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ANTANO MACEINOS
LAIŠKAS

Muensteris,
1967 m. sausio 15 d.

Mielas Kazimierai, Redaktoriau 
ir Bičiuli!

Atleisk, kad nepaprastai vė
lai atsiliepiu į Tavo laišką (66. 
V. 2), tokį mielą širdžiai ir to
kį sunkų protui: mielą širdžiai, 
nes žinutė apie Liet, rašytojų 
dr-jos premiją “Gruodui” buvo 
iš tikro džiugi staigmena; sun
kų protui, nes statai klausimų, 
į kuriuos, kaip jau įprasta, rei
kia premiją gavusiam atsakyti, 
o atsakyti nelengva, ši tad Ta
vo laiško dalis kaip tik ir su
vėlino mano žodžius. Mat, pra
ėjusį semestrą skaičiau keblų 
kursą apie filosofijos kilmę bei 
prasmę, kuriame mėginau pra
kalbinti pačią filosofiją, kad 
mums pasisakytų, ką ji ilgame 
savos istorijos kelyje yra vei
kusi ryšium su būtimi. Kas yra 
ši “orios išvaizdos, skvarbių 
akių, pagyvenusi, bet neišse
miamo gajumo ponia”, kaip 
filosofiją yra apibūdinęs Boeti- 
jus. “Vienoje rankoje ji laiko 
knygą, kitoje — skeptrą”. Va
dinasi — mokytoja ir valdovė. 
Bet ko ji moko, o svarbiausia 
— ko ji išmokė žmoniją anais 
ilgais savo gyvenimo šimtme
čiais? Ar tik‘nepradedame jos 
mokymu bodėtis? Ąr į jos sos
tą nesisėda šiandien mokslinin
kas ir menininkas, pasiryžę ga
lų gale atsakyti į žmogų ka
muojančius klausimus (moksli
ninkas) arba bent šį atsakymą 
giliau susieti su žmogaus rū
pesčiais (menininkas) ? O ką gi 
ši poniutė valdo? Ar Platono 
pažiūra, esą filosofai turį būti 
valdovai arba valdovai virsti 
filosofais, neatrodo juokinga at
gyvena? Ar filosofijos įtaka 
žmogaus gerėjimui nėra pui- 
kuoliška savimana? — Tai klau 
simai, kuriuos mėginau vasa
ros mėnesiais aiškintis ir aiš
kinti, kurie tačiau buvo reika
lingi gilesnio bei nuolatinio 
svarstymo, todėl pasiglemžė vi
są laiką, nepalikdami jo kitoms 
mintims. Paskui dar atbudo se
na liga; vėliau beldėsi į duris 
žiemos semestras, taip tad vis
kas ir nusitęsė ligi Kalėdų. Su
praski ir atleiski!

Mano atsakymo sąranga bus 
taip pat kiek kitokia, nei Pats 
pageidavai, pateikdamas eilę 
klausimų “interview” reikalui. 
Įprastinis “interview” juk toks 
šaltas! Be to, jis iškelia atsa- 
kinėtoją į “mokytojo” aukštu
mas, nuo kurių šis dirbtinis 
“rabbi” tik beria savo "išmin
tį” ant klausinėtojo galvos.

Šiame numery:
• Tūkstančiai ir jų paskirs

tymas.
• Antano Maceinos laiškas.
• Antanas Smetona apie ar

kivyskupą Jurgį Matulaitį.
• Lietuviškąjį “Apeigyną” 

pasitinkant.
• Iš klasikinės anglų poezi

jos.
• Ten prie Baltijos (kelionių 

apybraiža).
• Anatolijus Kairys latviuo

se.
• Moterų gyvenimas.

Ašen tokiu “rabbi” niekad nesu 
jautęsis, ypač kad Tavo klau
simai sukasi apie literatūrą, ku
rioje vargu ar iš viso galima 
mokyti. Todėl klausimo - atsa
kymo schemą norėčiau paversti 
pasidalinimu įspūdžiais — bi
čiulišku, asmeniniu, šiltu, tokiu, 
kokį esam pergyvenę kadaise 
mūsų susitikimų dienomis prie 
Starnbergo ar Ammerio ežerų 
Bavarijoje. Mėginsiu atsakyti į 
visus Tavo klausimus, tačiau 
iškedensiu juos, kad virstų švel
nesniais mūsajam pokalbiui.

1.

Visų pirma pora žodžių ry
šium su Tavo prašymu “gauti 
bent keletą pačių naujausių ei
lėraščių, niekur nespausdintų”. 
Šis prašymas man atskleidė sa
votišką būklę. Ligi šiol pergy
venau eilėraščių rašinėjimą kaip 
labai uždarą, beveik slaptą rei
kalą, kuriam žmogus atsidedi 
tada, kai esama atitinkamos 
nuotaikos; kuris nieko neįparei
goja; nesiekia jokio tikslo, pa
silikdamas žaismo plotmėje. Ne- 
supraski manęs betgi blogai, 
mielas Kazimierai! Eilėraštis 
man yra visados buvęs didžiai 
rimtas dalykas, nešąs savimi 
giliausią autoriaus sąlytį su bū
timi, žymiai gilesnį negu filo
sofija. Tačiau kol eilėraštis gu
li autoriaus stalinėje, jis turi 
kitos prasmės, negu tada, kai 
virsta viešu reikalu leidinio, re
cenzijų, premijų, kalbų, apžval
gų, pristatymų pavidalu. Ir štai, 
Tavo prašymas man kaip tik 
labai ryškiai ir atskleidė įvy
kusią pakaitą: “Gruodas” išstū
mė manus eilėraščius iš ano 
jaukaus naminio uždarumo ir 
pervedė juos į visuomeninę 
plotmę; premija šią plotmę dar 
labiau sustiprino. Dabar kiek
vienas tariasi galįs klausti: “Ką 
naujo Jasmantas parašė? Ne
parašė? Kodėl? Nepasisekė? 
Kodėl nespausdina? Spausdins? 
Ką, kur kada?” ir t. t. ir t. t. 
— be galo. Dar daugiau: dabar 
kiekvienas tariasi galįs teisėtai 
reikalauti: Jasmantas turįs ra
šyti ir rašyti... Žaismas baigė
si. Prasideda darbas. Šis tad 
“visuomeninis įpareigojimas” ir 
yra tai, kas man staiga nušvito, 
kartu tačiau sukrėtė ir nugąs
dino.

Mano giliu įsitikinimu menas 
tuo ir skiriasi nuo mokslo, kad 
mokslo skelbiniai gali būti vi
suomenei naudingi ir tuo atve
ju, kai jie yra vidutinės ar net 
menkos vertės: net ir paprastos 
cinko mostelės receptas yra 
naudingas, pirštą nusideginus. 
Tuo tarpu literatūros kūriniai 
neturi jokios vertės, jeigu jie 
yra vidutiniški ar silpni. Atvirkš 
čiai, tękiu atveju jie net kenks
mingi, nes gadina skaitytojo 
skonį arba bent jo neugdo tiek, 
kiek lauktume. O koks gi žmo
gus gali kurti taip, kad visa, 
kas iš po jo plunksnos išeina, 
būtų gera ir net labai gera: tik 
Viešpats Dievas galėjo šitaip 
apie savo kūrinius kalbėti (plg. 
Gen 1, 10—31). Rašytojo tad 
pareiga visuomenės atžvilgiu 
kaip tik ir būtų atsispirti gun
dymui skelbti visa, ką parašo, 
net jeigu bičiuliai redaktoriai 
dėl to ir rūstautų. Rašytojas 
turėtų skelbti tik gerus daly-

O. Baužienė Peizažas (Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj)

kus. Tačiau atspėti, kas gera, 
o kas silpna ar vidutiniška, pa
čiam rašytojui yra labai sunku. 
Kiekvienas iš širdies kilęs eilė
raštis, ypač jei leidosi parašo
mas vienu kirčiu, atrodo esąs 
“genialus”. Geriausias čia mas
tas yra laikas: jei eilėraščiai 
paguli metų metus, nevartomi 
ir neskaitomi, jie patys paskui 
atskleidžia savo vertę. Tada 
pats rašytojas dažnai gėdinasi 
savo kadaise “genialių” eilėraš
čių ir be atodairos meta juos 
į pečių. “Gruodas” kaip tik ir 
yra šitaip laiko išmatuotas, to
dėl ir išėjo toks plonytis. Ašen 
pats būčiau iš jo dar kokią 10— 
15 dalykėlių išmetęs, bet tada 

gal jis nebūtų iš viso galėjęs 
pasirodyti — iš gėdos, kad toks 
neūžauga... Toc. :i .palikau Bra
zaičių Juozui nuspręsti, ką dė
ti, o ko ne. O jis, gailestingos 
širdies kritikas, sudėjo visa, ką 
buvo iš manęs gavęs. Tačiau 
šiandien, jei ką ir turėčiau, lai
kyčiau dar ilgai ilgai. Bet ašen, 
deja, nieko neturiu! Kodėl? Ar 
filosofija žudo poetinę nuotai
ką? Ne! Pagrindas kur kitur!

Išėjus “Gruodui” viešumon, 
tėvelis L. Andriekus, pats rašąs 
labai intensyviai, klausė kartą 
mane, ar “Gruode” esančią 
"jausmo pynę” tęsiu toliau ar 
nutrauksiu. Jam atsakiau ir da
bar tai kartoju Tau, mielas Ka-

Prof. Antanas Maceina (šiolaikinė nuotrauka)
Ateitininkų meno draugija “Šatrija" vasario mėn 5 d. (sekmadienį), 3 
vai. popiet, “Draugo” redakcijos patalpose Chicagoje rengia prof 
Antanui Maceinai skirtąją kultūrinę popietę, kurioje jis dviejų pasku
tinių savo knygų “Dievo Avinėlio” ir poezijos rinkinio “Gruodo“ 
rėmuose bus aptartas kaip teologas, kaip filosofas ir kaip poetas. Iš 
premijuotojo rinkinio Antano Maceinos — A Jasmanto poeziją po
pietėje skaitys aktoriai Zita Kėvalaitvtė - Visockienė ir Algimantas Di- 
kinis. Visuomenė kviečiama atsilankyti, įėjimas nemokamas.

I zimierai, kad anoji “jausmo py
nė”, atrodo, jau išsakyta ligi 

■ galo — bent pergyvenimo plot
mėje. Eidamas toliau ta pačia 
linkme (į tai mano dėmesį at
kreipė Vaičiulaitis prieš dauge
lį metų), pradėčiau kartotis. Ei
lėraščiai virstų kažkokia siste
ma, kažkokiu tarsi išmoktu me
todu; juose nebūtų nieko nau
jo. Kai rašytojas tai pastebi ir 
kitų dėl to yra papeikiamas, jis 
turi visą šitą sistemą bei meto
dą negailestingai pastumti ša
lin ir pamiršti. “Gruodas” ne
būtų išėjęs toks plonytis, jei 
šio išmokto metodo ašen nebū
čiau bijojęs. Ypač iš “Kristaus 
istorijos” skirsnio ypa išmesta 
daug eilėraščių, kuriuose sis
tema ar metodas buvo galimi 
jausti. Gal juose vienas kitas 
posmas ir buvo neblogas, ta
čiau anų eilėraščių visuma ne
davė nieko naujo. Todėl jie ir 
teko pečiui. Todėl man ir atro
do, kad šios rūšies eilėraščių, 
kokie jie yra “Gruode”, dau
giau neberašysiu — nei formos, 
nei turinio atžvilgiu.

Tačiau senokai yra manyje 
prasidėjęs kitoks būties pajau
timas, tur būt, susijęs su am
žiumi: kažkokios giedros bei 
skaidros jausmas, keliąs lyg 
šypseną, lyg norą pažaisti; tru
putį liūdnas jausmas tarsi sau
lėtą rudenį, kada aplinkui vis
kas dar tviska, tačiau pamažu 
temstančio saulėlydžio žara. Šis 
jausmas nėra sunkus: ne pesi
mistinis ir ne nihilistinis kaip 
seniau. Ar iš šio jausmo kas 
nors geresnio išdigs, sunku pa
sakyti. Iš jo jau yra kilę kele
tas eilėraščių, atsidūrusių ir 
“Gruode”, pavyzdžiui: “Bare”, 
“Žiemos keliu”, "Apyaušris” ir 
pereitais metais “Aiduose” pa
sirodę “Du piešinėliai”. Kokios 
ypatingesnės literatūrinės ver
tės, man atrodo, jie dar netu
ri. Bet jeigu juos palyginame 
su ankstesniais, kurie užpildo 
visą “Gruodą”, tai skirtumas 
didelis: jie yra kilę iš visiškai 
kitokio būties pergyvenimo, to
dėl net jų forma yra kitokia; 
forma ne metro ar posmų pras
me, bet vidinės sąrangos, kuri 
neša visą eilėraštį. Žinoma, šis 
jausmas manyje yra buvęs ir 
seniau.. Jis ir seniau yra paža-

TŪKSTANČIAI IR JŲ 
PASKIRSTYMAS

Šioje skiltyje praėjusią sa
vaitę buvo kalbama, kaip 
dingsta tūkstančiai mūsų aka
demikų, kurie net ir “Litua
nus” tolimesnę naštą palieka 
nešti savo tėvams. Kai kam 
gal atrodo, kad taip ir turi bū
ti. Tėvai juk negauna po ke
liolika tūkstančių metams ir 
neturi tokių -didelių užsimoji
mų, nei akcijas perkant, nei 
rezidencijas statant. Tačiau 
šalia žmonių dingsta ir tūks
tančiai pinigo, gal ir nedings
ta, bet nebeišryškina aukoju
siųjų užsimojimų ir pačios 
tūkstančius telkiančios ir tei
kiančios institucijos svarbos. 
Tūkstančius reikia mokėti su
rinkti, bet nemažiau reikia 
mokslo ir juos paskirstyti.

Tokius pinigų paskirstymo 
skausmus pergyvena ir Lietu
vių fondas, reikia pasakyti, 
kad skirstymo komisija, norė
dama patenkinti visus, nepa
jėgė dar kol kas įsiamžinti di
desniu darbu, o jau buvo pro
gų, ir pinigų išdalinta apsčiai. 
Jaunimo metais Manyland Bo
oks leidykla buvo paprašiusi 
Lietuvių fondo 5,000 dol., kad 
galėtų įamžinti Jaunimo me
tus ir patį Lietuvių fondą. 
Konkrečiai buvo prašyta sub
sidijuoti kišeniniu leidiniu iš
leidžiamą Lietuvių prozos an
tologiją angliškai. Tereikėjo 
tik penketos tūkstančių, ir lie
tuviškoji beletristika, kartu 
anglų ir lietuvių kalba, būtų 
paplitusi visuose Amerikos 
kioskuose. Tačiau Lietuvių 
fondo komisija 4,000 dol. pa
skyrė Jaunimo kongresui, ku
ris ir be to surinko apie 100,- 
000 dol. ir tie keturi tūkstan
čiai nieko per daug nebūtų nė 
sugriovę, kaip jie ir nepataisė. 
Jaunimas surinko trečdalį vien 
kartiniam reikalui, ką Lietu
vių fondas turi amžinam. Jei
gu skirstymo komisija būtų 
pažiūrėjusi ne viėnkartiškumo 
prasme, jeigu būtų pinigus pa
skyrusi leidiniui, tada ir Jau
nimo kongresas ir Jaunimo 
metai būtų buvę tuo pačiu 
įamžinti. Išvažiuodamas jauni
mas, už keliasdešimt centų 
būtų galėjęs parsivežti lietu
vių antologiją anglų ir lietuvių 
kalba. Tokių antologiškų dvi
kalbių kišeninio formato kny
gučių yra išėjusių ir kitomis 
kalbomis. Gi už ketvertą tūks
tančių tebuvo galima atgaben
ti gal vieną kitą asmenį į kon
gresą. Be abejo, gal tai irgi 
svarbu, nes Jaunimo kongreso 
metu susipažino mūsų jauni
mas ir net dvi poros iš skir
tingų kontinentų susituokė. O 
viena lietuviška ir veikli šeima 
tikrai verta dešimčių tūkstan
čių. Tačiau propagandiniu at

dinęs vieną kitą eilėraštį: “Nak
tis”, “Daina”, “Kalėdų rytme
tys”, “Juodbruvė mergaitė” yra 
šio jausmo žadiniai. Tačiau tai 
buvo tik retos vienkartinės pro- 
varžos. Dabar gi man atrodo, 
kad šis naujas būties pergyve
nimas virsta pagrindiniu ir nuo
latiniu.

Ramiai svarstydamas ir į visa 
žvelgdamas savikritikos akimi, 

žvilgiu, be abejo, minėtoji an
tologija būtų buvusi svarbes
nė ir propagandiniu atžvilgiu 
būtų įamžinusi visą jaunimo 
kongresą, o ir po daug metų 
dar būtų vis randama biblio
tekose. Iš antros pusės, tas 
jaunimas, kuris nebelabai 
mėgsta skaityti lietuviškai, to
kią antologiją dviem kalbom 
turėdamas, būtų galėjęs pa
bandyti skaityti viena ir kita 
kalba. Visa tai jau yra pra
eitis ir gal nebeverta būtų kal
bėti, bet iš praeities mes daž
niau mokomės ir dažniau moko 
ne praeities didvyriškumas, 
bet klaidos.

Lietuvių fondas, jei jau ir 
nesurinktų milijono, jei liktų 
tik šis trečdalis, artėjąs ligi 
pusės milijono, sutelktų vis 
dėlto kasmet pastovių lėšų jau 
ligi 15,000 dol. Tai nemaži pi
nigai. Bet jie turėtų būti 
skirstomi planingai ir inves
tuojami gerai. Prašančiųjų bus 
visada daug. Bet manytume, 
kad reikėtų daugiau skirti lė
šas ne visuomeniniam reikalui, 
kaip kelionėm ar suvažiavi
mam, bet kultūrai, kaip Lietu
vių rašytojų d-jos metinėms 
premijoms, knygų leidimui ir 
panašiai. Politiniai ir visuome
niniai užsimojimai mūsuose vi
sada susilaukia kur kas dau
giau paramos, negu kokie ra
šytiniai. Lietuviai mėgsta po
litinius ėjimus, todėl nenuosta
bu, kad tam reikalui ir dau
giau lėšų sutelkia. Gailėtis dėl 
to netenka. Reikia tik džiaug
tis. Bet manytume, kad tokie 
fondai jau turėtų remti kultū
rines pastangas, nes mūsų kul
tūriniai atsiekimai ne mažiau 
reikšmingi tėvynei, negu poli
tiniai. Ir Manyland Books lei
dyklos leidiniai buvo daugiau 
minimi, negu kokie kongresai, 
jie tebėra ir šiandien bibliote
kose ir ne vienas dar tebemi
nimas. O tačiau tai padaryta 
su daug mažesnėmis sumomis, 
negu įvairūs visuomeniniai pa
judėjimai. Todėl Lietuvių fon
das turėtų ypač atkreipti dė
mesį, skirstydamas lėšas, į kul
tūrinius reikalus, kad nepra
leistų tokios progos, kokią pra
leido pernai, išleisdamas lėšas 
bendram reikalui, o tomis lė
šomis galėjo įamžinti pats sa
ve ir patį Jaunimo kongresą, 
kuriam tas lėšas skyrė. Ma
nytume, kad šitai jau prade
dama suprasti. Tur būt, neat
sitiktinai ir šįmetinis Chica
gos Alto skyriaus Vasario 16 
d. atsišaukimas baigiamas: 
“Bendru, ryžtingu darbu, rem
dami lietuvišką mokslą, meną, 
literatūrą, atkursime nepri
klausomą Lietuvą”.

P. Janulis

jaučiu, kad abu pergyvenimai 
— senasis tamsus ir naujasis 
skaidrus — yra pavojingi. Ana
sai slegiantis ir net nihilistinis 
jausmas, kuris viskuo nusivilia 
ir kuriam “iš laukto tolio nie
kas, niekas neartėja”, graso pa
vojumi pradėti patį save aiškin
ti racionaliai ir pereiti į filoso
fiją, kaip tai kai kurie kritikai

(Nukelta j 2 psl )



ANTANAS SMETONA
APIE ARKIVYSKUPĄ 

JURGĮ MATULAITĮ
Šiemet sausio mėn, 27 d. su

ėjo 40 metų nuo Dievo tarno 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties. Sukakties proga, pri
simindami šią mūsų tautos švie
siąją ir šventąją asmenybę, 
spausdiname čia anuometinio 
Lietuvos Respublikos preziden
to Antano Smetonos kalbą, pa
sakytą arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio laidotuvių metu, 1927 
m., sausio 29 d. prie kriptos ka
tedroje.

*

Varpai apraudojo, gedulo vė
liavos apgailėjo, spauda aprašė 
Arkivysk. Jurgį ir jo nuopelnus, 
padėtus Bažnyčiai ir Tėvynei. 
Nuoširdžiomis maldomis ir re
liginėmis apeigomis jį atlydėjo 
čionai Bažnyčios hierarchai ir 
didelė minia tikinčiųjų.

Arkivysk. Jurgio vienuolio 
mirtis ne vieną giliai sugraudi
no, ne vienam giminei, gyveni
mo ir darbo draugui nuriedėjo 
per skruostus gaili ašarėlė. Pa
sigedo jo Bažnyčia, kuriai iš vi
sos širdies tarnavo, pasigedo 
ypačiai jo svajonių vaisius — 
Marijonų Vienuolija, kurioje jis 
tiek daug vilties įdėjo. Mirė di
dysis asketas, kuris tiek daug 
ryšių turėjo ne vien su lietu
viais, bet ir su plačiausia kata
likų visuomene.

Štai Bažnyčios Vyriausybė 
atėjo atiduoti jam pagarbos 
ženklą, atvyko paskutinį kartą 
su juo atsisveikinti mūsų vy
riausybės atstovai, kurių vardu 
aš tariu šiuos žodžius. O ką gi 
mes norime jam pasakyti, sa
kydami sudiev? Ar kad mes jį 
užmiršime? Gal būt... Tai tiek 
priprastas žmogaus silpnumas 
yra tas užmiršimas. Bet kad ir 
mes užmiršime, jo neužmirš nei 
Bažnyčia, nei Lietuvių tauta su 
savo valstybe.

Arkivysk. Jurgis buvo didelis 
žmogus, dėl to ir didelis kūrė
jas, ir jo kūrybos sritis yra la
bai plati, dėl to ne kiekvienas 
ir ne tuojau teįstengia savo akių 
plotu ją aprėpti. Norint įvertin
ti Jurgio vienuolio, vyskupo, ar- , 
kivyskupo asmuo, pagaliau, ide
alioji žmogaus būtybė, reikia 
žvelgti dvasios akimis, kaip jis 
kad žvelgė į šį regimąjį pasaulį, 
dievišku mastu jį vertindamas.

Toks mastas yra lemta pa
siekti tam, kas yra įsigijęs dva
sios patyrimo. Arkivysk. Jurgis 
jo įsigijo apsčiai. Didelis jo pro
tas ir jo tvirta valia padarė 
jam prieinamą mokslą, jo tyra 
gili siela iškėlė jį viršun minios, 
lyg ir žibintuvą, kuris skaisčiai 
švietė aplinkui visiems. Apie jį 
tad galima pasakyti, kad kas 
su vienuoliu Jurgiu sutapo, tas 
geresnis patapo.

Jis vertėsi visokiuose visuo
menės sluoksniuose, įvairiose 
šalyse ir įvairiose tautose, ma
tė visokių dorų ir nedorų daly
kų, ir betgi niekas jam blogo ne- 
pritapo, jo nepagavo drumsti 
gyvenimo verpetai; visur ir vi
suomet iš to gyvenimo sūkurio 
jis ėjo labiau užsigrūdinęs, savo 
dvasia sustiprėjęs. Visur savo 
dvasios akimi, viršun ir apačion 
žvelgęs, ieškojo gero ir rasdavo 
gera. Kas gera tai į krūvą, kas 
bloga tai į šalį.

Visuomenės organizacija, jos 
tvarkymas, rikiavimas — štai 
kokia vedamoji mintis žymėjo 
Arkivysk. Jurgio gyvenimą. 
Įgytas mokslas ir patyrimas ne
turi skirtis nuo gyvenimo. Kai 
nėra tarp jų taikios santarvės, 
tai jie patys nustoja vertės, pa
lieka be prasmės, išsenka.

Prasmės mokslui ir gyveni
mui duoda amžinoji Kristaus 
paskelbta tiesa. Bet ji, ta tiesa, 
įgyjama ne veltui, įgyjama ne
nuilstamu darbu ir meile, Evan
gelijos išreikšta.

Taip mokė Arkivysk. Jurgis, 
ir kaip jis mokė, taip ir pats 
stengėsi gyventi. Žodis nuo dar
bo jam nesiskyrė, dėl to jis bu

vo didelis visuomenės organiza
torius. Čia jo darbas, kaipo Baž
nyčios žmogaus, pasirodo vieno
je srityje su darbu valstybės 
žmogaus. Abu jie kuria, orga
nizuoja, tik vienas bažnytiškai, 
sub specie aetemitatis, kitas 
valstybiškai, sub specie tempo- 
ris. Bet katras gi tvirčiau ku
ria ? Tas, katras giliau deda pa
matus, amžinus pamatus, reli
gijos pašvęstus. O tie pamatai 
siekia žmogaus sielos gelmes. 
Taip mąstė kunigas Jurgis.

Tad Arkivysk. Jurgio orga
nizacijos darbas prasideda nuo 
paskiros sielos organizavimo. 
Tik organizuotos sielos tegali 
sudaryti tvirtą visuomenės or
ganizaciją. Tokia visuomenė 
stipri. Ant jos gali statyti, kur
ti Bažnyčią ir Valstybę. Čia jų 
solidarumas, jų talka. Nėra ir 
negali būti prieštaravimų tarp 
jų. Tik valdžia, kuri neišmano 
religijos esmės asmens ir vi
suomenės tvarkai, gali kitaip 
manyti.

Ir vis dėlto Ąrkivysk. Jurgis, 
būdamas visuomenės organiza
torius, bėga iš tos visuomenės 
ii' steigia vienuoliją, ir pats 
tampa vienuoliu. Ar čia kar
tais neprieštaravimas ? Ne, ne- 
prieštaravimas! Visuomenės jū
ra nuolat banguoja, putoja, ky
la verpetais, tykojančiais prary
ti žmogų bedugnėn: Uola — sa
la tegali gelbėti keleivį, duoti 
jam poilsio ir pajėgos toliau pa
sistiprinus keliauti. Ir vienuo
liui, žiūrinčiam iš tos salos į 
gyvenimą ir į jo sūkurius, leng
viau paduoti gelbėjimo laivas 
skęstantiems keleiviams. Juk 
jei nori minią suprasti, tai rei
kia pakilti viršun jos. Taip ma
nė vienuolis Jurgis.

Bet ta sala įmanoma ne kiek
vienam: tik visa ko išsižadėjęs 
ir turįs savo galutiniame tiks
le dvasines gėrybes tegali ją pa
siekti. Tad vienuolynas išimtis, 
o ne taisyklė. Atsiskirti nuo vi
sų ir betgi bendrauti su visais 
yra didelė išmintis.

Apsčiai turėdamas tos išmin
ties, kunigas Jurgis pradėjo 
1918 m. Lietuvos sostinėje Vil
niuje bažnytinės kūrybos dar
bą greta su Valstybės Taryba, 
dėjusia pradžią mūsų valstybės 
kūrybai. Jam lemta buvo būti 
pirmam Vilniaus vyskupui atgi
musioje nepriklausomoje Lietu
voje. Tada valstybės vyrai su
prato jį, o jis suprato juos. Tai 
buvo gera talka ir malonu at
siminti visiems, kuriems teko 
dirbti anuomet Lietuvos sosti
nėje. Tame sunkiame darbe ne
buvo skirtumų mumyse tarp 
“žydo ir ellino”, Šv. Rašto žo
džiais tariant. Atsimenu, kaip 
Taryba iškėlė pietus Vilniaus 
vyskupui Jurgiui pagerbti. 'Su
sirinko ton iškilmėn lietuvių, 
gudų, žydų ir atstovai valdžios

Md. Stankūnienė Natiurmortas su žvakide (mozaika, 69 meno galerija Marąuette Parke, Chicagoje

ANTANO MACEINOS LAIŠKAS
(Atkelta iš 1 psl.)

yra teisingai pastebėję. Šisai 
giedros ir šypsenos jausmas, ku
rio pasaulyje “Viešpatis Sene
lis pirmą pypkę užsirūko”, gra
so pavojumi imtis muzikaliai 
aprašinėti saulėtą paviršių, po 
kuriuo nieko neregėti. Ar pasi
seks taip eiliuoti, kad šypsena 
ir žaismas vis dėlto nurodytų 
į po juo slypiančias tragiškas 
būties gelmes, šiandien man 
sunku pasakyti. Kad šis pavo
jus pasilikti skaidriame' pavir
šiuje yra visai realus, gali pa
liudyti “Apyaušris”. Man čia 
nepasisekė praverti aną rausvą, 
glamonių pilną apyaušrio pa
viršių: jis pasiliko be gelmių: 
gražus, skambus, bet tuščias. 
Be to, sistemos pavojus graso 
ir šiam jausmui, nes ir saulė
tas būties paviršius susideda iš 
eilės daiktų, kuriuos galima 
pradėti metodiškai aprašinėti. 
Tokio pavojaus neišvengė “Lau
kų raitelė”, kur “aksomo gar
banų” mergaitė aprašinėjama 
žirgą girdanti, su juo kalbanti, 
raudonais batukais švytruojan
ti — sistema, daugiau nieko! 
Be to, šiame eilėraštyje (pasta
rajame jo posme) ataidi Putino 

vokiečių, besiruošiančių išsi
kraustyti iš Vilniaus.

Didysis pedagogas Vysk. Jur
gis pasakė savo kalboje tarp 
kito ko; “Jei mes imamės ke
purę, eidami pro kryžių, ir tuo 
lenkiamės ženklui, primenan
čiam Kristų, dėl žmonių meilės 
mirusį, tai dar daugiau turime 
linkterėjimu pagerbti kiekvie
ną žmogų, kataliką ir nekatali- 
ką, to paties Dievo dvasios pa- 
kvėptą”.

Arkivysk. Jurgis skelbė ne 
siaurą kokį mokslą, skelbė tie
są plačią, visuotinę, visiems 

1927 im. sausio 27 d. mirusio Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio laidotuvių procesijoje, lydint velionį 
į Kauno katedrą-baziliką, dalyvavo valstybės prezidentas, visi ministerių kabineto nariai, Lietuvos seimo 
nariai, profesoriai, organizacijų atstovai ir tūkstantinės žmonių minios. Nuotraukoj (pirmoj eilėj iš k.) 
matome: gen. J Bulotą, prezidentą Antaną Smetoną, ministerį pirmininką Augustiną Voldemarą, ministerį 
A. Merkį ir buvusį Lietuvos prezidentą, tuo metu buvusį Lietuvos seimo pirmininką Aleksandrą Stulginskį. 
Toliau matyti ministeriai: J. Aleksa, S. Šilingas, Ig. Musteikis, dr. L. Bistras, dr. P. Karvelis, dr. A. Milčius, 
seimo atstovą) — dr. K. Ambrozaitis, L. šimutis ir kiti. Dešinėje prof. prel. B. Česnys, Kiek toliau — prof. 
Juozas Eretas. Kitus sunku atpažinti.

įtaką, apie kurią Tau prasitar
siu truputį žemiau. Taigi ir šis 
naujas būties pergyvenimas yra 
pilnas duobių, į kurias įkristi 
labai lengva. Ar pasiseks jas 
apeiti bei peršokti?

Patyrimas ir amžius verčia 
tad būti gana kritiškam. Todėl 
aš ir nesiunčiu Tau, mielas Ka
zimierai, nieko, nes nieko naujo 
tuo tarpu nė neturiu. Guli sta
linėje dar nesunaikintų “Gruo
do” atlaikų. Tegu guli kol kas! 
Tau siųsti jų negaliu, nes ne
pajėgiu jų išvalyti. Eilėraštis, 
pasirodo, yra nebepataisomas.
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Mane sudomino Tavo užuo
mina, esą “lietuviškajai poezijai 
reikia daugiau filosofinio gilu
mo”; šį klausimą kelianti mano 
paties “kūryba premijuotame 
‘Gruode’", šį klausimą kelia ir 
mieloji Viktutė Skrupskelytė 
“Gruodo” recenzijoje (“Ateitis” 
1966 m., nr. 5): “Kas pastūmė
jo Maceiną savo mąstymą įvilk
ti į poezijos rūbą?” (103 psl.). 
Teoretinę savo pažiūrą į poezi
jos ir filosofijos santykius ašen 
esu išdėstęs “Didžiojo Inkvizi- 

įmanomą, tiesą amžiną, norėda
mas ją įkvėpti mūsų tautai ir 
dėl to jis buvo didesnis lietu
vis, nekaip gali kam pasirodyti. 
Jis visų pirma skelbė, kad rei
kia siekti to, kas yra gera, ir 
geromis priemonėmis siekti. Jei 
Lietuva eis tuo keliu, ji išliks 
nepriklausoma, ir nepriklauso
mybės pamato reikia ieškoti ty
roje lietuvio sieloje...

Toks jo dvasios palikimas ati
teks doriškai atgimstančiai Lie
tuvai. Tą palikimą paveldėjusi 
katalikų visuomenė Lietuvoje 
bus jam dėkinga ir jo nepamirš. 
O dora yra valstybės pamatas. 

toriaus” įvade “Filosofija ir poe- 
ezija” (11—22 psl.), kuriame 
teigiama, esą filosofija ir poezi
ja turinti tą patį objektą (bū
tis) ir tą pačią išraiškos prie
monę (žodis); juodvi skiriasi 
tačiau tuo, kad filosofijoje žo
dis, kaip išraiškos priemonė, 
įgyja sąvokos pavidalą, o poezi
joje žodis virsta vaizdu. Savo 
esmėje betgi filosofija ir poezi
ja yra tas pats dalykas. Abi jos 
yra kuriamasis būties pavadini
mas. Abi jos yra kūryba žody
je ir per žodį, labiausiai panaši 
į dieviškąją kūrybą, kurią šv.

P. ŠILEIKIS, O.P. fra
Ortopedas, Protezistas U 

Aparatal-Protezal. Med. ban- Nį 
dažai, Spec. pagalba kojoms 1 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS I AB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 0-6084
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ▼. 
vak. Seštadlenlaa 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WA 5-0076
Rez. tok 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius uagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospect 8.1717 

Rezid.. 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin. Illinois
rel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
misi tarus.
rel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. tr
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 19 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimu.
Ofs 735-4477.• REZ. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

«449 Sp. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarima. 

Augustinas išreiškė posakiu: 
“nec aliter quam dicendo facis 
— Tu kuri ne kitaip, tik tarda
mas (žodį)”. Iš jų abiejų gema 
esmės pasauliai — apvilkti tai 
sąvokomis, tai vaizdais, tačiau 
esmės, o ne paviršiaus pasau
liai. Jeigu tad, kaip Pats, Ka
zimierai, rašai, “kadaise buvo 
aktuali tema, kad lietuviškajai 
poezijai reikia dauigau filosofi
nio gilumo”, tai čia buvo reiš
kiamas ilgesys ne filosofijos 
kaip tokios, o ano esmės pasau
lio, kurio dažnai pasigendama- 
poezijoje ir dėl kurio stokos 
poezija kaip tik kenčia. Poezija 
negali būti sufilosofinta, ir fi
losofija negali būti supoetinta.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos
2454 VVest 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak

Šešt. 12—8 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryto

Ofiso tel. PR 8-2220
Namp — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 63rd Street
Pirmad, antrad.. ketvirt Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 v. lr nuo 5 lkl 8 v. v. 
šeštad nuo 1 lkl < v»l
Ofs. PR 6-6022 Rez. PK 8-696(1

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. nuo * lkl 11 vai.; arba susi
tarus
Tel. ofiso RO 7-6000, rt» GA 8-7978

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Avė.
Chicago, IU. 60620

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 1012 tr 4.7 Trečlad 
ir šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS. 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. lr penkt nuo 
2—4 ir 6—9 lr pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietu vis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad 12—4 vai., trečlad. 
uždaryto.
Tel. ofiso ir buto OLympic 1-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 tai. Ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7.1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. tr penktad. 1 — 4 

Prllmlnžja tik susitarus.
Ofiao HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street 

(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kaadiep 9-11 ryto lr 9-8 v. vak. 

šešt. 9 v x — iv. ». ». 

Kas tai mėgintų, sugadintų tiek 
poeziją, tiek filosofiją. Tačiau 
poezija (kaip ir filosofija) turi 
būti suesminta. Ji turi nešti sa
vimi vieną ir tą pačią būtį, ku
rią Viešpats “žvaigždėm, mė
nesiui ir žiogui” duoda. Filoso
fijos troškulys poezijoj, prasi
veržęs mūsų kritikoje ir disku
sijose, yra kaip tik šio suesmi- 
nimo troškulys. Suesminimo 
stigti gali ir filosofija: tai regė
ti dabar aiškiai vadinamajame 
neopozityvizme ir logistikoje, 
kurie sąmoningai neigia esmę, 
o tyrinėja tik žodžių išraišką 
sakinio forma, pasilikdami tuo 
būdu paviršiaus pasaulyje. Tas 

(Nukelta j 4 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni—
T®1. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. H 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 

Sešt. 8 v. i. iki S v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmad., antr., ketv., penkt
nuo 9 lkl 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. 9 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR, ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akini hm, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė-, YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 v. v. kasdkn, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ P0SLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popiety 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Ih

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. .839-1071 

_____ Vizitai pagal susitarimą._____

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR "CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 83rd Street 

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr.
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir r 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 925 - 8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—II 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5 - 8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1283

Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 iki I 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. He 4-3128. Namė GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitart* 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 v. v.

Treč. lr šeštad. uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadien) uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8188 

DR. F. C. WIHSKIHI*S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71Bt Street
Vai. 2 Iki 4 v. p. p. tr 1 iki 8 *• V 
Treč. tr šeštad. pagal sualtarlmą

Ofiao tek 767-2141. Namų 636.4856
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

šeštad. 19—3 v.



LIETUVIŠKĄJĮ “APEIGYNA” 
PASIIMANT

Kun. J. Vaišnora, MIC, apie atliktąjį darbą ir kitas 
su tuo susijusias problemas

Šiuo metu ypač suaktualėjus 
lietuviškojo Apeigyno problemai 
ir tuo reikalu pasirodžius “Drau 
ge” kun. J. Vaišnoros, MIC, 
straipsniui, o autoriui, kiek pa
buvojus Amerikoje, šiomis die
nomis, grįžtant į Romą, dar pa
teikėme jam keletą klausimų. 
Gautieji atsakymai, manome, la
biau paryškins lietuviškojo 
Apeigyno nūdieninę situaciją.

1. Iš Jūsų straipsnio, tilpusio 
'‘Drauge” š. m. 20 nr. apie nau
ją lietuvišką Apėigyną (Ritua
lą ) matyti, kad esate plačiai 
susipažinę ne tik su Šv. Sosto 
paskelbtais nuostatais dėl ver
timų j liaudies kalbas, bet ir su 
visa lietuviškų liturginių tekstų 
atsiradimo bei aprobavimo eiga. 
Ką galėtumėt daugiau šiuo rei
kalu pasakyti?

■— Norint išvengti klaidų ir 
bereikalingo darbo, gaminant 
lietuviškus liturginius tekstus, 
verta atkreipti dėmesį į kai 
kurias Konstitucijai apie šv. 
liturgiją vykdyti instrukcijos 
normas. Pvz. tos Instrukcijos 
nr. 10 sako: ‘‘Visa, kas šioje 
Instrukcijoje pavedama kompe
tentingai teritorinei bažnytinei 
vyresnybei, tik ji teisėtais dek
retais gali ir privalo tai įvyk
dyti”. Iš to aiški išvada, kad 
Lietuvos teritorinė arba kraš
to dvasinė vyresnybė viena turi 
teisę pristatyti Apaštalų Sostui 
patvirtinti paruoštus tekstus ir 
juos skelbti.

Instrukcijos nr. 20 sako: “Šv. 
liturgijos tvarkymas priklauso 
Bažnyčios autoritetui, todėl nie
kas kitas savo ruožtu negali čia 
veikti, dažnai su pačios liturgi
jos ir jos atnaujinimo, daromo 
kompetentingos „,. vyriausybės, 
nuostoliu”. O Instrukcijos nr. 23 
pasakyta, kad liturgijos reika
lus privalo tvarkyti “teritoriniai 
vyskupų sambūriai (coetus)”, 
kurie gali susidėti arba tik iš 
vieno krašto vyskupų arba iš 
daugelio kraštų-.ordinarų. Nr. 
24 nurodyta, kas gali įeiti į tokį 
sambūrį: vyskupai, abatai, apaš 
tališkieji prefektai ir vikarai, 
apašt. administratoriai ir visi 
kiti vietos ordinarai.

Šiomis normomis vadovaujan
tis, liturginės reformos reikalui 
Lietuvos vyskupijų valdytojai 
susibūrė į “coetus”, pavadinda
mi jį “Lietuvos vyskupijų ordi
narų kolegija”.

Toliau Instrukcijos nr. 44 sa
ko, kad “teritorinė dvasinė vy

resnybė turi išrinkti, jei galima, 
iš pačių vyskupų tarpo Liturgi
nę komisiją, kurioje būtų vie
nas antras vyskupas ir keli li
turgijoj bei pastoracijoj patyrę 
kunigai, specialiai šiai pareigai 
paskirti”. Šį nuostatą vykdyda
mi, Lietuvos vyskupijų valdyto
jai, pirmininkaujant Telšių vys
kupui P. Maželiui, išrinko Litur
ginę komisiją, kurios pirminin
ku paskyrė ./Vilniaus arkivysku
pijos valdytoją kan. C. Krivaitį.

2. Lietuvoje išleistame Apei- 
gyne pažymėta, kad jis skirtas 
“Lietuvos vyskupijoms”. Ar ga
li tad juo naudotis ir tremties 
katalikai lietuviai?

— Ne tik gali, bet ir privalo. 
Šv. Sosto yra noras, kad bet ku
rios kalbos tekstas, kartą šv. 
Sosto patvirtintas, būtų varto
jamas visur gyvenančių tos 
kalbos žmonių. Pagal tai, pvz. 
Vokietijos, Austrijos, Šveicari
jos, Italijos Tirolio ir visur pa
saulyje esantieji vokiečių kal
bos katalikai turi vieną ir tą pa
tį vertimą. Instrukcijos nr. 41 
šiuo reikalu yra labai aiškus: 
“Liturginėse funkcijose, kurios 
atliekamos dalyvaujant kitos 
kalbos (negu to krašto) tikin
tiesiems, bet kur, ypač emigran
tų bendruomenėse, asmeniškose 
ir joms panašiose (t. y. ir tau
tinėse J. V.) parapijose, vietos 
ordinarui leidus, galima vartoti 
tų tikinčiųjų gimtąją kalbą, pa
gal būdą ir vertimą, aprobuotą 
tos kalbos teritorinės dvasinės 
vyresnybės”. Atkreiptinas dė
mesys į žodžius: pagal būdą ir 
vertimą” (iuxta modum et ver- 
sionem), kas pagal visus Inst
rukcijos komentatorius reiškia, 
kad išeivijoje turi būti tas pats 
vienas vertimas ir vienodas gim 
tosios kalbos kiekis, koks yra 
leistas tėvynėje.

3. Ar tad galima pasitenkinti 
Lietuvoje išleidžiamomis litur
ginėmis knygomis?

— Reikia pasidžiaugti, kad 
Lietuvoje pavyko atspausdinti 
Apėigyną. Tai yra nuopelnas 
krašto Liturginės komisijos. Jų 
darbu reiktų pasinaudoti ir jį 
naudoti visur tremtyje. Pagal 
aukščiau minėtas Instrukcijos 
normas, Lietuvoje paruoštas, 
Šv. Sosto aprobuotas ir jau at
spausdintas Apeigynas (Ritua
las) turi būti vartojamas viso 
pasaulio lietuvių katalikų. Visi 
sakramentai ir sakramentalijos 
gali būti teikiami lietuvių kal-

Nuotr. Alg. Kezio, SJ

ba, kaip Apeigyne išspausdinta, 
nepriklausomai nuo gimtosios 
kalbos vartojamo kiekio įvairių 
vyskupijų ritualuose. Savaime 
suprantama, kad ir iš seniau 
turimieji lietuviški ritualėliai ar 
ritualai, išėjus naujam, nusto
ja galios.

Tačiau praktiškam reikalui 
atskiruose kraštuose (pvz. čia 
Amerikoje) galėtų būti at
spausdintas kiek siauresnis 
Apeigynas, pridedant lietuviš
kas rubrikas, atrenkant tik 
Amerikai aktualius dalykus, bet 
kiekvienu atveju naudojant 
griežtai tą patį tekstą, koks 
Lietuvai yra galutinai aprobuo
tas ir kuris visiems lietuviams 
katalikams lygiai yra privalo
mas.

4. .0 kaip yra su Mišių lietu
viškais tekstais?✓

— Iš Lietuvos drauge su ritu
alu buvo atvežta ir Mišių tvar
kos (Ordinarium Missae) verti
mas į lietuvių kalbą. Jį palygi
nus ir suderinus su tremties Li
turginės komisijos paruoštu 
tekstu, 1965 m. gruodžio 3 d. 
gauta Konstitucijai apie šv. li
turgiją vykdyti tarybos aproba- 
ta, tiek paties li'tuviško teksto, 
tiek lietuvių Kalbos kiekio šv. 
Mišiose. Visn tai yra atspaus
dinta knygelėse: Vokietijoje 
“Šv. Mišios” ir -Amerikoje 
“Šventos Mišios lietuviškai”. 
Nors leidimai cituoja tą pa
tį apsobatos dekretą, tačiau jo
se yra, tegu ir nedidelių, bet 
vis dėlto skirtumų. Kaip jie at
sirado, sunku žinoti. Betgi tai 
jau įneša tam tikro sąmyšio ir 
nevienodumo. Gal tai kaltas sku

bėjimas (pvz. Vokietijoje leista
me tekste yra stambių korektū
ros klaidų), nes norėta tuojau 
paduoti lietuviams katalikams 
į rankas lietuviškų Mišių teks
tus. Iš išleistų knygelių betgi 
nematyti, kiek teksto Tarybos 
leista lietuviškai, kiek palikta 
lotyniškai Mišiose. Lietuvių 
kalbos kiekis Apeigyne labai 
aiškus, tačiau to aiškumo nėra 
Mišiose minėtuose leidiniuose. 
Teko girdėti kunigų nusiskundi
mų, kad Amerikoje išleistose 
“Šventos Mišios lietuviškai” iš
tisos Mišios be jokio skirtumo 
(taipgi ir Mišių kanonas) pa
duota lietuviškai, nenurodant, 
kiek jų leista vartoti lietuvių 
kalboje. O kad lietuviams leis
tos lietuviškai ir prefacijos, kad 
jų vertimas yra aprobuotas, ly
giai neužsimenama. Kunigai, ku
rie, laikydami šv. Mišias lietu
viškai, naudojasi tokia knygele, 
nežino, kiek lietuvių kalbos var
toti.

5. čia užsiminėte apie gimto
sios kalbos kiekį Mišiose. Savo 
laiku (1964. m. 23J vysk. V. 
Brizgys gavo iš Tarybos dekre
tą, kur leidžiama Mišiose nau
dotis kun. F. Bartkaus maldak
nygės lietuvišku tekstu ir tik 
tiek lietuviškai, kiek liaudies 
kalbos vartojama kiekvieno 
krašto, kur lietuviai gyvena, 
vietos vyskupų nutarimu.

— Tai tiesa, bet po tokio ap
robuoto leidimo toji pati Tary
ba 1964. IX. 26 išleido Instruk
ciją konstitucijai apie šv. litur
giją vykdyti, pagal kurios nr. 
41 lietuviai visame pasaulyje 
turi vartoti tą patį gimtosios

kalbos kiekį, koks yra leistas 
tėvynėje (iuxta modum et ver- 
sionem a competenti auctorita- 
te ecclesiastica territoriali illius 
linguae legitimae approbata).

Pagal šį nuostatą vietos vys
kupo dalykas leisti lietuvių kal
bą liturgijoje (gaila, kad kai 
kur neleidžiama), bet ne jo da
lykas nustatyti lietuvių kalbos 
vartojimo kiekį. Taryba pradžio
je liepė taikintis prie vietos vys
kupijų liaudies kalbos vartoji
mo, nes nebuvo dar išleista 
bendroji Instrukcija, kuri dabar 
visus lygiai įpareigoja ir panai
kina ankstesnes, jai priešingas, 
instrukcijas. Juk jeigu kiekvie
noje vyskupijoje reiktų vartoti 
skirtingą lietuvių kalbos kiekį 
liturgijoje, tai nebūtų įmanoma 
turėti vieno bendro lietuvių kal
ba ritualo ar mišiolo.

6. Kiek tad iš tikrųjų leista 
lietuvių kalbos Mišiose?

— Pagal minėtą Tarybos 
1965. XII. 3 dekretą, lietuviškai 
Mišiose leista: nuo Mišių pra
džios iki Sanctus pabaigos, nuo 
Praeceptis salutaribus iki Mišių 
pabaigos, išskyrus tris kunigo 
maldas prieš Komuniją, kurias 
jis kalba lotyniškai, kaip ir visą 
kanoną.

7. O kaip dabar atrodo lietu
viško mišiolo reikalas?

— Tėvai jėzuitai čia Ameri
koje, išleisdami lietuvišką mi
šiolą, atliko didelį darbą ir pa- 
sitarnavimą lietuviams katali
kams. Bet jam išėjus, tuoj pa
stebėta, kad tai skubos darbas: 
Mišių Ordinarium neatitinka 
Romoje patvirtintam vertimui, 
tekstai, paimti iš prel. F. Bart
kaus maldaknygės, prašosi tai
somi. Todėl teko girdėti, kad 
jėzuitai rengia naują pataisytą 
ir patobulintą laidą. Bet lygiai 
girdėti, kad Mišių lietuviški 
tekstai (bent sekmadienių, di
desnių švenčių ir bendrųjų Mi
šių) yra parengti ir Lietuvos Li
turginės komisijos bei atgabe
nami į Romą tvirtinti. Linkėti
na, kad abu darbai būtų sude
rinti ir Šv. Sosto aprobuotas 
vienas visiems ‘ lygus tekstas, 
privalomas viso pasaulio lietu
viams katalikams. Yra vilties, 
kad Lietuvoje bus galima at
spausdinti ir mišiolą. Tada at
kristų jo spausdinimo reikalas 
Amerikoje ar kitur. Man atro
do, kad dabar reiktų pasiten
kinti vien tik tokiu mišiolu, ku
riame būtų sekmadienių, šven
čių ir bendrosios Mišios. Romio
je rengiamas smarkiai refor
muotas mišiolas visai Bažnyčiai, 
kuriame bus didelių atmainų ir 
pakeitimų. Tik jam išėjus (kas 
gali dar užtrukti keletą metų), 
būtų galima galvoti apie pilno 
lietuviško mišiolo paruošimą ir 
išleidimą.
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J o h n K e a t s

LA BELLE DAME SANS MERCI

O, kas įskaudino tave, ginkluotas riteri!
Vienišą, išblyškusį ir besibastantį aplink?

Paežery meldai ir nendrės jau yra nuvytę 
Ir paukščių čiulbesio neprisimink.

O, kas įskaudino tave, ginkluotas riteri! 
Kodėl sumišęs tu, tokiu veide skausmu?

Pripildyti jau voverės visi aruodai, 
Ir derlius nuimtas jau nuo laukų.

Matau leliją antakiuos tavuos,
Kančios drėgnumą, karštligės lašus; 

Ant tavo skruostų rožės spalvą blunkančią, 
Išnykstančią akimirksniu ūmu.

Šią kilnią moterį aš sutikau pievažolėj — 
Grožybės kupiną, lyg fėjos vaiką iš sapnų;

Plaukai jos buvo taip ilgi, toks lengvas žingsnis, 
O akys jos žėrėjo laukiniu žvilgsniu.

Nupyniau aš vainiką galvai jos papuošti, 
Apyrankes, taip pat ir juostą kvepiančią;

Ji žvelgė į mane, lyg būtų jau pamilusi,
Ir aimana saldžia atsakė man daug reiškiančia.

Užsodinau aš ją ant ramaus žirgo savo,
Ir nieko kito neregėjau aš per visą dieną; 

Pasilenkė nuo balno ir ėmė man dainuoti, 
Laumės dainą man dainavo.

Surado man saldžių skoningųjų šaknų, 
Laukinių bičių medų ir lapijos rasą;

Ir žodžiais netikėtais man prabilo: 
"Myliu tave aš iš tiesų”,

" v *
Ji nuvedė mane į elfų paruoštą landynę,

Ir ten pravirko ji, ir atodūsiais liūdnais dejavo;
Ir ten užmerkiau laukines, akis jos laukines 

Keturiais aistringais būčiniais.

Ir ten ji užliūlavo mane miegui;
Ir ten aš sapnavau — Ak! Vargas pakely!

Tai paskutinis sapnas, ką esu sapnavęs 
Šaltos kalvos glėby.

Aš karalius regėjau, šauniuosius princus irgi — 
Didvyrius išblyškusius, visi jie buvo mirtinai išbalę;

Raudojo jie: "La belle dame sans merei 
Vergauti privertė ir tavo širdį.”

Aš sambrėškoj mačiau jų lūpas ištroškintas, 
Ir baisų įspėjimą pravertoj burnoj;

Ir pabudau, ir suradau save čionai 
Pakalnėj šioj baltoj.

Tai štai kodėl esu aš čia, 
Išblyškęs, vienišas bastaus aplink, 

Paežerėj meldai ir nendrės jau yra nuvytę, 
Ir paukščių čiulbesio neprisimink.

Vertė S t, Meringis

John Keats (gimęs Londone, Anglijoje, 1795 m. spalio 31 d., miręs Ro
moje, Italijoje, 1821 m. vasario 23 d.) vienas iš trijų didžiųjų, šalia Shelly 
ir Byron'o, Anglijos romantikų — poetų. Jo žymesnieji kūriniai: Endemion, 
Isabella, Hyperion, Lamia, Ode on a Grecian Urn, The Eve of St. Agnės, 
Ode to a Nightingale. John Keats įtaka randama visoje Viktorijos laikom 
tarpio dekoratyvioje anglų romantinėje poezijoje. Poetas buvo ypatingai 
imituojamas ir iš to anglų literatūros istorijoje atsirado net "keatsian” ter
minas. Būdinga, kad La Belle Dame Sans Merei autorius buvo pirmą sykį 
spausdinęs, prisidengdamas slapyvardžiu.

Valerijonas Jakas

Rašytojos Selina Lagerloef tėviškėje
Naujų laikų ir sąlygų veikiami, ne tik 

žemynai telkiasi į vieną pasaulį, bet ir tarp 
atskirų valstybių sienos nyksta. O ypatin
gai didelė laisvė yra judėti Skandinavijoje. 
Pervažiuojame Norvegijos - Švedijos vaka
rinę sieną be jokio patikrinimo. Žinoma, čia 
laisviau, nes tuos kraštus riša tradicinė po
litinė ir tautinė federacija, nors skandina
vai, kaip žmonęs, turi taipgi barnių ir gin
čų. O Švedijoje dar visas automobilių judė
jimas laikosi kairės pusės. Bet jau ruošia
masi kitais metais judėjimą keisti taip pat 
į dešinę pusę.

Vos į kitą šalį tik įvažiavus, lyg ženg
damas per nežinomojo pasaulio slenkstį, 
pradedi daugiau stebėti ir žvalgytis. O Šve
dijoje mano akys daugiau gaudo šių vietų 
peizažus, nes buvusiam kito Baltijos kran
to kaimynui viskas artimiau ir įdomiau. O 
dar 16—17 amž Lietuvos - Lenkijos vals
tybę valdė švedų dinastija. Tik istorija liu
dija, kad tas Vazų dinastijos valdymo lai
kotarpis Lietuvai buvo pražūtingas.

Tęsiame kelionę per įvairiakvapių laukų 
aromatu kvepiančią Warmlando provinciją. 
Jos paviršius po galingų ledynų gadynės 
tapo išmargintas kalvomis, daubomis, nu
klotas pilkų, juodų, raudonų ir margų rie
dulių. Gilesnėse daubose šviečia kristaliniai

ežerai ir ežerėliai. Jų pakrantės apaugusios 
pušynais, skarotomis eglėmis, kai kur pa
puoštos baltai kamienuotais, beržais, links
mai linguojančiais viršūnes. Vietomis epu
šių ir drebulių grupės, kurių lapai virpa pa
pūtus vėjui. Matyti paparčių pulkai ir tę
siasi žalsvi samanų kilimai. Pakelėse žavi 
tvirtos, tiesios kaip žvakės pušys, bet paly
ginant vakarinės Švedijos gamtovaizdį su 
Norvegijos, snieguotų kalnų ir didingų fior-

Beržo pavėsyje...

Marbacka paminklinis muziejus.

pirmojo pasaulinio karo, bet depresija Ame
rikoje tą emigraciją apstabdė.

Kai privažiavome Sunne, o iš ten Fry- 
ken ežerų rajoną, tuoj pasiekėme rašyto
jos S. Lagerloef gimtinę Marbacką. Vyks
tame aplankyti jos atminimui įrengtą mu
ziejų. Tuoj pro medžių alėją pamatome į 
dvaro rūmus panašų namą. Pasirodo, kad 
šis pastatas visai nėra originalus namas, 
kuriame ji gimė ir praleido savo jaunystę. 
Rašytojos tėvai gyveno gana vargingai. Tė
vui mirus, jos motina buvo priversta dėl 
skolų ūkį parduoti. Tik 1909 m. rašytoja, 
gavusi Nobelio literatūros premiją, galėjo 
atpirkti savo prarastą gimtinę. 1921—1923 
m. rašytoja pasamdė architektą seniesiems 
namams perstatyti. Po visų pakeitimų na

mas dabar panašus į dvaro rūmus. Naujo
je rezidencijoje ji išgyveno dar 20 m. Mirė 
1940 m., sulaukusi 82 m. amžiaus. Dar prieš 
mirtį išgelbėjo iš mirties žydę Nelly Sachs, 
pakviesdamas ją iš Vokietijos į Švediją. 1966 
metais, kaip žinome, ta pati Lagerloef iš
gelbėtoji N. Sachs tapo Nobelio literatūros 
laureate. Po Lagerloef mirties už dviejų 
metų rezidencija paversta rašytojos muzie
jumi. Iki šiol muziejų jau aplankė daugiau 
kaip 1 milij. žmonių. Kambarių aplinka, kur 
ji gyveno ir kūrė, pagal gido aiškinimus, 
po jos mirties buvo .nepakeista. Todėl gali
ma susidaryti vaizdą, kokioje aplinkoje ji 
kūrė pilnus giedrios nuotaikos savo kū
rinius. Daugiausiai žinomi jos kūriniai

(Nukelta į 8 psl.)
dų fonu, tai Norvegija atrodo lyg Europos 
tautinis parkas.

Šiame Švedijos pakraštyje jau nuo 17— 
18 amž. miškingose vietose prie upių yra 
prisiglaudusios geležies ir popieriaus įmo
nės. Šiandieną čia gaminamas aukščiausios 
rūšies plienas, už kurio svarą, skutimosi 
peiliukų gamybai, gaunama net 100 dol. 
Šiaip ši provincija apgyvendinta gana re
tai. Tik vietomis pasirodo raudonais stogais 
vienkiemių trobesiai. Kai kur privažiuoji 
mažus miestelius, švedams Warr landas yra 
legendų kraštas, nes rašytoja S. Lagerloef, 
kai kuriems savo kūriniam iš šių apylinkių 
ėmė istorinį ir romantiškąjį savo veikalų 
siužetą. Taip pat ši provincija 19 amž. pa
baigoje yra patyrusi ir didelį badmetį. Net 
100 tūkstančių švedų, bėgdami nuo bado, 
yra apleidę šias vietoves, emigruodami į 
Ameriką. Tai jau rekordinis švedų emigran
tų skaičius, bet kada išvykęs iš vienos pro
vincijos. Dar emigracija iš čia tęsėsi ir po Rašytoja Seimą Lagerloef.
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pat ištinka ir poeziją, kai ši su
sitelkia aplinkui konkrečią re
gimybę ir imasi ją aprašinėti, 
neatskleisdama esminių šios re
gimybės gelmių. Poezijai dažnai 
stinga — ne filosofijos, o gel
mės; ne problemų, o būties, šia 
stoka teisingai buvo nusiskųsta 
ryšium su lietuviška poezija.

Tačiau naujausioji mūsų po
ezija, pasukusi modernine link
me, susiesmino savaime: jos vi
durkyje dabar stovi būtis, o ne
be paviršius. Ši poezija susies
mino taip labai, kad jai graso 
pavojus jau nusipoetinti ir virs
ti filosofija. Savo knygoje “Mo
derninio meno revoliucija” 
(1955 m.) H. Sedlmayr teisin
gai nurodo, kad menas, trokš
damas būti tikrai menu, vad. 
“autonominiu menu”, tučtuojau 
patenka savo priešginybės val
džion. Architektūra, pamėginu
si virsti tiktai architektūra ir 
nusikratyti visais priedėliais, 
pasivergė geometrijai; tapyba, 
trokšdama būti tik tapyba, pa
sivergė spalvingai plokštumai; 
muzika, norėdama būti tik mu
zika, leidosi apvaldoma triukš
mo ir . t- t. ši pastaba tinka ir 
poezijai. Seniau poezija mėgino 
virsti tik poezija. Ši jos pastan
ga šiandien vainikuojama filo
sofijos persvara poezijoje. Se
nas Paskalio posakis, kas nori 
žmogų paversti angelu, paver
gia jį gyvuliu, išreiškia tiek pa
ties žmogaus, tiek jo kūrinių 
tragiką: kas nori išreikšti mene 
gryną jo esmę, išreiškia meno 
priešginybę arba jo paneigimą. 
Kas susitelkia poezijoje apie 
gryną būtį, tas pradeda kurti 
filosofiją. Tai matyti šiandieni
nėje poezijoje labai aiškiai: ale
gorijos persvara, parabolės iš
kilimas, abstraktinių žodžių 
gausa, išskaičiavimas ir sistema 
— tai bruožai, sutinkami visuo
se šiandieniniuose eilėraščiuose. 
Tačiau šie bruožai kaip tik yra 
ne poezijos, o filosofijos bruo
žai. Perkelti poezijon, jie veikia 
tarsi raugas ir sugadina “pyra
gaitį”, paversdami jį sunkiai 
gromulojania “duona”. Ar šian
dieninė poezija išsivaduos iš šio 
filosofijos raugo ir susiras sa
vą — naują, tačiau poetinį — 
kelią, ar vėliau literatūros isto
rikų bus mūsų tarpsnis laiko
mas “poezijos nuosmukiu” kaip, 
sakysime, pseudoklasikinė savo 
meto lyrika, šiandien vargu dar 
galima pranašauti. Tačiau jau 
šiandien galima ir reikia nuro
dyti į pavojų, kuris dabartinei 
poezijai graso ir ją žudo.

Šiomis pastabomis — trum
pomis ir nepagrįstomis — at
sakau į Tavo, mielas Kazimie
rai, keletą klausimų, liečiančių 
šiandieninės poezijos linkmę, ry-, 
šį su laiku ir ateitį. Betgi kad 
nebūčiau anas šio laiško pra
džioje minėtas “rabbi”, norėčiau 
apie naujausią mūsų poeziją — 
lietuviškąją — parašyti atskirą 
straipsnį ir jame minėtus bruo
žus bei pavojus aiškiai kelti ir 
pavyzdžiais pagrįsti. Tai reika
linga dar ir todėl, kad ne vienas 
mūsų poetų, ligi šiol rašiusių 
“senoviškai”, staiga pereina į 
“naujovišką” kelią, manydami, 
kad tai įmanoma, tarsi einant 
į teatrą persirengti suknele ar 
eilute. Šie poetai pamiršta, kad 
naujoji poezija yra kilusi iš vi
siškai kitokio žmogaus santykio 
su būtimi. Kas šio santykio ne
turi arba kas gyvena kitokio 
santykio nuotaika, tam viršinis 
prisiėmimas “naujoviškos poezi
jos” bus tikrai svetimas apda- i 
ras, nevykusiai sukirptas ir to
dėl blogai gulįs. Šią savo pažiū
rą ašen ir norėčiau plačiau iš-. 
dėstyti — jau nebe šiame laiš
ke, o busimajame platesniame; 
straipsnyje. — Tiek tad filoso- j 
fijos ir poezijos reikalu, kiek1 
jis liečia pačias šias kūrybos 
sritis objektyvbiėje plotmėje.

O dabar keletas prisipažini
mu ar išpažinimų mano paties 
reikalu. V. Sknrpskelytės kelia
mą klausimą norėčiau apsukti

kitu galu: mano kelias yra ne 
nuo filosofijos į poeziją, o nuo 
poezijos į filosofiją. Tiesa, ašen 
filosofija visados domėjausi ir, 
dar Prienų gimnazijoje būda
mas, skaičiau Nemuno pakran
tėse lietuviškąjį filosofijos žur
nalą “Logos”, maža ką ten su
prasdamas. Seminarijoje scho
lastinė sistema, mokykliškai 
dėstoma, buvo beveik atgrasiu
si mane nuo filosofijos: iš teo
logijos esu gavęs žymiai dau
giau vidinių paskatų negu iš fi
losofijos. Todėl atėjęs į univer
sitetą 1928 m. rudenį, studija
vau visų pirma lietuvių ir vo
kiečių literatūras ir pedagogiką, 
o filosofijos klausiau tik mini
mum. Visas šis metas man buvo 
“literatūrinis”. Mėginau net ir 
prozos, kuri tačiau man niekad 
nevyko. Epikas nesu, nors to
kie didžiuliai epikai kaip Lager- 
loef arba Reimont mano yra 
labai mėgiami. Daugiausia tad 
rašiau eilėraščių. Vienas kitas 
buvo spausdintas “Ateityje” ir 
“Židinyje”, jį Putinui redaguo
jant, tačiau kiekvieną sykį vis 
nauju slapyvardžiu, taip kad 
niekas nežinojo, kieno tie eilė
raščiai. Tik vertimus iš Hora
cijaus pasirašydavau tikra pa
varde. O vis dėlto nė vienas iš 
ano meto eilėraščių neišvengė 
ugnies, nes visi jie buvo kilę ne 
iš mano savarankiško būties 
pergyvenimo, bet iš Putino įta
kos. Putinas yra tikrasis mano 
mokytojas poezijos srityje. Jo 
eilėraščiai mane ugdė nuo pat 
jaunystės, kartu tačiau ir ilgai 
neleido susirasti tikrojo savo 
kelio. