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PAVASARIS SEINŲ KRAŠTE

Pradėkime nuo gamtos.
Ji čia graži. Graži, kaip jau
nystės atsiminimai apie Lietuvą
tiems, kurie ją dar atsimena, gra
ži, tarsi įsikūnijimas nostalgiš
kų eilėraščių tiems, kurių atmintis
taip toli nesiekia.
Dabar vėlyvas pavasaris. 1978tieji metai.
Šviesiai geltonai žydi medum
kvepiantys ir bičių dūzgesiu gyvi
garstyčių laukai. Šalia jų akuotus
leidžia miežių plotas, toliau tam
siai žalia pušyno siena. Pušų ka
mienai dulsvai rusvo atspalvio.
Jie mirguliuoja pro mašinos lan
gą, ir staiga sustoja beveik prie
pat ežerėlio. Ežero vandens fa*
dangaus melsvumo atspalviai pa
našūs.
Net gandras yra. Jis laukia su
stingęs ir stebėtinai baltas dar
nevisai suvešėjusių švendrių lo
moje Atrodo jis šventiškai, ir tai
liau nepateisins, jeigu tenkinsis tikslinga, nes šiandien sekmadie
tik formalia savo gyvastimi, nis. Išskyrus gandrą ir kelias be
smulkiai barstydamiesi į visas siganančias karves, laukuose nie
puses kasdienybėje be naujos vi ko kito nėra. Ir tai tikslinga, nes
zijos ir be plataus užsimojimo jai Seinai — tradiciniai katalikiškas
realizuoti.
kraštas.
Seinų apylinkes gamtovaizdis netoli Smatfną
Tad ir kyla klausimas: kas po
Palyginus su jį supančia spal
enciklopedijų išleidimo, po Lie vų gamta, Seinų miestelis atrodo
tuvių fondo, po pasaulinės Bend pilkokai. Brukąs. Daugiausia vie koja žmonės. Būdavo grasinimų litine provokacija.
ruomenės? kas ir kaip toliau, kad naaukščiai mediniai arba cemen iš ambonos. Klebonas Ragovskis
būtų ne trupinėlis, ne smulkme tinių blokų namukai. Bet įsuka šaukė, kad užteks to "nekultūrin
Pokario metų naujos žmonių na, bet gigantiškas, pasididžiavi me į centrinę gatvę, ir vaizdas pa go bliovimo". Kad tai ne malda, Klebonas Ragovskis mandagus.
bangos sujudinta, lietuviškoji išei mą lietuvio šviesumu ir lietuvio sikeičia. Priešais garsioji Seinų o provokacija. Ir ne tik grasino. Jam patinka sutikti lenkiškai kal
keliantis bazilika. Bazilika neseniai nuda Siuntė vargonininką, kad tas var bantį amerikietį. Tai daugiau
vija lig šiol atliko ne vieną di neeiliniu sugebėjimu
darbas?
žyta šviesiom, barokinėm spalvom. gonais trukdytu giedantiems.Siun- penkiasdešimties metų vyras. Ap
delės reikšmes darbą, kurių re
Atsakymą šiam rūpesčiui, ga Ir nors ji stovi beveik tokiame pa tė triukšmingas vaikų ekskursijas, kūnus, plataus veido, kuriame
zultatai yra išliekančios vertes.
Tai sakydami, turime minty Lie lima sakyti, jau davė Toronte čiame aukštyje kaip miestelis, at kad tie klegėdami tarp savęs nelabai derinasi šypsena. Bet jis
tuvių Enciklopedijos 36 tomų iš neseniai įvykęs Pasaulio Lietuvių rodo, tarsi būtų pakilusi virš jo. pasišaipytų iš susirinkusių "litvi- nusišypso.
šantažo, — Na ką jūs, ponas... — sako
leidimą, 6 tomų Encyclopedia Bendruomenės seimas, konkre Stipri vidudienio saulė šešėlių nų". Buvo politinio
skundų
ir
anonimų.
Apsistumdytamsa
pabrėžia
jos
barokinių
bokš
jis, kai aš pasiteisinu, kad lenkiš
Lituanica realizavimą, Lietuvių čiai — jame kalbėjęs prof. dr.
fondo įkūrimą, Lietuvių Bend Rimvydas Šilabajoris. O jo pa tų kontūrus. Brukinė aikštė prieš ta buvo ir pačioje bažnyčioje, ir kai kalbu nekaip. — Kaip ame
už jos.
rikonas jūs kalbat visai gerai. Vi
ruomenės suorganizavimą
pa grindinė mintis tokia: mums rei baziliką tuščia ir tyli.
kia
pilnateisės
lituanistikos
ka
Ir
visa
tai
už
ką?
Paprasčiau
Sustojam ir įsiklausom.
sai gerai... Tai kuo jums galėčiau
sauline plotme, kultūros kongre
siai už tai, kad žmonės, įvedus padėti?..
Taip. Bazilikoje giedama.
sų bei mokslo ir kūrybos simpo tedros ir lituanistinių studijų cent
Giedojimo atgarsiai pradingsta liturgiją tautine kalba, paprašė,
ziumų prigijusią tradiciją, gero ro viename ar kitame Jungtinių
Mes sėdime nedideliame kle
Amerikos
Valstybių
ar
Kanados
kad
vienos
mišios
bazilikoje
bū
tuščioje miestelio aikštėje, ir rei
lygio kultūros žurnalų egzistenci
bonijos priėmimo kambaryje.
ją, Lietuvių katalikų mokslo aka universitete! Tai enciklopedi kia prieiti arčiau, idant įsitikin tų skirtos ir lietuviams. Paprašė, Kambarys šiaurinėje klebonijos
demijos kongresus ir leidinius, joms ir fondams lygi (o gal net tumėm. Pravėrus didžiąsias du kad galėtų Seinų bazilikoje savo pusėje, tad ir šią karštą dieną jis
lituanistų plačiąja prasme susi xiar didesnė?) vizija, tačiau šian ris, mus pasitinka skliautuose su vaikus krikštyti, pirmos komuni- maloniai vėsus.
visai kaupta vėsa ir dar nesuprastos jos prieiti, susituokti savo protė
būrimą Lituanistikos
institute, dieninėje mūsų išeivijoje
— Aš, mat, lietuvis, — sakau.
įmanoma
realizuoti.
Tik
reikia
vių kalba. Jie prašė, siuntė dele
giesmės refrenas.
lietuviškųjų operų premjeras, ne
Pasirodo, viduryje
didžiosios gacijas pas vyskupą ir arkivys —Ir norėčiau sužinoti apie lie
vieną grožinės literatūros šokte visuomenei įsisąmoninti, kad li
tuvių padėtį čia. Teko skaityti,
lėjimą, jos antologijas anglų kal tuanistinių mokyklų ir lituanisti bazilikos navos, dar vis prisilai kupą. Rašė laiškus, rinko para
nių kursų bei pradedamo tai vėl kant tradicinio pasiskirstymo — šus, teikė dovanas. Ne vienus, ne kad jiems nekaip sekasi.
ba, lituanistines mokyklas ir Irt.
Šypsnys išblėsta. Bet tik aki
Salia viso to dar vyksta labai nutraukiamo lietuvių kalbos dės vyrai dešinėje, moterys kairėje, dvejus, bet jau visą, visą eilę me
mirkai.
Jis grįžta vėl.
tymo
viename
ar
kitame
univer
tų.
Kai
į
visa
tai
buvo
tegautas
gieda suklaupusių žmonių būrys.
gyvas visuomeninis, politinis bei
socialinis žmonių kasdieninis sitete nepakanka. Be lituanisti Gal apie penkiasdešimt jų. Ska neigiamas atsakymas, jie bent po — Ne. Ne! Tai jūs buvot klai
bendravimas. Jis irgi išeivijos gy nių mokslų aukšto lygio centro, rotos moterys, šventinius kostiu mišių pasilieka ir pagieda lietu dingai informuotas. — Klebonas
kuris trauktų ne vien savuosius, mus užsivilkę, sunkiom įdiržu viškai.
Ragovskis patrina delnus ir atsi
vastingumui reikalingas ir būti
bet ir kitataučius intelektualus, siom rankom ūkininkai. Jie gie
suka tiesiau į mane. Jis trumpai
Ir
būtent
šitai
yra
laikoma
po
nas. Tačiau jeigu šalia to būtų
mes greit atsiliksime nuo tėvy da susikaupę, nuleidę galvas. Gie
sumažintas dėmesys kūrybinėms
nėje puoselėjamos grynosios litu da šiaip visai tuščioje bazilikoje.
kultūros sritims, visa mūsų išei
anistikos lygio ir neatsversime
vija imtų slinkti prastėjimo ir okupanto suklastotosios "lituanis Nėra kunigo prie altoriaus, ir
nykimo kryptimi. Cia
peršasi tikos" brukimo pasaulio moksli vargonai tyli.
Gieda lietuviškai.
klausimas ir analogija: kur šian nėms institucijoms. O šiandien
dien išeivija ir net okupuotos Lie teigiamai šį klausimą išspręs
tuvos visuomenė stovėtų, jeigu, ti yra visos išeivijos pareiga ir
Ir taip jau šešti metai.
sakysim, nepriklausoma Lietuva mūsų čia buvimo pirmaeilė pras
Kas sekmadienį. Daugiau kaip
būtų rūpinusis vien jaunųjų ūki mė.
tris šimtus sekmadienių iš viso.
ninkų ir šaulių egzistencija, bet
nebūtų įkūrusi lietuviškojo uni
Kad tai ne utopija, liudija šia Po sumos, kurios dabar, pakeitus
iš
versiteto? O į tokią, tegu ir sim kryptimi jau gerokai pastūmėtos lotyniškąją liturgiją, tenka
boliškai kalbant, beuniversiteti- ukrainiečių ir vengrų pastangos klausyti vien tik lenkiškai, išėjus
nę situaciją išeivijai patekti Kanadoje. Ukrainistikos kated miestiečiams lenkams ir kunigui,
kartais jau šmėkštelėja visai re rai Toronto universitete reikia lietuviai kaimiečiai susirenka
lietuviškai.
alaus pavojaus ženklai.
600.000 dol., vengristikos kated baziliką ir gieda
Tačiau sakysite: betgi anie visi rai — 180.000 dol. Pusę tų sumų 1978-tais metais giedojimas vyks
organizacijų ir pavienių žmonių žada padengti Kanados valdžia. ta palyginus ramiai.
atliktieji darbai! Taip —atliktie Lituanistikos universitetinė ka Taip ne visada būdavo.
Būdavo apsistumdymų, pasaji. Bet kurgi naujų didelių dar tedra ir lituanistikos centras tur
būt
išsiverstų
dar
su
mažesne
su
bų užmojai? Kur reali vizija to
kių naujų polėkių kaip kadaise J. ma, kuri šiandieninei mūsų išei
Kapočiaus leisti lietuviškąją en vijai būtų gana pakeliama. Pini parodys, kiek mes šiandien prisi
ciklopediją ar A. Razmos steigti go mūsų žmonės jau turi. Tik ar rišę prie pinigo ir kiek prie lietu
pasaulinėn
milijonini faondą? Pagaliau
ir turi šitokiam stambiam reikalui vybės kilstelėjimo
fondai ir kultūrinio pobūdžio ap- širdies ir supratimo? Bendruome mokslų plotmėn.
k. brd.
sijungimai savo egzistenciją to nės seime mestas iššūkis dabar

Iššūkis mestas - atsakykime.
Pavasaris Seklių: krašte,
Žydiškas enkavedistas lietuvių krikščio
nių nelaisvėje,
Semeno Gluzmano eilėraštis.
Gyvieji liudininkai kalba.
Tarp dailės ir medicinos,
"Kronikų" tomai - mūsų tautinis Šv.
Rastas,
Savilaida Vengrijoje,
Nauji leidiniai.
Kultūrine kronika.
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kinio. Jis numoja ranka, atsidūs
ta vėl, ir įtariai žiuri, kaip aš ra
šau pastabas blonknote. Dalinai
suprantu. "Šitas reikalas"
yra
jau giliai įsiėdęs. Jis surištas su
jo asmeniu, su jo ambicijom. Jis
surištas su šiuo- kraštu, jo žmo
nėm, jo istorija. Ne su klebonu
Ragovskiu prasidėjo "šis reika
las".
Be abejo taip.

