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Kristijonas Donelaitis atkopia scenon
"Metų” spektaklis Jaunimo centre, Chicagoje

VACYS DAUBARA

Kažkada mes kalbėjome, kad 
L mūsų teatras dar netarė pasku- 
I tinio žodžio ir gyvena neišsaky- 
i to vaizdo ilgesiu. Didysis mūsų 

tautos dvasinis turtas, šimtme
čiais kauptas kraičio skryniose, 
laukia įvaizdinimo. Tik mes nusi
kalstame tam palikimui, neuž
kariaudami jam naujos erdvės 
— neišvesdami į naujus vieš
kelius.

Tai prisiminiau' dabar, kada 
šiandien ir rytoj Chicagoj, Jau
nimo centro salėje, prasiskleis 
uždanga Kristijono Donelaičio 
“Metams”, ir pirmą kartą mūsų 
teatras pabandys pasigrumti su 

'galiūnu, pradėjusiu lietuvių li
teratūrą.

Literatūrinė “Metų” poemos 
kelionė į laiką ne kartą jau bu
vo aptarta. Ten išryškėjo poeto 
didybė, jo universalumas, epinė 
platuma, žmogus ir gamta įvai
riose gyvenimo situacijose. “Me
tai” išplaukė į tarptautinius 
vandenis, buvo išleisti, bene, 
gražiausiais mūsų knygos isto
rijoje leidiniais.

Todėl šių eilučių tikslas ir 
i nėra dar vienas ieškojimas di- 
| džiojo poeto kūrybos paslapčių, 
j o paprastas: bent dalinai at- 
: skleisti takelį, kuris “Metų” po- 
I emą atves į mūsų scenos vieš

kelius.
Įvykis neeilinis. Jis slepia dau 

giau negu išskaitome laikraščių 
j kronikose bei skelbimuose. Čia 
I išryškėja mūsų teatro prisiri- 
| Šimas, meilė gimtajam žodžiui 
Į ir ištikimybė aktoriškam pašau
kt kimui. Ir gera, kad kaip tik 

šiais metais, po šituo dangumi 
s Donelaičio kūrybos burtai nau- 
| ja, neįprasta forma palies mū- 
Į sų ausis ir, gal būt, (kas žino?) 

uždegs širdis.
Donelaitis teatre! Scenoje! 

Koks paradoksas! — pasakys 
\ skeptikas. — Neįmanoma! Dar 

to niekada nebuvo! Donelaičio 
Į scenoje neįsivaizduoju!.. O man 

prisimena, jog kažkada kalbė
jome, kad ėjimas išmintuoju 
keliu dar nėra praeities gerbi
mas. Jos kūryba, tie kraičių 
skryniose sukrauti turtai, nepa
kenčia tamsos ir drėgmės.

O dar toliau einant, man pa
tinka Algimanto Dikinio (ant 
jo pečių ir gula “Metų” insceni
zavimo problemos) žodžiai, kad 
šitam darbe praleistos poilsio 
valandos ir repeticijų skaičiai 
nėra auka, bet gyvenimas tik
rąja to žodžio prasme. Prožek
torių šviesa, kulisų šlamėjimas 
ir aktoriaus lūpose reljefiškai iš-
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Kultūrinė kronika: religinės 
minties kultūrinė popietė Drau
ge. ___ , 

kilusi “Metų” eilutė alsuoja vi
su, kas yra gyva, ir tos gaivi
nančios srovės statistiniai duo
menys ir praleisto poilsio valan
dos niekada nepasvers. Ir gai
la, kad aktoriaus darbas, jo kū
rybos apraiška ir rezultatas, la
bai dažnai mūsuose vertinamas 
ir peršamas statistiniais duome
nimis, valandų skaičiumi... Įdo
mu, gal būt, bet nesvarbu.

Dar prisimintina, kad “Metų”, 
scenon atvedimo mintis prieš 
keletą metų kilo Montrealyje 
B. Pūkelevičiūtei. Jos užmany
mas buvo platesnis. Norėta įves
ti masines scenas, filmą. Tik 
daugumai aktorių iš Montrea- 
lio išklydus, dabar ta mintis ki
toje formoje bus įgyvendinta 
Jaunimo centro salėje.

Žodžiu, “Metų” spektaklio gi
mimas nėra atsitiktinis. Jis liu
dija, jog teatras, kuris gimė, 
kad išreikštų ir įvaizdintų žo
džius, kad iškeltų pirmykštį sa
kinių spindėjimą, gyvena su sa
vo tauta ir kad susitikimas su 
Vakarų dangumi jam atskleidė 
naujus horizontus, kurie dar 
neaiškūs, tolimi, bet tikri. Ir 
noris tikėti, kad jie priartės, iš
siplės, kad užaugins vaisius.

TRECIOJI JAUNOJI1 DAILININKU PARODA
Įspūdžiai tarp džiaugsmo ir rūpesčio

KAZYS BRADtrNAS

Vida Krištolaitytė Pilka simfonija
Iš jaunųjų dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje

Kasmetinė mūsų jaunųjų dai
lininkų paroda Chicagos kultū
riniame gyvenime jau virsta 
tradicija. Ir jeigu kurį rudenį 
tokios parodos čia nebūtų, tai 
lyg ir jaustume baugią tuštumą, 
akivaizdžiai bylojančią tai, kad 
prarandame jaunus žmones, kad 
jie, gal būt, nueina kur kitur, 
o gal ir visai užkasa savo ta
lentus.

Pervertinimo pavojuose
Tačiau šitoks jaunų žmonių 

alkis visuos mūsų kūrybinio gy
venimo sektoriuos gimdo dažnu 
atveju ir tokią situaciją, kuri 
ne visada neša lauktinų vaisių, 
kuri, sakytume, gal net kenkia 
kūrybinėms jaunimo pastan
goms. O šitai atsitinka tada, 
kada mes kiekvieną to jaunimo 
krustelėjimą, kiekvieną jo at
liktą darbelį, kiekvieną krypte-

Įėjimą kūrybon imame aukštin
ti ir girti, lyg čia jau būtų pa
siektos aukštumų aukštumos. 
Dažnu atveju tokiais superlaty- 
vais rašantieji ir kalbantieji pa
tys tokios kalbos slidumą su
pranta, bet vis pasiteisina, kad, 
girdi, geriau pagirti (nesvarbu 
-- vertai ar nevertai), negu tar
ti ir kritiškesnį žodį, kurį išgir
dę, jaunieji visai nuo lietuviško 
reikalo nusigręš.

Šitokioje išeiviškoje mūsų 
kultūrinio gyvenimo situacijoje 
ir gerų norų pilnam nėra kar
tais lengva pasakyti atvirą tei
sybę, kai visapusiškai reikia 
sverti ir tos teisybės pasakymo 
rezultatatą. Tačiau, manytume, 
kad vis dėlto verta tiek jauni
mui, tiek senimui suprasti, jog 
sveiko kritiškumo stoka (net 
ir tokiose, specialiose išeivijos
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i sąlygose) patį kultūrinį gyve
nimą ir jo kūrybinį rezultatą 
sumenkina, ir mes pradedam 
žaisti netikrais pinigais. O visa 
tai galutiniam rezultate niekam 
naudon neišeina, net ir tam jau
nimui, kuris, pradinėse savo 
pastangose iškeltas ir perver
tintas, pasijus nebereikalingas 
įtemptų pastangų ir darbo, o 
vėliau, žinoma, gyvenimo tėk
mėje pamatys nuogą teisybę ir 
nusivils pats savimi.

Žinoma, visa tai, kas šia te
ma čia buvo kalbėta, nebūtina 
rišti žodis žodin su šia trečiąja 
mūsų jaunųjų dailininkų paro
da. Ji čia gali ir nebūti šimta
procentinė mūsų rūpesčio iliust

Zita Sodeikienė Prieš užmiegant
Iš jaunųjų dailininkų parodos

racija, o tik proga rūpesčiui iš
kelti.

Parodos pobūdžio klausimas
Žvelgiant į šiemetinę jaunųjų 

dailininkų parodą, pirmiausia 
kyla klausimas: ar šiemetinė 
yra pranašesnė už pernykštę, 
ar stovima 
atsiliekama 
jos pobūdis 
tesniųjų?

vietoje, o gal net 
ir, aplamai, kuo 
skiriasi nuo aliks-

Pirmiausia akysna krinta do
minuojanti tapybos darbų gau
sa. Labai pasigendama skulptū
ros. Jos šiemet visai nėra. Tad 
ir jaučiamas Aleksos ir Bura- 
čo trūkumas. Taipgi grafika 
kone visai dingus. Vos pora A. 
J. Mikelevičiaus medžio raiži
nių. Parodai yra didelis nuosto
lis, kai taip stipriai ir kūrybin
gai grafikoje besireiškiančio H. 
Blyskio šiemet visai nematome.

Ar galėtume suvokti pirmu 
žvilgsniu visos parodos, tuo pa
čiu ir mūsų jaunųjų dailininkų 
kokį nors bendrą pobūdį, bend
rą kryptį? Sakysim, kai ameri
kiečių to amžiaus dailininkų ko
lektyvinėse parodose dar vis vy
rauja abstraktas, prisagstytas 
gerokai ir “Pop Art” pavyz
džių, ir kai šituo galima nusa
kyti visą jų pastangų pobūdį, 
tai mūsų jaunųjų atveju nebe
randame jokio bendro, kuria 
nors prasme dominuojančio var
diklio. Mūsiškiai pabirę į visas 
puses. Gal gerai, gal ir ne? Nė
ra iš esmės blogai, kai nepa
sikliaujama vien abstraktu. Ir 
pasaulinio meno raidoje jau 
bandoma eiti toliau už abstrak
to. Bet ir tas “toliau” gali būti 
pirmyn už abstrakto ir atgal 
už abstrakto. Mūsiškių kryptis, 
atrodo, daugiau pastaroji, t. y. 
vaikščiojimas impresionistų, fo- 
vistų ir kitokiais, prieš abstrak
to įsigalėjimą pramintais ke
liais. Žinoma, mus labiausiai 
džiugintų, jeigu mūsiškių paro
dose regėtume tikrai viltingi.} 
naujų kelių pradžią ne tik ana
pus, bet ir šiapus abstrakto, 
kad naujumas būtų nekartotas 
ir prasmingas. Tačiau žinant, 
jog tų naujų kelių atidengimo 
iš po abstrakto dar beveik ne
matome ir sunku juos užčiuopti 
net pasauliniuose meno cent
ruose, tai ir mūsų jaunųjų pa
rodoje vargu ar galime rūgoti, 
nematydami akivaizdaus naujų 
Amerikų atradimo.

(Nukelta į 3 psl.)

ISTORIJA IR ISTORIKAI
Basanavičius pirmojo “Auš

ros” numerio prakalbai užrašė 
motto:' Homines historiarum 
ignari, semper sunt pueri 
(Žmonės, nežiną istorijos, vi
suomet lieka vaikais). Taigi 
savosios istorijos pažinimas 
yra tautos subrendimo ženk
las. Tautos atgimimo žadinto
jai daug dėmesio skyrė Lietu
vos istorijos pažinimui, nes 
skaitė, kad savo istoriją ge
riau pažinus, atsiras meilė ir 
pasididžiavimas savo tautos 
praeitimi, tuo pačiu atsiras ir 
paskata vertinti savo šalį, tu
rinčią tokį ilgą ir garbingą ke 
lią praeities amžiuose. Dėl to 
ir V. Kudirka ragino iš ten 
semtis stiprybės.

Šiandien, kada Lietuva iš
gyvena didžiąją tragediją, ka
da nūdienoje nesimato jokio 
šviesesnio spindulėlio, vėl rei
kia atidžiau žvelgti į praeities 
garbingus, didvyriškais žygiais 
nužymėtus laikus, semiantis iš 
jų stiprybės dabarčiai. Reikia 
parodyti svetimiesiems, kad 
Ik tuvių tauta, turėjusi ilgus 
valstybingumo šimtmečius, yra 
verta nepriklausomo gyveni
mo. Ji yra išlaikiusi istorijos 
egzaminą — mokėjusi sukurti 
galingą valstybę ir buvusi tvir
tu pylimu prieš Europą beuž- 
liejantį Rytų barbarų antplū
dį.

O ir saviesiems, ypač jau
nimui, istorija turi priminti, 
kad yra garbinga būti lietu
viu, priklausyti tautai, kuri 
amžių bėgyje yra sukūrusi di
delę ir galingą valstybę, turė
jusi gabių valstybės vyrų, sto
vėjusi kultūringų Europos 
valstybių eilėj.

Ilgą laiką mūsų tautos ir 
valstybės istoriją rašė sveti
mi, daugiausia lenkai, tenden
cingai aiškindami faktus ir 
įvykius, iškeldami Lenkijos 
vaidmenį, kaip krikščionybės 
ir Vakarų kultūros nešėjos, 
mažindami lietuvių darbus ir 
žygius, savindamiesi tai, kas 
priklausė Lietuvai. Tik nepri 
klausomos Lietuvos metu su
laukėme rimtų istorikų lietu
vių, kurie ėmė atitaisinėti ki
tų skelbiamas apie mus klai
das, savaimingai ėmėsi tirti 
praeities šaltinius, iškelti nau
jus faktus ir teisingai juos in
terpretuoti. Daug dalykų, ku
rie seniau atrodė tikri, negin
čytini, naujoje istorijos moks
lo šviesoje išryškėjo kaip ten
dencingi, interpretuoti Lietu
vai nepalankioje šviesoje.

Lietuvos istorijos mokslas 
gavo naujos paskatos, kai 
tremtyje atsidūrusiems istori
kams tapo prieinami archyvai 
ir šaltiniai, kurie seniau lietu
vių nebuvo lankomi nė naudo
jami. Lietuvos istorijos moks
lui susidarė palankios sąlygos 
naujiems tyrinėjimams, nau
jiems senovės įvykių atsklei
dimams.

Tačiau reikia apgailestauti, 
kad nedaug turime tokių, 
kurie galėtų pilnai atsidėti stu
dijoms, nedaug tokių, kurie 
domėtųsi istorijos mokslu 
bendrai ir Lietuvos istorijos 
mokslu ypatingai. Be kelių spe
cialistų istorikų, dar iš Lietu
vos atvykusių, jaunųjų stu
dentų tarpe nesimato studi
juojančių istorijos mokslus ir 

besiruošiančių būti Lietuvos is
torijos specialistais. Teisingai 
prof. Z. Ivinskis spaudoje ne 
kartą nusiskundė, kad nesi
mato, kas stos į retėjančias 
Lietuvos istorikų gretas.

O tačiau, pavarčius spaudos 
puslapius, paskaičius įvairius 
naujus leidinius, neatrodytų, 
kad istorikų mums trūksta. Į 
istorijos mokslo laukus atei
na nauji darbininkai. Tik gai
la, kad jie yra daugiau istori
jos mėgėjai, o ne rimtai tam 
darbui pasiruošę specialistai. 
Istorija, kaip ir kiekviena 
kita mokslo šaka, reikalinga 
rimtų studijų, akademinio tam 
darbui pasiruošimo. Mėgėjai 
dažnai to neturi. Jie vadovau
jasi vien tėvynės meile ir var
dan jos sukuria naujas, gra
žias teorijas, nieko bendro su 
faktais neturinčias, savaip in
terpretuoja faktus, suranda 
“naujus’’ šaltinius, seniai jau 
kitų surastus, tyrinėtus, pa
skelbtus, juos priima be isto
rinės kritikos — ir visa ad 
maiorem Lituaniae gloriam. 
Bes kas svarbiausia — jie drįs
ta paneigti rimtų istorikų stu
dijas ir išvadas, bandydami ko
reguoti istorikų “klaidas”. Jų 
intencijos yra suprantamos — 
patarnauti Lietuvai, jos gar
bei. Tačiau šioje srityje vien 
gerų norų neužtenka.

Tikram istorikui yra būtina 
trys dalykai:

1) Pažinti ir susipažinti su 
tuo, kas kitų jau surasta, pa
skelbta. Vis naujai archyvuo
se atradinėti “nežinomus” do
kumentus, kai jie jau seniai 
atrasti, yra tik laiko gaišini
mas. Ne kartą girdėjome, 
kaip Romon nuvykę istorijos 
mėgėjai Vatikano archyvuose 
“atranda” ir nurašinėja doku
mentus, kurie jau seniai yra 
paskelbti (pvz. Theinerio rin
kinyje), arba pokariniu metu 
kitų istorikų jau nufotografuo
ti, nurašyti. Užtektų su jau 
atliktu darbu susipažinti, jei 
reikalas — pasinaudoti, bet ne 
skelbti, kad rasti “dar iki šiol 
niekam nežinomi” dokumentai.

2) Reikalingas ir kritišku
mas. Ne visa, kas kieno ir ka
da parašyta, jau yra istorinis 
šaltinis. Galima rasti įvairių ži
nių, paskelbtų įvairiuose leidi
niuose,tačiau rimtam istorikui 
būtina jas patikrinti, surasti, iš 
kur autorius sėmėsi tas žinias, 
kokiu tikslu jas skelbė. Ypa
čiai, jei tai yra dar gilios se
novės įvykiai. Neužtenka, kad 
kas nors gražiai juos atpasa
kojo — svarbu, kuo jie pa 
remti, iš kokių šaltinių paimti, 
nes kitaip išeina, kad “bene 
dicit, sėd nihil probat” (gra
žiai kalba, bet nieko neįrodo). 
O istorijos moksle įvykių ap
rašymas tiek vertas ir patiki
mas, kiek jis paremtas to laiko 
dokumentais. Pvz. Teodoras 
Narbutas (1784—1864), para
šęs 9 tomus Dzieje narodu li- 
tewskiego, ilgą laiką lietuvių 
laikytas rimtu istoriku, o vė
lesniais laikais paaiškėjo tik 
kaip didelis Lietuvos mylėtojas 
romantikas, tačiau su savo is
torija nepasitarnavęs tiesai, 
nes romantizmo įtakoje per- 
taisinėjo šaltinius ir savo fab- 
rikatais užpildinėjo turimas

(Nukelta į 2 psl.)



liturginis perversmas
n v* •Bažnyčioje

{Vadinės mintys, Liturginę Konstituciją pasitinkant

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIfllS, MlC

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Mišių vienybės pabrėžimas
Konstitucija, duodama nuro

dymus, kaip turi būti reformuo
jamos Mišios, atkreipia dėmesį 
į tai, kad labiau išryškėtų Mi
šių išvidinė vienybė. Ką reiškia 
šis rūpestis Mišių vienybės iš
laikymu ? ?

Iš tikrųjų, paskutiniais šimt
mečiais Mišios išgyveno tam tik
rą skilimo procesą. Atskiros 
Mišių dalys pradėjo reikštis 
kaip atskiri liturginiai vienetai. 
Ryškiausias to pavyzdys yra 
Komunija. Komunijos priėmi- 
fhaš pradėjo Bažnyčioje išvirs
ti Atskira apeiga, nepriklausan
čia nuo Mišių. Netenka abejoti, 
kad, reikalui esant, Komuniją 
galima priimti ir ne Mišių lai
ke. Tačiau tikroji Komunijos 
paskirtis ir prasmė nėra įma
noma be eucharistinės aukos, 
kuri yra Kristaus mirties ir pri
sikėlimo minėjimas.

Kita Mišių dalis, linkusi išsi
laisvinti iš Mišių, yra pamoks
las. Pamokslas šiandien yra lin
kęs išvirsti atskira konferenci
ja ar paskaita, laikoma bet ka
da, tik ne Mišiose. Žinoma, nė
ra nieko blogo turėti religinių 
paskaitų ir konferencijų, bet 
nėra gera, kai Mišiose nebelie
ka gyvo Dievo žodžio. Įsikūni
jusio Dievo žodžio, t. y. Kris
taus minėjimas Mišiose, atjung
tas nuo to Dievo žodžio, kuris 
yra Šv. Rašte, ir nuo to žodžio, 
kurį mūsų dvasia sako apie Die- 
Vį, aišku, yra Mišių ‘nubiedni- 
ftimas’. Nesunku pastebėti, kad 
pasiekti darnią vienybę tarp 
Mistinio Dievo žodžio, kuris au
kojamas už mus Mišiose, ir Die- 
Vo Žodžio, kurį mes išgirstame 
SaVo ausimis, nėra labai papras
tas uždavinys. Jis yra reikalin
gas didelių, derinančių pastan
gų, tačiau jų apleidimas yra 
nuostolingas Mišių prasmei.

ttar vienas Mišių momentas, 
kuris per keletą praėjusių šimt

ISTORIJA IR ISTORIKAI
(Atkelta iš 1 psl.)

Spragas. Istorikas prof. A. 
Alekna apie Narbuto veikalo 
pirmuosius tris tomus išsitarė, 
kad juos reikia mesti ugnin.

3) Pagaliau rimtas istorikas 
ir senuosius šaltinius, doku
mentus turi mokėti kritišką’ 
vertinti. Reikia žinoti, kas 
juos rašė, kokia intencija tai 
darė. Pvz. Lietuvos priešų ra
šytos kronikos dažnai yra lie
tuvių atžvilgiu gana tenden
cingos, nes jose norėta prie
šas ko juodžiau nupiešti, o 
savieji iškelti, išgarbinti. Ir 
tada priešo atžvilgiu nesivar
žyta paskelbti neteisingų ži
nių, faktų iškraipymų. Taigi 
ir senovės šaltiniai, dokumen
tą! ne visada laisvi nuo ten
dencijos, propagandos. Rim
tas istorikas turi mokėti juos 
kritiškai įvertinti, palyginti su 
kitais to .meto šaltiniais
> Istorija neturi bijoti tiesos, 
jei ji kartais istorikui patrio
tui ir nebūtų maloni. Istorija 
rašoma ne propagandai, o tie- 
sotS*- atskleidimui. Tuo tarpu 
yra pastebėta istorijos mėgė
jų tendencija, iš anksto tai, 
kas mūsų patriotinei nuotaikai 
netinka, apšaukti falsifikatais. 
Tada ir atsitinka taip, kad 
rimtų istorikų padarytosios iš
vados, labai lengva širdimi ap
šaukiamos klaidingomis. Ly
giai rimtam istorikui nedera 
atmesti tai, ką svetimieji rim
ti istorikai parašė vien dėl to, 
kad jie ne lietuviai. Paskuti
niu laiku pvz. kai kurie lenkų 
istorikai yra paskelbę rimtų 
Studijų apie Lietuvos praaeitį. 
Ignoruoti jas tik dėl to, kad 

mečių dėjo daug pastangų iš
sivaduoti iš Mišių sąrangos, tai 
buvo Švč. Sakramento išstaty
mas garbinimui. Šis Švč. Sak
ramento išstatymas tiesiog 
grasino nukonkuruoti pačias 
Mišias. Mišios buvo pradėtos 
laikyti prie išstatyto Švč. Sak
ramento. Bet tai 'buvo kažkoks 
perdėjimas, užtemdąs paties 
Kristaus aukojimo prasmę. Iš 
kitos pusės, labai pradėjo plis
ti visokios pamaldos su Švč. 
Sakramento išstatymu ir palai
minimu. Žmonės pradėjo kai 
kur labiau mėgti ir branginti 
Švč. Sakramento palaiminimą, 
negu Mišias. Įdomu, kokios yra 
šio reiškinio priežastys. Sunku, 
be didesnio įsigilinimo, tai pa
sakyti. Bet, atrodo, viena iš 
priežasčių galėjo būti ta, kad 
palaiminimui priimti užtenka 
pasyvios žmogaus laikysenos, 
kai tuo tarpu bent kiek akty
vesnis -išgyvenimas aukojimo, 
kad ir Kirstaus aukojimo, žmo
gui nejučiomis kelia tam tikrų 
reikalavimų. Apskritai, religinės 
aukos gilesnio nušvietimo ir tin
kamo pristatymo visuomenei vis 
dar stokojame. O tai yra gyvas 
reikalas, nes evoliucionistinė re
ligijų istorija iškelia visokių re
liginės aukos iškrypimų, kurie 
pasiekia visuomenės ausis. Rei
kia pasakyti, kad liturginė kon
stitucija gilesnio šios problemos 
nušvietimo irgi neturi.

Tačiau ji turi reikalavimą, re
formuojant Mišias, “elgtis tokiu 
būdu, kad išvidinė atskirų Mi
šių dalių prigimtis, jų tikslas 
ir taip pat jų tarpusavis ryšys 
būtų labiau aiškus” (50§).

Mišios išgyvena dar ir kitą 
vienybės pavojų. Ne tik kad 
atskiros jų dalys kartais yra 
linkusios išsilaisvinti iš jų vie
nybės, bet priešingai, prie Mi
šių ilgainiui prisijungia tokių 
dalykų, kurie ne visada Mišių 
prasmei yra reikalingi. Kiekvie
nam nesunku pastebėti, kad 
Mišiose pilna visokių pasikarto-

rašytos ne saviškių, nėra rim
ta.

Yra pavojaus, kad labai kil
nių intencijų, tėvynės meilės 

; vedini istorijos' mėgėjai sava 
senovės faktų ir įvykių inter
pretacija, neparemta kritiško
mis studijomis, vėl supainios 
mūsų istoriją savaisiais “at
radimais”. Reikės ilgo laiko, 
kol rimti istorikai visa tai ati
taisys ir atstatys į teisingas 
vėžes ir tikruosius istorijos rė
mus. Reikėjo nemaža laiko ir 
rimto darbo taisyti svetimųjų 
apie mūsų praeitį skelbiamus 
dalykus. Dabar reikės to pa
ties darbo imtis dėl savųjų 
perdidelio įsibėgėjimo “taisyti” 
savąją istoriją. Kitados mūsų 
istoriją klastojo lenkai, dabar 
ją žiauriai klastoja okupantai 
rusai. Bent patys jos neklas
tokime. Tėvynės ir jos praei
ties meilė verčia mus būti ob
jektyviais ir rimtais savo pra
eities tyrinėtojais. Tik tiesa ir 
istorijos srityje objektyvumas 
gali pasitarnauti Lietuvos gar
bei.

Kaip kitų mokslo šakų, taip 
ir istorijos mokslo pažangai 
yra būtinas tęstinumas. Ne
atmetant, negriaunant to, ką 
kiti pastatė, kiekviena nauja 
ir sveika plytelė, kad ir ne spe
cialistų statytojų pagaminta 
ar surasta, gali gražiai tikti 
statomam Lietuvos istorijos 
rūmui. O tas rūmas dar toli 
gražu nebaigtas, reikalingas 
talkininkų, tiek specialistų, 
tiek mėgėjų, jei tik jie pozi
tyviai moka, dirbti ir naudin
gai kitiems talkinti.

Dr. J. Sav.

jimų, prasmės iškrypimų ir to
kių pridėjimų, kurie turėjo tik 
laikinės reikšmės, kuriuo nors 
vienu istorijos laikotarpiu.

Pasikartojimų pavyzdžiu Mi
šiose gali būti daugybė žegno- 
jimų. Taip pat Mišibse yra ly
giagrečių maldų, kurios turi tą 
patį turinį tik su kuriuo vienu 
ar kitu skirtumu.

Prasmės iškrypimų pavyzdžiu 
gali būti malda, vadinama “Sec- 
reta”. Tai yra įdomi malda, 
kiekvienose mišiose kita, kuri 
turi įdomių aktualių prašymų. 
Seniau buvo aiškinama, kad ši 
malda dėl to yra vadinama 
“Secreta”, kad ji yra kalbama 
kunigo slapčia. Taip buvo dar 
mokoma, kai aš mokiausi litur
gijos. Tuo tarpu šiandien yra 
paaiškėję, kad šios maldos kil
mė ir paskirtis yra visai kita. 
Ji senovėje vadinosi ne “Secre
ta”, bet “Oratio super Secre
ta”, tai reiškia: Malda paslap->

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
KAI BŪNA VISŲ TEISYBĖ

Prieš kiek laiko “Gimtojoj Kal
boj” St. Barzdukas išspausdino M. 
Katiliškio “Šventadienis už mies
to’” knygos recenziją. Į šią recen
ziją atsiliepė “Naujienų”’ spalio 
3 d. numeryje Algirdas Antanai
tis, pacituodamas St. Barzduką ir 
jam atsakydamas. St. Barzdukas 
savo recenziją “Gimtojoj Kalboj” 
buvo užbaigęs taip: “Kaip matom, 
žodyno, rašybos, skyrybos ir kito
kios rūdys Katiliškio knygą gero
kai apgadino. Pro rūdis negali ma
tyti nė jos grožio. Sunku, prisipa
žinsiu, tokią knygą skaityti, nes 
beveik kiekviename puslapy už ko 
nors sukliūri. Kaltas dėl to auto
rius. Kaltas dėl to ir leidėjas. Bet 
kalti esame ir mes visi, kad kny
gos su tokia gausybe klaidų mūsų 
gyvenime dar gali pasirodyti”.

J tai Algirdas Antanaitis, gana 
ilgame straipsnyje atsako, jog to
kia recenzija yra netiksli ir duo
da kreivą vaizdą. A. Antanaitis 
rašo:

“Bet kurios rašytinės kalbos 
nuodugnus žinojimas yra tik tech
nikinio išsilavinimo laipsnis, o ne 
kūrybinio pajėgumo laidas. Rašyto- 
tojui, žodžio kūrėjui yra itin pra
vartu, bet jokiu būdu ne būtina, 
žinoti visas kalbos mokslo plony
bes, kaip nėra būtina jas žinoti ne, 
kitų, praktiškesnių sričių spėčiau 
listams, rašytu žodžiu išreiškiah- 
tiems savo darbo rezultatus”.

Straipsnio autorius šj savo at
sakymą St. Barzdų kui buvo nu
siuntęs j "Gimtąją Kalbą”, kurį re
daktorius gražinęs su tokio turi
nio laišku:

“Subjektyviai recenzentas gali 
būti ir teisus, nes jam, ir ne vien 
jam, tos klaidos iš tikrųjų galėjo 
kliudyti pajusti kūrinio grožį. Su 
literatūriniu kūriniu yra panašiai, 
kaip su muzikos kūriniu. Su blogu 
instrumentu ir geriausio kūrinio 
grožio neperduosi, klausytojas to 
grožio nepajus ar mažai tepajus. i 
Kas muzikai instrumentas, tas 11-1 

tims. Ši malda yra kalbama, pa
ruošus konsekracijai duoną ir 
vyną. Malda paslaptims reiškė: 
malda paruoštai aukai. Ir ji, 
kaip tik priešingai, nebuvo jo
kia slapta malda, (bet malda, 
kalbama viso susirinkimo, iš
reiškianti besimeldžiančių žmo
nių reikalus. Konstitucija dėl 
to pramato tose Mišiose, kurios 
bus laikomos žmonėms, ypač 
sekmadieniais, įvesti bendrinę 
maldą” ar “tikinčiųjų maldą” 
(53§).

Pavyzdį atsitiktinio įjungimo 
į Mišias, kuris buvo įvestas dėl 
laikinių priežasčių ir ilgainiui 
Mišiose pasiliko, turime “Credo” 
atvejyje. Tekėjimo išpažinimas 
arba “Credo” buvo įsakytas sa
vo laiku toms Bažnyčioms, ku
rios davė pagrindo įtarimui, kad 
jos nesilaiko tikro tikėjimo. 
Dėl to Šv. Sostas įsakė joms 
prieš kiekvienas Mišias padary
ti tikėjimo išpažinimą. PradŽio-

teratūros veikalui kalba. Recenzen
tas apie kalbą ir tekalba, kūrinio 
meninės vertės visai neliesdamas. 
O kalbos klaidų jis buvo prirašęs 
ir daugiau, dalį mažiau svarbių nu
braukė”.

A. Antanaitis, su šiuo laišku ne
sutikęs, įrodo, kad palyginimas ne
vykęs, nes instrumentas yra konk
retus daiktas, o kalba abstraktus 
kūrinys. Savo ilgoką, rašytoją gi
nantį, straipsnį A. Antanaitis bai
gia šiomis mintimis:

“Man atrodo, kad rašytojų kaip 
Marius Katiliškis ar Pulgis And
riušis, įtikinamai ir plačiai čia 
tremtyje atskleidžiančių mūsų gim
tosios kalbos turtus teturime ap
gailėtinai nedaug, o ir jų dienos 
gal jau suskaitytos. Todėl jų vei
kalai kalbininkų turėtų būti svars
tomi ir vertinami su ypatinga mei
le ir pagarba. Tik jie tą mūsų kal
bą gyvina ir ugdo. Be jų visai tuš
ti pretekstai, ar net ir “naujada
rai”, kad ir kalbininkų peršami, 
mirs nesuspėję išleisti pačios pir
mosios šaknies.”

Mūsų manymu, iš dalies yra tei
singas St. Barzdukas, nes rašyto
jo pareiga pasirūpinti, kad kny
gos kalba būtų peržiūrėta, o jei to 
nepadaro rašytojas, tai turi pada
ryti leidėja?.. “Gimtosios Kalbos” 
redakcijos atsakymas, teigiantis, 
kad autoriaus “kalba ligota”, yra 
aštrokas, bet teisingas, tačiau tei
sus ir Antahaitis, sakydamas, kad 
autorius savo raštais turtina mūsų 
kalbos Žodyną.

Viena iš to išvada, kad visiems 
mums reikia rūpintis kalbos ne tik 
turtingumu, bet ir tikslumu, o kad 
tai nėra lengva, rodo jau ne pir
ma, spaudoje iškilusi, polemika. 
Manytume, vis dėlto, kad autorius 
dėl savo žodžių reikšmės ir vertės 
turėtų pasitarti su kalbininkais, 
nekalbant jau apie eilineB klaidas, 
kurių saugotis visų mūsų prievolė.

P. Svilius 

je “Credo” kalbėjimas taigi bu- 
vo drausminė priemonė, bet il
gainiui tai virto papročiu, ir 
pati Romos Bažnyčia jį įsivedė 
į Mišias. Šiandien “Credo” kal
bėjimas Mišiose reiškia ne įtari
mą, bet iškilmingumo padidini
mą. Tik didesnėse šventėse lei
džiama per Mišias kalbėti Cre
do.

Turint prieš akis šiuos pasi
kartojimus, pridėjimus ir pras
mės iškreipimus Mišiose, su
prantamas yra šitoks konstitu
cijos patvarkymas: “Dėl tos 
priežasties apeigos turi būti su
prastintos, rūpinantis išlaikyti 
jų substanciją; bruožai, kurie, 
laikui bėgant, buvo dvigubai 
įvesti, arba kurių įvedimas ne
daug duoda naudos, turi būti 
išjungti; kiti bruožai, kurie yra 
nukentėję nuo istorinių įvykių, 
turi būti atstatyti į tą reikšmę, 
kurią jie turėjo šventųjų tėvų 
dienose, jeigu jie dabar yra nau
dingi ar būtini” (50§).

Iš šių nuostatų matome, kad 
mes turime pagrindo sulaukti 
labai išryškintų ir nuo visų prie
maišų apvalytų Mišių apeigų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, I>roteztetas 

Aparatal-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojom* 

(Arch Supports) Ir t t
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084
bhshbmbbhbbesssbhbsbh 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
Susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8220. 
Res. telef, WAlbrook 5-5078

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaskl Rd. (Crawford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-0446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia skambinti MI 9-0001
Ofisas 8148 West BSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Reeld.: 8241 West 66th Place 

Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 9; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 lkl 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios Ir Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Res. VVAlbrook 5-8048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, lllinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5840, rea. 888-0088

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71»t Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; Rea. HI 5-8225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika Ir Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAIVFOD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzle Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery Ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Va!.: kasdien 1—8 tr 6—8 vai. vak 
šešt. 12—8 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2787 VVest 71 st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ligonius priima pagal susltarlm*. 
Telef, — WA 6-0017

Liturgija ir kultūriniai 
skirtingumai

Mes matėme, kad liturgijos 
reforma eina ta kryptimi, jog 
pamaldų simboliai labiau reikš
tų tai, ką jie nori išreikšti. To
liau mes pastebėjome tikinčiųjų 
aktyvumo pabrėžimą Mišiose ir 
kitose apeigose. Kai šie du prin
cipai vadovauja liturgijos refor
mai, nenuostabu, kad labai gy
vai iškyla gimtosios kalbos klau
simas.

Šią problemą konstitucija ši
taip aptaria. Pasilieka galiojus 
dėsnis, kad Romos Kat. Bažny
čioje vartojama lotynų kalba 
(36§1). Tačiau, kadangi gimto
sios kalbos vartojimas dažnai 
gali tikintiesiems duoti daug

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

2056 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai 
Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1705. Res. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street 

Oakley Medlcal Arta
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 

2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. Ir 6eS- 
tad., tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad.. ketvirtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p.p., 6:80-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLynuplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.

Išskyrus trečtadieniuą 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
7156 South We«tern Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 230-2010.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

1 DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Val.: plrmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p„ 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. h MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. V. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl. 

Telef. ofiso: Pl llman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3046

Prlčm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. Ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 

telefonu
Tel. Ofiso PR fl-7500; Narni, 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadlenj 

■ettadlenlate 16-1 t. p. 0. 

naudos, “jos naudojimo ribos 
gali būtilifraplėstos. Tai reikia 
taikyti pirmoje eilėje skaity
mams, nurodymams, kai ku-4 
rioms maldoms ir giesmėms” 
(36§2).

Spręsti apie tai, ar gimtąją 
kalbą reikia įvesti apeigosna ir 
kiek jos įvesti, sprendžia vietos 
bažnytinė vyresnybė (36§ 3).

Toliau, kalbant apie Mišias, 
sakoma: “Mišiose, kurios yra 
laikomos su žmonėmis, atitinka
mą vietą reikia skirti gimtajai 
kalbai” (54§). Tas pat paragra
fas tačiau priduria, kad nepai_’< 
sant to, reikia skatinti tikin* 
šiuosius mokytis lotyniškai kal
bėti ar giedoti tas Mišių kano-

(Nukelta į 5 psl )

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta■' ■ ” ■ -- ' ■■■■■■■■ 4
Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archerl 

VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEO. ORTHOPEDINĖS LIGOS

2745 VVeBt 69th Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ■ v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu.
______ Telef. REpublic 7-2200.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akte Ir pritaiko akinius - 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Californla Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien: treč 
uždaryta; žešt. nuo 10 v. r. lkl 1 po
piet.

Rea. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūslės Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adreso.. 2454 VVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 '
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-8 p. p. ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p.

Trečlad. Ir še'rtad. pagal sutarti.
Offteo telef. CLiffside 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 5-3090 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 U 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek- 
madienlate Uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v6 
lkl 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lal- 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.

Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas. — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street « 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 lkl 8 V. v. 

šeštadieniais 1 lkl 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4 v. Treč. Ir Sškm. 
tik skubiais atvejate Ir nusitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71Bt Street •
Vai.: 2 lkl 4 v. p.p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad.pagal sutarti
DR. P Z. ZALATORIUS *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 South Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6651 
Rez. 6600 So. Arteslan Avenue

Vai. 11 v ryto Iki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti

e B



(Atkelta iš 1 psl.) 
Visa trylika iš eilės

Šiemetinėje parodoje regime 
13 jaunųjų. 13! Apsistojimas 
prie tokio skaičiaus jau gali sa
vaime byloti jaunųjų drąsą ir 
jų neprietaringumą. Ar tikrai 
taip?

