip jau ir anksti. Galima 
būtų n pradėti, nes kkaip su 
norma nesusidorosiu iki darbo 
Daba i gos. Tiktai kaip pradėti, 
jeigu nieko nėra, kas man nuro
dytų, ką dirbti?" 

Po to atvažiavo meistras. 
— A, tu jau čia. Sveika, Nas-

hite! — džiugiai pasisveikino 
Jas, užsirūkydamas cigaretę. 

— Kaip matote, čia. Galėčiau 
jau rr įpradėti, —tarė Nastė, iš-
Lmdama iš medinės dėžės lauž-
uvą ir kastuvą 

(Ją pasakoja okup. Lietuvos spau
da) 
Įvyko tai Šančių garsingoj šaly: 
Vakare sutikau aš kely 
Ilgaplaukiu du karalaičiu, 
Augalotu du ąžuolaičiu. 
Dvelkė "Ekstra" nuo jų aromatas... 
Vienas tarė: 

"Gal turit "Regatos"? 
Antras tarė: "Kuri valanda?" 
[r tada... 
Akyse man staiga sužaibavo, 
Šančių žemė aplink sulingavo, 
[r aš užmigau, 
teatsimenu nieko daugiau. 
Pasaka — pasaka lieka... 

I 

. 
tofil 

riaus vedėją. 
— Kad nekiltų abejonių, im

kim rr paskambinkim į valdybą, 
— davė nuaodyrną skyriaus vir
šininkas. — Kaip ten pasakys, 
taip ir padarysim. 

— N a ir turite gi galvai — pa
gyrė jį vyriausias inžinierius 
Išmintingai nutarėte! 

Visi metėsi prie telefono būde
lės. Ilgai rausėsi po kišenes, kol 
surado po dvi kapeikas automa
tui. Skambino, dar kartą perskam
bino, po to linksmai nusijuokė ir 
išvažinėjo į visas puses. 

Pasiliko tik meistras. 
— Na, ačiū Dievui, viską iš

siaiškino ir suderino, — su pa
lengvėjimu atsiduso jis. — Tik, 
va, per tuos rūpesčius nei ruletės 
nepasiėmiau, nei metro, nei krei-

Sovietmiai statybininkai nešasi ir pastiprinimus 

KUR MAMA MATUOJA 
KOJAS 

SENATVĖS STEBUKLAS 

— Neskubėk! Šit ateis darbų d o s gabaliuko. T$u! 
vykdytojas, tai ir nuskircirne tau 
darbų frontą, — nuramino Nas
tę meistras ir ėmė niūniuoti sau 
po nosimi dainelę. 

Atvyko darbų vykdytojas. 
— O tų dar nebuvo? — teira

vosi darbų vykdytojas meistro, 
paduodamas jam ranką. 

— Nieko nebuvo, — atsiliepė 
meistras. — Tiktai aš čia jau be
veik nuo aušros. 

— Na ir gerai, kad nebuvo, — 
nusiramino darbų vykdytojas. 
— O aš vis maniau, kad atsira
siu .paskutinis. Būtų nepatogu. 

— Prieš viršininkus vėluoti 
nepatogu, — pritarė meistras. — 
Gal pradėsim pasimankštinimą? 

— Na, ne! — ėmė prieštarau
ti vykdytojas — Tai ne taip pa
prasta. Dar truputėlį palauksi
me. Nenoriu imtis visos atsako
mybės. Visi nuspręsim. 

Po valandos atvyko skyriaus 
vedėjas. 

— Nepradėjot? — pasidamė-
ja — Na, nieko. Prieš kirpda
mas atmatuok. Aš daviau parė
dymą, kad atvažiuotu vyriausias 
inžinierius ir grupė .techniku. 

— Cia tai jūs teisingai padarė
te, — įsiteikdamas pasakė darbų 
vykdytojas. — O štai, atrodo, 
ir jie. 

— Dokumentacija — viena, 
o objektas — kita, — nepasidavė 
vyriausias inžinierius. — O kaip 
jūs manote! — (pasisuko jis į sky-

Laikraščio reporteris pamatė 
Mergytė aprodinėja kelioms į sukrypusį, raukšlėtą, į kuprą 

draugėms savo tėvų namus. 
— Cia mano kambarys, — pa

sakojo ji, — o čionai mano bro
lio. 

Atidarius duria į vonios kam
barį, pirštu parodė į ant grindų 
gulinčias svarstykles ir tarė: 

— O čia, va, vieta, kur mano 
mama matuoja savo kojas. 

Taręs tuos žodžius, meistras at
matavo žemėje dešimt sprindžių, 
paskui paėmė pagalį, nubrėžė 
juo dvi paralelines linijas k įsa
kė: 

— Kask, Naste! Tarp dviejų 
linijų, šiai dienai tau užteks. O 
rytoj mes tavęs neužmiršim. B 
naujo susitiksim ir nutarsim, ko
kį darbą tau duoti. 

Iš tiesų iš mašinos išlipo vy
riausias inžinierius ir trys tech
nikai. Visi rusimetė į krūvą. Išsi
traukė liniuotes, skriestuvą ėmė 
matuoti planą^ po truputėlį įgel-
dami vieni kitiems. Galų gale 
susiginčijo. 

— Aš manau, kad kasti reikia 
penkiasdešimt centimetrų kai
riau! — sumosavo rankomis vy
riausias inžinierius. 

— O mano nuomone kasti rei
kia be jokių nukrypimų! — įsi-

PATAKLĖS IR PRIEŽODŽIAI 

Numynė žvirblis pelėdai koją, 
O ši iš laimės žvirbliui dėkoja. 

• 
Kas ieško, tas randa, — 
Net svetimą skrandą. 

Moki žodį — žinai kelią — 
Nuo žmonelės pas mergelę. 

L. Vainikonis 

karščiavo vienas technikas. — 
Taip ir projekte nurodyta. 

"Šaunuoliai tie vyrai, — pa
galvojo Nastė, energingai koja 
smeigdama kastuvą į žemę. — 
Išsimokslinę, žino, kas prie ko. 
Susirinko, į planą pažiūrėjo, li
niuote šen-ten ir —miela malo
nu, viską aiškiausiai nutarė. O 
aš viena be tų mokytų vyrų, ką 
aš čia veikčiau". 

sulinkusi senį, sėdinti ant supa
mosios kėdės savo namų prian-
gyje. Domėdamasis senais žmo
nėmis, reporteris nusprendė pa
daryti interviu su tuo senioku. 

— Norėčiau patirti tamstos 
ilgo gyvenimo paslaptį, — tarė 
reporteris. 

— Na, matote, kartkartėmis 
išgeriu galioną degtinės, surū
kau 50 cigarų ir kas vakaras 
nesėdžiu namie — išeinu, — at
sakė šis. 

— Tai nuostabu, — susuko 
reporteris. — O kiekgi tamstai 
metų? 

— Dvidešimt septyneri... 

RAŠTELIAI ANT SENOVĖS 
DIEVŲ DURŲ 

— Afrodites, grožio deivės: 
"Išėjau į kosmetikos kabinetą". 

— Bakcho, vyno dievo: "Nu
baustas už tai, kad neblaivus 
triukšmavo gatvėje. Grįš po 
penkiolikos parų". 

— Dzeuso, vyriausiojo dievo: 
"Užimtas, interesantų nepri
imu; laukia trylika posėcKių, 
pasitarimų, konferencijų". 

— Mūzos, dainių globėjos: 
"Išėjau į restoraną ieškoti ta
lentų. / . L. 

Nuo jo vieno priklauso visų likimas 
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