Kada jis prasidėjo?
Galėtumėm tarti, gal tada, kai
baltų gentys pirmiausia apsigy
veno šitame gražiame krašte. Bet
datos pateikt negalėtumėm. Rašy
tiniai šaltiniai tiek nesiekia. Be
lieka archeologija, o archeologi
ja rodo, kad ir prieš tūkstančius
metų čia gyveno baltų gentys. Ir
ne tik čia. Toli į pietus, u i da
bartinio Augustavo miesto jos gy
veno.
Nes iš esmės tai yra "to reika"
šaknis.
10
Būtent —kad lietuviai čia yra
vietiniai. Autochtonai, kaip išsi
reiškiamą moksliškiau skamban
čiu žodžiu. O visi kiti — tai atė
jūnai. Arba dar melancholiškiau
— buvę lietuviai.
Mums skaudžiai pažįstama ta
istorijos atkarpa ir jos raidos tėk
mė.
Buvo dvarininkai ir klebonai
Mokesčių rinkėjai ir viršaičiai. Ir
atsidūsta. — Užtikrinu jus, su lie
visiems jiems kliuvo, kad šitame
tuviais
sugyvenam čia ko
krašte nuo amžių kalbama, bū
puikiausiai. Aš pažįstu gi savo
tent, lietuviškai, kad lietuviškai
nuosavus parapijoms. Jie
geri norėta ir melstis. Gi turėjo vi
žmonės ir geri katalikai...
siems būt aišku, jog yra tik vie
— Tvarkoj. Aš norėčiau pa- na kalba, kuria galima ir mintis
klaust keletą klausimų. — Su- ir maldas išreikšti. Tik viena, ka
teikiant pokalbiui oficialesnį to ri išaukština žmogų.
ną, iš portfelio išsiimu blonknoTik lenkų.
tą ir šratinuką. Klebonas minkš
Reikėjo žmones tuo įtikinti. O
tais pirštais bebalsiai barbena į jei įtikinti kainavo per daug pa
rašomąjį stalą. — Norėčiau ži stangų, tai įbauginti.
Tyčiotis.
noti kiek galint tikslesnius faktus. Uždrausti. Tramdyti...
Gal parašysiu straipsnį.
Ir jiems tai sekėsi Be rašto, be
— Ną, ką gi. Klauskit. Nors, savo tradicijų suvokimo kaimietis
žinoma, laiko neturiu daug. Be jautėsi bejėgis prieš juos. Ką Jis
to šia tema verčiau kreiptis į vys galėjo žinoti? Gal iš tiesų Merge
kupą. Aš esu tik jo atstovas.
lės Marijos ausiai buvo malones
Aš nieko dar neminėjau apie ni tos šnarančios lenkų kalbos
"temą", bet Seinų parapijoje šiais žodžiai, gal tikrai lenkiškai lie
laikais jos ir nereikia minėti. Ji žuvį laužydamas žmogus bent
yra, ir jos net norėdamas neiš kiek galėjai atitolti nuo tos pa
vengsi.
niekintos baudžiauninko dalios.
Viso to išdava: lietuviškoji kal
— Jūs esat parapijos šeiminin
ba traukėsi į šiaurę. lietuviški
kas.
— Verčiau sakykite —tarnau kaimai kaip Gibai, Beržininkai ir
tojas. Galiu gi būti iškeltas už Kreivėnai palaipsniui tapo Giby,
dienos. Esu čia ne nuo vakar, tie Beržniki ir Krejwince. Siaurėjo
sa, bet šitas reikalas gi yra se lietuvių gyvenamas plotas per vi
są devynioliktą Šimtmetį, traukė
nesnis... Be to...
Klebonas nebaigia pradėto sa- si jis toliau ir dvidešimtajam atė
jus. Bet jau nebe taip greitai.
"Aušros" gadynė, mat, pasie
kė šį kraštą. Ir ne tik pasiekė,
bet įsitvirtino čia. Ir Seinų mies
telis tapo vienas iš atgimstančios
lietuvybės žadinimo centrų. Tai
būtent čia, barokinės bazilikos
papėdėje, buvo spausdinami laik
raščiai kaip antai "Šaltinis", "Ar
tojas", "Spindulys" ir "Vadovas".
Iš čia šimtai knygų ir knygelių
sklido po tolimiausius Lietuvos
kampus, čia veikusioje semina
rijoje išėjo mokslus daugybė pat
riotų lietuvių kunigų, tarp Jų Is
torikas J. Totoraitis, vyskupas P.
Būčys, valstybininkas M. Krupa
vičius ir rašytojas V. MykolaitisPutinas. Tai būtent Seinų semi
narijos rūmai aprašyti klasika
tapusiame romane, "Altorių šešė
ly". Seinuose vyskupavo ir 8 a
pat bazilikoje palaidotas poetas
vyskupas Antanas Baranauskas.
Tačiau "Aušros" laikų sukrau
tas ir gražų vaisių užmezgės Be(Nukelta J 2 pal)
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Pavasaris Seinų krašte
(Atkelta ii 1 puslapio)
das čia tapo išrautas ir sunai
kintas. Kai buvo pagrobtas Vil
niaus kraštas, už demarkacijos li
nijos liko ir Seinų apylinkės, ir jo
se įsisiautėjo beatodairiškas len
kiškas šovinizmas.
Visos lietuviškos organizacijos
buvo panaikintos,
spaustuvės,
bibliotekos, mokyklos uždarytos.
Vyskupas Karosas buvo ištremtas,
iš seminarijos pašalinti visi lietu
viai klierikai.
Tik lietuviškąjį kaimietį nega
lėjai taip lengvai sunaikinti. Jis
susigūžė, įsikibo savo tėvų žemės
ir laikėsi. Laikėsi jis tyliai ir kant
riai, užtat pastangos paverst
jį
lenku tapo dar įnirtingesnės.

Su klebonu Ragovskiu kalbamės
gal jau dešimtį minučių. Tiks
liau tariant — jis kalba, aš klau
sausi. Kalba apie tai, kaip čia vis
kas gerai klojasi. Kaip beveik vi
si lietuviai, su nežymiom išim
tim, esama padėtim patenkinti.
Ir tos išimtys, pone, tai iš tiesų
tik keli agitatoriai ir girtuokliai.
Gi žinom, kas juos čia siunčia,
mielas pone! Apie tai, kad, tiesa,
buvę keletas klaidingą informa
ciją pateikusių straipsnių. Bet tai
nesąmonės. Vyskupas Lomžoje,
arkivyskupas Varšuvoje, ir paga
liau prelatas Tulaba Vatikane gi
remia ir pritaria Seinų parapi
joje esančiai tvarkai...
Aš klausausi ir užsirašau. Man
dagiai klausiausi, kaip ir pridera,
kalbant klebonui. Nors darosi
nelengva klausytis. Aš, mat, Sei
nų krašte jau kurį laiką. Aš kal
bėjausi su žmonėmis, prieš atei
damas pas kleboną. Ir vėlgi, ne
tiek aš kalbėjau, kiek jie man
pasakojo. Pasakojo
intensyviai,
skubėdami, kaip kalba žmonės,
kuriems labai svarbu išpasakoti
savo bėdą. Daugiausia patys už
vesdavo tą temą.

diena, ir po sumos iš bažnyčios
išėjus gi pats geriausias laikas pa
sižmonėti. Šiuo atveju nieko pa
našaus nebuvo. Žmonės išėjo ty
lūs, kalbėjosi tarsi pusbalsiu. Ke
li rankų paspaudimai, keli gal
vos linktelėjimai, ir jau skirstėsi.
Prie šventoriaus vartų stovėjo ke
lios lenkės ir kažką kalbėjosi. Ne
kreipiau dėmesio tuo metu, tik
nuėjus toliau lietuvė iš Seinų pa
aiškino, kad pastabos lietė būtent
mane. "Žiūrėkit, naujas lietuvis
varijotas atsirado..." viena jų sa
kiusi. Man tai atrodė juokinga,
bet seiniškė tai priėmė rimtai ir
nevisai suprato, kad nesijaučiau
įžeistas. Pagalvojus, iš esmės vis
dėlto ji teisi. Žmogaus įžeidimas
gi nėra juokingas dalykas. Tuo
labiau, jei tas įžeidimas liečia jo
tautybę. Tuo labiau, jei atmosfe
ra, kurioje tokie įžeidinėjimai kar
tojasi puoselėjama ir skatinama
iš viršaus.
O klebonas Ragovskis toliau
man aiškina apie puikius tauty
bių santykius Seinų parapijoje...

— Tai matėt, — sako jis. —
Tai ko klausiat?..
— Manau, pats suprantant,
klebone...
Klebonas Ragovskis gerau su
pranta, nes tos dvi koplyčios yra
jo manevras užtikrinti lietuviams
parapijonims antraeilę
padėtį
Seinų parapijoje. Mat, kai lietu
viai atsisakė būti toliau įbaugi
nami ir pradėjo lietuviškai gie
doti bazilikoje, kai prasidėjo pro
testai, peticijos ir delegacijos, kai
anuokart Laukaitis ir kiti apie Sei
nų padėtį rašė
emigrantinėje
spaudoje ir to rašymo atgarsiai
pasiekė Vatikaną, reikėjo vis dėl
to ką nors daryti. Ir štai buvo
imamasi manevro. Net dviejų, iš
tiesų.
Seinų miesto gatvė ir NriHkoa
Viena, — lietuviams buvo pa
skirtos pamaldos buvusioje liute
ronų kirkėje Seinuose. Tai maž
daug šimtą žmonių
talpinanti
(Seinų parapijoje — apie 3,000
lietuvių), nešildoma, katalikiš
kiems sakramentams nepritaiky
ta koplyčia. Antra, —norint at
skelti dalį lietuviškosios parapi
jos, buvo visai neseniai baigta re
montuoti koplyčia Žagarės kai
me. Ji panašaus pobūdžio ir dy
džio kaip minėtoji liuteronų kir
kė.
Kartosiu čia dabar žmonių, ne
paties Ragovskio sakytus žodžius,
nes Ragovskis su manim ta te
ma atsisakė kalbėti. Žmonės pa
Seinų bazilikos vidus
sakojo, kad pamaldos abiejose
vietose paskirtos ūkininkams itin
nepatogiu laiku. Kad sakramen
tai, kaip krikštas ir šliūbas tose
bažnyčiose lietuviškai nėra teikia
mi. Aplamai, visi kalbėtojai pa
brėžė, kad tai atkistinis manev
ras, bandantis suskaldyti lietu
vius, pasiteisint prieš Vatikaną,
ir toliau pabrėžti lietuvių para
pijiečių nepilnavertiškumą.
O tai ir yra susidariusios pa
dėties esmė. Dalis Seinų parapi
jos krikščionių buvo ir yra lai
komi antraeiliais. Norėdami tap
ti lygiai traktuojamais parapijie
čiais, jie yra verčiami išsižadėti
savo protėvių kalbos. Žmonės at
sisako su tokia padėtim taikytis.
Kaip patyriau, pats klebonas Ra
govskis esamą padėtį panašiai
supranta. Jis neprieštaravo, kai aš
Seinų vaizdas iš bazilikos bokšto 1964
jam išdėsčiau, kad lietuviai yra
nustumti į antraeilę padėtį, ne
reikalo leistis į tokius ginčus!
vėsiai! Ir bazilika atrodė nedaug prieštaravo ir nebandė grįžti prie
— Aš tik klausiu. Ar gali?
geriau. Mes ją remontavom, iš- pokalbio pradžioje darytų tvirti
Jis pašoka, nusisuka į langą. puošėm! Užtai, sakot, iškilminga... nimų apie lietuvių pasitenkini
Ten pro medžių lapiją dunkso
— Parapiją remontavo. įskai mą. O kai aš prieš pastačiau baž
nyčios bei įstatymo esminius ly
iškilmingoji bazilika. Iš čia ma tant ir lietuvius.
giateisiškumo dėsnius su susida
tyti tik jos pietinio bokšto apa
— Lietuviai?! Lietuviai, mie
—jis
tinė dalis ir šventoriaus tvora. Jis las pone, neprisidėjo nė šitiek! — riusia padėtim Seinuose,
atsigręžia atgal į mane. Dabar jis Jis man atkiša kaire ranka su supyko antrąkart, ir dar stipriau.
jau supykęs, ir jo balsas pakitęs. spaustą dešiniosios piršto nagą. Buvau išprašytas iš klebonijos.

Nesmagu klausytis kaip žmo
gus, kuris turėtų tarnauti pavyz
džiu kitiems, taip nesidrovėda
mas meluoja. Bet tramdausi ir
užsirašau jo teiginius blonknote.
Be to, tai man ne staigmena.\
Žmonės man jau aiškino, ką jis
sakys, ir, pasirodo, neklydo.
— Atleiskit, klebone, — sakau.
—Gražiai išaiškinot apie bendrą
padėtį, bet aš dabar norėčiau pa
klausti konkrečiai.
— Prašom...
— Manau sutiksit, kad šliūbas yra labai svarbi ceremonija
gyvenime...
— Be abejo.
— Tai sakramentas, kuris tu
ri būti iškilmingas, kuris turi iš
likti atmintyje.. — aš lėtai ren
ku iš anksto paruoštus žodžius.
Ragovskio lūpos susiaurėja.
Jis
nekantrauja.
—
Gal
pats
svarPasakojo ūkininkas iš Burbiškių "kaimo, kad" pirmajai komu-1 Gausias sakramentas, nes krikš
nijai siuntė savo dukrą į greti to gi neatmenam
— Taip. Taip. Klauskit
mą Punsko parapiją. Nes, jo žo
— Tvarkoj. Ar gali jūsų pa
džiais tariant, bent gi pirmosios
rapijiečių
lietuvių pora susituok
komunijos vaikas turėtų galėti
lietuviškai prieiti. Klebonas Ra ti lietuviškai Seinų bazilikoje?
— Aš gi jums aiškinau. Apie
govskis ne tik girdėt nenorėjo, bet
bažnyčių
paskirstymą.
trukdė ir stengėsi, kad kitoj para
—
Aš
klausiu
apie parapijinę
pijoj mergaitė nebūtų priimta.
Kitas vėl negalėjo Seinų ba bažnyčią. Sakykim, po visų mišių.
zilikoje šliūbo lietuviškai gauti, Kai ji niekam kitam nenaudoja
nors tėvas ir buvo svariai prie ma. Kad ir antrą valandą po
piet
jos remonto prisidėjęs.
— Matot. Taip yra vyskupi
— Kaip tvarkėm tų bažnyčių,
jos
suderinta, ir aš čia tik...
tai visi buvo geri. Pats vežimą
—
Ar gali?
lentų nuvežiau. Talkas atidirbom.
Ale, kad paprašiau šliūbo, tai ans — Mes čia dabar nepradėkikime su tokiu smulkiu erzeliu 1 — Aš žinau. Jums prikalbėta... Padeda jį tiesiai ant mano blonkmani tik iškoliojo.
Bet ką jūs galit suprasti apie pa noto. —Nei šitiek!
— Ir palaidot negali... — pa Tai yra tik bandymas sukiršinti!
dėtį
čia?!
— Berods aiškinot, kad lietu
sakojo dailidė iš pačio Seinų mies
— Moterystė tai sakramentas,
viai — patenkinta parapijos da
— Užtai klausiu. Ar gali?
telio. — Tik lenkiškai. Kai ma ne smulkmena. Ar gali?
no tėvukas mirė, jis ir mokėt len
— Sakot, iškilminga... Ar jūs lis...
— Aš jau matau... Jūs tik no
Viskas perniek! Daugiau kaip
kiškai nemokėjo. O kai reikėjo rit... — Klebonas Ragovskis greit matot kaip atrodo vienuolynas
laidot, tai jau tik lenkiškai. Ir už susinervina. — Aš neturiu jokio už bažnyčios?! Tai beveik griu- dešimties minučių aiškinimų! Kle
bonas Ragovskis papurto galvą.
mokėk dar, ir dėkui pasakyk.
— Aš neturiu jokio reikalo su
Plačiapetis ūkininkas iš Bur
jumis ta tema
kalbėtis. Galit
biškiu:
kreiptis
į
vyskupą.
— Kai dabar giedam po su
— Aš kreipiuosi į jus. Dar ne
mos, tai dar nieko. Na, davat
atsakėt.
Ar gali?
kos paloja, kai lauk išeini. Kad
— Aš jau sakiau 1 Jie turi dvi
tu "litevska" kiaulė tokia ar to
bažnyčias!
Dvi bažnyčias iš tri
kia. Tegu sau loja. Bet, būdavo,
jų!
Tai
kodėl
jie ten neina?!.
kad giedot ramiai negali. Siunčia
tokius, kad stumdytųsi. Sykį kle
— Kada jie gavo tas vadina
bonas siuntė vikarą, kad Žukaus
mas bažnyčias?
ką lauk temptų. Tai gerai v kad
— Tai neturi nieko bendro
anas ramus žmogus. Nėjo ir vis
kada! Ar jūs jas matėt iš viso?
kas. O kad man taip, tai būčiau
Ar žinot apie ką kalbat?!
jau pylęsi
Aš teigiamai palinguoju galvą.
Senukas iš Žagariu kaimo:
— Mačiau. Ač čia jau kuris
— Kaip Seinų bažnyčių stati,
laikas.
tai lenko su žvaki čia
nebuvo.
Klebonas Ragovskis atsidusta
Cik lietuviai stati. Ir visas laikas
i i tradicinių Seinų krašto lietuvių geRiiHnfc) piliakalnyje prie
ir pamažu prisėda.
lietuviškos pamaldos buvo. Už
gynė dar Zlatkovskis. O šitas da
bar, kad įmanytų, lietuvius išvis
išėstų. O ar mes ne žmonės? Ar
wr%f
%
mes ne katalikai?..
Sitai atsimenu labiausiai. Tą
asmeniškai ir giliai pajaustą pa
žeminimą. Frazė "Ar mes ne
žmonės?" kartojosi,
palydima
naujų ir naujų nuoskaudos pa
vyzdžių. Pajutau tą nenormalią
įtampos atmosferą ir asmeniškai.
Sekmadienį po giedojimo bazili
Seinų krašto Uetovtu atstovų sovaiiivimaj ra kun. Petru Dvaranauaku 1938 metais
koje išėjome laukan. Graži buvo
(Visos straipsni iliustruojančios nuotraukos ii Br. Kviklio archyvo)
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ras. Tai elementaru. Bet tai rei
kia prisiminti, nes pasitaikė ir
dar pasitaiko, kad kai kurie in
dividai, kartais net didžiuma ku
rios nors tautos piktnaudoja tą
krikščionybės misiją. Kiekvienam
blaiviai
galvojančiam krikščio
niui turi būti aišku, kad tai yra
jų asmeniškas nusikaltimas, ku
ris neturi nieko bendro, ir yra iš
tiesų antitezė krikščionybės esmei.
Galiu tuo pat su pasitenkini
mu konstatuoti, kad šitai yra aiš
ku daugumai lietuvių katalikų,
kurie kovoja už savo teises Sei
nų parapijoje
Jie nesupainioja prispaudėjo
asmens su Katalikų Bažnyčia.
Tačiau...
Skriauda
yra
kartojama.
Skriaudžiami lietuviai parapijie
čiai, ir tuo pat giliai skriaudžia
ma Katalikų Bažnyčia. Tai yra
antroji medalio pusė, ir gal, jei
akimirkai pamirštumėm savo tau
tinį jausmą, net svarbesnė Pa
mirškim akimirkai, kad tai lietu
viai. Tarkim, kad tai saujelė ūki
ninkų, gyvenančių Lenkijos šiau
riniame pakraštyje. Vien
skai
čius sveriančio politiko akimis —
jie nesvarbūs. Nesvarbūs, žino
ma, pasauliniu mastu. Nesvar
būs Lenkijos mastu. Itin mažą
svorį jie turi ir Lomžos vyskupi
jos ribose.

Nebandysiu atkurti to pokal
bio, nors tuoj po išėjimo iš kle
bonijos visą apstybę klebono tei
ginių užsirašiau. Nebandysiu jų
čia pakloti, nes, jo žodžius karto
jant, atrodytų, kad bandau ty
čiotis. Tikrai to nenoriu daryti,
nes problema perdaug svarbi.
Be to, jis nervingas žmogus ir
kalbėjo supykęs. Tačiau vieną jo
mestą teiginį reikia būtinai vie
šai, ir tai kuo griežčiausiai, pa
neigti. Tai nebuvo vien akimir
kos pykčio padarinys, nes pana
šiai jis yra kalbėjęs ir savo pa
rapijiečiams.
Būtent Jis man pabrėžė, kad,
neleisdamas lietuvių kalba ne tik
mišių laikyti, bet nei šliūbo, nei
krikšto duoti Seinų bazilikoje, jis
pildo pačios Katalikų Bažnyčios
valią. Idant neliktų abejonių, kas
tuo teigiama, jis pabrėžė, kad tai
ir popiežiaus valia, ir retoriš
kai paklausė, iš kur atsiranda ma
no akiplėšiškumas, kad aš tokius
autoritetus bandau kvestionuoti.
Nelengva nusileisti iki tokio
argumento lygio, bet pabandy
kime. Pradėkime su autoritetu.
"Tad eikite ir padarykite ma
no mokiniais visų tautų žmo
nes..." šv. Mato evangelijos gale
taria Kristus. Per beveik du tūks
tančius metų krikščionybė tapo
šios misijos įkūnijimas. Islamas,
hinduizmas ribojasi kalbom ar
kultūrom, o krikščionybė, panei
gusi Mozės įstatymo ekskliuzyvumą, apima visas kalbas ir kultū

Nesvarbūs, jei mes vertinsim
tik skaičius, o ne moralinį prin
cipą.
Tačiau, kas atistinka, jeigu jie
tampa simboliu?
Simboliu to, kiek tolerantiška
pajėgia būti Lenkijos Katalikų
Bažnyčia? T a kovojanti, didvyriš
ka ir vitali Bažnyčia, kuri visa
me pasaulyje yra užsitarnautai
sulaukusi pripažinimo ir pagar
bos. Kurios primas kardinolas
Višinskis yra tapęs autoritetu pla
čiai už Lenkijos sienų. Kas bus,
jei ta saujelė ūkininkų taps vie
ša juoda dėme tos Bažnyčios at
vaizde? Kaip simbolis, jie toli, to
li prašoka kuklios Seinų parapi
jos ribas. O Lenkijos dabartinė
padėtis yra tokia, kad tie ūkinin
kai tuo simboliu gali tapti. Pa
brėžiu — jie patys nieko pana
šaus nesiekia. Jie siekia kuo pa
prasčiausiai tik lygiateisiškumo.
Nieko daugiau. Tačiau, pabrėžkim tai dar kartą — ir nieko ma
žiau!
(Nukelta į 6 pusL)

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So.49tb Coort, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus treč ir šeštad
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159

DR, K. G. BALUKAS

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A ve.. Cicero

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

Priima ligonius pagal susitarimą.

TeL KEUance 5-1811

DR. Y L BLAŽYS

DR. YVALER J. KIRSTUK

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Marquette Medical Center
6132 So. KedzJe Avenue.
Vai : plrmad.. antrad ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro.
šeštad. nuo 1 iki S vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbroo(k 5-S048.

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vai. vak.
Trec. ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

KCDIKIV IR VAIK
[KC LIGOS
SPECIALI STE
MEDICAL BUBiDINO
3200 W. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki 1 vai. noniet.

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec\ ir S«8t.
tik susitarus.

Ofs. teL 737-1168, rea. 239-g91»
I Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
DR

Df. Jonas G. BYLA-BYLAfTIs!

' J"

ME

^KAUSKAS

• nGALVOS
. H M «IR STUBURO
DILM v l k LIGOS
A I I I * ! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2858 West 6Srd Street
2454 West Tlst Street
Chicago, niinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
TeL — 476-3409
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
Telef. — 282-4422
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. ROMAS PETKUS

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400

AKIŲ LIGOS — CHEBURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 S O . CENTRAI, AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.

DR. FRANK PLECKAS

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

DR. L DECKYS

Tikrina akis. Pritaiko akintus Ir
Contact lense*"

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe — » r v u tr
Emocines ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6440 So. Pala«ski Road

DR. A. B. GLEVECK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — BE 3-5893
Specialybe Akių ligos
3907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

2618 W. Tlst St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 6Srd Street

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK 6 A
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 63rd Street

Ofiso -telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. G R 6-0617

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:0Q Ugi 3 : QQ vai. p o p i e t
Ofiso teL H E 4-2123. Namu GI S - S l t S

Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai.
vak. seetad. nuo i iki 4 vai.

Ofs. PO 74000

DR. Y. TUMAS0NIS

Ros. GA 3-7278 Vai

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

pirm., antrad.. ketv. i r penktad
2.5 Ir 6-7 — ifi anksto susitarus.

TeL ofiso PR 64446

3844 West 63rd Street

F. C. WINSKUNAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3167 West Tlst Street

Bes. — 327-1965

Valandos: l - « vai. popiet
Treč. ir seetad. pagal susitarimą.

DR. K. A. JUČAS

Ofs. teL 586-3166; nanm 381-3772

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
1002 No. Westem A varme
Ofiso teL 4894441
Valandos pagal Muitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 6Srd Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
j 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
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Žydiškas enkavedistas
lietuvių krikščionių
nelaisvėje

Į^&almė
SEMEN GLUZMAN

Semen Gluzman,
gimęs 1946 m. reli
gingas žydas, psichiatras, 1972 m. už "antisovietinę
propagandą" gavo metus kalėjimo ir 3 metus trem
ties. Teisme buvo apkaltintas skaitęs ir platinęs Solženicino, Boell ir kitų draudžiamų autorių raštus.
Tačiau tikroji kaltė — jis per "samizdatą" išplatino
generolo Grigorenko psichiatrinius tyrimus. Kalėji
me, drauge su V. Bukovskiu, parašė "Disidentų psiciatrinį vadovėlį" ir jį pasiuntė \ Vakarus. Dabar S.
Gluzman yra uždarytas koncentracijos lageryje Per
mės srityje.

Romanas"Po Damoklo kardu"
DR. JONAS GRINIUS

f

Anatolijus Kairys, PO DAMOKLO
KAARDU.
Premijuotas romanas.
Aplankas
dail. Zitos Sodeikienes.
Išlėkto Lietuviškos knygos klubas
1978 m. Oncagoje. Spausdino Drau
go spaustuvė, 4545 W. 63rd St. dricago, IL G0629. Knyga 224 psl-, kaina
— 5 dol., gauna Drauge.

Anatolijus Kairys lietuvių vi
suomenei daugiausia žinomas ir
pažįstamas kaip teatrinių festiva
lių organizatorius Chicagoje ir
kaip dramų rašytojas. Jis turbūt
labiausiai yra pasidarbavęs dra
matinės literatūros laukuose, nes
lig šiol tremtyje jis yra parašęs
ir paskelbęs apie 20 įvairaus žan
ro ir įvairaus dydžio dramatinių
kūrinių. Vieni jų yra laimėję pre
mijų konkursuose, o bent trečda
lis ju yra susilaukę pastatymų
scenoje. Tai gausus įnašas į trem
ties draminį repertuarą. Tačiau
nuo pernai metų A. Kairys, at
rodo, pasiryžęs dramos žanrą pa
likti nuošaly, nes 1977 m. "Drau
go" romano konkurse stipriai už
sirekomendavo romanu "Po Da
moklo kardu", už jį laimėdamas
premiją.
Palyginimas su "Brikimąja žole"

j

Tiesa, epiniame žanre A. Kai
rys nebėra grynas naujokas, nes
prieš septynerius metus (1971)
buvo paskelbęs savo pirmą roma
ną vardu "Ištikimoji žolė". Tarp
šio romano ir "Po Damoklo kar
du" galima pastebėti net gimi
nystę, kaip jiedu giminystės sai
tais yra susiję su neviena A. Kai
rio drama, kurioje ryškus lietu
vių pasipriešinimas prieš sveti
mus pavergėjus, ypač prieš So
vietinę Rusiją. Abejuose roma
nuose sovietinė okupacija Lietuvo
je taip pat nėra atjungta nuo
vokiečių nacių okupacijos, kuri
romanui "Po Damoklo kardu"
sudaro krauju nudažytą foną ir
psichinį bei moralinį slogutį šio
romano cherojams.
Tačiau, palyginus šį kūrinį su
"Ištikimąja žole", galima net nu
stebti, kokį didelį šuolį pirmyn
padaręs Kairys su "Po Damoklo
kardu" ir kaip daug jam yra pa
sitarnavusi ankstesnė draminės
kūrybos -praktika. "Ištikimojoje
žolėje" jos autorius atrodė visai
naujokas romano žanre. Nors
ten A. Kairys gerai jautė, kad
epas iš esmės skiriasi nuo dra
mos, tačiau jis dar nesuvokė, kad
romanas vis dėlto skiriasi ir nuo
•kronikos, šito gerai nesuvokda
mas "Ištikimojoje žolėje", jis ten
pasakojo ir vaizdavo penkerių
metų permainingą laikotarpį, į
kurį tilpo abi Lietuvą smaugu
sios, sovietinė ir nacinė okupaci
jos (1940-44 metais). Bet šį dra
matiškų ir kruvinų įvykių laiko
tarpį nebuvo galima suspausti į
pustrečio šimto puslapių ro
maną, kad jis būtų svarus visuo
meninės reikšmės įvykiais, asme
nimis ir vaizdais. Juos A. Kairys
buvo priverstas schematizuoti, į
lietuvių tautos tragediją žiūrint
iš vieno Tylėnų kaimo perspek
tyvos, kurioje tebuvo matomos
tik keturios simbolinės-alegorijos
šeimos, tartum atstovaujančios
visai Lietuvai. Kitaip tariant, "Iš
tikimojoje žolėje" A. Kairys į
Lietuvos tragediją buvo pažiūrė
jęs lyg per teleskopą, kuris teti
ko užgriebti tik vienam Lietuvos
kaimui.

Iš šitokios tolybės žvelgiant,
tebuvo galima pastebėti, kad Ty
lėnų kaimo žmonės judėjo, san
tykiaudami tarp savęs, tačiau jų
asmeninių dramų beveik nejautėm, nes buvome priversti tikėti
tik autoriaus žodžiais, tik jo kronikiška registracija, bet pro vei
kėjų retus žodžius labai sunkiai
tebuvo galima įžvelgti į jų vidų.
Visai kitoks įspūdis susidaro,
susitikus su veikėjais "Po Da
moklo kardu". Cia viską schema
tizuojančio teleskopo neliko nė
žymės, nes autorius yra atsisa
kęs apibendrintai pavaizduoti vi
są Lietuvą. Jis beveik viską rodo
pirmame plane, nes jam pirmiau
sia rūpi tik nedaugelio asmenų
likimas.
2ydų ir lietuvių santykiai
nacizmo grėsmėje
Kaip geroje dramoje, "Po Da
moklo kardu" veikėjai yra su
telkti nedideliame plote — Daukų vienkiemyje, jų kaimyninė
je Kudų parapijos klebonijoje, iš
kur viena gija nutįsta į Raudė
nų apskrities miestą, o iš čia, su
darydama trikampį, grįžta į Daukų vienkiemį. Ką šio trikampio
žmonės veikia, mes ne tik mato
me, bet ir girdime bei įžvelgiame
į jų sudrumstus jausmus ir nera
mias mintis, ypač į centrinio vei
kėjo, buvusio NKVD tardytojo,
žydo Dovydo Gordono tamsius
ir susipynusius pergyvenimus. I
juos Kairys leidžia skaitytojui
pažvelgti net per mikroskopą,
nes tik iš šitokio artumo galima
pastebėti iš pasąmonio kylančius
Gordono košmarus. Bet greta šio
Daukų slėptuvėje sunkiai sergan
čio žydo yra dar saujelė lietuvių.
Pro jų pergyvenimus bei jų gi
minių likimus fone matyti lietu
vių tautos tragedija Sovietų Sta
lino ir Vokietijos Hitlerio grum
tynėse, kurios skaudžiai yra su
žeidusios daugybę asmenų ir šei
mų bei užnuodijusios žydų ir
lietuvių santykius. Situos dviejų
totalistinių smauglių užnuody
tus santykius A. Kairys atsklei
džia vėl kaip geroje dramoje
trumpu kritišku metu, tarp 1944
m. Sekminių (gegužės mėnesį)
ir šventos Onos atlaidų (liepos
26 d.), kada įtūžusių nacių ka
riškoji galybė artėjo prie kata
strofos, šitaip palikdama vilties
dar nenužudytiems žydams išgel
bėti savo gyvybes.
Nors tuo pačiu laiku lietuvių
daugumai buvo kilęs likiminis
klausimas, kaip sutikti atslenkan
čią antrą bolševikinės okupacijos
bangą, tačiau jo "Po Damoklo
kardu" romane A. Kairys ne
sprendžia, nes to nebeleidžia jo
centrinė tema —dviejų totalis
tinių smauglių nuodais užnuo
dyti bei įaršinti žydų ir lietuvių
santykiai, kurie lig šiol tebesvarstomi tiek Izraelio bei Amerikos
žydų, tiek lietuvių
tremtiniu
spaudoje ("Tėviškės Žiburiuose",
"Drauge" ir kitur). Sis dviejų
tautybių aktualus klausimas ro
mane parodomas pavojingiausios
įtampos stovyje, kai keli lietu
viai, patys rizikuodami savo gy
vybėmis ,imasi gelbėti nusikaltu
sį žydą Gordoną, prieš trejetą
metų buvusį sovietinės politinės
policijos (NKVD) žymų pareigū
ną, kuris tada be gailesčio terori-

Iš pagoniškos šventyklos,
iš tuštumos ir tamsos
kyla mano malda į tave Jahve.
Tu esi Neišsakomasis, Nepalyginamasis,
tu, Jahve, esi Nematomas, bet visur Esantis.
Kalbu apie suvokimą,
Manąjį tavo pasaulio suvokimą,
mano teisė rinktis,
mano pasirinkimas ir veiksmas,
bet tavo žodis ir jo prasmė —
tu nuolat Budintysis.

MJchelangelo

(1475-1564)

zavo Lietuvos gyventojus — leng
vu pretekstu areštuodavo, kan
kindavo tardymuose, tremdavo į
Sibirą, o kai kada ir žudydavo, jei
kalėjime išvarginti kaliniai ne
bepajėgdavo greitai žygiuoti trem
tinių kolonoje.
Kitos visažrnogiškos problemos
įkūnydamas užnuodytą žydų
ir lietuvių santykių tarptautinę
temą savo romane, A. Kairys su ja
glaudžiai yra supynęs trilypę visažmogišką nusikaltimo, baus
mės ir gailestingumo problemą.
Kaip ši problema yra paini bei
įdomi, matyti "Po Damoklo kar
du" Gordono atvejuje.Juk šį žydą
lietuviai ir apskritai humanistai
turėjo visišką teisę laikyti nusi
kaltėliu — kriminalistu dėl anks
čiau paminėtų jo nusikaltimų.
Tačiau Gordonas nelaiko savęs
nusikaltėliu: jam rusų komunistų
totalistinė politika yra sutapusi su
žydų rabinų ir Talmudo etika,
kuri kitų tautų žmonėms taiko
dėsnį: "akis už akį, dantis už
dantį".
Dalyvaudamas
komunistinės
politikos realizavime, Gordonas
jautėsi iš dalies vykdąs šį dėsnį,
nes keršijo "gojams" už nesus
kaitomas jų skriaudas žydams
beveik per du tūkstančiu metų.
Kadangi buvęs enkavedistas dar
turėjo asmeninių
nuoskaudų,
patirtų jo jaunystės metais iš kai
kurių lietuvių, jis išdrįsta savo gel
bėtojams pasakyti šitokį žmonių
krauju suteptą įsitikinimą: "Kerš
to revanšas yra mano ideologija
ir tikėjimas, —sako Gordonas, —
ir atsitiko taip, kad marksizmo
ideologija visiškai sutampa su
manąja. Todėl mirti už mano ti
kėjimą yra lygu mirti už komu
nistų partiją, kuri tokį keršto re
vanšą įgalina. Aš esu ištikimas
marksizmo idealams, nes jie man
naudingi. Jie mane veda ten, kur
aš vienas niekada nenueičiau"
(142 psl.).
Be abejo, kad šitoks Gordono
įsitikinimas sušvelnina jo nusi
kaltimus, atliekant NKVD žy
maus pareigūno uždavinius, ta
čiau tai jo visai neatpalaiduoja
nuo kaltės ir bausmės. Bet ar ši jo
kaltė verta mirties bausmės? Juk
sergantį, išbadėjusį Gordoną pa
likti vieną sau, nesuteikti jam
prašomos pagalbos būtų beveik

Moze

Jahve, myliu tavo gėles,
saulę ir nakties šlamėjimus,
Moterį dar niekad nesutiktą,
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knygą, kurią rašau.
Myliu kvapus, garsus, spalvas
gėlių, jūros paukščių. Ir laisvės.
Taip pat myliu prasmę
žemėje augančio medžio,
imogaus nuo pat kūdikystės,
Tiesos žodžio.
Prasmę saldžios vynuogių kekės,
sūrios jūros, tamsių debesų, —
bet ne saldaus melo ir karčios laisvės.
Išmokau atrasti saldumą
spygliuotų vielų dygiuose
Uralo snieguose,
budelio šypsnyje.
Supratau, kad gali būti saldus
bado streikas, keturi mėnesiai be
vynuogių kekės, be jūros.
O lagerio kvapuose, garsuose, spalvose
išgyvenau ir suvokiau laisvės saldumą.
Mano žodis — iš mano tiesos,
mano tiesa — iš mano prasmės,
mano žodis, tiesa, prasme ir ai pats —
Iš tavojo, Jahve, pasaulio,
Mano teisė pasirinkti,
ir aš pasirinkau.
Be niekad nesutiktos Moters,
be parašytos knygos,
šaltyje ir smurte
aš pasirinkau, o Jahve,
Laisvės prasmę.

Vertė /. V.

nacių — sovietų karo pradžiai kokį "Po Damoklo kardu" roma
to gydytojo nebūtų išgelbėjusi. ne lietuviams sukūrė A Kairys.
Ir dr. Silvestras vis dėlto pasigai Lietuvių literatūroje jis tikriau
li priešo — enkavedisto ir prade siai užims nesunaikinamo pa
minklo vietą, ši enkavedisto ir žy
da jį gydyti.
do statula galbūt nepatiks nei
Šitaip nusikaltėlį atiduodamas
marksistams, nei žydams, tačiau
į visišką "priešų" malonę, kuri
ji, iškildama šalia kitų stiprių
be krikščioniškos artimo meilės
literatūrinių tipų, šito "nepai
nebūtų įmanoma, A Kairys su
sys" — ji imponuos savo tamsiu
kuria tokią retą draminę situaci
buvimu.
ją, kokias temokėdavo suregzti
Tik gaila, kad tamsiai tragiš
žymusis prancūzų tragikas Pierko Gordono figūra yra nustelbu
re Comeille (1606 —1684). Ši
si žydų gelbėtojus — lietuvius
tuo "Po Damoklo kardu" auto
krikščionis idealistus. Nors šie
rius gali pasididžiuoti, nors, an
gėrio pradams atstovaujantieji
tra vertus, šitokia veikėjų situa
asmens yra teisėti romano veikė
cijos retenybė nusikaltimo, baus
jai, be kurių neegzistuotų nė
mės ir atlaidumo problemą beveik
Gordonas, tačiau jų reljefai ne
paverčia pseudo-problema. Kad
prilygsta Dovydo atvaizdui. Ir ne
ir šitokio šešėlio pritemdyta, ana
tiesioginė Gordono auka, kunigo
trilypė problema romane neiš
Radvilo sesuo ir Daukaus žmona
nyksta. Tas šešėlis taip pat nesu
Zita savo meniška gyvybe taip
menkina nė krikščioniškos arti
pat neprilygsta buvusio enkave
mo meilės grožio, kokio negali
disto mylimajai Rebekai, tokiai
pasiūlyti joks kitas humanizmas.
tragiškai gražios žydės moteriš
Šitai aukščiausiai dorybei — arti
koje dalioje.
mo meilei — A. Kairys savo ro
mane nedeklamuoja jokių him
Vaizdavimo ypatybės
nų: jos grožį ir jėgą jis atsklei
džia kontrastu, parodydamas ko
Vaizdavimo būdas "Po Damok
munistų antihumaniškumą, ku lo kardu" yra toli pralenkęs "Iš
rį yra vykdęs Gordonas, kaip tikimosios žolės" romaną. Ten pa
marksistas ir žydas drauge. Ta sakojimo frazės ne kartą atrodė
čiau ši kontrastinė priemonė at lyg šienas, palyginus su ta sul
siliepia romano veikėjų paveiks tinga žole, kuri vešliai bujoja "Po
luose: jie tapomi juoda ir balta Damoklo kardu". Anas romanas
spalvomis.
atrodė kaip akvarelinis, blankus
plakatas, o šisai sudaro stambų
aliejinį paveikslą, kur sodriais
Romano veikėjai
brūkšniais išryškėja žmogiški
Pirmiausia tai paliečia centri pavidalai su Gordonu priešaky.
nį romano veikėją Dovydą Gor Nors "Po Damoklo kardu" prasi
doną. Kiek jo pasitikėjimas krikš deda Sekminių gamtine idile, ta
čionių pagalba išryškina artimo čiau tuojau ji pereina į žmogišką
meilės grožį, tiek jam suteikiama dramą. Atskleista per tam tikrą
i krikščionių globa atskleidžia to skaičių gerai įvestų epizodų, ji
\ nusikaltėlio tamsias spalvas, Su- baigiasi tragiškai, o gal, tiksliau,
į durtas su krikščionių darbais, melodramatiškai, nes romano ga
i Gordonas atrodo beveik demo- le vieną momentą pasirodo du
Į niškas. Tačiau dėl to Kairys jo kruvini sutapimai, kurių vienas
nepadarė juodu velniu, palikda (dr. Silvestro mirtis) atrodo sun
mas jame kai kurių žmogiškų kiai įtikimas.
jausmų (dėkingumą, gailestį).
Labiausiai
autorius
išryškino A Kairys yra vienas tų rašy
Baltasis nukryžiavimas
Mare Chagall
Gordono aukštą
inteligenciją, tojų, kuris savo dramose mėgsta
Paveikslas yra Chkagos Dailės institute. Apie kone baltos spalvos kruci
stiprią valią, išdidumą, gana kie pasekti madoms (pvz., absurdi
fiksą ratu sukasi įvairios visuotinio siaubo, bėgimo, gaisrų h* karų scenos;
nio teatro priemonėmis), nors jos
kairėje — viršum šturmuojančių karių plazda raudonos vėliavos, o deMnftk* tą širdį ir didelę ištikimybę tikrai
nevisada gerai pasitarnauja kū
pusėje viršun degančios šventyklos ar šiaip pastato matyti dvi vėliavos, ku ar tariamai žydijos misijai, kuriai
rių viena aiškiai geltona, žalia, raudona, Šia proga galima priminti, kad gar įgyvendinti geros visos priemonės, rinio idėjai, šito negalima pasa
susis dailininkas Mare Oiagallis (Rusijoje gimęs žydas) ii porevoliucines i neišskiriant nė marksizmo su ko- kyti apie "Po Damoklo kardu"
bolševikines Rusijos galėjo išsprukti tik Lietuvos anuometinio atstovo Mask : mumzmu.
vaizdavimą: čia autoriui svarbiau
voje poeto Jurgio Baltrušaičio dėka: jo rūpesčiu buvo suorganizuota daili
sia jo romano idėja, kuriai tar
Nežinau, ar yra kitų tautų li nauja visos priemonės, kokios
ninko darbą paroda Kaune, kurios pretekstu dailininkui buvo leista nuvykti
į Kauną; ii Kauno Jis Jau negrįžo, bet patraukli | Paryžių ir čia įsigijo pa. teratūrose nutapytas toks galin
sauiin| garsą.
gas ir tragiškas žydo paveikslas,
(Nukelta į o puri.)
jam ištiesia jo buvęs gimnazijos
suolo draugas kunigas Jonas Rad
vilas, kai pas jį naktį atvyksta
miškuose išbadėjęs iki giltinės
Gordonas. Kunigas kreipiasi į sa
vo svainį, vienkiemy gyvenantį
Algirdą Daukų, kad šis paslėp
tų jo pažįstamą geto pabėgėlį.
Šis savanorio sūnus, kad ir neno
romis, vis dėlto duoda žydui slėp
tuvę, nors netrukus pasirodo, kad
kaip tik Gordonas Algirdo tėvus
ir jo brolį areštavo ir ištrėmė į
Sibirą. Kadangi išbadėjęs žydas
Daukaus slėptuvėje sunkiai suser
ga, kunigas Radvilas į pagalbą
pritraukia netolimo miesto gydy
toją dr. Silvestrą, kurį Gordonas
prieš trejetą metų buvo arešta
Krikščioniškos meilės grožis
vęs, tardęs kalėjime ir būtų pa
Pirmiausia
pagalbos ranką smerkęs ištrėmimui, jeigu staigi

lygu jį atiduoti mirčiai, nes tą be
jėgį, kadaise su peiliu iš geto pa
bėgusį žydą vokiečių Gestapas
tuojau
paimtų ir sušaudytų.
Vadinas, reiktų šį nusikaltėlį
gelbėti, jo pasigailint. Tačiau ar
šitoks gelbėjimas privalomas, ži
nant, kad už šitokį artimo meilės
darbą gelbėtojai rizikuoja skau
džiai nukentėti — gal net netekti
savo gyvybės —nuo kitos totalistinės valdžios, atstovaujamos
Gestapo, kuris yra užsimojęs su
naikinti visus žydus, jau nekal
bant apie nusikaltėlius? Ir vis dėl
to šitokiomis rizikingomis ap
linkybėmis keli lietuviai imasi
gelbėti Dovydą Gordoną.

*
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zatoriai, finansų organizatoriai ir
kt. Sakysim, ar neįdomu sužino
ti, kad per 2 5 metų studijų sa
vaites buvo skaitytos 258 pas
kaitos. Daugiausia jų skaitė dr.
K J. Čeginskas — 25 ir dr. J.
Grinius — 24. Aplamai ledinys
jau istorinis, bet ir dar labai
šiandieninis.

Lietuvių angliakasių kolonija Illinoįuje (2)

Kalba gyvieji liudininkai
VLADAS

RAMOJUS

D a r prieš pakylant išvykon,
"Draugo" moderatorius kun. Pr.
Garšva priminė, kad neužmirš
t u m e aplankyti žinomos YVestvillės lietuvių veikėjos bei "Drau
go"' bendradarbės Justinos Karpiūtės. Jos adresą buvo atsiuntu
si ir G. Ažubalienė. Jieškoti J.
Karpiūtės ir jos giminės YVstvillėje ilgai nereikia. Jų krautuvė,
įsteigta 1899 m., ir dabar tebe
stovi buv. Westvillės lietuviškojo
rajono centre. Kai atsiverti ang
liškąjį leidinį, išleistą 1973 m.
VVestvillės miestelio 100 m. su
kakties proga, priekiniame pusla
pyje randi įdėtą Karpių krautu
vės nuotrauką. Tai istorinis pa
statas, nes vienas iš seniausių vi
same
buvusiame
angliakasių
miestelyje.

• U E T U V O S KATALIKU
BAŽNYČIOS KRONIKA Ketvir
tas tarnas. Pogrindžio leidinys.
Nr. 2 3 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31. 1976-1978. Išleido "Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikoms"'
leisti sąjunga, 6825 S. Talrnan
:
Ave., Chicago, IL 60629. Library
J*M¥*
of Congress Card Number 7862412. Viršelis ir iliustracijos —
mVHTBV
Kasykla nr. 4 vVestvillės apylinkėje, sudegusi 1922 m. Joje dirbo daug lie Seselės Mercedes. Spaudė Myko
tuvių ir ne vienas jų prarado čia gyvybę.
lo Morkūno spaustuvė Chicagoje
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Garsios VVestvillės lietuvių angliakasių praeities liudininkas — 1899 m,
atidaryta ir iki šiol vietos lietuvius aptarnaujanti Karpavičių-Karpių krau
tuvė. Kai nutilo lietuviškos dainos, kai bažnyčioje nebesigirdi lietuviško žo
delio, jį gali dar išgirsti Karpių krautuvėje.
Visos šiuolaikinės nuotraukos kun. Algimanto Kezio, SJ.

pasauliečius. — pasakoja Justina.
—Šimtmečio pradžioje čia bu
vo
mažoji Lietuva: lietuviai meJeiname į labai senovišką
rai
krautuvę. Ji dvelkia kone š i m t o i \ p o r i n i n k a i lietuvių ranko*
««:•:_-.: D „ *
1 JL~ —!_;p du
nu kinai,
k i r a i salės,
coloc krautuvės,
lri-o,iri,T*Af «sa•<»
metų
praeitimi.
Bet prekyba
vyks ję
ta puikiai, ir klientai vienas po liūnai. Vien Lietuvos vyčių kuo
kito ateina, apsiperka ir vėl išei pa turėjo per 70 narių. T a i p pat
ypač
na. Krautuvėje darbuojasi dvi se choras. Bažnytinis choras
serys ir brolis Karpiai. Visi jie ano iškilo ir sužibėjo nuo 1919 m.
šimtmečio ateivių
Karpavičių
O dabar ką matai: tik griuvė
vaikai, visi trys gražiai ir mielai sius ir griuvėsius buvusios didin
kalba lietuviškai. Nors krautuvė, gos lietu dų praeities. Jei, pvz.,
kurioje senieji Karpavičiai pradė vysk. V. Brizgv's galėtų padaryti
jo prekiauti 1899 m., ir labai se- įtakos, kad čia būtu paskirtas lienoviška, bet mėsa pjaustoma tuviškai mokantis ir tautiniai su
elektrinėmis priemonėmis, lietu- j siprates klebonas, ar vėl neat
viškos dešros, pagamintos pagal į gimtų lietuviška dvasia, lietuvisspecialų Karpių receptą, čia to- j kos giesmės?
kios populiarios ir jų per savaitę
— Kas nutiko lietuvius anglia
parduodama šimtai svarų.
Čia kasius ir kur tos garsios bei bai
pardavinėjami lietuviški Andru sios anglių kasyklos? — klausiam
lio sūriai ir Bruno kepyklos duo-'Justinos.
na, atvežama i* Chicagos. Tai
— Aplankykite mūsų kapines
žinia, kad lietuvių angliakasių pa —katalikiškas ir tautiškas, ten
likuonys, nebetekę savos buvu surasite jų visų kapus. Mirė vy
sios lietuviškos parapijos, choro, rai vienas po kito. Vieni užmušti
organizacijų, savo tėvus ir lietu kasyklose, kiti savo mirtimis. Bu
viškas tradicijas prisimena, val vo tokia baisi kas\k!a Nr. 4, ku
prarado
gydami lietuviškus maisto
pro rioje nemažai lietuvių
sveikatas ir gyvybes.
duktus.
Miela kalbėtis su Justina KarTai stebėdamas, galvojau: ar
mūsų vaikų ir vaikaičių, jei jiejpiūte. kuri daugelį metų buvo
amžiams pasiliks išeivijoje, neiš- pagrindinis šios buvusios lietuvių
tiks toks pat likimas...
Su Justa Karpiūte yra daug ir
apie ką kalbėti. Ji juk gimė čia,
Westvillėje 1904 m., čia augo,
lankė ir baigė buvusią didelę lie
tuvišką parapijinę mokyklą, bū
dama 8 m. amžiaus pradėjo gie
doti parapijiniame chore, o nuo
1924 m. iki 1973 m., kol mirė
paskutinis lietuvis klebonas kun.
J. Paukštys, buvo vargonininkė ir
vadovavo parapijos chorui. Kar
tu aktyviai dirbo Lietuvių var
gonininkų s-goje, Lietuvos vy
čiuose. Moterų s-goje.

kolonijos variklis. Pas ją bute ne
mažai lietuviškų knygų, laikraš
čių, įvairių gaidų ir taip pat fo
tografijų. Bet ilgainiui visa
tai
užklos laiko dulkės, kaip
jau
užklojo vargonus šv. Petro ir Po
vilo buv. lietuvių bažnyčioje, prie}
kurių Justina išsėdėjo net 49 me
tus. Tik lietuviškos dešros dar re
prezentuos lietuv ius, kol leis Kar
pių šeimos sveikatos. Tokia yra
tikrovė.
/i rašė liūdnus

laiškus

Miestelio centrinėje
gatvėje
a n t vieno švaraus pastato maty
ti įrašas: Redulis Insurance. Su
stojam ir užsukam pasikalbėti.
Jstaiga priklauso JAV lietuvaitei
Elenai Redulienei. Su Elena kal
bamės lietuviškai ir tuojau paste
bim, kad tai šviesi moteris. Gimė
vadinamoje "indėnų
žemėje",
dabartinėje Oklahomos valstijo
je, kur taip pat buvo anglių ka
syklos. Kai ten prasidėjo ang
liakasių streikai, tėvai persikėlė į
"VVestvillę. Čia atsivežė ir dukterį
Eleną, 3 m. amžiaus. Sulaukusi
mokjklinio amžiaus, Elena ang
liukai nemokėjo, o tėvai ją nu
kreipė į lietuvių parapijinę mo
kyklą. Mokyklą tada lankė labai

— Choras savo laiku čia bu
vo didelis ir garsus, o mišparai
ir procesijos aplink bažnyčią tie
siog jaudindavo iš plačių apy-! ^ ^ ^ Rem,lt<>n« _ ,-f „ g s !{ūdnus iai$kus j Lietuvą, pranešdama giminėms
linkių suvažiavusius kunigus ir i apie žuvusius, mirusius ar sunkiai sužeistus angliakasius.

Nauji leidiniai
• 25 STUDIJŲ SAVArTĖ EU
ROPOJE. Leidinys 40 psl. Tai 1
labiau dokumentinis - statistinis
dvidešimt penkerių metų Europos
lietuvių studijų savaičių susu
mavimas.
Kruopščiai surašyta
kiekvienerių metų savaitės paskai
tininkai, jų temos ir kiti tų dienų
proga įvykę renginiai. Tai bus
i gražiai vienoje vietoje parankiai
sukauptas visų studijų savaičių
turininis vaizdas su prasmingu j
A. Maceinos sveikini m pradžioje, j
Po kiekvienos sava s dalyki
nių programų leidinio gale \ė!
viskas suvedama į apibendrinan
čius skaičius. Čia sužinome, kad
j visose studijų savaitėse yra dalyį vavę 1110 asmesų. Čia pat duo
damos visų jų pavardės. Matome
ir visų moderatorių, simpoziumų
dalyvių ir dvasios vadovų pavar
des. Išvardinti ir visi meninių
programų organizatoriai, progra
mose dalyvavę solistai, pianistai,
Westvillėje gimusi Justa Karpiūte, aktoriai, meno ansambliai ir tau
didelė lietuviškos dainos ir spaudos tinių šokių grupės. Čia pat ir sa
entuziastė, 49 m. vargonininkavusi vaitėse parodas nurengusių daili
VVestvillės liet. Sv. Petro ir Povilo ninkų pavardės ir savo kūrybos
bažnyčioje.
rečitalius atlikusieji rašytojai. O
kur dar visi techniškieji organidaug lietuviukų, ji buvo įrengta
po bažnyčia. įdomu, kad Elenos
mokytojas Juozas Bizauskas mirė liūs, Pr. Jonelis, E. Mensevičius,
tik prieš porą metų.
J. Mažeika, A. Narbutas, Pr. RauBaigusi mokslus, Elena Redu- tkis, J. Velkanskas, K. Urbonas,
lienė ilgesnį laiką dirbo banke. S. Yocius ir kt. Westvillės ameŠalia lietuu'ų ir anglų, išmoko rikietiškojo futbolo komanda, su
ir daugiau kalbų. Pas raštingą j daryta
daugiausia
iš lietuvių,
moterį kasykių žydėjimo metais | angliakasiu sūnų, buvo
tokia
pradėjo kreiptis įvairių tautybių s t i p r i ? k a d 1 9 2 8 ' m . nepralaimė
asmenys, kad parašytų laiškus j
jo ne vienų rungtyn:ų prieš opo
jų tėviškes tėvams ar giminėms su
nentus, o 10 m. laikotarpyje puo
įvairiomis, dažnai
skaudžiomis
šėsi 105 laimėjimais ir tik 28 pra
žiniomis. Daugiausia laiškų ji pa
laimėjimais. Tai turėtų būti įdo
rašė į Lietuvą, pranešdama tė
mu tiems, kurie kada nors rašys
vams. broliams, seserims ar gimi
išeivijos lietuvių sporto istoriją.
nėms, kad štai toks ir toks lie
tuvis angliakasys žuvo kasyklose.
liko sunkiai sužeistas, guli ligo
ninėje ir pan.
— VVestvillėje, 33 tautybių
miestelyje, tada lietuviai viešpa
tavo, jie sudarė daugumą 7,000
gyventojų tarpe. Dabar senieji be
veik visi išmirę, jaunesnieji išbė
gioję. Bet kai pasitaiko proga, vie
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
šai parodom, kad lietuvių gentis
IR MĖGĖJAMS
dar nėra galutinai išmirusi. Pati
skaitau žurnalą "Bridges" ir kai
kuriuos lietuviškus leidinius ang
lų kalba nunešu miesto biblio- Į
tekai. Kai miestelis minėjo 100 j Daug sutaupysite, pirkdami fla
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
m. sukaktj, savo įstaigos, kuriai į togiu planu atidedant pasirinkvadovauju nuo 1943 m., vitriną tua reikmenis ypatingai progai.
išpuošiau lietuviškais motyvais ir Į Pilnai uftaigtų foto nuotraukų
susilaukiau nemažai komplimen aptarnavimas. Atidaryta pirmad
tų, kad mano vitrina pralenkė ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai
kitų tautybių vitrinas. Kiek galim,
3314 West 63rd Street
stengiamės pasirodyti, kad esam
lietuviai, kad dar šiek tiek žėruo
TeL — PRospect 6-8998
ja lietuviška ugnis, nors toli gra
žu nebe tokia, kokia buvo pra
eityje. —atvirai ir nuoširdžiai
pasakoja Elena Redulienė.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
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Istorini* r-iiestelis ]AV-bė$e
Tš sukaktuvinio leidinio, išleis
to VVestvillės miestelio 100 m. su
kakties proga sužinome dar vie
ną naujiena: 1928 m. rugsėjo 28
d. WestviIIės miestelyje buvo su
žaistos pirmosios visose JAV-bėse
futbolo rungtynės prie elektros
Westvu%s liet *v. Petro Ir Povilo panrujin** rt»k>kkis mokiniai XX šimtmečio nrad#oje. Tada mokykloje buvo šviesų. Idom „' kad ir garsia. Westkomandą tad;< dauplačiai dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos istorija, dainavimas. Kur jie Šiandien? Jų pajieSkosime trečiame šio ciklo villės futb
reportaže.
giausia subarė lietuviai: Z. Ca*-

I WAGNER and SONS
r
=

TYPEVYRITEKS,
ADDING MACmNTy
AND CHECKWRITFJIS,
1 Nuomoja, Parduoda, Taiso
E: Viri 50 metų patikimas jum*
=
patarnavimą*.
H 5«10 8. Pnlaakl IUL, Cfekmgo
Pitone — 581-4111
^iMiiiHHimimiHHNiiui

1978 m. —Tiražas 5000 egz. Lei
dinys, 478 psl., kaina minkštais
viršeliais — 4 dol., kietais — 6
dol., gaunamas ir "Drauge".
Leidėjų įvadiniame žodyje ra
šoma: "Pavergtoje Lietuvoje per
sekiojami tikintieji lietuviai, bū
dam; ištikimi Bažnyčiai ir tau
tai, didvyriškai gndami savo tkėjimą ir pagrindines žmogaus
teises, jau septintieji metai, kai
pogrindyje leidžia Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikas, kon
krečiais faktais atskleisdami pa
sauliui žiaurų tikėjimo persekio
jimą.
LKB Kronikos laisvajame pa
saulyje sukelia didelį atgarsį,
nuoširdų pritarimą ir užuojautą
persekiojamiems bei
kankina miems už tikėjimą".

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO I R NEW YORKO

Dai yra vietų šių metų grupėse:
RŪGS. 22 d.— $845.00 (su vadove p. Rudziuniene)
GRUODŽIO 22 d. — $1045.00 (dviejų savaičių)
Grupės aplankys Vilnių, Kauną ir Trakus Prie šių grupių
galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ su
papildomu mokesčiu Xew York'e.
KhUONES { LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BALAND. 11 D.
REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR
TRANS-ATLANTIC T R A V E L SERVICE, INC.
393 >\est Broadway, P. O. Bos 116
South Boston, .Ha. 02127, Tei. (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė
Prices are based on double occupancy and are subject to changes
and/or Government approval.
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H E S STENGIAMĖS DL'OTI LIETUVIAMS GERIAUSIA

|

l

PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO S A J L Y G A S .

|

=
I

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ
SUSISIEKIMI PRIEMONE.

r
r

Naujas 1978 m. Ptymouth HORIZON — labai ekonomiškas,
4 cilinderfaL su galionu 38 mylias

Kaina nuo — $3,950.00
|

1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00

E
5
_
=
E
E

Patikrinkite kainas pas kitus pardavėjus ir grįžkite pas mus ir
jsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos.
Tarime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick. Pontiac, Oldsmobile ir kitų, TAIPGI IMPORTUOTŲ, ĮVAIRIU KAINŲ, prade.
dant nuo $100.09. Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys
karoseriją, (body), sparnus (Fenders) Ir sureguliuos motorą.

|
_

=
1

! BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515 |
r
f

Seniausias automobilių pardavėja* Chicagoje, gerbiamas viri 00 m.
PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW

5
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA
LAIDA
-uiotdo-

Prd. Juozas KaraJua

z
Naujasis Testamentas yra pratiško formato, j,atas kietais virierj Uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
3 parduodama prieinama kaina.
|
f

Gaunama "D*AUGO" knygyną
Kama - tS 01
Į P.unois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui,
•j
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
|

Gera proga visiems įsigyti Naujoj Testamentą. Slųsklta ožaakymoa:

1

DRAUGAS
4545 Wtst 63rd Sfrttt
Chicago, Illinois 60829

~<<itiiiiiniiiiii
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Šeštadienis, 1 9 7 8 m. r u g p j ū č i o mėn. 19 d.

Nr. 194

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

teismas, Pareiškimas Belgrado mis. Bet jau u ž t i n k a m e ir gero
komisijai, tikrinančiai, kaip vyk kai n u o t r a u k ų , tai v i s kalinamų,
damas Helsinkio susitarimas, Ži n u ž u d y t ų lietuvių, sužalotos Ge
nios iš vyskupijų, Tarybinėje mo rojo G a n y t o j o statulos, laidotuvė
kykloje ir daugelis kitų dalykų. se n e l e i d ž i a m o į bažnyčią įnešti
karsto ir t.L S p a u s d i n a n t ofsetu,
Šiuo leidiniu pasinaudoti daug
tos n u o t r a u k o s išėjusios ryškiai.
padeda knygos gale duodamas Ir l e i d i n i o kalbą stengtasi rūpes
sąrašas asmenų ir vietovių, kur tingai prižiūrėti, ir tai gražus Pr.
persekiojimas dėl tikėjimo ir pa R a z m i n o nuoplenas. A n g l ų kalba
sipriešinimas labiausiai pasireiš "Kronikos*' sąsiuvinių vertimus
kia; nurodami ir knygos pusla parūpina k u n . K. Pugevičius, lie
piai, kur daugiau apie tai teikia t u v i š k ų ir kitų k a l b ų "Kronikos
ma žinių, duodamas santrumpų t o m ų l e i d i m u sėkmingai rūpina
si k u n . K. Kuzminskas. Abiejų
pilnas nusakymas. Visu keturių
šių K a z i m i e r u darbas svarbus
"Kronikos" tomų puslapių skai
kaip išeivijai, taip ir okupuoto
čius jau 1576, ir tai yra nepap
krašto ž m o n ė m s , o ir apskritai
rastos vertės dokumentinė me L i e t u v o s reikalui. "Kronikos" to
džiaga. Tai svarbiausias šaltinis m a i yra svarbus leidinys kiekvie
informacijų apie įvykius okupuo nos š e i m o s bibliotekai; svarbu
toje Lietuvoje, — šaltinis taip "Kronikos" įnešti ir į miestų bei
įspūdingas dabarčiai
ir
taip universitetų bibliotekas. Džiugu,
kad m ū s ų v i s u o m e n ė visa tai jau
reikšmingas ateities istorijai.
čia ir l e i d i n i o pirkimu bei auko
Ketvirtasis tomas, kaip ir tre mis ( n e t tūkstantinėmis) įgali
čiasis, yra papuoštas prasmingo na "Kronikas" leisti tokiu tiražu,
mis dail. seselės Mercedes religi kokiu kitos m ū s ų k n y g o s jau se
nėmis ir tautinėmis iliustracijo nokai išeivijoje nebeleidžiamos.

Tarp dailės ir
medicinos
Jaunojo dr. A Plioplio
kūrybiniai polėkiai
VTTOLIS

VENGRIS

Praeita pavasarį, balandžio 4 gegužės 6 dienomis, W a s h i n g t o n o galerijoje " W a s h i n g t o n Project for t h e Arts" v y k o Audriaus
Plioplio darbų paroda. Skulptū
ros b u v o išstatytos trijose galeri
jos salėse. Sis faktas b u v o pami
nėtas n e tik " D r a u g o " pusla
piuose —trumpesnės ar ilgesnės
recenzijos pasirodė " T h e W a shington Post" (balandžio 15,
1978), "Washington Calendar
Magazine" (kovo 31 - gegužės 4 ,
1 9 7 8 ) , W h a t ' s U p in Art" (ba
landis, 1978) ir " T h e W a s h i n g ton Star" (balandžio 9, 1 9 7 8 ) .
Televizijos vakarinių ž i n i ų metu
pranešėja Betsy Ashton ( W J L A T V A B C stotis) kalbėjo s u Aud
riumi ir jo žmona Geri Critcbley.
O štai visai neseniai (birželio 2 7 ,
1978) T h e W a s h i n g t o n Star",
vienas iš dviejų pagrindinių W a shingtono
dienraščių,
paskyrė
tris ilgas skiltis Pliopliui, patal
pindami ir foto — " A n d y Plioplys, from neurological research
to sculptor".-

šalyje, kur gydytojo "kultas" yra
kiek perdėtai išpūstas.
Beje,
aukščiau m i n ė t a m e T V interview T V dominuojančia t e m a ir
buvo gydytojas ir — ar meninin
Audrius Plioplys
kas.

N e dažnas iš d a i l i n i n k ų gali
pasigirti individualia paroda, n e 
kalbant apie tokį spaudos d ė m e 
sį mieste, kur kas m ė n e s į vyksta
arti šimto įvairių parodų. Ypač
žinant, kad W a s h i n g t o n o , kaip
ir visų JAV, spauda skiria nepro
porcingai mažai vietos kultūri
n ė m aktualijom, lyginant, pa
vyzdžiui, kad ir su sportu. D ė m e 
sys A. Pliopliui užtarnautas, bet
netipiškas, sakyčiau
išskirtinis,
lyginant su kitais debiutuojan
čiais dailininkais. Bet ir A. Pliop
lys nėra tipiška a s m e n y b ė m e n i 
n i n k ų pasaulyje
— šis
27
m e t ų jaunuolis (gimęs T o r o n t e )
yra medicinos gydytojas, 1975 m .
baigęs University of C h i c a g o ir
atlikęs praktiką (internship U n i 
versity of Wisconsin, Madison,
Wisconsin. P o to Plioplys k u 
riam laikui atsisakė b a l t o gydy
tojo chalato ir jau d v e j u s m e t u s
pašventė vien kūrybiniam dar
bui. Šis neeilinis atvejis gal ir ga
lėjo patraukti žurnalistų dėmėsi

Audrius Plioplys sako, kad me
nu jis susidomėjo, dar studijuo
damas mediciną, ir pradėjo tapy
ti laisvalaikiu. Kuo toliau, tuo
noras kurti v i s daugiau augo,
nustelbdamas pašaukimą medi
cinai. Atlikęs praktiką (intern
ship), jaunas gydytojas atsisakė
kelių pasiūlymu
specializuotis
neurologijoje ir, atvykęs į Washingtoną, visą laiką paskyrė tik
menui. Audrius Plioplys parodo
se debiutavo dar 1975 m. —Čiur
lionio galerijoje Chicagoje (Ghicagos Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos absolventų meno
parodoje, kovo mėn. 21-23 d. bei
Meno mėgėjų parodoje, gegužės
9-18 d . ) . 1977 m . jo tapybos dar
bai buvo eksponuoti dviejose
grupinėse parodose Alexandria,
Virginia — 8th Annual Juried
Athenaeum Show ir Mary's Art
galerijoje. Šių metų gegužės 10 birželio 4 d. A- Plioplio skulptū
ra buvo eksponuota Hart House
Art Gallery, University of Toron
to.

/ /

Veidrodinis tarpdi

(detale)

Nuotr. Vytauto Pranaičio

Kronikos — mūsų tautinis Sv. Raštas

"LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS KRONIKA. Ketvirtasis tomas.
Pogrindžio leidinys. Nr. 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. 1976-1978. Išleido
Lietuvos kataliku Bažnyčios kroni
koms leisti sąjunga, 6825 So. Talman
Ave., Chicago, 111. 60629. Viršelis ir
iliustracijos seselės Mercedes. Spaudė
Mykolo Morkūno spaustuvė Chicago
je, 1978 m., tiražas 5000 egz. Kaina
minkštais virš. 4 doL, kietais 6 dol.
476 pusi. Gaunama "Drauge".

Pavergtos tėvynės pogrindžio
raštų savilaida m u m s brangi
kaip tautinis Šventasis Raštas.
Mes juos spausdiname pirmuo
siuose išeivijos laikraščių p u s 
lapiuose, verčiame į keletą sveti
m ų kalbų, nagrinėjame jaunimo
stovyklose ir klasėse, skaitome
n e t pamaldų m e t u , naudojame
tikybos pamokose, iš jų sudarinėjame dabarties lietuvių martiro
logijos kartotekas ir panaudojaParodos atidarymo metu gale
m e kitais būdais.
rija buvo sausakimša (atsilankė
ir lietuvių).
Žiūrovų reakci
Gerai, kad "Lietuvos Katalikų
jos skalė, kaip reikėjo tikėtis, bu Bažnyčios Kroniką" Lietuvių re
vo plati — n u o apsidraudžian- liginė šalpa ir Kunigy vienybė
čio "nesuprantu", "kas č i a per leidžia
atskirais
sąsiuviniais,
menas" iki susidomėjimo, susiža
vėjimo ir autoriaus sveikinimų.
Pats dailininkas pripažįsta, kad liai pastebi, kad "neįmanoma ajo meną sunku suprasti ir beveik pibūdinti tuos eksperimentinius,
.eįmanoma parduoti. Ši kūryba keistus juodus darbus, kuriuose
artimiausia sąvokiniam (concep- veidrodžiai ir šviesos efektai kei
tual)
ir minimaliajam
(mi čia nuotaikų skalę n u o m e l a n 
nimai) menui. Trijų dimensijų cholijos iki pašėlimo. Jie byloja
struktūros, kvadratiniai bei sta vienišumą, skausmą, izoliaciją, o
čiakampiai
rėmai, veidrodžiai, kartais net bauginančią ramybę.
A. Plioplio debiutas VVashingšviesos žaismai (tamsos ir švie
sos kontrastai), juoda, balta ir tone buvo sėkmingas — jo dar
sidabrinė spalvos sukuria savo bus meno kritikai sutiko palan
tiškus, mistiškus efektus. Tobie kiai. Lee Fleming ( W a s h i n g t o n
Lanou ( W h a t ' s U p in Art) taik- Calendar Magazine) rašė, kad
"ši paroda yra puikus Plioplio
debiutas" (Plioplys makes a nice
debut with this show...). Benjam i n Forgey
(The
Washington Star) lygina Plioplio kūrybą
su Sol LeWitt darbais ir užbaig
damas šią parodą įvertina kaip
"įspūdingą debiutą" (Ali i n all,
an impressive d e b u t ) .

JUOZAS PRUNSKIS

ypač anglų kalba, ir paskleidžia
tarp daugelio įtakingų žmonių.
Taipgi gerai, kad specialiai suda
rytoji "Kronikoms" leisti draugi
ja leidžia šias kronikas stambiais
tomais, kurie yra įspūdingi įvai
riose bibliotekose. Jomis toks iš
eivijos susidomėjimas, kad gali
m a išleisti net p o 5000 egzemp
liorių. Pirmojo tomo laida jau iš
sisėmusi, negaunama. Ir kiti to
mai labai sėkmingai pasklido.
"LKB Kronikoms*' leisti sąjun
ga jau leidžia "Kronikas" ispa
nų, anglų kalbomis ir ruošiasi iš
leisti prancūzų kalba. Tai svar
bu. Šiuo metu gal niekas pasau
lyje taip neišgarsina lietuvių golgotos, kaip šios kronikos, kurių
medžiagą panaudojant jau yra
susidariusi literatūra anglų, italų,
vokiečių, prancūzų kalbomis, o
lietuviams šios kronikos yra vie
nas stipriausių ryšių su savuoju
kraštu veiksmingasis akstinas iš
eivijos patriotiniam ryžtui ugdyti.
(tai vienas iš Smithsonian Inst.
priklausančių muziejų)
Galeri
joje ji bus išstatyta keletą m ė n e 
sių.

Ir šiame t o m e stengtasi visur
išlaikyti
originalu
"Kronikų"
tekstą, skaitymą palengvinti pri
dėtomis antraštėlėmis, kurių įterptinumo
pobūdis pažymėtas,
jas dedant tarp skliaustelių. Šia
me t o m e randame tokius stam
besnius dalykus: Kun. K. Garucko pareiškimas Tarybų Sąjungos
KP C K gen sekretoriui, S i m n o
par. katalikų pareiškimas, kun. J.
Zdebskio gynimas, Šlavantų par.
tikinčiųjų pareiškimas, N . Sadūnaitė lageryje, dr. V. Butkaus i n terview mitas, V. Jaugelio skun
das, kun. A. Jokubausko teismas,
P. Plumpos laiškas iš Permės,
tekstas telegramos prez. Carteriui,
Lietuvos ir Tar. Sąjungos religi
nio gyvenimo problemos, Kat.
Bažnyčios būklė Tar. Sąjungoje,
Helsinkio nutarimų "vykdymas",
O. Pranckūnaitės tardymas ir

DIDELIS GRAŽIŲ PLOKŠTELIU PASIRINKIMAS
01, TOLI, TOLI
1.
2.
3.
4.
5.
6L
7.
S.
9.

J. 2ilevičius, Oi, kad išauštų
J. Bendorius, Mergužėle, lelijėle
B. Jonušas, Einu per kiemą
K. Kaveckas, Pavasaris
S. Gailevičius, Oi, toli, toli
S. Šimkus, Atsisveikinimas su giria
A. Vanagaitis, Dobilėlis
K. V. Banaitis, Nei vėjas pučia
A Kaulinytė, Vilties daina

16.00

6ELBEK MUS !
fdaiaavo Philadelphijos Lietuvi*

r i n k i n y s vienoje k n y g o j e

1. R Ū T E L f i , 4 v. d r a m a
2. S A U L Ė S RŪMAI, 4 v. dra
ma

|

Prasmė ( m e a n i n g ) yra pa
LAIKRODŽIAI DR BRANGENTBES
=
grindinis A. Plioplio kūrybos
Pardavimas ir Taisymas
=
m o t t a Erdvės, šviesos, persepci2646 W. 69th Street — Tel. R E 7-1941 |
jos svarba yra lygiavertė koncep^
^iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^
sijai. Tačiau vizualinis aspektas
yra tik dalis kūrinio, kurio visi
elementai
—medžiaga, forma,
spalva, struktūra tarnauja tik
idėjų išraiškai, perdavimui, ko
munikacijai su žiūrovais, kas, be
abejo, ne visada yra lengva. Pa
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
rodoje išstatytų eksponatų m e s
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
matėme tik vieną pusę - fizinę jų
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
išraišką ir su ja turėjome gali
taisymai. F T R E S T O N E TIRES. Wheel
mybę komunikuoti su autoriumi
alignment
and balancing.
Brakes.
(arba patys su savimi).Dailinin
kas sako, kad, prieš pradėdamas
Shock absorbers. Mufflers and pdpes.
skulptūra, prirašo puslapius m i n 
Tune-Upe. Lubrication. Change of o i
čių, išvadų bei reflekcijų
tam
and Filters.
skirtame sąsiuvinyje. Žodžiu, kū
rinio užuomazga ir svarbi jo da
lis lieka tame, nelengvai priei
namame užrašų sąsiuvinyje.

2423 West 591h Street — Tel, GR 6-7777
Veikia n u o 7 : 0 0 vai. ryto iki 8 : 0 0 vai. vakaro.
Šeštadieniai* n u o 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet,
uždaryta. - - Sav. HTKAS C E S A S

STEREO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C Sasnauskas, Marija, Marija
J. Dambrauskas, Malda ui tėvyne
A. Vaičiūnas, Kritusiems didvyriams
C. Sasnauskas, Skubink prie kryžiaus
Kuu. G. Šukys, Kalėdų lopšinė
Kun. G. Šukys, Tėve muša.

L
2.
3.
4.
5.
&
7.

J. Naujalis, Malda už tėvynę
A Vanagaitis, Malda
J. Stankūnas, Gimusiam Kristui
A Kaulinytė, Alyvų daržely
Br. Budriūnas, Marija, Motina Malonės
C. Sasnauskas, Requi«m
J. Naujalis, Linksma diena

n

DRAMOS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

VILTIS

I

A n a t o l i j a u s Kairio dramų

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

STEREO

n

Ką tik išėjo Iš spaudos

A. TVERAS

VILTIS

1. J. Tallat-Kelpša, Meno daina
2. S. Gailevičius, Laukiu vis
3. B. Budriūnas, Lietuvos šviesos keliu

sjiiiimiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiii^

ftventadieniata

•

įdainavo PbUadelphijos lietuvių

" T h e Washington Star" (1978
3 . ŽMOGUS IR T I L T A I , 3 v.
m. birželio 27 d) rašo, kad n u o
drama
sekančios vasaros dr. A. Plioplys
grįžta medicinon, į Mayo klini
R i n k i n y s dedikuotas nepri
ką, Rochester, Minnesota. Sunki k l a u s o m y b e s 6 0 m . sukakčiai
m e n i n i n k o gyvenimo finansinė p a m i n ė t i
realybė privertė kūrybinį poten
Kaina s u persiuntimu $6.55.
cialą padalinti į dvi dalis — dirb
ti mokslininku — tyrinėtoju peUžsisakyti:
diatrinės neurologijos srityje ir
kurti. Iš tikrųjų abu interesai yra
DRAUGAS
kūrybiški, reikalaujantys žinių,
4545 W. 63rd Street
fantazijos bei lakių minčių. Tikė
Chicagp. ūl. 60629
kimės, kad pavyks juos abu su
derinti.
iimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiimiimi>

šiuo metu Audriaus Plioplio
skulptūra
"MirroTed Doorvvay"
(Veidrodinis tarpduris) išstatyta
vadinamoje "explore" galerijoje,
Andrius Plioplys Atvfcros durys <7" X II" X SI" "mficed media" skulptūra. National Collection of Fine Arts
patalpose
Washingtone, D . C
1»77)

•

ttiiimiiiimimiimiiiniiiimiiiiimiiiiiHii

TRYS

psl. 5

(29)

$6.00

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAIHŲ REČITALIS
Dainuoja Stasė Klimate — sopranas
I
1. M. Petrauskas, Kaitink, sviesi saulute
2. J. Tallat-Kelpte, Koks ten lengvas pofleelig
3. A. Vanagaitis, Mamyte
4 S. Sunkus, Serenada
5. Stanek-Laumenrfdene, Vakaras
& Stanek-Laumenskiene, Obelų žiedai
7. J. Gruodis, Rūta

MONO

n
1.
2.
3.
4
5.
S.
7.

J. Naujalis, Kad SirdJ tau dnauamas
V. Jakubenas, Ežerėlis
V. Jakubenas, Dukružėle
J. Gaidelis, Debesėlis
K. Banaitis, Siuntė Anyta
K. Banaitis, Rods. parpulsiu
K. Banaitis. Tulpes

$5.00

POEZIJA IR PROZA
HIGH FTDELTTY MONO
1.
2.
3.

Laiko
Vabalėlis
Pakrante

4.
5.
6.

2uvfidra
Lopšinė
Džiaugsmas

9 apysakos "Sudiev, kvietkell"
1.
2.
3.
4

Tolimas kaimas
Sulamita
Ugniaviete užgeso
Valandos

1. Minoriškai
2. Gera boti dideliam
3 Jaunyste

5.
6.
7.
8

Mano protėvių žeme
Rudens romansas
Kontrastai
Didžioji kryžkele

4. Draugyste
5. Taip smagu, kad
sunku
a Ruduo

DRAUGAS, 4645 W. 63rd St..
Chicago, IIL 60629
l t «wtų o i Uekvteną psukltelc
Illinois gyvesstojai t a i p * moka 5 % mokeaS*.
Užsakymams į Kanadą reikia pridėti po $1.75 pastc ialaidoma

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nr. 194 (29) — psl. 6

Šeštadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 19 d.

Lietuvių kalba

Žydiškas enkavedistas lietuvių krikščionių nelaisvėje
kių ir šitos nelaimingosios gyni-Į grojimas, pasibaigęs kruvina ir
mas, pasibaigęs neįtikėtina žmog nereikalinga dr. Silvestro mirti
tam tikru momentu ir tam tikrose
žudyste — neatrodo sukrečian mi) ir šio to per mažai (Gordr
aplinkybėse geriausiai tinka. To
čiai įspūdingi, nors nepasakytu no palankumo Apolonijai; kuni
dėl čia A. Kairys saikingąjį rea
me, kad jie būtų nereikalingi. go Radvilo klausomose išpažin
lizmą lygiateisiškai derina su siur
Jie susiderina su besibaigiančio tyse aiškesnės prasmės). Taigi,
realistiniais košmarais, nors neII pasaulinio karo baisybėmis, žy nors dar būtų vienas antras smul
nfekina nė publicistinių pastrai
dų naikinimo šiurpu, kliedinčio kus pageidavimas, tačiau, apskri
pų, kai jam prireikia priminti
Gordono slogučiais.
tai imant, "Po Damoklo kardu"
žydų
padėtį
nepriklausomoje
Ar bereikia aiškinti, kad šitie romano forma yra organiškai iš
Lįetuvoje (135 psl.), arba žy
iki
šiurpulių pakylantieji roma augusi iš autoriaus proto, širdies
dams padarytas kruvinas skriau
ir vaizduotės, nes ji taip pat pra
das įvairiuose kraštuose įvairiais no vaizdai sklandžiai įsiderina į
byla į skaitytojo protą, širdį ir
laikais. Šitos neužmirštamos žaiz sugestyvų A. Kairio pasakojimą,
vaizduotę, sudarydama sintetinę
kuriam
gyvybinės
jėgos
suteikia
dos žydų tautai arba jų pusiau
intuiciją. Tai tikro gero kūrinio
stiprus
rašytojo
užsiangažavimas
pųblicistiški priminimai reikalin
požymis.
gi nes jie Gordono psichę mai tiek savo romano pagrindinei idė
jai—teisingai
atvaizduoti
žydų
ir
Tik nereiktų suprasti, kad "Po
tino nuo pat vaikystės dienų.
lietuvių santykius II pasaulinio Damoklo kardu" žadinama este
Jeigu reikėtų pasakyti, kokiuo karo metais — tiek aukštiems
se; epizoduose "Po Damoklo kar humanistiniams ir krikščioniš tinė intuicija būtų gryna arba
dą" A. Kairys pasiekia dramatiš kiems principams, kurie atsisklei klasikinio skaidrumo. Ne. Ji ne
kiausią vaizdavimą, be abejo, rei- džia šiame stiprios dramatinės abejotinai mišri kaip kiekvienoj
kžtų sustoti prie žydų kolonos įtampos romane. Tas vidiniu in angažuoto kūrinio. Čia ją drums
varymo iš vieno geto neva į ge tensyvumu pagrįstas pasakojimas, čia ir skaudžiai šiurpūs vaizdai, Į
resnį kitą žydų uždarą kvartalą. kad ir pereidamas tarpais į samp ir slogūs dviejų Lietuvos okupaciTame epizode pusiau pamišusios rotavimus, neatrodo heterogeniš- jų prisiminimai, ir tebegyvos lie-i
Gbrdono draugės — antrosios kas, nes jam vienybės suteikia tuvių asmeninės skriaudos, ir gy-j
ž&onos Rebekos blaškymasis, aforizmams artimi posakiai bei venamo momento politinės aist-l
kai iš vaikų vežimėlio iškritusį savotiški paradoksai. Šitoks pasa ros, kuriose greta antikomunizmo
jos kūdikį pradeda spardyti paly kojimas angažuoja skaitytoją, jį gali būti rastas ir antisemitizmas.
Bet visa tai, kas gal- drumsti ir
dovai policininkai, pasiekia reto praturtindamas.
drumsčia
estetinio pergyvenimo
šiprpo įtampos, nors pakankamai
grynumą,
suteikia romanui ne
Žinoma, iš to nereikia išves
kįaikus atrodo ir žydų geto vaiz
das, kuriame atrenkami nelaimin ti, kad "Po Damoklo kardu" vi abejotino aktualumo, kuris pa
gieji sušaudymui. Tie epizodai sas vaizdavimas būtų ištisai to traukia ir neišlepinto estetinio
tolde fantastiškai šiurpūs, kad bulas. Lyginant su brandžia di skonio skaitytoją, šita proga pa
net nebeaišku, ar rašytojas vaiz džiąja puse romano, jo pabaiga skatindamas jį susitelkti taip pat
davo tikrovę, ar siurrealistinį koš- atrodo šiek tiek silpnesnė. Ar čia prie visažmogiškŲ problemų.
Todėl reikia padėkoti "Draugo"
njarą.
koncepcija nebuvo išmąstyta iki
I Kiti ligoje kliedinčio Gordono galo, ar autoriui pristigo laiko to romano konkurso komisijai, kad
naktiniai košmarai — jo susiti bulai formai surasti, sunku pasa ji, suteikdama premiją Anatolijui
kime su Jose prisiminimas komu kyti. Bet vis dėlto atrodo, kad ro Kairiui už romaną "Po Damoklo
nistų mokyklos, neva jaunutės mano pabaigoje yra šio to per kardu", atkreipė lietuvių skaity
Rebekos grojimas prie sukrypusio daug (gal per ilgas jaunutės Re tojų dėmesį į šį įspūdingą kūri
pianino tarp ją puolančių žiur bekos tarp puolančių žiurkių ni".

senajame Vilniaus

(Atkelta iš 3 psl.)

Pavasaris Seinų krašte
(Atkelta iš 2 psl.).

j lietuvių ūkininkų,

universitete

Paukštė viršum vandenų

Sa vii aid a Vengrijoje
kaip jie buvo

Kurioje Rytų Europos šalyje, Į savilaidinių leidinių skaičius,
Juridine prasme Katalikų Įfag-lf y . . ' * ? ? 1 ? " " ' ?*» * . r* •i:• * " išskyrus Jugoslaviją, šiandien' Kuo galima paaiškinti šį paramažiausia cenzūros? Kur rašyto doksą? Vieną atsakymą randame
nyčia jau seniai jiems
Šie
pasakojimai
ir
šių
taip
nuo
jams,
intelektualams, meninin anoniminio autoriaus iš Buda
tą lygiateisiškumą. Ir būtent, Ka
širdžių
lietuvių
ūkininkų
meilė
kams lengviausia kvėpuoti? Dau- pešto straipsnyje apie naująją
talikų Bažnyčios interesus ginda
išspausdintą
mi, mes,kaipo katalikai, turėtu- savo lietuviškai bažnyčiai ir no duma Rytų europiečių į šiuos j vengrų savilaidą,
tumėm pasistengti, kad tos teisės ras lietuviškai melstis savo pro klausimus atsakytų — Vengrijo Londone išeinančiame žurnale
tėvių katedroje nor$ vieną kartą je. Lietuvių kultūrininkams tė "Cenzūros Indeksas". Straipsny
jiems būtų suteiktos.
savaitėje gali sujaudinti ir kie vynėje Vengrijos laisvės, nors ir je analizuojama savilaidinės li
JDar ne epilogas.
čiausio žmogaus širdį
ribotos, tėra tolima svajonė.
teratūros antologija "Profilis".
Viskas ko prašo Seinų lietuviai,
Kas seka Seinų krašto lietuvių
Tačiau
šiandien pasaulio
Kodėl ši antologija pavadinta
vargus žino, kad tai ne pirmas yra moralinė pagalba iš mūsų, spaudoje skaitome, kad nuo pra "Profiliu"? Straipsnio autorius
straipsnis šia tema. Ne pirmas ir, laisvėje gyvenančių lietuvių. Pa ėjusių metų Vengrijoje kyla paaiškina, kad šiandien Vengri
esu tikras, ne paskutinis. Pavyz dėkime jiems ir padėkime ne ma "nauja intelektualinio disiden- joje nėra oficialios cenzūros ar
džiui, Seinų žmonės dar vis su terialine auka, bet trumpu ir tizmo banga" ir sparčiai gausėja tiesioginių
direktyvų, apribopagarba ir dėkingumu mini A. nuoširdžiu laišku Lomžos vysku
Laukaičio atsilankymą, jo atsi pui, prašydami, kad jis leistų bent
šaukimus ir tų atsišaukimų dėka kartą savaitėje lietuviams turėti
iškovotas pasekmes. Laukaičio pa savas pamaldas Seinų bazilikoje.
siūlyta programa dar ir dabar vi
Rašykite anglų kalba, rašyki
siškai galioja. Nieko geresnio ne te gražiai ir nuoširdžiai, rašyki
galiu pasiūlyti, tai prašau redak te organizacijos, rašykite ir pa
toriaus perspausdinti prieš dvejus vieniai asmenys. Juo daugiau bus
metus "Drauge7' tilpusius jo žo laiškų, juo daugiau bus parašų,
džius.
juo labiau galbūt ir mes galėsi
me padėti šiems Seinų lietuviams,
PADĖKIME SEINŲ
kurie yra man pasakę "kad joks
lenkas niekada praeity ir nieka
LIETUVIAMS
t F*
da negalės išplėšti iš šių lietuvių
Neseniai, besilankant Suval ūkininkų jų tikro lietuviško tikė
kų trikampyje — Punske. Sei jimo"..
nuose ir šių lietuviškų vietovių
Vyskupo adresas: 18-400 Lom
apylinkėse, man teko stebėti Sei ža, Sadowa 3 /. E. Ks. Bp. M.
nų bazilikoje, kaip po pamaldų Sasinowski. Poland.
pasilikusius apie 400 lietuvių, pra Su geriausiais linkėjimais An
dėjusius giedoti savo lietuviškas tanas
Laukaitis (Keliaujan&s
gegužines pamaldas, šios bazi- Australijos lietuvis).
ffltos klebono paraginti apie 1015 lenkų in/rų pradėjo jėga trauk "Draugas", 1976 m. rugsėjo mėn.
11 d.,Nr. 214.
ti ir stumdyti, ypač moteris, ku
rios drąsiai buvo ginamos
iš
Tiems, kurie jau rašė, — pa
kraštų stovinčių vyrų. Tik pama
rašykite dar karta. Tiems, kurie
tęs, kad aš ir kiti su manim bu
nerašė, — imkitės
plunksnos.
vę svečiai darome šio viso bai
Pabrėžiu, —tai nėra bergždžias
saus vaizdo nuotraukas, klebo
darbas. Lenkijoje yra daug geros
nas, nutautęs lietuvis, sustabdė
valios žmonių, ir, jiems priminus
tai, ir Seinų lietuviai galėjo ra
lietuvių skriaudas, jie stengiasi
miai užbaigti savas maldas
ir
padėti. Šiek tiek jau yra ir pa
"Marija, Marija"
siekta. O žmonėms, kuriems trūks
Vėliau, privačiai susitikus su ta geros valios, —deja, jų tarSeinų parapvr>$ komitetu, man pan tenka įskaityti kleboną Rabuvo labai plačiai papasakota, govskį. — negalima leisti galvo
duotos įvairių pasikalbėjimų su ti, kad jų nesąžiningas elgesys
pamirštas.
Lenkijos bažnytine valdžia
iš liks nepastebėtas ar
traukos ir kt.. nurodant, kaip lie- Kai Seinų parapijoj visi katali
tuinams yra uždrausta turėti sa kai taps lygiateisiais, laimės ne
vas pamaldas lietuvių istorinėje tik vietinių lietuvių sielovados reikatedroje, dabar bazilikoje, Sci-ikalas, laimės ir visa Lenkijos Ka
Nuotr MjrfnJo GrtgaKk>
nuose. Girdėjau aš tiesiogiai įlĮtalikų Bažnyčia.

užtikrino ******!*** iv ^ :-
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Vilniaus universitetas 1979 me
tais švęs 400 metų sukaktį. Tai
seniausias mokslo židinys šiame
Europos regione tarp Baltijos ir
Juodųjų jūrų. Jubiliejui artėjant,
Vilniaus universitetinėmis temo
mis jau ir šiemet nemažai rašo
ma Lietuvos ir išeivijos spaudo
je. Tarp įvairių temų gana įdo
mi yra ir lietuvių kalbos situaci
ja senajame Vilniaus universitete.
Apie lietuvių kalbą Vilniau uni
versitete XVII amžiuje i m . "Kul
tūros barų" žurnalo (leidžiamo
Vilniuje) liepos mėnesio numery
je rašo
Eugenija
Ulčinaitė,
straipsniui duodama
antraštę
"...Neoessaria est lingua lituanica..." Rašančioji čia papildo
anksčiau tuo klausimu pasisakiu
sį J. Lebedį ir iškelia naujų duo
menų.
Straipsnį sumuodama, daro to
kias išvadas: "Lietuvių kalba Vil
niaus universitete (XVTi a ) ne
buvo dėstomoji kalba (kaip ir
bet kuri kita tautinė kalba, pvz.,
lenkų), todėl nėra reikalo kalbė
ti apie lietuvių kalbos katedros
egzistavimą.
Yra duomenų, jog lietuvių kal
ba buvo vartojama Valerijono
bursoje ir žemesnėse Universite
to klasėse. Tą patvirtino Sirvy
do atvejis. J. Lebedžio cituotas
raštas leidžia manyti, jog lietu
vių kalbos papildomai buvo mo
komasi noviadate.
1614 m. Jono Argentaus me
Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ. moriale reikalaujama įvesti Vil
niaus universitete lietuvių, latvių
ir estų kalbų pratybas, o tai prak
tiškai reiškė mokslinių būrelių
(academiae) steigimą.
jančių spaudos ar leidyklų veik
1612 m. Mucijus Viteleskus sa
lą. Nežiūrint to, vis daugiau lite
vo
memoriale pritaria tų būrelių
ratūrinių,
politinių, sociologi
verkiai
ir ją skatina, pažymėda
nių raštų atmetama, jie lieka
• CHRONICLE OF THE
neišspausdinti. Kai autoriui su CATHOUC
CHURCH
IN mas jų naudą ir reikalingumą.
1628 m. Lietuvos kongregaci
grąžinamas jo rankraštis, prie LJTHUANIA, No. 17. A Tranjos
prašymu šešiems asmenims,
•rankraščio jis randa lapelį su iš
salation
of
Authentk
Reports
mokantiems lietuvių kalbą, suda
spausdinta formule: "Jūsų rank
raštis neatitinka mūsų profilio". from Soviet-Occupied Lithuania. romos lengvatos tęsti filosofijos ir
"Profilio" antologijos redakto Published by the Lithuanian Ro teologijos studijas.
1634, il647 ir 1691 memorialais
rius, Jonas Kenedi, rašo, kad man Catholic Priests' League of
Vengrijos redaktoriai turi gausy America, 351 Higbland Boule- reikalaujama, kad asmenys, mo
kantys lietuviškai, sakytų pa
bę pasiaiškinimų, kodėl jie nega vard, Brooklyn, N. Y. 11207.
mokslus refektoriume gimtąja kal
li spausdinti vertingo bet "pavo
Tai angliškasis "Lietuvos Ka ba.
jingo" kūrinio. Kai kurie tų pa
siaiškinimų bus girdėti ir rašy talikų Bažnyčios Kronikos" nu
Visi šie faktai leidžia daryti
tojams Lietuvoje, štai keletas pa meris, kurio lietuviškojo origina išvadą, jog lietuvių kalbos moky
lo išleidimo data yra pažymėta mas Vilniaus universitete nebu
vyzdžių:
"Ką, tu nori, kad mes spaus- 1975 m. liepos 4 d. Angliškoje vo paliktas. Reikalingumas pa
dintumėm tavo kūrinį dabar, kai numerio laidoje randame įvykius rengti dvasininkų, kurie mokėtų
X ką tik buvo paskirtas vyriau ir temas, kurių antraštės skamba lietuvių kalbą ir galėtų sėkmin
siuoju redaktorium? Tu statai taip: "The Trial of Nijolė Sa- giau platinti Lietuvoje katalikų
dūnaitė", "The Protest of Sbc tikėjimą, vertė jėzuitų ordino vy
pavojun visus mūsų planus!"
Arba: "Nejaugi tu norj spaus Priests", "The Statement of Rev. resnybę ieškoti naujų kelių ir ko
Babrauskas", "Some reguoti mokymo sistemą. Kalbi
dinti savo kūrini dabar, kai ta (Balys)
Thoughts
on the Occasion of niai būreliai arba "akademijos"
vo draugo Z straipsnis tik per
Vkrtory
Day",
"In the
Soviet laikytini viena svarbiausių lietu
plauką išvengė skandalo? Tavo
School", "Various News Items". vių kalbos mokymosi formų Vil
Į straipsnis užvirintų košę".
Numerio redaktorius ir vertė niaus universitete XVII a."
Arba: "Argi tu nori, kad mes
spausdintumėm tavo straipsnį da jas yra kun. Kazimieras PugeviPATHCSLINIMAS
bar, kai po tiek metų tavo kny čius. Kiekvieno numerio pradžio "Draugo" kultūrinio priedo rug
ga pagaliau pateko į spaustuvę. je jo paties parašytas vis naujas ir pjūčio 5 d. numeryje tilpusiame
Jei tavo rankraštis pasirodys šiuo taiklus įvadas labai praverčia ne Penktosios dainų šventės Toronte
metu, tavo knyga atsidurs pavo lietuviui skaitytojui iš karto susi
orientuoti visų problemų ir įvy- aprašyme, pasitikint oficialia,
juje". Ir taip be galo...
publikai išdalinta programa, pa
kiy situacijoje.
Pasak straipsnio apie vengrų
žymėta, kad vaikų choras daina
savilaidą, Vengrijoje šiandien
vo vieną B. Budriūno dainą. B
veikia neoficialus cenzūrinis me
tikrųjų daina "Grąžinkit laisvę"
chanizmas. Paprastai apeliuoja bijo padaryti lemtingą klaidą, yra parašyta Antano Budriūno.
ma į autoriaus asmeninius inte kai kurie rašytojai bijo rašyt sa- Taip pat programos Aloyzui Jurresus arba jam primenama jo vilaidinei spaudai ir tuomi pa gučiui priskirta B. Budriūno dai
"pilietinė atsakomybė". Taip iš statyti pavojun dabartinį kom nos "Mano protėvių žemė" orišorės palaikoma išraiškos lais promisą tarp valdžios ir vengrų kestracija iŠ tikrųjų buvo Vlado
vės iliuzija, bet tam tikroms nuo inteligentijos.
Jakubėno ir paties B. Budriūno,
monėms, klausimams ir temoms
Kai kurie vengrų savilaidos parašyta dar New Yorko kultūros
uždaromos durys į spaudą.
leidiniai, kaip, pavyzdžiui, "Mark kongresui. Aloyzas Jurgutis šiai
Kaip tada atsakyt į klausimą sas ketvirtajame dešimtmetyje", dainų šventei naujai suorkestravo
— ar Vengrijoje yra cenzūra? reikaluja pagrindinių reformų. tiktai J. Žilevičiaus "Laisvės dai
Atsakymas būtu toks: Cenzūros
ną" ir B. Jonušo "Namo, broliu
Straipsnių rinkinys
"Profilis"
nėra, bet yra visuomeninė insti
kai",
a. S.
tucija, kuri veikia kaip cenzūros stengiasi pasilikti įstatymų ribo
pakaitalas". "Profilio" redakto se ir užima vidurio poziciją tarp
— Laikas tikrai vienintelis
rius Kenedis rašo, kad dauguma oficialiosios ir radikaliosios opo
kapitalas,
kurį tori bet koks
grožinės literatūros kūrinių ir zicinės literatūros. "Profilyje" at
žmogus,
ir
vienas dalykas, ka
raštų etniniais klausimais dabar randa užuovėją tie vengrų rašy
Vengrijoje pasirodo oficialiai, bet tojai, kurie nenori žaisti literatū rio jam neleistina prarasti.
Thomas Edison
padėtis žymiai blogesnė sociolo
rinio žaidimo su pasislėpusiais
gijos ir filosofijos srityse.
cenzoriais pagal dabartines, ne
— Jei sakai blogą dalyką,
Nežiūrint, palyginti, liberalios
rašytas taisykles, bet kurie taip tai gali veikiai išgirsti bloges
valdžios politikos, baimė tebėra
nį dalyką, apie tave pasakytą
svarbus veiksnys Vengrijos kultū pat bijo pastatyti pavojun ummtK. 2.
riniame gyvenime. Redaktoriai tinės ribotos laisvės.

Nauji leidiniai