Dalia Ancevičienė - Verbkkai- 
tė duoda 7 tapybos darbus. Ge
riausieji yra abstraktai arba 
pusiau abstraktai, nors ir įvar
dinti daiktinėmis sąvokomis. Ta- 
pybiškiausias bene bus “Infini- 
tum”, kur akinančios šviesos 
ir tamsių šešėlių kontrastas vis 
dėlto sulydomas jspūdingon vie- 
numon. Toje pat plotmėje te
būna ir “Vandens lelijos’’, nei 
kiek nesusentimentalintos ir iš
spręstos pusėtinai tapybiškai.

Nijolė Banienė ieško savęs 
tarp figūrinės, peizažinės ir na
tiurmortinės temos. Gal drą
siausiai teptuką yra nuspaudu- 
si figūrinėje kompozicijoje 
"Draugės”.

Birutė Bulotaitė yra vienin
telė šios parodos dalyvė, išsta
čius! tokį parodoje vienišą “Pop 
Art” krypties pavyzdį “Nesuk 
kairėn”. Tačiau žiūrovo akis la
biau užkliūva už jos "Senamies
čio”.

Reginai Jautokaitei anksčiau 
paveikslai vis kažkaip susivel- 
davo ir spalviniu ir kompozici
niu atžvilgiu. Tačiau šį kartą 
jau lyg pasukta gerojon pusėn. 
“Valtys”, “Ruduo” ir “šokėjos” 
viltingai žada medžiagos, for
mos ir visos paveikslo konstruk
cijos apvaldymą.

Vida Krištolaitytė — pati 
drąsiausia šioje parodoje kū
rybingais savaisiais užmojais. 
Kiekvienas jos darbas žiūrovą 
prirakina vienur spalvos inten
syvumu ir aštrumu, kitur spal
vos šykštumu, išgaunant tuo vis 
dėlto didelį įspūdį, trečiur vėl 
paprastos kompozicijos monu
mentalumu. Per kraštus besilie- 
jąs dailininkės impulsyvumas, 
atrodo, sąmoningai nevengia ir 
įtakų iš šalies. Jaučiamas no
ras išbandyti viską, ką kiti yra 
reikšmingiausio padarę. Taip, 
sakysim, “Šviesi figūra” visuo
se savo sprendimuose gali pri
minti dabar taip toli garsėjan
tį britą Bacon, “Pilka simfoni
ja" galingais juodų dėmių kri
timais amerikiečio Kline tapy
bą Bet įvedimas į šią klineišką 
juodų spalvų abstrakciją ir mo
ters figūros jau rodo pačios 
Krištolaitytės naują ir įdomų 
sprendimą.

Algio J. Mikelevičiaus gausi 
šios parodos tapyba kažkaip 
užkliūva už sezaniškų spalvų 
ir net sezaniško viso paveiks
lo sukirpimo. Tačiau du vienin

teliai visoje parodoje jo grafi
kos darbai (medžio raižiniai) 
baltų, juodų dėmių ir brūkšnių 
tokiu apskaičiuotu išdėstymu 
yra mažieji parodos deimančiu
kai. Jeigu jie kiek ir primena 
ankstyvesnius V. Rato medžio 
raižinius, tai gal vien tik tokiu 
sąžiningo darbo pobūdžiu.

Vai. Banionis - Ramonaitės 
šioje parodoje pastebimai ūgte
lėjo. Be abejo, jo darbuos dar 
apstu gana mėgėjiškų spalvinių 
ir kompozicinių sprendimų, bet 
pačios spalvos klojimas jau ro
do jo tapybinės rankos stiprė
jimą. Šitai akivaizdu, nors dar 
gerokai vizgirdiškuos, “Kolora
do kalnuos”.

Elda Rundzaitienė trijuos sa
vo darbuos nieko ypatingesnio 
neduoda. Bent techniškai geriau 
apipavidalinta natiurmortinė gė
lių puokštė.

Stasys Šimaitis drąsias savo 
pastangas dar gana sunkiai pa
verčia sąmoninga tapyba. “Miš-

A. J. Mikelevičius Dienos sapnas 
(medžio raižinys)

Iš jaunųjų dailininkų parodos 

ko vaizdas” geriausiai vykęs 
įdomiais šviesos blykčiojimais 
tamsiose gelmėse.

Zita Sodeikienė akį patraukia 
savo sąžiningai išbaigta figūri
ne tapyba. Natiurmorto ir žmo
gaus figūros kombinacijos, port 
retas ir pajaco temos dailinin
kei labai būdingos. Spalvose vie
tomis gerokai primena Gaugui- 
ną. Didesnės apimties “Pabėgė
liai” visais atžvilgiais mažiau
siai vykę ir kompozicine ir 
spalvine prasme, o priedo dar 
naiviai simboline temos traktuo
te. Labiausiai patraukia, rodos, 
mažiausiai pretenzingas, dau
giau piešiniškaš negu tapybiš
kas “Prieš miegant” — pilnas 
šilumos ir nuoširdumo darbas.

Jono Strungio du darbai, at
rodo, visai ne to paties dailinin
ko : akvareliškas gamtovaizdis

Savasis

Kai noriu pabėgti nuo įgrisusios kasdie
nybės, kai esu pavargęs — vykstu į Floren
ciją. Nors šį miestą esu lankęs daug kartų, 
tačiau vis randu jame ką nors naujo, gra
žaus, nematyto. Visas juk Florencijos mies
tas, neskaitant jo brangių muziejų ir meno 
galerijų, atrodo ištisas muziejus, kur kiek
vienoje gatvelėje, kiekviename užkampyje 
vis atsiskleidžia kas nors naujo, lig tol dar 
neregėto.

Ir tą kartą, pasirinkęs kuklų viešbutį, 
kur mažiau triukšmo, prasivalkiojęs per iš
tisą dieną, vakare sėdau prie rašomosios ma
šinėlės laiškų rašyti. Staiga kažkas pasibel
dė į du?is. Kas gali būti? Patarnautojo ne
šaukiau, nieko neprašiau, o pagaliau jau bu
vo vėloka. Pamaniau, kad rašomosios maši
nėlės nuobodus tiksėjimas kam nors greti
mame kambaryje trukdo miegoti. Einu prie 
durų, atidarau, ir štai prieš mane sena po
nia. šypsosi, nori kažką sakyti. Matyti, kad

D. Ancevičienė-Verbickaitė / Infl- 
nitum. Iš jaun. dailininkų parodos.

ir rupaus, tiesiog žvyrinio pa
viršiaus “Senis ir mergaitė”. 
Polėkio ir tapybos daugiau vis 
dėlto gamtovaizdyje.

Algirdo Trinkūno trys darbai 
— kiekvienas taipgi vis kitoks. 
Blaškomasi tarp rėdoniško “Gė
lėse”, abstrakto ir impresionisti
nės vasaros. Akis labiau užkliū
va už karščiu virpančios “Va
saros”.

Giedrės Žumbąkienės įprasti
niai abstraktai šį kartą pateikia 
įdomias šviesos ir tamsos grum
tynes “Ateinančios tamsos spar
nuos” ir "Miraže” ir pagaliau 
besiskleidžiančios ramybėje švie 
sos pergalę “Saulėtoj šaly” ir 
“Pabudusiam danguj”. Labiau
siai šioje parodoje pasigendam 
anksčiau gausiau matytų jos 
emalio darbų, kuriuose dailinin
kė yra pasiekusi išskirtinių lai
mėjimų. Šį kartą emalio tepa- 
rodyta tik vienas darbas “Apol- 
kalipsinė variacija”.

Kelios sugestijos ateičiai

Peržvelgus taip visas parodo
je dalyvaujančių pavardes, ku
rios bene visos yra čikagiečių, 
imi galvoti, kad ateityje gal bū
tų neprošalį jaunųjų dailininkų 
parodų proga atkviesti bendri- 
jon in vieną kitą ryškesnį kitų 
kolonijų atstovą. Cikagiečiams 
meno mėgėjams tai būtų nau
jiena, o ir parodų geografinė 
apimtis praplatėtų, jų pobūdis 
artėtų į visos mūsų jaunųjų dai
lininkų kartos reprezentaciją.

Taipgi nevertėtų tokius dai
lininkus kaip Vytautas O Vir- 
kau ir Kęstutis Zapkus taip 
greit pasendinti ir jie patys ne
turėtų taip greit pasisendinti, 
o savo dalyvavimu jaunųjų dai
lininkų parodose gelbėti jas nuo 
mėgėjiško lygio grėsmės.

Šiaip ar taip kalbėsime, to 
mėgėjiško lėkštumo ir atkišti- 
numo yra apstu ir pastarojoje 
parodoje. Akys vis daug kur ir 
nenorėdamas užkliūva už mė
gėjiško “hobby”, o profesiona
liško ir pašaukiminio atsidavi
mo menui reikia ir gerokai pa
ieškoti.

nežino nuo ko pradėti, ranka bando tvarky
ti kažkokiais instrumentais susuktus dažy
tus plaukus.

Norėjau paaiškinti, kad jau baigiau ra
šyti, kad daugiau..., bet ji pradėjo pirmoji:

— Prašau padaryti man didelę malonę. 
— Tuojau permaniau, kas ji: sena, itališkos 
kilmės amerikone. Jos itališkas tarimas yra 
lygiai toks, kaip tų gangsterių, kuriuos 
Amerikos valdžia pasiunčia į senąją tėvy
nę. O senė tęsia:

— Gal galėtum ateiti į mūsų kambarį. — 
Bandau laimėti laiko, noriu susiorientuoti 
padėtyje ir todėl nervingai gniaužau rankas.

— Paslauga, kurios prašau kaip motina 
savo sūnaus.

Pasijuntu kiek drąsiau. Kokios paslau
gos gali prašyti motina iš sūnaus? Bet ji 
tuojau paaiškina:

— Kambaryje yra mano vyras. Jis la
bai nervingas. O ir galvoje jam ne viskas 
tvarkoj. Jis dabar sako, jog girdįs liūtus 
staugiant. Aš tvirtinu, kad jokių liūtų nėra, 
bet jis vis savo ir savo. Girdėdama, kad ne
miegi ir rašai, pamaniau: tas žmogus labai 
mokytas. Pakviesiu jį, kad pasakytų mano 
vyrui, jog jokių liūtų nėra, ir jis užmigs...

Dabar mąstau ką kita: kai papasakosiu 
šią istoriją savo draugams, niekas netikės. 
Šypsodamasis užsivelku švarką ir einu pas
kui senę į gretimą kambarį.

Atrodo bazaras. Ant mažo stalelio dau
gybė vaistų buteliukų. Aštrus pypkės kva
pas. Mažas, tranzistorinis aparatas šaukia 
nesuprantamus, angliškus žodžius. Viduje 
ant lubų kabančios lempos užmestas kažkoks 
juodas švarkas — atrodo, lyg pakaruoklis

K Milašius * Rugsėjo simfonija

I

Aš sveikinu tave, ateinančią manęs sutikti, 
Kai mano žingsniai aidi iš blankios, šaltos laikų angos. 
Tave aš sveikinu, vienatve, mano motina, 
Kai mano ūksmėje viešėjo džiaugsmas,

Kai juokas, lėkdamas nei paukštis, atsidauždavo nakčia į 
veidrodžius, 

Kai gėlės, šiurpūs jauno gailesčio žiedai, dusino mano meilę 
Ir kai pavydas, nunarinęs galvą, žvelgė vyno taurėj į save, 
Mąsčiau tave, vienatve, — aš mąsčiau tave, apleistąją.

Penėjai tu mane kuklia ir juoda duona, pienu ir laukinių bičių 
medumi;

Man buvo miela valgyti iš tavo' rankų, lyg žvirbluičiui, 
Ne« niekad aš, o Žindyve, nesu turėjęs motinos nė tėvo. 
Mano pastogėj bastės pamišimas su šalčiu.

Tu kartais man regėdavais kaip moteris 
Dailioj, viliūgėj miego šviesoje.
Dėvėjai tu sėjų varsos suknelę. Mano žuvusioj širdy, 
Bežadėj, priešginoj, šaltoj, kaip vieškelio akmuo,

Net šiandien padvelkia švelni banga, 
Kai moterj matau ana skurdžia, rusva spalva bevilkinčiąi — 
Liūdna ir atlaidžia varsa: lyg skrenda pirmutinė blezdingėlė, 
Ji plazda, plazda skaidrioje vaikystės saulėje per arimus.

Žinojau, kad savos buveinės nepamėgai
Ir kad iš tolumos tu lioveis man žavėjusi vienatvę.
Brangi buveinė — tai gadynių apnešta uola, įšėlusi sala tarp 

jūros vandenų;, 
Ir daug žinau kapų, kurių anga rfldyja, gėlėmis apaugus.

Bet tavo namas ne tenai, kur jūra ir dangus, 
Lyg mylimieji tolumų žibuoklėse užmiega, 
Tikrasis tavo būstas ne už tųjų kauburių, — 
Taigi, tu pagalvojai apie mano širdį, kurioje esi užgimus!

Tik ten tu savo jauną vardą įrašei ant sienų, 
Ir kaip žmona, kuri regėjo savo žemiškąjį vyrą mirštant, 
Grįžti su druskos ir su vėjų prieskoniu išbalusiuose skruostuos, 
Ir su anuo senu, senu kalėdinės šerkšnos kvapu plaukuos.

Kaip iš žarijos, smilkstančios prie grabo, 
Taip iš širdies, kur drumsčiasi slaptingas ritmas, 
Juntu pakylančius vaikystės dienovidžių kvapus. 
Nepamiršau gražiųjų sodų prieglobsčio, kuriu mane vadino 

Aidas, tavo antrasai sūnus, vienatve.

O aš pažinau vietą, kur kadais miegojau 
Prie tavo kojų. Ten dar gaudos vėjiį sūkuriai 
Po gražią, liūdinčią griuvėsių žolę, — 
Juk ten samanė bitė renka medų vasaros kaitroj?

Ir jei praskirtum gluosnio, drebančio, nupuikusio našlaičio 
plaukus, 

Išvysčiau tokį skaidrų, tokį tyrą vandenų paviršių — 
Taip skaidrų ir taip tyrą, tartum Tolimoji, 
Gražiam apyryčio sapne regėta.

Juk dar šiltadaržyje, vaivorinėmis senų gadynių spalvomis 
nuaustame, 

Tikriausiai bus išlikęs kaktusas nykštukas ir anas silpnutis
figų medis, 

Kadaise iš kažkokio laimės krašto atsiradę, 
O merdinčios saulažolės kvapsnis dar vis svaigina popietės 

tvaike!

Vaikystės krašte ir ūksminga sentėvių buveine! 
Kupli, susnūdus liepa, taip oriai dūzgėjusi nuo bičių, 
Ar tu laiminga, kaip kadais? O aukso gėlėmis skambėjęs balse, 
Ar vis užbūręs sergsti kauburių šešėlius

Užmigusios gražuolės sutuoktuvėms — ji balta suplėkusiuose 
knygos lapuose, 

Kuriuos taip miela būdavo sklaistyti, kai palėpėj vakarinis 
spindulys

kabotų. Mat, norėta sumažinti lempos švie
są. Iš stovinčios kambario kampe lovos pa
sigirsta linksmas balsas:

— Halio, sėskis. Aš vadinuosi Antonino, 
bet Amerikoj visi mane vadina Tony. O ta
vo vardas?

Prisistatau ir dabar įsižiūriu į senuką 
prieblandoj. Plaukai balti, nosis ilga ir kum
pa. Panašus į Don Sturzo. O jis tęsia:

— Tu panašus į Carminiello...
Nutariu nesileisti į pokalbį, kadangi se

nė ženklais rodo, jog turiu pradėti savo mi
siją. Todėl su psichiatro drąsa ir tonu pra
dedu:

— Ponia man sakė, kad girdite liūtus.

Ant dulkių krenta, o aplink —
Verpėjo voro sustabdytųjų ratelių tyluma. — širdie!

iii'' )O liūdinti širdie! Milinę vilkintis piemuo
Dūduoja ilgą luobo vamzdį.
Sode genelis kala savo mylimosios karstą,
Nuščiuvusiam lendryne šaukiasi varlė. O liūdinti širdie...

Brangi erškėtrože^ sumenkusi kalvos pašlaitėj, ar kada tave 
matysiu?

Ar tu žinai, kad tavo žiedas, kuriame žėrėjo juokdainos rasa, — 
Tai mano nuo vaikystės ašarų apsunkusi širdis. Bičiule, 
Ne tavo, bet kiti erškėčiai pažeidė mane!

Ir tu, šaltini išmintingas, taip ramiai, taip tyliai žvelgęs, 
Per skambančias kaitras ties tavimi sau prieglobstį surasdavo 
Išlikę žemėje šešėliai ir tyla.
Ne toki švarūs vandenys šiandieną vilgo mano skruostus.

Kai vakaras ateidavo, iš vaikiškos lovelės, kvepiančios žiedais, 
Regėjau gašnųjį mėnulį vasaros gale.
Pro kartų vynmedį jisai žiūrėjo, ir naktų tvaike
Per sapną lojo Melancholijos ruja!

Paskui ateidavo ruduo — girgždėjo ašys, svirtys ir bildėjo 
kirviai.

Tarytumei ant pinnutinio sniego užsibėgęs zuikis, taip eikli 
diena

Bežadžiais nustebimais mūsų širdis liūdinčias užgaudavo.
Ir visa tai įvyko meilei dar negimus, nors dabar ir vėliai jos 

nėra.

II

Vienatve, mano motina, atpasakok man mano būtį! Štai
Be kryžiaus siena, stalas ir knyga
Užvožta! Jei seniai laukta, negalima svajonė
Pabelstų man į langą, lyg zylelė suledėjusia širdim,

O kas pakilti; ir duris pravertų?
Lyg to medėjo suvėlavusio, niūkiam raiste
Jaunystės paskutinis liksimas leipsta ir jau miršta: krisdams 

pastaras lapelis 
Nugąsdina bežadę girių širdį.

Kas tu esi, nuliūdusi širdie? Mieguistas kambarys, 
Kuriam, alkūnėmis ant knygų užverstų parymęs.
Kūnus Palaidūnas klausosi, kaip zirzia mėlyna vaikystes musė? 
Ar gal esi tu atminimų veidrodis? Ar kapas gal, kurį vagis 

sutrikdė ?

Į tolį vakaro atodūsių lydėtieji, o laimingieji, jūs aiiksasvariai 
debesys, 

Laivai dailieji, angelų prikrauti manos!
Ar tai tiesa, kad niekas, niekas jau nemylite manęs,
Kad niekados, o niekad jūsų neregėsiu kūdikystės krištole?

Kad jūsų sielvartai, balsai ir įmano meilė,
Kad visa tai tebuvo širšės suzvembtomis vėjuos,
Tiktai antį grabo takštelėjus ašara,
Tik grynas melas, tik širdies manos plakimas, nugirstas 

sapnuos?

Aš prieš senatvės nebylų ledyną rymau vienišas!
Aš rymau vienišas su savo vardo aidesiu!
Nelyginant dvi sesers, susitaikiusios nelaimėj, 
šiurpi diena su šiurpulinga naktimi, užkopusios j miego tiltą 

moja ženklą!

Ir tartum ežero klaikaus gelmėj skursnus akmuo,
Kadaise nusviestas gražaus ir atšiauraus vaikučio,
Taip atminimų miegančiam dumble, liūdnių liūdniausioje širdy 
Apsunkus mano meilė miegti.

Tai gali visiems pasitaikyti. Gal būt, esate 
pavargęs, tačiau čia liūtų nėra. Esame Flo
rencijoje, in Italy, o ne Afrikoje. Ramiai iš
miegosite ir rytoj būsite užmiršę visus 
liūtus.

Senukas rūsčiai atrėžia:
— Aš nesu pamišęs, tik mano moteris 

kvaila ir kurčia. Jei aš girdžiu liūtus, reiš
kia. kad liūtai yra...

Reikalas, atrodo, rimtas. Bandau dar 
kalbėti ir įtikinėti, o kada jau tariuosi, jog 
įtikinau, pasakau labanakt ir einu į savo 
kambarį. Senė palydi iki durų ir vadina ma
ne “Mano mielas vaikeli”, linkėdama viso
kios laiipės be galo, be krašto.

Grįžęs į savo kambarį, imu vienas sau 
pusbalsiu juoktis. Kam aš papasakosiu šią 
istoriją? Kas patikės? Liūtai Florencijoje. 
Vienas girdi juos, o aš naktį einu seną ame
rikoną įtikinėti, kad jokių liūtų nėra. Prade
du nusirengti, tik, staiga, suakmenėju; po 
mano langu sustaugė liūtas. Aiškiai, balsiai, 
neabejotinai, šaltas prakaitas visą išpylė.

Nef brolyti — turiu dar tiek jėgos pus
balsiu galvoti — nepasiduok sugestijai. Pra
keikti itališki amerikonai žaidžia mano sme
genimis. Žiūrėk, kokia stipri sugestija...

Einu į vonios kambarį pasižiūrėti į veid
rodį ir sau papriekaištauti:

— Matai, laidoke, kas pasidarė: sėdi 
naktimis, nepailsi pakankamai ir štai, kai 
tik kiti girdi liūtus, ir tu imi juos girdėti. 
Liūtai Florencijoje — ar ne juokas!

Jau buvau belipąs į lovą, kai vėl“Hrauu” 
— aiškiai ima riaumoti liūtas. Mane apima 
mirtina baimė ne liūtų, bet dėl to, kad aš 
juos girdžiu.’ Instinktyviai griebiu telefono

Išvertė A. Vaičiulaitis

ragelį ir šaukiu panaktinį - viešbučio bu
dėtoją :

— Labai atsiprašau. Noriu paklausti vie
no dalyko, kuris, atrodo, labai kvailas, ne
įtikėtinas. Gal Tamstai atrodys, jog aš iš
protėjęs, bet aš aiškiai girdžiu liūtus. Ar 
jūs negirdite? Atsiprašau, žinau, kad tai
kvaila...

Girdžiu budėtojo balsą:
Ponas, jūsų protas tvarkoje. Čia mes 

esame pilni liūtų. Ne vienas, o keli staugia. 
Prieš valandą atvyko Orfėjaus cirko kara
vanas ir apsistojo aikštėje prieš mūsų vieš
butį. Ten rytoj atidarys cirką su gyvuliais.

(Nukelta į 4 psl.)
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KADA SALOMĖJA NĖRIS 
GALĖJO GRĮŽTI ?

JONAS AISTIS

Retas lietuvis rašytojas sulaukė 
tokio didelio dėmesio tėvynėje ir 
svetur, kaip Salomėja Nėris. O jau 
gandų gandelių, o paskalų paska- 
lėlių, jog nė nežinai, iš kur jos 
imasi: Nėrį su revolveriu čekistai 
privertė rašyti poemą apie Staliną, 
Nėrį bėgančią sukilėliai pašovė, 
Nėris nusivylė komunizmu, Nėris 
partizanams dainas kuria, Nėris 
pasidarė pavojinga bolševikams, 
tai jie ja atsikratė ir t. t.

Tačiau Nėries poezija ir bolše
vikų apie ją sukaupta gausi fak
tinė medžiaga aiškiai rodo, kad 
jos kelias nuo “praregėjimo" 
(1929-31) iki mirties patalo yra 
vientisas ir vienas. Gal ji kartais 
tuo keliu abejojo, gal ji kartais 
gailėjosi jį pasirinkusi, bet ji jam 
liko ištikima iki galo. Man truputį 
net keista, kaip bičiulis Jonas Gri
nius, kuris sakosi visą Nėries kū
rybą ir gausią dokumentinę me
džiagą perbėgęs, galėjo tokio da
lyko nepastebėti.

Prelatas M. Krupavičius eina 
dar toliau: Nėrį reabilituoja reli
giniu ir tautiniu pagrindu: “Lukša 
...pasakojo, kad Salė parvyko iš 
Rusijos išsiblaiviusi iš raudonojo 
svaigulio. Ji iš ten parsivežė gero
ką pluoštą Bavo sukurtos poezijos, 
kurį įteikė vienam man žinomam 
žmogui, prašydama ją atiduoti 
spaudai, kai Lietuva atgaus nepri
klausomybę.” Nesuprantu, ko tas 
žmogus laukia, jei tos eilės tikrai 
Nėries ir jei jos gali teigiamai iš
spręsti Nėries problemą? Greičiau
siai, tai dar viena legenda, kuri 
tiek pat verta, kaip ir visos kitos, 
kurios, susidūrusios su realybe, 
sudužo, kaip muilo burbulai.

Iš Lukšos pasakojimo sektų, kad 
Nėris išsiblaiviusi gerokai prieš 
gožimą, nes "iš ten parsivežė ge
roką pluoštą poezijos’ . Nėris vidu
tinio produktingumo poetė: per ne
pilnus 24 metus sukūrė ir išvertė 
6Š3 eilių vienetus, tai yra, apie 
28 - 29 eilėraščius per metus. De
ja. “gerokas pluoštas” gali būti ke
liolika ir keliasdešimt...
r*Nerfes problema ar tragedija yra 

daug sudėtingesnė, negu ją aiškina 
bolševikai. Lygia dalia bičiulis Jo
nas Grinius Nėries persilaužimą 
neteisingai aiškina jos fiziniais 
trūkumais. Tos savybes apsprendė 
poetę, nes jei Salomėja Bačinskai- 
tė būtų buvusi iš stuomens ir lie
mens mergina, kaip liepa, tai esu 
bemaž tikras, kad Salomėjos Nė
ries mes iš jos nebūtume sulaukę. 
Žinoma, ne visada fizinės ir mato
mos žmogaus savybės tai nule
mia. Kai mes stebime Goethė’s pa
veikslą, tai mums atrodo, kad jam 
nei išvaizdos, nei turto, nei garbės 
nestigo, o iš jojo olimpiškai švie
saus rašto justi, kad ir jį geniju
mi padarė kažkokia didele nedar

na, kažkoks dideliB konfliktas su 
aplinka. Ir kai Milašius taria, kad 
“kiekvieno žmogaus veidas yra 
vieša išpažintis”, tai esu tikras, 
kad jis tos tiesos ne stebėdamas 
žmones pasiekė, bet kad jam, gal 
būt atrodė, jog jojo veidas išduo- 
dąs kažkokią svarbią ir skausmin
gą paslaptį. Panašiai ir prelato M. 
Krupavičiaus iškeltas būdo geru
mas nenulėmė jos grįžimo, nes bū
das ir temperamentas yra įgimtos 
žmogaus savybės ir jos yra pasto
vios. Sprendžiant iš Nėries poezi
jos atrodo, kad jos sieloje turė
jęs įvykti kažkoks baisus ir stai
gus sielos lūžis, kuris ją sukrėtė 
iki pačių gyviausių sielos gelmių. 
Kairumo ji griebėsi, kaip skęstan
tis šiaudo, ne kaip gyvenimo tiks
lo ar išganymo. Kas ta jos žaizda, 
greičiausiai pasiliks paslaptis vi
siems laikams, nes, atrodo, ji to 
neatskleidė nei dešinei, nei kairei, 
anei patiems artimiausiems savo 
bičiuliams. Ilgai josios kairiosios 
eilės buvo svetimos josios prigim
čiai, jos buvo proto ir valios vai
sius. Tik 1943-45 mm. Nėries kai
riosios eilės pasiekia natūralumą 
ir netarpišką laisvumą, kaip ir 
josios kito pobūdžio eilės, lyg po
etės sieloje būtų įsiviešpatavusi 
pusiausvyra ir rimtis.

Nėris didžiausia lietuvė poetė. Ji 
man niekad nėra užmynus nuospau
dos, nesijaučiu ir aš jai kuo nors 
įsikreipęs.. Tačiau yra dalykų, ku
riuos esmi linkęs laikyti aukščiau 
simpatijų. Manau, kad jinai turė
jo pilną teisę pasirinkti tokią po
litinę orientaciją, kuri jai atrodė 
pati geriausioji, bet josios bendra
darbiavimą su okupantu negaliu 
vadinti kitaip, kaip tiktai tėvynės 
išdavimu. Gali man kas prikišti, 
kad jinai buvo tiktai poetė, kad ji
nai nei trėmė, nei žudė, o tiktai 
eiles Stalinui ir partijai rašė. Bet 
žodis taip pat ir vergia ir tremia, 
ir žudo, ir jeigu manęs kas pa
klaustų, kas daugiau pasitarnavo 
rusų revoliucijai: ar jos budelis 
Dzieržinskis, ar jos poetas Maja- 
kovskis, tai atsakyčiau, kad Dzier- 
žinskį baigia užmiršti aukos ir is
torija, o Majakovskį ir šiandien su 
pasigardžiavimu kartoja visa Ru
sija (ir ne vien Rusija), jis savo 
talentu išaugino ir pateisino tą 
parazitų armiją, kuri štai penktas 
dešimtmetis minta vargo žmonių 
prakaitu ir krauju. Panašiai ir Nė
ries neeilinio talento palieti nuodai 
dar ilgai veiks ir klaidins. Daug 
lengviau pateisinti iš niekur atė
jusį Sniečkų, negu tikrą talentą. 
Sniečkų galima rasti kiekvienoje 
tautoje ir kiekvienu metu, o antros 
Nėries dar ilgai reikės laukti. Man 
rodos, kad labai dažnai per Snieč
kų nematome tikrųjų Lietuvos ver
gėjų.... Nebus Sniečkaus, tai bus

Niunka, nebus Niunkos, tai bus 
Stimburys, o Sniečkaus bent pa
vardė žmoniška.

Nėris paskutiniais savo gyveni
mo metais pasidarė daugiau klai
dinanti negu anksčiau. Jos poezija 
niekad beveik nepasižymėjo patrio
tiniais motyvais, o karo metu tie 
motyvai pasipylė, kaip iš gausybės 
rago. Nėra abejonės, kad Nėriai 
būtų buvęs svetimas tėvynės mei
lės jausmas, o tuo labiau gyvenant 
svetimam krašte. Bet ar tai jos 
nuopelnas? Bet ar tai ji darė savo 
pačios iniciatyva? Karo metu Sta
linas leido naudoti propagandoje 
patriotinį motyvą, ir net buvo su
stabdęs antireliginę propagandą. 
Ta dalykų būklė tęsėsi bene iki 
1950 metų, kol Pravda gana ašt
riai apkaltino vieną ukrainiečių po
etą “apdainavusį savo tėvynę bur
žuaziniais jausmais”. Netrukus po 
to aukos ožys buvo rastas ir Lie
tuvoje....

Prel. M. Krupavičius vienu iš 
savo argumentų laiko Neries parti- 
jon neįsirašymą. Bet prel.. M. Kru
pavičiui gal nežinoma, kad prieš 
Nėries mirtį tik du lietuviu rašy
toju buvo priimtu į partiją, tai 
Cvirka — 1940 ir Šimkus — 1942, 
o Mozūriūnas — 1947, Alb. Žu
kauskas — 1948, Venclova — 1949, 
Tilvytią — 1950 jau buvęs (žr. 
Poezija Litvy, 1950 m.), gi Kor
sakas, berods, iki šiol “nepartinis”.

Antanas Vaičiulaitis bene bus 
pirmas pacitavęs Nėries dviašmenio 
(taikintino vokiečiams ir rusams) 
patriotizmo pavyzdį:

Bet aš mokėsiu būt teisėja
Skriaudikams mano giminės!

Poezija I, 191 psl.
Deja, įsiskaičius giliau, eilės 

dvasia ir turiniu perdėm bolševi
kiškos, ypač būdinga sovietinė prieš 
vokiška karo isteriką, nors vokie
tis vardu ir nepaminėtas:

Tu "pasakyk man, Odisėjau,
Koks kraujo skonis?.. Ar 

svaigus?

Tu rodos, gėrei jį kaip vyną 
Ir keršto svaiguliu svaigai, — 
Tu mindei priešus į purvyną, 
Užsimaskavęs neblogai.

Ten pat.
Tai, žinoma, gana šiurkšti Home

ro profanacija, bet, kaip vokiečiui 
visi ratai į pergalę riedėjo, taip 
bolševikui visi dideli vardai pro
pagandai tiko. Homerui kaip tik 
visiškai svetimas kraugeriškumas 
ir kerštas, o ypač “mindymas 
priešų į purvyną’ . O tačiau tai 
labai būdinga Nėriai: ji vietomis 
egzaltuotai sentimentali, o vieto
mis vulgariai šiurkšti.

Su Nėries patriotiniais motyvais 
reikia būti gana atsargiem, ypač 
tiem, kurie mano, kad bolševikam 
patriotika ne tiktai uždrausta, bet 
ir neįmanoma. Imkime mažą pa
vyzdėlį :

Tarp dviejų debesų saulutė
Taip neilgai mums švietė.
Laisvi gal nemokėjom būti
Ir tėviškės mylėti!

Poezija n, 195 psl.

Paėmus ketureilį atskirai, kas gi 
kita čia Nėries galėjo būti turėta

Stand.
Princesės sodas (medžio raižinys) 

Fed. Sav. and Loan Asg, patalpose,
Viktoras Petravičius
Iš parodos Chicagoje, 
4192 Archer Avė.

galvoje, jei ne Lietuvos nepriklau
somybė, jei ne gilus anoviškas Nė
ries patriotizmas? Bet kai paskai
tai sekančius posmus, tai nejučiom 
ant saulutės pakaušio užsivožia ka
reiviška kepurė, veiduose išauga 
stambūs ūsai ir pradeda rūkti ries
ta pypkė... Simbolika permatoma 
ir nesudėtinga: “tarp dviejų debe
sų saulutė” yra ne kas kita, kaip 
tiktai tarp Lietuvos nepriklauso
mybės ir vokiečių okupacijos įsi
spraudusi pirmoji bolševikų oku
pacija. Kas netiki, tepaskaitai ir 
tejsitikinie. Nuolat ir beveik pasto
viai patriotinį eilėraštį seka bolše
vikinis, jausmingą posmą šiurkšti 
publicistika.

Kai prisimėni kraujuojančius 
anų dienų lietuvių tautos istori
jos puslapius ir paskaitai pačius 
gražiausius Neries posmus, para
šytus jau mirties patale (turiu 
galvoje 1945 V 22 Obelys žydi, 
pats paskutinių Nėries eilėraštis), 
tai pradedi galvoti, kad ir jie gali 
būti baisus piktžodžiavimas:

...Kiek audrų per Lietuvą 
nuslinko,

Su šaknim išraudamos medžius...
Bet pavasariais... kaip akiai 

linksma,
Kaip šviesu po žydinčius 

sodžius, —

LIŪTAI
Atkelta iš 3 pusi.

Lengviau atsikvepiu. Grįžtu į žemę, į re
alybę, o jau buvau pakibęs tarp išprotėjimo 
ir fantazijos. Bet dabar turiu atlikti kitą 
pareigą. Užsimetu pižamą ir einu pasibelsti 
į gretimas duris. Ten scena ta pati, tik se
nis, kad negirdėtų liūtų, paleido radiją visu 
balsu. Turiu šaukti ir aš:

__ Ponia, Antonino buvo teisus. Čia pil
na liūtų — jų yra keliolika — tai cirkas, 
kuris sustojo po langais. Aišku, kad Anto
nino turėjo juos girdėti.

Senutė gailiai žiūri į mane ir krato gal
vą. Paskui kreipiasi į lovoje sėdintį vyrą 
ir priekaištaujamai jam sako:

— Gėdytumeis. Susargdinai ir šį vargšą 
vyrą, kuris, gal būt, turi šeimą, motiną. Ma
tai, kas atsitinka, kai tu paleidi savo kvai
los galvos mintis.

— Ne, liūtai tikrai yra. Prisiekiu San 
Antonio lelija. Paskambinkite budėtojui ir 
jis pasakys tą patį. Arba: pritildykite radiją 
ir prieikite prie lango.

Visa tai padarėme, bet liūtų nė balso. 
Tie prakeiktieji, tur būt, sumigo. Senis, tar
si sąžinės graužimui nuraminti, išgeria stik
lą mineralinio vandens, įleidęs į jį geltonų 
piliulių ir, kreipdamasis į mane, labai rimtai 
sako:

— Vaikeli, sergi ir tu. Tai mano kaltė. 
Čia yra sugestijos reiškiniai. Žiūrėk: jei aš 
pasakysiu, kad girdžiu ukniagesių sireną, 
girdėsi ir tu.

Bandėme klausytis, bet nieko. Laimei 
tuo momentu nepraūžė kokia Florencijos 
ugniagesių mašina. Tada sakau:

— Visaip gyvenime pasitaiko, bet šį kar
tą priešais viešbutį yra didelis cirkas su dau
gybe liūtų. Rytoj rytą visi eisime jų pa
žiūrėt.

Piešiniai Z. Sodeikienės

Kai sukibę rankom — lyg 
mergaitės,

Krykštaujančios, lengvos — 
paplasta

Leidžias į pakalnę obelaitės... 
O palaiminta, šalie gimta!

Poezija II, 285 psl. 
Ar neatrodo, kad šį jaukų ir šil
tą pavasario vaizdą galėjo pagim
dyti didelis ir gilus tikėjimas Lie
tuva? Bet, kokia Lietuva, koks ti
kėjimas? Ar tas, kurį atnešė oku
pantas ant durtuvo ašmenų? A. 
Venclova, komentuodamas eiles, 
sako: “Poetė visa siela tikėjo, kad 
jos mylima tėvyne atgis naujam 
gyvenimui didžioje, laisvoje tary
binių tautų šeimoje.” Gali man 
kas prikišti, kad tai ne Nėris, 
Venclova kalba. Tačiau Nėries šau
nūs posmai skęsta tik pacituoto 
stiliaus bolševikinės publicistikos

liūne. Ir kas keisčiausia, kad šian
dien okupacinės literatūros autori
tetams (Venclovai, Korsakui) dau
giau patinka kaip tik tie Nėries 
jautrūs patriotiniai ir asmeniški 
posmai, o ne blogiau ar geriau su
eiliuoti bolševikinės retorikos ir 
minčių šablonai. O kas gi pražudė 
Nėries talentą? Kas pasinaudojo 
pasimetusio žmogaus negalia? Kas 
Nėrį akino metų metus rašyti tas 
bolševikines plokštybes? Kas nu
žudė du jaunu nepriklausomybės 
pagimdytu ir užaugintų talentu: 
Cvirką ir Nėrį?!

Kai perverti atidžiau iš eilės vi
są Nėries poeziją, tai nerandi vie
tos ir laiko, kad poetė galėjo “iš
siblaivyti iš raudonojo svaigulio”. 
Jokiu būdu ne anksčiau, kaip dvy
liktosios Sovietų sąjungos Aukš
čiausios tarybos pirmosios sesijos 
išvakarėse. Ta sesija vykusi 1945 
VI 22-23 d. ir sprendusi vyresnio 
amžiaus atsarginių demobilizavimą. 
Nėris, žinodama, kad sesijoje daly
vauti negalėsianti, parašė krišto
liniu proto blaivumu Justui Palec
kiui laišką, kuriame, be kita ko, 
štai ką rašo: “Drauge Pirminin
ke, šį kartą negaliu su visais 
draugais deputatais pergyventi se
sijos šventės, esu tokia bejegė, kad 
ant kojų jau nebepastoviu. Guliu 
jau antras mėnuo: pirma namie, 
dabar ligoninėj. ... Jau mano kny
ga išėjo — šiandie man atneš. La
bai gaila, kad po ranka neturiu— 
norėčiau Jums nusiųsti kelionei. 
Sveikinkite brangius draugus — 
drg. A. Sniečkų ir kt. Aš visada 
su Jumis visais”. Laiškas neda
tuotas, bet Paleckio įstaigoj gau
tas 1945 VI 17 d- Atrodo, kad tą 
dieną ryte J. Paleckis turėjęs iš
važiuoti į Maskvą, o knygą Venc
lovienė ligoninėn atnešusi popiete 
ar vakare.

Palyginus laiško turinį su mini
mos knygos dvasia, yra aišku, kad 
laiške išreikštos mintys ir nuotai
kos yra nuoširdžios ir tikros. Ne
manau, kad, laišką rašydama, ji 
galėjo būti susitaikiusi su Bažny
čia ar tauta. Negalėjimas pasikelti 
iš lovos yra pakankamas argumen
tas sesijoje’ nedalyvauti, tai laiš
kas, itin atsivertusios, galėjo būti

ir be bolševikiškų razinkų.
Jos buvusi mokinė ir ją ligoni

nėje slaugiusi gailestingoji sesuo 
A. Nosovaitė savo atsiminimuose 
rašo: ”S. Nėries liga nepaprastai 
progresavo. Antrą savaitę ji jau 
netekdavo sąmonės, kliedėdavo. 
Pradėjo silpnai matyti, kalbėjo tik 
pašnibždomis.” Tačiau religinis 
persilaužimas buvo galimas. Birže
lio 20 ją aplankęs Antanas Miški
nis ir ji jam dėsčiusi savo litera
tūrinius planus. Tautiniam persi
laužimui vietos nėra. Birželio 26 
išskraidinta į Maskvą, liepos 7 d. 
Kremliaus ligoninėje mirė. Tiesa, 
Maskvon vykti nenorėjo. Jos noras 
buvęš mirti Lietuvoje. Kremliaus 
ligoninėje kliedėdama nuolatos 
kartojo: Lietuvos, motinos, sesers, 
sūnaus ir kartais vyro vardus. Bet 
tai ir viskas.

Nėrį pažinojau gana silpnai. 
1931 m. sušauktas steigiamasis 
lietuvių rašytojų susirinkimas di
džiojoje universiteto salėje. Trečia- 
frontininkai su Nėrim sėdėjo vie
nam daikte, ir visiems buvo žino
ma paslaptis, kad jie ruošiasi de
monstratyviai iš salės išeiti. Prasi
dėjus susirinkimui, nežinau kuris 
ten paprašė žodžio, pakilo paskaitė 
raštą, ir visas būrelis išėjo. Nėris, 
būdama nedidelė ir nenorėdama 
atsilikti, žygiavo gana energingai: 
kaukšt, kaukšt, kaukšt!

Vėliau, po kurio laiko, sutinku 
Cvirką ir sakau:

— Ko jūs dabar ten su ta viš
ta prasidedat, ko jūs su ja dabar 
vedžiojatės?

— Vyruti, — atšovė Cvirka, — 
tu su ta višta nesusilyginsi! Kur 
joks žydas su proklamacijom ne
praeis, NėriB praeina... Visai ne
seniai apie tai prasitariau Anta
nui Vaičiulaičiui, tai jis man dau
giau detalių suteikė. Tas pats Cvir
ka jam pasakojęs, kad Nėris su ki
tais Vilties klubo nariais naktimis 
eidavę į Eigulius daryti subversy- 
vių pratimų...

Išdraskius Vilties klubą, Lietu
vos Aidas (1931IX 27) rašė: “Įdo
mu pažymėti, kad viename laiške 
Salomėja Nėris sakosi jau išstu
dijavusi Lenino raštus.” Laiške 
Venclovai ji rašo: "Knygas, ku
rias perskaičiau, galėsiu greit at
siųsti, ir Plechanovą, iš kurio at
skiras vietas antrukart skaitau.

Vėliau norėčiau gauti K. Marksą”. 
Korsakas 1931 VI 3 rašė Nėriai: 
“Venclova man rašė, jog jūs da
bar sparčiai studijuojate marksiz
mą. Aš jums patarčiau jį studijuo
ti iš pirminių šaltinių. Ypač patar
čiau paskaityti Plechanovą ’. Tiesa, 
Jonas Šimkus savo atsiminimuose 
pastebi: “Iki 1940 metų istorinių 
įvykių Salomėja, bent mano ži
niomis, neturėjusi užtektinai gilaus 
supratimo apie darbo žmonių ko
vos istoriją ir teoriją”. Labai ga
limas daiktas, kad Nėris marksis
tinę literatūrą skaitė taip, kaip Go
golio Petruška organines chemijos 
vadovėlį, bet paties fakto, man
ding, negalima užginčyti. Ir man 
atrodo, kad prelatas M. Krupavi
čius visai be reikalo nori marksis
tines knygas išmesti iš Nėries me
morialinio muziejaus...

Netiesa,’ kad Nėris okupantą 
garbino tik verčiama. Yra eilių, iš 
kurių aiškiai matyti, kaip ji, daž
nai prieš savo prigimtį eidama, iš 
kailio nėrėsi, norėdama įsiteikti 
okupantui ir iš paskutiniųjų steng
tis piktžodžiauti prieš savo tautą.

Jei, sakysime, žemiau cituoja
mam posme galima būtų įtarti 
okupanto smurtą ar besąlyginę 
partiečio (bei simpatiko, kuriuo 
Neris buvo) pareigą prisidėti prie 
“asmenybės kulto”:

Mes žengiam Lenino keliu 
didžiuoju, —

Uolų dirvonus ariame į lyses.
Socializmo traktoriais didžiuojas 
Ir Stalinas—ųiechanikaa didysis.

Poezija H, 212 psl.
Tai sekantys posmai, ypač savo 
stiliumi ir dvasia, yra laisvos ir 
nevaržomos fantazijos vaisius:

Giltinė Europą krato, 
Žaizdomis jai kraujas laša.
O Nauji Tarybų metai 
Mūsų žemei taiką neša.
Paskutinis tavo šuolis, 
Buržua nusigyvenęs!
Buvai kūdikis, jaunuolis, — 
Šiandien prie mirties jau—senis.
Galva svaigsta, šoną diegia, — 
Reik injekcijų ir klizmų.
O labiausiai tu paliegęs 
Tik dėl baimes komunizmo.

Poezija II, 213-14 psl.
(Nukelta j 8 psl.)

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 8-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

SKIP’St“J,CE
Liquor Store

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
OCTOBER — SPALIO 15, 16, 17 D. D.

LOUIS PIHL1PPE V.SO.P. IMPORTED
COGNAC Fifth $5.49
DURELE NAPOLEON BRAND OF FRENCH

BRANDY Fifth $3.39

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

GRAIN ALOOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89

STOCK IMPORTED VERMOUTH
Dror Sw’cct 30 oz. Bottle $1-69

VODKA VVYBOROVVA 100 Proof
Imported From Poland $4-79

DUCAL 1959 VINTAGE
Medium. Sweet Red Portugal Grape Wine Fifth $1.79

Abu senukai sutiko. O Antonino kartojo: 
Taip, rytoj, o dabar, vaikeli, eik į lo

vą ir tamiai užmik.
Savo kambaryje dar ilgai juokiausi, vis 

galvodamas, kad jei šią istoriją kam papa
sakosiu, iš tikrųjų palaikys mane puspročiu.

Kitos dienos ryte, štai, mes trys viešbu
čio vestibiulyje. O aš drąsiai:

— Dabar eikime į cirką ir pasijuoksime 
iš tų liūtų...

¥

Išsiskirdami, pasikeitėme adresais. Da
bar senukai dažnai man parašo, teirauda
miesi apie mano sveikatą ir atsiunčia gelto
nų piliulių, kurios turi mane apsaugoti nuo 
galutinio pamišimo... O atsitiko taip, kad 
aikštėje tada liūtų neradome, mat, anos at
mintinos nakties ankstyvą rytą Orfėjaus 
cirkas staiga paliko Florenciją, nes dėl šal
tos nakties liūtai pasidarė labai nervingi ir 
nebuvo galima galvoti apie cirko atidarymą. 
Reikėjo keliauti daugiau į pietus, į šiltes
nį klimatą.

/"» I pr I 11T T \f & RADIO (LIETUVIAI) Vr irt v* VII I I .v. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

n

CALVET IMPORTED RED or MUITE
TABLE AVINE also ROSE Fifth $ “f .29

LANSON IMPORTED FRENCH 
CHAMPAGNE Fifth $3,98

CHOICE ANT IMPORTED BEER WE STOCK
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $7-56

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, nes mes apmo

kame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis dividendas išmokamas du kart per metus.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 1-TTA1 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems ter
minams ir žemais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais. 41

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:



Perversmas Bažnyčioje
(Atkelta iš 2 psl.)

Į no dalis, kurios jiems priklauso.
Kaip veiks šis kalbos potvar

kis gyvenime, sunku dabar pa
sakyti. Tuo reikalu yra dvi skir
tingos nuomonės. ,Viena sako, 
kad už poros metų ir Mišių ka
nonas bus kalbamas gimtąja 
kalba. Tai reiškia, kad lotynų 
kalba bus iš Mišių visiškai iš- 

' stumta. Kiti mano, kad šis gim- 
tosios kalbos sąjūdis liturgijoje 
yra labai pavėlintas. Jis turėjo 
daugiau prasmės prieš vieną ki
tą šimtą metų, bet šiandien, kai 
pasaulis darosi mažas, gimto
sios kalbos greičiau kliudo krikš 
čioniškai bendrai maldai, negu 
jai padeda. Katalikas, dabar pa
tekęs j svetimus kraštus, visur 
gali jaustis svetimas, bet atė
jęs bažnyčion pasijunta namie, 
rasdamas ten tas pačias savo 

* liturgines apeigas ir jų kalbą.
Stipriai paėjus gimtosios kal
bos kryptimi, tikintis svetimša
lis ir bažnytinėse apeigose pa
sijus svetimas.

Bet tai, tur būt, neišvengia
ma. Atrodo, kad liturginė re
forma yra pasinešusi daugiau 
skirti reikšmės vietiniams kul
tūriniams nusiteikimams, negu 
tarptautiniam bendravimui. Tai 
galima pastebėti iš visos eilės 
nuostatų. Štai kaip konstitu
cija žiūri į tautų ir rasių vaid
menį liturgijoje. “Net liturgi
joje Bažnyčia nenori uždėti 
griežto uniformizmo tuose da
lykuose, kurie neliečia tikėjimo 
ar visos bendruomenės gerovės; 
ji greičiau yra linkusi respek
tuoti bei ugdyti atskirų rasių 
ir tautų genijų bei talentus. Bet 
ką tų tautų gyvenimo būde, kas 
nėra neatskiriamai susiję su 
prietarais ir klaida, ji tyrinėja 
palankioje dvasioje ir, jei ga
lima, išlaiko nepaliestą. Kartais 
šiuos dalykus ji įsileidžia net 
į liturgiją tol, kol jie derinasi 

su jos teisinga ir autentiška 
dvasia” (37§).

Laikydamasi šio principo, 
konstitucija duoda šitokį nuro
dymą komisijoms, kurių užda
vinys yra reformuoti liturgines 
knygas: “Reformuojant liturgi
nes knygas, turi būti pasirūpin
ta teisėtais įvairių grupių, kraš
tų, ir tautų įvairumais ir prisi
taikymais, ypač misijų kraštuo
se, suprantama, išlaikant pa
grindinę Romos rito vienybę” 
(38§).

Turint prieš akis šiuos pa- 
tarkymus, reikia laukti didesnio 
liturginio įvairumo įvairiose 
tautose ir kultūrose. Nors kon
stitucija perspėja vietines Baž
nyčios vadovybes, kad “šiuose 
dalykuose reikia atsargiai ir 
protingai apsvarstyti, kurie kul
tūrų, tradicijų ar atskirų tautų 
bruožai gali būti tinkamai įleis
ti į kulto apeigas” (40§).

Šie nuostatai atidaro gana 
platų kelią tautų kultūroms. Ir, 
jeigu jie būtų paskelbti buvę 
prieš keletą šimtmečių, pvz., kai 
buvo iškilęs Kinijos kultūros 
elementų įsileidimo liturgijon 
klausimas, šiandien, gal būt, ir 
politinis Kinijos klausimas sto
vėtų kitaip. Tačiau šiandien tie 
dalykai jau neturi tokios vado
vaujančios reikšmės gyvenime. 
Nei Kinija, nei Rusija šiandien 
nekovoja už savo kultūrines tra
dicijas, bet už visai naują ir vi
suotinai privalomą žmogaus 
sampratą.

Baigiamosios pastabos: 
Liturgijos vieta gyvenime

Baigiant dar atkreipkime dė
mesį į tai, kokią vietą liturgija 
užima žmogaus gyvenime. Ir 
šiuo klausimu pasitaiko visokių 
nuomonių, kurios eina iki kraš
tutinumų. Vieni liturgiją suab
soliutina ir šalia jos krikščioniš-

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, Išpildoma prityru
sių šukuotojų.

Artistic Beauty Salon 
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098 

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

šv. Mišios Vatikano paviljone, New Yorko pasaulinėje parodoje
Nuotr. V. Maželio

ko gyvenimo nemato, kiti prie
šingai, mano, kad privati mal
da yra geresnė ir pagrindines- 
nė už visas viešas liturgijas, o 
žmogaus darbas ir krikščioniš
kas gyvenimas yra vertingesnis 
už visas maldas. Kaip į tai žiū
rėti?

Konstitucija nesivaržo pasa
kyti, kad liturginė veikla yra 
aukštesnė už visas kitas veik
las (7§). Ji yra aukštesnė dėl 
to, kad joje veikia pats Kristus 
ir jo kūnas — Bažnyčia.

Tačiau, iš kitos pusės “litur
gija neišsemia visos Bažnyčios 
veiklos” (9§). Taigi Bažnyčios, 
kaip viso mistinio organizmo, 
negalima uždaryti vien liturgi
nėj veikloje; negalima joje už
daryti nei atskiro tikinčiojo 
žmogaus. Misijinė pvz. Bažny
čios veikla eina pirm liturgijos. 
“Kad žmonės galėtų dalyvauti 
liturgijoje, jie pirmiau turi bū
ti pašaukti tikėjimui ir atsivers

ti” (9§). O apaštalavimas sa
vin įima daugybę gyvenimo sri
čių, ypač visuomeninę tvarką. 
Patys liturgistai šiandien yra 
pastebėję, kad į tikėjimą žmo
nes pašaukia ne tiek pamokslai, 
ne tiek maldos, ne tiek loginiai 
tikėjimo tiesų įrodinėjimai, kiek 
paprasta, gerai funkcionuojanti 
krikščioniška visuomenė.

Liturgija neišsemia nei visos 
maldos srities. Žmogus turi 
melstis ne tik iškilmingose pa
maldose, bet ir pats vienas. 
Konstitucija sako: “Dvasinis 
gyvenimas nesiriboja vien daly
vavimu liturgijoje. Tiesa, krikš
čionis yra pašauktas melstis su 
broliais, bet jis taip pat turi 
grįžti į savo kambarį ir melsti 
Tėvą slaptoje. Net daugiau. Pa
sak Apaštalo (Povilo) jis turi 
melstis be paliovos” (12§).

Taigi, liturgija jokiu būdu nė
ra vienintelė Bažnyčios veikla. 
Tikintis žmogus turi daug pa

reigų pasaulyje, nors jis pats ir 
nėra iš šio pasaulio (9§). Ta
čiau liturgija yra aukščiasia jo 
veikla. Ne visiems tai lengva 
suprasti, šiandien, kai mes vi
si esame pasinešę į fizinę veik
lą, simbolinė veikla mums neat
rodo pakankamai reali. Tiesa, 
Bažnyčioje jau 50 metų reiš
kiasi gyvas liturginis sąjūdis. 
Konstitucija į šį sąjūdį žiūri, 
kaip į Apvaizdos reiškinį, kuris 
yra Bažnyčios gyvybės ženklas. 
Tačiau plačioji visuomenė dar 
yra gerokai toli nuo simbolinės 
Bažnyčios veiklos supratimo. 
Dėl to konstitucija yra pasky
rusi visą eilę paragrafų, per
tvarkančių liturgijos mokymą 
nuo universitetų iki pradžios 
mokyklos. Reikia mums pa
tiems išmokti skaityti liturgi
nius Dievo ženklus ir kitus mo
kyti juos skaityti. Be mokymo
si į šią šventovę negalima įeiti. 
Vien natūralaus palinkimo ir 
nusiteikimo šiam reikalui nega
na. Pasak Romano Guardini 
mūsų religija yra pasidariusi 
perdaug mintinė ir etinė. Mes 
esame praradę skonį simboli
niam veikimui (87 psl. Unser 
Gottesdienst.). Nėra žmogus vi
siškai praradęs skonį simboli
niam veikimui, bet jį atsiėjęs 
nuo savo tikėjimo. Pasak Au- 
gust Troidl, kai žmogus nori 
išgyventi iškilmes, jis nebeina 
bažnyčion, bet bėga paskui sta
bus (49 psl. ten pat). Iš tikrų
jų, kai žmonės šiandien eina 
švęsti, ne kartą jie eina nusi
kalsti. Pasilinksminimas ir nu
sikaltimas šiandien darosi be
veik sinonimai. Liturginė refor
ma, atkreipdama mūsų dėmesį 
į bendruomeninio simbolinio vei
kimo reikšmę, duoda mums 
priemonę atpirkti mūsų pasi
linksminimus.

Lilturgijos reforma mus ve
da į susitikimo misteriją. Atro
do, kad reformuotos Mišios bus 
didelė susitikimo šventė: susi
tikimo su Dievu ir su artimu. 
Jau dabar kai kurių universi
tetų studentų Mišiose įvedama 
daug visokių susitikimų. Čia 
kas nors atėjusį į Mišias pa
sveikina, kitas suranda jam vie
tą, trečias suranda jam šios 
dienos Mišių tekstus, dar kitas 
pakviečia jį pasitarti dėl šios 
dienos giedojimo, vėl kiti ruo
šia aukojimo medžiagas ir t. t. 
Ir kai šias pareigas tenka at
likti kiekvienam Mišių dalyviui 
paeiliui, suprantama, mišių da

lyviai nebelieka vieni kitiems 
svetimi. Čia darosi “communio” 
ne tik tarp Dievo ir žmonių, bet 
ir tarp žmonių ir žmonių.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

TAI NfiRA TIK PRAEITIES 
DALYKAS

Koks reikalas domėtis teizmu 
ateistui, įsitikinusiam, kad Dievo 
iš tikrųjų nėra, kad Dievas tėra 
mitinis įvaizdis? Pirma, Dievo nei
gimą klausimo ženklan stato tai, 
kad tikėjimas į Dievą nėra tik pra
eities dalykas. Ir dabar Dievas 
yra išpažįstamas ne tik “masių”, 
bet ir daugelio mokslinės pažan
gos pionierių. Be naivios arogan
cijos negalima tikėjimą į Dievą 
aiškinti tik "tamsa” ir neišsilais- 
vinimu iš mitinės mąstysenos. Ti
kima Dievą ne aklai, o su racio
naliu pagrindu. Greičiau aklai ne
tikima, kai apsisprendžiamą už 
ateizmą be sąžiningo susipažinimo 
su tais pagrindais, kuriais remia
si teizmas.

Juozas Girnius
(Iš knygos “žmogus be Dievo”)

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

VIrginia 7-7258-59

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

Sfirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

8039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Rastine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir SeStadta- 

nlals iki 8 vaL p. p.

6741 So. Maplewood Avė. 
Chicago 29, Illinois

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ištikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

T

i

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ...........  9:00 A.M.-4.00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marųuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

• C«Asf Iosm letena
• Hmm Martuota Ūmi

• tep rėva ■ auš Lomi >,
• OrteteoaOob
• biavrod PamRy Soatega
• Motery Pvblk Borvtoe
• Al typoa
• Proo aommunity rooM Hr yaor 

atooHnga
• Coah chocha ond poy a U famly bfflt wlth ouf 

•padai mena y ar d ar chadia. Na tarvlaa ahargg 
te mambars

• U. &. Postai Stomp Mochlno Sarvlat
• Sali and radaam U. S. Bondt
• Two larga fraa parking lota
• Drlva-ln Wlndow
• Sava-by-MaN Kita
• Travalara Chacki
• Sofa Dapodt Bonai



AR MOKSLAS IROM KAD 
DIEVO NĖRA

Dr. J. Prunskio knyga "Mokslas ir religija"

ANDRIUS BALTINIS

NAUJI LEI Dl N IAI

1. Mokslinių įrodymų ribos.
Šiandieną žmogus yra atsidū

ręs tokioje padėtyje, kad labai 
sunku pasakyti, į ką jis nori 
tikėti ir ką jis nori suprasti. 
Iš vienos pusės tvirtinama, kad 
nėra jokio prieštaravimo' tarp 
tikėjimo ir mokslo, iš antros 
teigiama, kad mokslas esąs įro
dęs, kad jokio Dievo nėra ir 
kiekviena kalba apie Jį yra be 
mokslinio pagrindo.

Žmonės, kurie taip kalba, yra 
mažai įsigilinę į mokslo pagrin
dus ir jo ribas. Jei jie tai bū
tų padarę, tai nedrįstų tvirtinti, 
kad mokslas esąs įrodęs, kad 
Dievo nėra, nes kiekvienas, ku
ris šiek tiek yra įsigilinęs į lo
gikos pagrindus, žino: įrodyti, 
kad ko nors nėra, kad kas nors 
neegzistuoja, iš viso negalima- 
Egzistenciniai, t. y., kieno nors 
buvimą išreiškiantieji spręsmai 
yra įžvalgos, patirties spręsmai 
taip, kad kas nors gali tik sa
kyti, kad jis kokio nors daikto 
buvimo nėra įžvelgęs, bet negali 
sakyti, kad jo nėra: ko kiekvie
nas nėra įžvelgęs ar radęs, tai 
kitas gali būti radęs.

2. Liudijimai apie Dievo buvi- 
vimą.

Toliau galima kelti klausimą, 
kiek tiems, kurie tvirtina, kad 
koks nors daiktas ar būtis yra, 
galima tikėti, kiek jų tvirtini
mus galima priimti. Šiam klau
simui spręsti reikia apklausinėti 
liudininkai lygiai kaip visur, 
kur reikia ištirti kokio nors 
įvykio ar fakto buvimą. Vieni 
tų liudininkų pasakys, kad jie 
nieko nežino apie transcenden
tinę būtį — Dievą. Bet tai ne
svarbu: ko vienas nėra matęs, 
neįrodo, kad to nėra. Kiti tų 
liudininkų pasakys, kad jie turi 
ypatingą religinį įžvelgimą, yra 
patyrę, kad Dievas yra. Jei tie 
liudininkai yra genialūs žmonės, 
mokslininkai su aštriu kritišku 
protu, jų liudijimas mokslo at
žvilgiu nesugriaunamas.

Šios rūšies liudininkų apklau
sinėjimą yra padaręs dr. Juo
zas Prunskis savo naujoje kny
goje — Mokslas ir religija. Au
torius čia apklausinėja įvairių 
griežtųjų mokslų sričių atsto
vus, pradedant medikais ir bio
logais, baigiant astronomais ir 
moderniaisiais astronautais.

Įžangos žodyje autorius ci
tuoja astronomo Herschelio žo
džius: “Juo labiau plečiasi moks 
lo laukas, juo ryškesni pasida
ro amžinosios sutvėrusios pa
saulį išminties 'buvimo įrodymai 
— tuo tie įrodymai gausesni ir 
neatmetamęsni (7 p )”. Toliau 
dr. J. Prunskis rašo: “Tokie ir 
panašūs pareiškimai paskatino 
šio leidinio autorių periodinėje 
spaudoje pakartotinai iškelti 
mokslininkų, ypač gamtamoks
lio atstovų, ryšį su religija, su 
Dievu. Atrodė, kad bus naudin
ga tą medžiagą sutelkti į atski
rą knygą, drauge pagerbiant at
minimą šio leidinio autoriaus 
gamtos mokytojo, Sibiro kanki
nio, giliai religingo Prano Gi
neičio ir jo žmonos Domicėlės 
(10 p.)”.

Autorius tąd turėjo labai ge
rą tikslą: “iškelti mokslininkų, 
ypač gamtamokslio atstovų ry
šį su religija, su Dievu.” šį sa
vo tikslą autorius yra gerai pa
siekęs. Jo iškeltasis gamta
mokslio atstovų ryšys su reli
gija ir su Dievu yra toks ryš
kus ir nesugriaunamas, kad ne
lieka jokių abejonių dėl jų re
ligijos. Ypač čia svarbūs medikų 
ir biologų liudijimai, kuriuos 
autorius apklausinėja pirmoje 
vietoje. Gyvybė veikia tikslin
gai. šis tikslingumas gyvoje 
gamtoje yra toks aiškus ir tvir
tas, kad net dialektinio materia
lizmo atstovai negali jo paneig
ti. Tikslingumas neįmanomas 
be dvasios veikimo; todėl šių

mokslų atstovai geriausiai įžvel
gia Dievo veikimą gamtoje ir 
yra giliai religingi.

Toliau labai, svarbūs yra dr. 
J. Prunskio knygoje iškeltieji 
astronomų ir fizikų liudijimai 
apie Dievą ir religiją. Devynio
liktojo šimtmečio astronomija 
ir mūsų dienų dialektinis mate
rializmas kosmą laiko begaliniu 
ir amžinu tiek erdvės, tiek ir 
laiko atžvilgiu. O fizikai tada 
ir šiandien dialektinis materia
lizmas teigia, kad kosmas su
sideda iš nekintamų, nesunaiki
namų amžinų atomų bei elekt
ronų. Prieš juos dr. Klopsteg 
Chicago Tribūne rašo: “Gali
ma skelbti, kad žemė, saulė ir 
nesuskaitomi bilijonai žvaigž
džių visada buvo. Bet tai nesą
monė. Protas tik gali pasiten
kinti prielaida, kad visa tai tu
rėjo pradžią, arba tai turėjo at
sirasti savaime, kas taip gi yra 
nesąmonė, arba jų pradžia ten
ka priskirti begalinės išminties 
ir galios Būtybei, kas jau su
daro prasmingumą (72 p.)”. 
Prie šio mokslininko liudijimo 
prisideda daug autoriaus kny-

Dr. J. Prunskio knygos viršelis

goję iškeltų kitų įrodymų, o 
juos visus sutelkia organinės 
chemijos specialistas O. L. Brau- 
er, tardamas: “Mokslas gali nu
statyti, kad sutvėrimo veiks
mas yra kažkada laike įvykęs, 
o tai reiškia Dieviško Proto 
ir Dieviškos jėgos buvimą 
(89 p.)”.

3. Mokslininkų tvirtinimai ir 
religijos tikrumas.

Dr. J. Prunskis tat savo nau
joje knygoje — Mokslas ir re
ligija — padaro dėmesio vertą 
pasikalbėjimą su įvairių moks
lo sričių atstovais apie Dievo! 
buvimą ir apie mokslo santy
kius su religija. Mes iškėlėme 
šioje apžvalgoje tik tai, kas 
mums atrodė atrodė svarbiau
sia. Daug labai svarbių pasa
kymų mums tenka praleisti, nes 
to neleidžia laikraščio rėmai. 
Daugelio mokslininkų pasaky
mams reikėtų ir autorius turė
jo duoti platesnius paaiškinimus 
bei pagrindimus. Prie tokių tarp 
kitko priklauso ir Einšteino pa
sakymas, kad “mokslas be re
ligijos yra luošas, o religija be 
mokslo — akla (46 p.)”. Moks
las gali būti be religijos, be jos 
jis nėra “luošas”, nes mokslo 
objektas yra tik juslėmis pati
riamoji medžiaginė tikrovė ir 
jo metodai yra sudaryti taip, 
kad būtų aplenkta visa tai, kas 
į juos neįtelpa.

Iš antros pusės religija be 
mokslo nėra “akla”, ji pati sa
vo tikrumą įrodo, ir negalima 
jokių kitų geresnių įrodymų jos 
tiesai pagrįsti pateikti, kaip tik 
tuos, kuriuos ji pati turi. Die
vas yra visagalis Kūrėjas, kuris 
ne ten būtinai turi būti, kur 
žmogus įsimano Jį rasti, bet 
ten turi būti ieškomas, kur Jis 
pats nori. Vieta, kur Dievas no
ri, kad žmogus jį rastų, yra 
Apreiškimas, o pažinimo būdas,

aK‘-

Dr. Juozas Prunskis

kuriuo mes Jį čia randame, yra 
religinis aktas.

Iš dr. J. Prunskio knygos 
mums paaiškėja, kad mokslas 
ir religija savo pagrinduose nė
ra nesuderinami ar net priešin
gi dalykai, bet savo esmėje la
bai gerai susiderina ir vienas 
antrą papildo. Iš knygoje su
rinktų mokslininkų pasakymų 
matyti, kad mokslas griežtai ir 
visu gilumu ir platumu tirdamas 
savo klausimus, negali apsieiti 
be Dievo ar panašios sąvokos 
įvedimo, nes dauguma moksli
ninkų yra giliai religingi.

Bet jei jie Dievo ir nerastų, 
iš to visai nesektų, kad Dievo 
nėra. “Rusų kosmonautas po 
skridimo aplink žemę tiesiog 
pareiškė: visą dieną atidžiai 
dairiausi savo skridimo metu, 
bet nieko nemačiau — nei an
gelų, nei Dievo (116 p.)”. Nors 
mums toks pasakymas atrodo la 
bai naivus, tačiau jis išreiškia 
dialektinio materializmo pagrin
dinį dėsnį: Dievo nerandame 
kosme. Bet tai, kaip jau minė
jome, neįrodo, kad Dievo nėra, 
nes ką vienas neranda, tai kitas 
randa. Tolimųjų erdvių tyrinė
tojas ir raketų kūrėjas Wemer 
von Braun sako: “Man sunku 
suprasti mokslininką, kuris ne
pripažintų Aukščiausiojo Proto 
už šios vistas esimo (115 p.)”.

Visus šios knygos mokslinius 
teigimus apie Dievo buvimą la
bai teisingai nusako prof. dr. 
Andrew Ivy: “Tvirtinimas, kad 
Dievas yra negali būti sugriau
tas, tvirtinimas, kad Dievo nė
ra, negali būti įrodytas (23 
p.)”. Todėl galima išreikšti pa
geidavimą, kad su šios knygos 
mintimis susipažintų kuo dau- 
gausia mūsų skaitytojų, o ypač 
studijuojantis jaunimas, nes 
autorius savo knygoje iškelia 
daug Amerikos mokslininkų, 
kurie dėsto šio krašto universi
tetuose, arba kurių veikalai 
akademinio jaunimo skaitomi. 
Tų žmonių gilus mokslingumas 
ir religingumas gali sustiprinti 
mūsų pasaulėžiūrą ir, autoriaus 
žodžiais tariant, “gali būti pa
skatas kiekvienam daugiau šiais 
gyvenimo prasmės klausimais 
susidomėti ir pačiam tą mįslę 
patyrinėti (10 p.)”. Autoriaus 
kalba labai sklandi, dėstymo 
būdas lengvas ir jo knyga bran
gi kiekvienam, kam rūpi reli
gija ir mokslas ir jų santykis 
bei vieta moderniojo žmogaus 
gyvenime.

• ALUMINUM

NYLON-VINYT

RAUDONMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

• STAINLESS

14 metų puikios 
darbuoties

A-1MODERNHOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600

Lietuvių liaudies dainų lobiai angliškai kalbančiam 
pasauliui

• THE GREEN LINDEN. 
Selected Lithuanian Folksongs. 
Redagavo Algirdas Landsbergis 
ir Clark Mills. Išleido Voyages 
Press leidykla New Yorke. Tai 
ta pati leidykla, kuri prieš ke
lerius metus išleido taipgi lie
tuvių poezijos antologiją “The 
Green Oak”, redaguotą irgi A. 
Landsbergio ir C. Mills. Abi šios 
antologijos yra to paties for
mato ir drauge sudaro kruopš
čiai paruoštą ir skoningai išleis
tą lietuviškosios dvasios poeti
niame žody diptiką. Liaudies 
dainų antologija dar yra iliust
ruota su dainomis, rodos, tapte 
sutampančiais dail. Viktoro Pet
ravičiaus medžio raižiniais. An
tologijos įvadai parašyti ame
rikiečio rašytojo Robert Payne 
ir dr. Marijos Gimbutienės. Pats 
sunkus vertimo darbas, tęsėsi 
kelerius metus, jin įsijungus vi
sai eilei amerikiečių rašytojų, 
kuriems lietuviškoji daina buvo 
ir yra tikras stebuklų pasaulis. 
Antologijoje dainos suskirsto
mos į šiuos knygos skyrius: mi
tologinės, gamtos, meilės, gėri
mo, vestuvių, šeimos, našlaičių, 
darbo, karo ir raudų. Knyga y- 
ra be galo kultūringa dovana 
artėjančių Kalėdų proga visiem, 
o ypač pažįstamiems švieses
niems amerikiečiams. Antologi
jos kaina $6.00. Gaunama 
“Drauge”.

• ACTA BALTIOO - SLAVI 
CA 1. Painiętnik I Konferencji 
Nauk Historycznych w Bialyms- 
toku. Bialostockie Towarzystwo 
Naukovve 1964. 277 psl. Sąsiu
vinio pabaigoje pridėtas toks 
paaiškinimas lietuvių kalba: 
“Metraštis skirtas slavų - baltų 
istorijos, kalbotyros ir materia
linės kultūros santykiams tyri
nėti. Actą Baltico - Slavica yra 
Balstogės Mokslo Draugijos 
(Bialystok, Lenkija) organas, 
skirtas praeives ir dabarties po
litiniams, visuomeniniams bei 
kultūriniamsi santykiams tarp 
baltų (senųjų prūsų, lietuvių ir 
latvių) ir slavų tautų (lenkų, 
gudų ir rusų) tyrinėti. Redakci
ja, skelbdama analitinio ir sin

tetinio pobūdžio tyrinėjimus, 
siekia išryškinti praeityje buvu
sių slavų - baltų, vėliau lenkų - 
gudų - lietuvių ir rusų - latvių 
bendradarbiavimo tradicijas, o 
taip pat keičiantis darbo paty
rimu, diskusijomis ir dalykine 
kritika, registruoja šių tautų 
pasiekimus humanitarinių moks
lų srityje”. Medžiaga skelbda
ma lenkų kalboje. Iš pirmo są
siuvinio straipsnių pažymėtini: 
H. LOWMIANSKI "Slavų ir 
baltų tautų vardų klausimas 
Ptolomėjaus Sarmatia Euro- 
pea”, J. WISNIEWSKI “Kūri
mosi evoliucija lenkų - lietuvių 
pasienyje nuo XIV a. pabaigos 
iki XVII a. vidurio”; T. ZDAN- 
CEWICZ “Lietuvių ir rytų sla
vų kalbų įtaką į lenkų tarmes 
apie Seinus”. Visa eilė studijų 
nagrinėja buvusiųjų jotvingių 
klausimus, (rs)

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. n a. PR 6-1063

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį

MARQUETTE PKOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys’te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
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Į SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. Į 
| 2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 | 
| Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke- | 
| lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau- = 
| kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi- = 
| joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri- = 
f koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai- | 
i ga atdara 6 dienas savaitėje.

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

2811 West 55th St. GRovehill 6-2336
Chicago, IU. 60632 GRovehill 6-2337

KALĖDINĖS DOVANOS
1

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

LIETUI
Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

............ .....................................
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto Iki8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
• 3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Chicago 29, Illinois
Tel. PR 6-8998

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

STEIN TEXTILE CO.
P*
I

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III. 
TELEFONAS — II ABRISO N 7-3737 

Jefferson St„ Chernin’s aikštėje.
Atdara kasdien įskaitant Ir sekniad. nuo 9:15 r. iki b:80 vak 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms uz kampo į siao

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nyions, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

aa.nnA ANTllAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. Iki 5
VALAnUOS: PIRM, ir KETV............................... 9 v. r. iki 8

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 v. d. • Trečlad. uždaryta

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 

visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., Ir Šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:10 po pietų

...... ............—; . . —..........
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAb INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUAETY * 8URETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvrite-s

OMAUEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
* • ....... '.L-Z,



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. spalio mėn. 17 į.

Religinės minties kultūrinė popietė “Drauge

Natiurmortas

atgabenta. Kodėl turėtų gami
nys, kuris skverbiasi į žmogaus 
protą, likti nepažymėtas?” bai
gia ji klausimu.

Jadvyga Paukštienė
Iš parodos Lietuvių Namuose Detroite, 3009 Tillman.

RŪTA
MARŲUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8-3493 
Čia gausite lietuviškus valgius, pri

taikytus jūsų skoniui!
Atdara kasdien nuo 7 v. r. iki 8 v. v., o sekm. nuo 11 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. J. ir K. BaltramoniaL Sav.

Ryšium su kun. Stasio Ylos 
didžiojo maldyno “Tikiu Dievą’.’ 
išleidimu Draugo redakcijos pa
talpose ateitininkų meno drau
gija “Šatrija”’ gruodžio mėn. 6 
d. (sekmadienį) rengia religi
nės minties kultūrinę popietę. 
Atitinkamu kurt. V. Bagdanavi- 
Čiaus žodžiu bus atkreiptas dė
mesys į maldyno reikšmę tikin
čiojo žmogaus gyvenime ir pri
statytas naujasis kun. St. Ylos 
maldynas, kuris šiuo metu jau 
yra rišykloje, apima daugiau 
kaip 700 psl. ir įvairiais atžvil
giais yra toks, kokio mes dar 
neturėjome ir kurį dabar išlei
do marijonai.

Popietės programon jungia
mas kartu ir religinės literatū
ros žodis. Literatūrinėje popie
tės programoje savo kūrybą 
skaitys šie mūsų rašytojai: Alo
yzas Baronas, Česlovas Grince- 
vičius, Julija švabaitė ir Kazys 
Bradūnas. Tikimasi suorgani
zuoti ir muzikinę popietės dalį. 
Ta pačia proga Draugo redak
cijos patalpose bus atidaryta 
dail. Giedrės Zumbakienės dar
bų paroda. Cikagiečiai yra kvie
čiami šį adventinės nuotaikos 
sekmadienį įsidėmėti ir rasti 
laiko dalyvauti toje religinės 
minties kultūrinėje popietėje.

“Nau- 
Vėliau 
keletą 
vokie- 
vienas

• Jurgio Jankaus “Velnio ba
la” ekrane. Ši novelė kadaise 
Vokietijoje buvo laimėjusi reli
ginės kultūros laikraščio 
jojo Gyvenimo” premiją, 
ji buvo išversta net į 
svetimųjų kalbų: f lamų, 
čių, italų ir anglų, 'Tai
stipriausių rašytojo Jurgio Jan
kaus kūrybos gabalų. Dabar 
jos turinį Romas Šležas, baigda
mas teatro meno studijas Bos
tono universitete, panaudojo 
filmui, už kurį jis gavo magist
ro laipsnį. Filmas tęsiasi pusva
landį ir jau buvo perduotas per 
vieną Bostono televizijos stotį. 
Filme pagrindiniu aktorium 
meistriškai pasireiškė ir rašyto
jas - aktorius Antanas Gustai
tis. Su šiuo menišku filmu Ro
mas 
kaip 
rius.

kam
Lietuvoje vis 
paskutiniuosius kelerius metus 
nepastatytas nė vienas žymes
nis, kritikos ar publikos dėmesį 
atkreipęs filmas. Tik rugsėjo 
mėn. pabaigoje Vilnių buvo pa
siekusi žinia, kad Airijoje, Cork 
mieste vykusiame trumpametra- 
žinių filmų festivalyje antrąją

Šležas užsirekomendavo 
kūrybingas filmo režisie-

Antroji premija Uetuviš- 
filmui. Lietuviškam filmui 

nesisekė. Per

premiją laimėjo Lietuvoje pa
gaminta kirto apybraiža “Nak
tis prieš parodos atidarymą”, 
šio trumpo filmo režisieriai ir 
scenarijaus autoriai A. Dausa 
ir A. Tumas, operatorius — A. 
Digimas.

• V. K. Jonjmo akvarelių, 
skulptūrų ir grafikos paroda 
Clevelande. Šio miesto Gallery 
Intematiortal patalpose, 13218 
Superior Avė., spalio 15 uždary
ta čia kuri laiką vykusi skulp
toriaus A. Mončio ir tapytojo 
A. Dargio paroda, šiandien, 
spalio 17, toje pačioje galerijoje 
atidaroma dail. V. K. Jonyno 
darbų paroda. Šio mūsų meninin 
ko paroda galerijoje vyks iki 
lapkričio 19 d.

• “IJetuvlškofdos ”maž. encik
lopedijos redaktorius — rusas. 
Iš rugsėjo 26 d. “Tiesoje” pa
skelbtos užuojautos matyti, kad 
Vilniuje jau ilgesnį laiką ren
giamos “Mažosios lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos” redak
cijos vyresniuoju redaktoriumi 
buvo neseniai miręs rusas Pet
ras Ivanovas. Vilniaus spauda 
anksčiau pranešė, kad “Maž. 
enciklopedijos” pagrindinis tiks
las — “visapusiškai marksistiš
kai nušviesti istorinį lietuvių 
tautos vystymąsi...”

kitas sukimo personalas dau
giausia yra komunistinis.

Štai ką Tito siūlo: veltui sce
nas, dekoracijas, technikus, 
naudojimąsi studijomis bei kie
mais aplink jas. Už tai jis rei
kalauja $100,000 garantiją ame
rikiečių doleriais, visą pelną nuo 
demonstravimo už geležinės už
dangos kraštuose, dalį pelno 
nuo likusio demonstravimo vi
same pasauly ir teksto kontro
lę. Amerikiečių kino lankytojai 
bei mėgėjai visiškai nė nafnano, 
kad taip vadinamieji “Ameri
kiečių filmai” yra daromi už
sieny pigia kaina, komunistų 
cenzorių kontroliuojami, panau
dojant komunistų darbo unijas 
ir išskiriant laisvojo darbo uni
jas.

Štai keli naujesni filmai, su
sukti Jugoslavijoje: LANCE- 
LOT AND GUINEVERE (Cor- 
nel Wilde ir Jean Wallace); 
THE LONG SHIPS (Sidney 
Poitier ir Richard Widmark); 
THE ACHILLES AFFAIR (Stu 
art VVhitman); THE DUBIOUS 
PATRIOTS (Mickey Rooney); 
JOURNEY TO A FAR MERI- 
DIAN (May Star ir Gregory 
Peck); šiandien suminėtas THE 
VISIT (Ingrid Bergman ir An
thony Qiunn) ir daugelis paišy
tų filmų, vadinamų “kartūnų”.

Pristatant filmą ar jį rekla-

muojant, niekur nesuminėta, 
kad informuotų publiką, jog 
tai iš tikrųjų yra komunistų pa
gaminti filmai, iš kurių raudo
noji Jugoslavija gauna pusę pel
no.

Joan Crawford pavadino vi
sus, prisidėjusius prie tų gele
žinės uždangos filmų “pabėgu
siais amerikiečiais” (Runaway 
Americans). Filmų kolumnistė 
Hazel Flynn stipriai pasisakė 
prieš tokį tendencingą nutylėji
mą ir pabrėžė, kad tiek filmai, 
tiek reklamos turi aiškiai pažy
mėti, jog pagaminta už geleži
nės uždangos. “Juk net kailinin
kai yra priversti uždėti antspau
dą ant kailio, iš kurio krašto

SIUNTINIAI | LIETUVA
tr kitos kraštu*

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer
Chicago 32. Iii. Tel. YA 7-5980

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas 

57S9 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

Užtikrinkite savo ir savo šeimos ateitį šiandien
Apdrausklte gyvybę IJet. Katalikų Susivienijime—moderniškiausioje ir 

finansiniai stipriausioje lietuvių organizacijoje.
Išduodame šiuos polisus: 20 metų taupymo, Iki 05 m. taupymų, po 20 

m. mokėjimų, iki 85 m. mokėjimų ir kitus ihiILsus suaugusiems ir valkams.
Platesnių informacijų telkia kuopų sekretoriai arba

DR. VLADAS ŠIMAITIS
2737 Weat 43rd Street Telef. CL 4-2390

eurrent dividend
4Jį% DIVIDENDU MOKAMA . .________
Už 1 metų Investavimo bonus mokoma 4 Jį % dividendų kas pusmet j ir 

dar Išmokame ]>o Jį % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

5%
on investment bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. 
Trečlad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

p.

FILMŲ Į VAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

1 
Keršto ode

Nei pačiam pį-agare neatsiras 
tiek pykčio, kiek paniekintoj 
motery.

Tikrų menininkų pagamintas 
filmas “The Visit”, gvildenda
mas tą temą, tampa griaunančia 
ode į kerštingą širdį jsisVerbu- 
sios melancholijos. Gamintojai 
Julien Derede ir Anthony Quinn. josios vaidybos didinga k'ontro- 

a v • • -V 1A avi lzvni viri t to vni nlrlava n rafilmui pagrindu paėmė šveicarų 
rašytojo Friedrich Duerrenmatt 
acto stiprumo scenos dramą ir, 
išskyrus nežymų sušvelnėjimą į 
pabaigą, tai yra tas pats galin
gas žmogiškos sielos kaltinimas.
'Tai lyg viską 
saka, kaip ir 
melodramos.

na tarp Serge ir jo žmonos 
ir kit.

Ingrid Bergman, įsakmi ir 
elektrizuojanti savo keršto įgei
dyje, yra kartu ir trapi ir kieta 
Kartos rolėje. Ji yra ne tik per
sekiotoja, bet ir pati auka. 
Tačiau toji rolė yra taip sveti
ma jai, kad daugiau jaučiama

susiurbianti pa
kurtos gotiškos

dramoje, kuriąŠioje keršto 
surežisavo Bernhard Wicki ir 
tekstą parašė Ben Barzman, 
turtingiausia pasauly moteris 
Karia Zachanassian (Ingrid 
Bergman), sugrįžta po 20 metų 
į savo gimtinę — neturtingą 
vidurinės Europos Guellen mies
tuką keršyti savo buvusiam my
limajam ir visiems miestelio gy
ventojams. Piliečiai tikisi iš 
“mažosios Kartos” dovanų ir 
paruošia jai iškilmingas sutiktu
ves. Karia siūlo 2 milijonus do
lerių — pusę miestui, kitą pusę 
išdalinti piliečiams. Tik su viena 
sąlyga — patraukti teisman, 
nuteisti ir nubausti Serge Miller 
(Anthony Quinn), kuris suvilio
jo vargšę 17 m. mergaitę (Kar
lą) ir, papirkęs draugus, apšau
kė ją gatvės mergina.

Ir taip filme vystosi piliečių 
nepasiekiamų norų kova su 
principais ir draugų nusigręži
mais nuo nusidėjusio Serge

Yra biaurių ir net pasibaisė
tinų scenų, kaip pvz. surrealis- 
tinis leopardo medžiojimas, sce-

lė, kaip nuoširdus išreiškimas.

Quinn, Paola Stoppa (gydy
tojas) ir Richard Munch (mo
kytojas) yra puikūs, kaip vy
rai, norintieji pamiršti savo 
nuosavus skrupulus, tačiau kan
kinami minties, kad nesugebėjo 
jų paremti.

Moraliniu atžvilgiu nepeikti
nas suaugusiems, tačiau su re
zervais.

Šis 20th Century - Fox gamy
bos filmas yra veikalas apie do
rovę. Jis piešia ištisos bendruo
menės sugedimą, persunktą go
dumu. Jei būtų į tai žvelgiama 
kaip į visuotiną žmoniškumo si
tuaciją, galėtų susidaryti kraš
tutiniai p'esimistiškas pamoks
lavimo apie gyvenimą vaizdas.

"Pabėgusieji amerikiečiai" 
gamina filmus Jugoslavijoje

Raudonoji propaganda filmų 
pasauly skverbiasi visais fron
tais. Komunistai giriasi, kad 
greitai Jugoslavija bus viso pa
saulio filmų sostinė. Amerikie
čių gamintojai viliojami už ge
ležinės uždangos su tokiu fan
tastišku magnetu, kaip sutau- 
pymu 90% viso pastatymo išlai
dų. Šitie komunistų pastatyti 
filmai panaudoja žymias ameri
kiečių žvaigždes, kaip kabliu
kus, savo meškerei, tačiau visas

PAGRINDINIS IR 
AUTOMOBILIŲ 

4318 S. Western 
Sav. St. Ščerba

SMULKŪS 
PATAISYMAI 
Chicago 9, III.

LA 3-1790

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS BIKINIS

Tel. 735-73.38
3813 W. OOth PI., Chicago, Ui.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kandien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8:30 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė.

Chicago 29, TU.
♦♦♦♦♦♦-<

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

e FUNERAL HOME

THREE
AIB-CONDiTIONED CHAPELS

1

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
O

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti finui Jungtinėse Valstybėse, 
turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius į visas USSR 
dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti 
Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose miestuose. Visi 
mūsų skyriai turi sandėliuose pasirinktinai aukštos kokybės pre
kių dovanoms žemomis kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir 
kainoraščių susižinokite su bet kuriuo mūiių skyrium.
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AI.

NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............... OH
BROOKI.YN 11, N. Y. — 370 Union A venų, ..................... EV
BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue ...................DI
ATHOL, Mass. — 61 Mt. I’Ieasant Street ........................... CH

• BOSTON 18. Maus. — 271 Shavvmut Avenue ....................... 1,1
• SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadvvay, ............... Tel. 268-0008
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 0-2074
• CHICAGO 22, 111., — 2222 W. Ollicago Avenue ...............BR 8-0900
• CHICAGO 8. 111. — 3212 So. Halsted Street ....................... WA 5-2737
• CLEVELAND 13. Ohlo — 904 Llterary Road .................TO 1-1068
• DETROIT, Mlch.,—7300 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• <........ .......................... .. ' — *- — - --------- ---
• HAMTRAMCK, Mlch. — 11833 Jos. tampau ...............GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklln Avė. Tel. 233-8030 ir 246-0215• *■- - ---- ---- - - -------

4-S4M
3- 2583
4- 4952
5- 0808 
9-0245 
2-1707

TURTAS

4192 ARCHER AVĖ.
Telef.:

I

GRAND RAP1DS, Mlch. — 036-38 Brldgo SI., N. W.......... GI, 8-2250
HAMTRAMOK,. Mieli. — 11333 Jos. Carnpau — --------
IRVYNGTON’ 11, — 702 Šprlngfieid Avė. ’... '
YOUNGSTOAVN 3, Ohlo — 21 Fifth Avenue ...... 
LOS ANGEI.ES 22, Calif.—960 So. Atlantlc Blvd. 
I.AKEWOO», N. J. — 120 - Ith Street .................
NEIVARK 3, N. J. — 428 Špringfieid Avenue .... 
NFAV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ... 
PATTERSON I. N. J. — 99 Main Street ...........
PASSAIC. N. J. — 170 Market Street .................
PHILADEI.PHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. . 
P1TTSBURGH 3, Pa — 1307 E. Garson Street . . .
SAN FRANCISCO, Calif. — 2070 Sutter Street 
IVATERBURY, Conn. — 0 John Street .. 
IVORCESTER, Mase. — 174 Milibury Streel 
YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.

2- 4885
3- 0440
1- 299 4
3-8509
3- 1797
2- 1446
4- 4019
2-8387
5- 5892
1-2750
0-4571
0-6768
8-2808 

GR 0-2781

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY H1LLS GELINYAIA
Geriausios gėlės dėl Vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

REZERVAI

dividendus kas 3 mėnesiai

ĮSIGYTI AR TAISYTI

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. ..

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

VASAITIS — BUTKUS
Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tek Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayetteS-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7*3401

M

LOAN ASSOCIATION

£8,800,000

— CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Vlrginla 7-1141

ICSTIN MACKIE1V1CH, Jr. 

Prezidentas

Standard Federal
SAVINOS AND

£90,000,000

Už taupmenas mokame

PASKOLOS NAMAMS

VALANDOS.- Pirmo dieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad

9 iki 4 v. v. Šeštad. 9 iki 12 v.

ANGEI.ES


Šypsokis, juokis ir paplok...
' Antrasis kaimas" vėl atkelia savo vartus

KADA SALOMĖJA NĖRIS
GALĖJO GRĮŽTI?

sezono 
kaimo” 
tai ten

Artėjant šio rudens 
satyriniams “Antrojo 
spektakliams, tai šen, 
buvo probėgšmais sutikti ir už
kalbinti jų paruošoj paskendę 
antrakaimininkai. Daug išsipa
sakoti jie nenorėjo, žadėdami 
visų smalsumą su kaupu paten
kinti ir savo paslaptis atskleisti 
scenoje, pačiuose satyriniuos va
karuos. O šį kartą tik šitokios 
pokalbių nuotrupos.

— Kas labiausiai skatino 
“Antrąjį kaimą” po pernykščio 
debiuto nenuleisti rankų ir vėl, 
štai, lietuviškajai Chicagai pa
teikti jūsų kolektyvo spektak
lį Nr. 2?

— Leiskite pirmiausia į šį 
klausimą atsakyti su humoru. 
Pernykščiai ANTROJO KAI
MO pasisekimai, tiek Chicagoje, 
tiek kitur, aiškiai nurodė, kad 
lietuvių visuomenė ne tik šito
kių spektaklių nori, bet tiesiog 
reikalauja, kad mes pradėtąjį 
darbą tęstume. Vis dėlto ir mes 
patys jaučiame pareigą nenu
leisti rankų, nes ir mūsų spau
doje buvo apie Antrąjį kaimą 
nusakyta: "...iš jo išaugo nau
ja lietuviško teatro samprata, 
naujas tekstų traktavimas, nau
jas aktoriškas pergyvenimas, 
naujas kūrybinis žodis...” O pa
galiau ir mūsų pačių sąžinė ne
leidžia pamiršti pagarbios teat
ro tradicijos — “The show mušt 
go on”, satyros žanro tobulini
mo bei tarnavimo naujam lietu
viškos scenos prisikėlimui.

O dabar į šį klausimą atsa
kysime rimtai ir atvirai. Pa- 
pratome kas ketvirtadienį su
sirinkti “Gintaro” svetainės rū
sy ir prie alaus stiklo išbandyti 
vieną kitą satyrinę idėją sce
nai. Jos visos pradžioje atrody
davo juokingos, bet, vis ir vis 
kartojant, kai kurios atsibosda
vo... Tačiau dabar jau turime 
visą krūvą tokių, kurios ir
mums nenusibodo. Todėl jaučia
me, kad galime ir vėl išeiti į 
viešumą.

— Po ano pasirodymo vienur 
kitur H|»audoje buvo viltingai 
užsiminta apie šviesią “Antrojo 
kaimo” ateitį, kritikai piršo ir 
šiokius bei tokius tobulėjimo! 
kelius, tad prieš šiemetinę ir 
naują jūsų programą visuome
nėje lyg ir jaučiama nuotaika 
regėti kolektyvą, labai Ištobu
lėjus; visokeriopomis scenos 
prasmėmis. Ar iš tikrųjų jums 
patiems labai jau rūpi visos tos 
aukštumos? Koks jūsų darbo 
ir jūsų spektaklio pats pagrin
dinis siekis?

— Į šį klausimą yra labai 
malonu atsakyti, nes jis ir 
mums patiems yra knietėjęs. 
Prieš įsisiūbuojant į mūsų dar
bo “filosofiją”, kas yra šiuo 
klausimu implikuojama, atsaky
sime į “aukštumo siekimus” aiš
kiu NE! Ne tik nepretenduoja
me į, taip vadinamus) stanis- 

V. K. Jonynas Akvarelė
Iš parodos Clevelande, Gallery International, 13218 Superior Avė.

lavskinius vaidybos metodus, 
bet, atvirai kalbant, jų ir ven
giame. Taip pat ta lietuvių ak
toriams gerai žinoma klišė, 
“juodas sceninis darbas” yra 
mums svetima. Mes praktikuo
jamės satyros žanre, kuris dar 
nėra paliestas įvairių nusisto
vėjusių taisyklių, žodžių “tą ga
li” ir “to negali”, bei įprastų 
perukų, grimų, dekoracijų ir 
t. t..., nebent vaidmuo jų griež
tai reikalauja. Todėl gera da
lis kritikų piršinėjimo visai ne-

V. Demereckis ir R. Stakauskas 
“Finansininko” škice

atitiko mūsų žanro kategorijai 
ir tai, deja, buvo ignoruota, 
nors tobulėjimas savo sceninėje 
formoje yra susilaukęs pažan
gos. Dar porą žodžių dėl mūsų 
žanro — satyros. Jie gal pa
aiškins, kodėl mes jokių “aukš
tumų” ne tik nenorime, bet 
klasikinėj to žodžio prasmėje 
ir negalime pasiekti. Mes sta
tome satyrą, kuri yra atkreip
ta į save, į klausytoją, į visuo
menę... Nesišaipom absurdiško 
žmogaus, grupės ar situacijos 
sąskaiton, jeigu mes ten patys

ŠVEICARU IR LIETUVIŲ KULTŪRINIAI RYŠIAI
Šių metų gegužės mėn. Švei

carijoje, Ciuricho mieste su
rengtos labai sėkmingos Baltų 
kultūros dienos. Dar svarbiau, 
kad tuo metu šveicarų spauda 
paskelbė visą eilę straipsnių 
apie Lietuvą, jos istoriją, oku
paciją ir dabartinę padėtį. Jei 
visas tos spaudos iškarpas apie 
Lietuvą bei Pabaltijį surinkti 
į krūvą, susidarytų storokas 
sąsiuvinis.

Kai kurie Šveicarijos dienraš
čiai tada nušvietė šveicarų - 
pabaltiečių santykius, kiti iš
ryškino šveicarų - lietuvių kul
tūrinius ryšius. Malonu pabrėž
ti, kad šveicarams su reikiama 
medžiaga talkininkavo Šveica
rijos lietuviai, ir pirmoje eilėje 
dr. A. Gerutis, gyvenąs Berno 
mieste.

savo veido nematome. Reiškia, 
juokiamės iš savęs. Humoras 
yra aspektas, kuris leidžia pa
žvelgti į save iš kito, negu 
įprasto — rimto, kasdieninio 
taško. Taigi mūsų pasirodymai 
yra statomi tiek mūsų pačių 
įdomumui, tiek publikos, kuri 
mus žada aplankyti. Mūsų sie
kis : pasijuokti iš gyvenimo. Mū
sų aukštybių nėra.

— Kokios pagrindinės temos 
ir kokios apimties (laiko pras
me) bus ryškinamos naujuose 
jūsų škicuose?

— Pagrindinė programos da
lis — ilgesnieji numeriai yra 
taikomi lietuviškajai visuome
nei. Pavyzdžiui, paliesime lietu
vių milijoninį fondą, susirinki
mus, madų parodas, mūsų krep
šininkus, spaudą ir t. t. Pasau
liniame akiratyje satyrizuojame 
artėjančius rinkimus, vyro - 
mote-s įsiamžinusius samprota
vimo skirtumus ir eilį mišrių, 
trumpų škicų bei vaizdelių. Iš 
viso programa tęsis daugiau 
kaip l>/2 vai. (neįskaitant per-

Aštuoni Volkswagene pakeliui j Antrojo kaimo repeticijas
Nuotraukos C. Nepomuceno

V. ALSEIKA, Voiketija

Trys šveicarai pradėjo 
lietuvių kalbos žodyną

Sostinėje Berne leidžiamas 
dienraštis “Der Bund” buvo įsi
dėjęs straipsnį apie šveicarų - 
lietuvių kultūros ryšius. Ne vi
siems šveicarams ir gal tik siau
ram rateliui tebuvo žinoma, 
kad trys šveicarai buvo pradėję 
redaguoti lietuvių kalbos žody
ną. Tai prof. dr. Max Nieder- 
mann, dr. Franz Brehder — 
abu jau mirę — ir prof. dr. Alf- 
red Senn. Žodyną toliau leidžia 
Carl Winter universitetinė lei
dykla Heidelberge ir šalia A. 
Senno, žodyną redaguoja JAV, 
Philadelphijos mieste gyvenąs 
lietuvis kalbininkas prof. dr. 
Antanas Salys.

“Der Bund” straipsnio auto
rius paaiflkina, kuriuo būdu 
šveicarai mokslininkai pradėję 
redaguoti lietuvių kalbos žody
ną. Pradininku laikytinas prof. 
dr. Max Niedermann, susidomė
jęs ir vėliau studijavęs lietuvių 
ir latvių kalbas ir ypač jų se
nąsias formas. Jis yra buvęs 
ir Lietuvoje ir specialioje lite
ratūroje paskelbęs nemaža stu
dijų apie abi šias pabaltiečių 
kalbas. Jis dalyvavo, kaip švei
carų delegacijos dalyvis, Pary
žiaus taikos konferencijoje ir 
ten kėlė Pabaltijo tautų teisę į 
nepriklausomybę. Žodyno bend
radarbiais Niedermann pasi
kvietė tuometinius Lietuvos 
universiteto Kaune dėstytojus 
A. Senną ir F. tenderį. 1926 
m. pasirodė pirmasis žodyno 
tomas. Brenderiui tragiškai mi
rus, o Seimui išsikėlus P'nsyl- 
vanijos universitetan į JAV, 
Niedermann nenulei’o rankų ir

Prof Niedermann mirė 1954 m.
Be minėtųjų Lietuvos (vėliau 

Vytauto D.) universitete Kau
ne dėstė ir daugiau šveicarų.

Susipažinktm — „Antrasis kaimas”. Pirmoje eilėje iš kairės: Romas 
Aninkevičius, Regina Stravinskaitė, Kazys Almenas, Ramunė Jurkū
naitė; antroje eilėje iš kairės: Romas Stakauskas, Vytautas Deme- 
reckis, Benius Urbonas; trečioje eilėje — Rimas Vėžys.

traukų) ir susidarys iš maž
daug 20 atskirų numerių.

— Buvo girdėta, jog “Antra
sis kaimas” ieškąs naujų akto
rių savam kolektyvui papildyti. 
Ar matysime šiemet ir naujų 
veidų? Ir kurie pernykščiai dar 
nepavargo?

— Tarpe naujųjų veidų ma
tysime Ramunę Jurkūnaitę ir 
Benių Urboną. Iš praėjusių me
tų programos: Romą Aninke-

Iš jų pirmoje, eilėje minėtinas 
šiuo metu Bazelyje gyvenąs ir 
retkarčiais su paskaitomis Vo
kietijos lietuvius aplankąs prof. 
dr. J. Eretas ir dr. Gottlieb Stu- 
derus iš St. Gallen. Abu dėstė 
vokiečių kalbą ir literatūrą. Da
bar šveicarai jau patyrė, kad 
prof. Eretas gyvai veikė ir po
litiniame Lietuvos gyvenime ir 
buvo Lietuvos Seimo narys. Jis 
buvo ir telegramų agentūros 
“ELTA” direktorius. Būdinga, 
kad, politikai susipynus, į Lie
tuvą universitete dėstyti anais 
laikais mieliau kviesta ne Vo
kietijos, bet Šveicarijos moks
lininkai.

Šalia Studeraus (jis parašė 
eilę vokiečių k. vadovėlių ir jie 
besimokančiųjų buvo labai ver
tinami) minėtinas trečiasis Švei
carijos mokslininkas Lietuvoje 
— prof. dr. Constantin Regelis, 
Botanikos sodo Kaune įkūrė
jas. Jis buvo aktyvus “Lietuvių- 
šveicarų draugijos” veikėjas ir 
organizuodavo ekskursijas į 
Šveicariją.

Karas buvo sukliudys 
šveicarų - lietuvių ryšius

Sovietams okupavus Lietuvą 
ir kitus Pabaltijo kraštus, moks

Vai.. Ramonis - Ramonu i tis Ontario ežeras
Iš jaunųjų dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje

vičių ir Vytautą Demereckį, bei 
senuosius scenos “vilkus” — 
Reginą Stravinskaitę, Kazį Al
meną, Romą Stakauską ir Rimą 
Vėžį. Taip pat maloniai prista
tome asmenį, be kurio pažanga 
mūsų pasirinktame žanre nebū
tų pastebima. Jis yra Levis Ba
rauskas, aktorius, neperseniau
siai atvykęs iš Kanados ir čia 
užsikrovęs Antrojo kaimo reži
sūros naštą.

— Kokie yra jūsų pageidavi
mai žiūrovui ir kokie sumany
mai bei viltys ateičiai?

— Atsilankykite. Šypsokis, 
juokis ir paplok. Antrojo kai
mo programa įvyks šio mėn. 
24, 30, 31-mo ir lapkr. 7 ir 8-to 
dienomis Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd Str. Pasirodymai, kaip 
ir praeitais metais, bus su re
zervacijom, dėl kurių prašome 
skambinti N. Stakauskienei, PR 
8-6804.

Ateities planai? Vėl ketvirta
dieniais rinksimės j “Gintaro” 
rūsj ir, pasikeisdami satyrinės 
medžiagos idėjomis, bursime 
ANTROJO KAIMO ateitį.

(k. b.)

lininkų - šveicarų darbas Lietu
voje turėjo būti nutrauktas. 
Iškilo grėsmė ir leidžiamam žo
dynui, jis neteko skaitytojų Lie
tuvoje, tačiau Pennsylvanijos 
universitetui prisidėjus su fi
nansine parama, žodyno leidi
mas pradėtas tęsti. Prof. Sa
liui įsijungus, dabar žodynas žy
miai suaktualėjo, nes seniau į 
jį patekdavo ir jau visai nebe
vartojamų žodžių. Ne taip se
niai pasirodė 41 Žodyno sąsiu
vinis. Redakcijos nuomone, žo
dynas turėtų būti baigtas 1967 
m. Tai būtų pats pilniausias lie
tuvių - vokiečių k. žodynas.

Lietuvių ir pabaltiečių kalbos 
universitete

Ligi šiol lietuvių kalba (lygi
namosios kalbotyros rėmuose) 
tebuvo dėstoma Berno, krašto 
sostinės, universitete. Lietuvių 
kalbos kursui vadovavo prof. 
Niedermanno mokinys prof. dr. 
G. Redard. Nuo šio rudens lie
tuvių ir latvių kalbos numato
mos dėstyti Neuenburgo univer
sitete. Reikia žinoti, kad Neuen- 
burge savo metu dirbo leidžia
mo žodyno pradininkas prof. 
Niedermann ir tada universite
te jau veikė lietuvių kalbos 
kursas. Šiuo metu kursą ves 
jaunas šveicaras kalbininkas dr. 
J. P. Locher iš Berno.

(Atkelta iš 4 psl.)
Nėries mokytojai ir globėjai, pa
skaitę šias eiles nuo pradžios iki 
galo, gali didžiuotis savo pastangų 
vaisiais. Ir kam gal paslaptis, o 
tokios rūšies kūryba sudaro liūto 
dalį visoje Nėries poezijoje. Nega
na to, j pabaigą, ar įgudimo dėka, 
ar giliau pajutusi savo misijos tik
rumą, Nėris yra sukūrusi formos 
ir raiškumo atžvilgiu gana stiprių 
bolševikiškų eilių, kurios kokybe 
nė kiek nenusileidžia “patriotikai”.

Nėris buvo egzaltuota.. Ji tiktai 
nudavė kuklią ir santūrią, o iš 
tikrųjų ji buvo smarki, ir jai ne
buvo svetima puikybė. Liguistai 
jautri. Mažiausia pastaba ją už
gaudavo. Buvo kaprizinga ir užsi- 
kirtusi. Dėl to mane labai stebina 
bolševikų memuarinė dokumenta
cija. Viena iš dviejų: arba jie mo
kėjo ją prisijaukinti, arba jie ją 
lakuoja...

Kartą Mykolaitis - Putinas pa
kvietė būrelį kultūrininkų priimti 
didelį lietuvių bičiulį prancūzų žur
nalistą Henri de Chambon. Visiems 
salone gyvai besišnekučiuojant, 
karidoriu porą kartą šmėstelėjo 
Nėris. Nežinau kuris kreipėsi į šei
mininką, kodėl jis nepakvietęs Nė
ries pabendrauti su svečiu. Tasai 
atsakė; “Ko nedariau, neina.” At
sitiko taip, kad, jai vėl koridorių 
beskubant, stovėjau tarpdury, tai 
sulaikiau ir paklausiau, kodėl ne 
su visais. Ji padarė labai rimtą ir 
nusiminusią veido išraišką ir nė 
nemirktelėjus atsakė: “Aš čia už 
tarnaitę”. Pagalvojau, kad Putinas 
galėjo gauti tarnaitę pigesnę ir 
geresnę... O iš tikrųjų ji buvo My
kolaitienės priglausta, ir ne die
nai, ne savaitei, ne mėnesiui, o il
gesniam laikui... Ir koks buvo vi
sų nustebimas, kai nepoilgo su vi
sais padorios šeimos tarnaitės at
ributais (priejuostėle ir plaukų 
raiščiu) įėjo Nėris, netikromis ran
komis nešina ant padėklo kavinu
ką ir puodelius. O įėjusi, nukai
to, kaip putino šakelė, ir nežino
jo, nuo ko pradėt. Šeimininkas la
bai elegantiškai ir mandagiai pe
rėmė iš jos tarnaitės pareigas ir 
pristatė svečiui. Rezultate, dėme
sio centre atsistojo Nėris, ne sve
čias. Nemanau, kad jos toks pla
nas būtų buvęs, bet taip išėjo...

Nesakysiu, kad jos gyvenimas 
tada būtų buvęs lengvas. Bet man 
tada atrodė, kad jąi tas “kanki
nes vainikas” teikė kažkokio vidi
nio pasitenkinimo. Jei ji būtų pa
rodžiusi kiek iniciatyvos, manau, 
visai nesunkiai ji būtų galėjusi 
gauti darbą Kaune, nes vis dėlto, 
nežiūrint jos trečiafrontiškumo, 
jai daugis jautė nuoširdžios sim
patijos.

Kai Nėris gavo valstybinę pre
miją. ją pasveikinau trumpu laiš
keliu iš užsienio. Pasveikinau ir 
užmiršau. Grįžęs atostogų, sutikau 
ir ji pradėjo manęs atsiprašinėti, 
kad nemandagiai pasielgusi, bet ją 
varžanti kolektyvo disciplina. Pa
galvojau, tai bent disciplina, kad 
net laiško nedrįstanti parašyti. 
Mūsų susitikimai buvo lakoniški: 
sveika ir pasiliekate sveika. Kal
bėtis su ja nemėgdavau, nes įta
riau ją esant nenuoširdaus kuklu
mo. Kai tik ją sutikdavau, ji vis 
man tai primindavo, vis atsipra
šinėdavo. Paskui kvietė svečiuosna 
į Palemoną. Aš iš pradžių juokais 
gyniausi: “Eikite, kur aš čia da
bar trenksiuos net į Palemoną!” 
Bet ji rimtai pradėjo kviesti, tai 
pažadėjau, bet nenuvykau... Visa 
laimė, kad netrukus po to išvykau 
j užsienį ir su ja daugiau nesima- 
čiau.

Nemanau, kad ji rusų okupaci
jos laukė ar ja džiaugėsi, bet Poz- 
dniakovas buvo gerai išstudijavęs 
savo pasirinkto būrelio psicholo
giją ir ypač silpnybes. Jis pirmas 
“įvertino” Nėries talentą, jis ją 
vežiojo kaip dyvų dyvą, jis ją api
pylė popieriniais rubliais, į tą skai
čių reikia įtraukti ir tuos penkis 
tūkstančius, kuriuos gavo kiekvie
nas delegacijos dalyvis, “maldavęs 
priimti Lietuvą į tarybinių respub
likų šeimą.”

Paskui karas. Bėgimas su ma
žu kūdikiu ant rankų. Alkis, šal
tis, prašalaičio buitis. Bet po me
tų pradeda atsigauti. Nėris įsijun
gia į kovą “už Lietuvos išlaisvi
nimą”. Kalba per radiją, kalba 
“lietuviškai divizijai nuo sunkveži
mio platformos”. Nėris dalyvauja 
didelėje dramoje. Ir josios dalyva
vimo nėmaž neimu ironiškai. Ji to
je srityje nuveikė daugiau viena 
negu minėtoji divizija. Ji su savo 
sūnumi buvo gyva priešvokiška 
propaganda. Ji savo poezija cemen
tavo pačių rusų karo pradžioje 
pašlijusį patriotizmą. 1943 m. pa
sirodo jos nedidelis eilių rinkinys: 
Dainuok, širdie, gyvenimą. Gyve
nimo toje knygoje nė ženklo. Visa 
ji skirta rusų-bolševikų pergalei, 
o netiesioginiai ir Lietuvos “išlais
vinimui”. Ta knyga ar bent dides
nė jos dalis buvo paskelbta ir ru
siškai, “Pro kulkų švilpesį” vardu. 
Vokiečių wehrmacht’o galybe pra

dėjo braškėti, propaganda dar pa
gyvėjo. 1944 m. vidurvasarį fron
tas pasiekė Lietuvą, o “rugsėjo 30 
d. vakare, apie 18 vai., poetė pa
siekė Kauną”.

Neris Lietuvon veržėsi... Veržė
si dėl to, kad Lietuva buvo jos 
tėvynė. Iš eilių aiškiai matyti, kad 
slapta jinai puoselėjo mintį, jog ' 
Lietuva sutiks ją išskėstomis ran- *■ 
komis, kaip didelės dramos akty
vią dalyvę. Čia ji nerado: motinos, 
sesers, brolių, gimtosios pastogės, 
namelio Palemone... Dar daugiau, 
jai rodėsi, kad ji nerado ir Lietu
vos, kurioje gimė ir užaugo. Grįžo 
su išlaisvintojos jausmu širdyje, 
o “išlaisvinti” tautiečiai ją suti
ko “dantį grieždami.” Ji visiems 
savo draugams ir pažįstamiems 
pradėjo skųstis. Jonas Šimkus ra
šo: “Ne kartą, sugrįžusi į Lietu
vą, ji skundėsi: — Bet koki gi pa
sikeitę tie mūsų žmonės. — Ir vis 
dėlto ji tikėjo, kad ne tik miestai * 
prisikels iš peleno, bet mūsų tauta 
atsipeikės nuo didžiulių smūgių. 
Tam ji buvo pasiryžusi atiduoti 
savo didelę poetinę jėgą” Salomė
ja Nėris, poetės atminimui, 106 
psl.). Antanui Venclovai guodėsi: 
“Tik daugelio žmonių negaliu su
prasti, net pažinti... o pasiklausai 
jų kalbų, ir tiesiog stebiesi, kas 
jiems į galvą prikimšo tokių ne
sąmonių.. kiti svajoja smetoninės 
ar kitokios Lietuvos atBtatymą... 
Su dideliu malonumu aš dabar 
prisimenu Maskvą, mūsų draugus 
tenai”. (Literatūra ir kalba TV, 
309 psl.). Rusei Emilijai Teumin 
iš Sovinformbiuro ji sakiusi: 
“Kaip gerai, kad atvažiavote! Juk 
jūs — gabaliukas Maskvos! Tiktai* 
čia, tik dabar supratau, kas yra 
Maskva ir Tarybų sąjunga kiek
vienam mūsų. Dabar aš sužinojau 
tai, kas yra baisiausia. Tai ne mir
tis ir ne. kraujas, nors viso to aš 
labai bijau. Tai ne griuvėsiai, nors 
aš taip svajojau grįžti į savo na
melius Palemone, o jų teliko tik 
sienos. Baisiausia tai, ką vokiečiai 
padarė iš mūsų žmonių. Aš vaikš
čioju po mieląjį Kauną ir nebe
galiu pažinti daugelio tų, kuriuos 
anksčiau mylėjau, kuriuos taip no
rėjau pamatyti” (Salomėja Nėris, 
poetės atminimui, 176 psl.). Poetė 
sakiusi Jonui Šimkui: “Bet jeigu 
mes nugalėjome tokią baisenybę, 
kokia buvo hitlerinis maras, tai ši
tuos niežus (t. y. laisvės kovoto
jus, partizanus, J.A.) lengvai nu
brauksime nuo savo kūno, — tarė 
Salomėja Nėris, dešine ranka mi
trindama tuos nematomus 
(mano praretinta, J.A.) “niežus”. 
..Savo aistringa plunksna ruošėsi 
prisidėti prie “niežų” nuvalymo. Ji 
ragino mane Tarybų Lietuvoje 
įvesti satyros skyrelį, kuris stip
riai smogtų visiems išgvėreliams” 
(Literatūra ir kalba IV, 285 psl.). *

Ne vien liga ir trūkumai, bet ir 
nedraugingas tautiečių nusistaty
mas kartina poetės paskutines 
dienas. Ir kai jinai 1945 m. balan
džio antroje pusėje atvažiavo į 
Maskvą Aukščiausios tarybos 11 
sesijai, tai tenai “džiaugėsi, kaip 
maža mergaitė”. E. Teumin kar
toja jos žodžius: “Kaip nepapras
tai lengva alsuoti Maskvos oru! 
Anksčiau aš niekad taip stipriai 
to nejaučiau. Ir aš tokia laimin
ga, kad Maskva — taip pat mano 
tėvynė” (Salomėja Nėris, poetės 
atminimui, 171 psl.).

Vykstant vienuoliktajai Aukš
čiausios tarybos sesijai rusai grū
mėsi Berlyno gatvėse, o Nėris ta
da rašė:

Per nudegintus sodžius, 
miestus sugriautus *

Keršto nesulaikoma audra
Mes praūžiame ugniniais 

sriautais.
“Negaliu” mums žodžio nebėra.

... Mesk, pasauli, kruviną vergiją, 
Savo draugą tik draugu vadink! 
Pergalės ugninį kalaviją 
Priešo smeigiame širdin.

Poezija H, 283-284 psl.

Šių eilių visasąjungingumu, manau, 
ir prelatas M. Krupavičius neabe
joja. Po to, Nėris gana pakiliai 
ir jausmingai pasveikina paliaubų 
dieną:

Būk sveikas,
O pavasari taikos! *

(Ten pat.)
*

Ir sukuria Obelys žydi, ir čia jos 
poetinis balsas amžinai užgęsta. 
Visi trys minimi eilėraščiai skiria
mi pergalei, taikai ir pavasariui, 
tik paskutinysis daugiau orientuo
jasi į Lietuvą, ir gal net į Pale
mono šlaitą... Bendrai paėmus, 
viskas yra vieno galo: pergalė ru
siška, taika bolševikiška ir pava
saris visasąjunginis... Ar tai grįži
mas? Tauta turi teisę į viešą, ne 
po puodu pavožtą grįžimą, Skaity
dami jos eiles, pasigendame tų 
energingų žingsnių, kuriais ji ka
daise išėjo iš didžiosios universi- » 
teto salės...
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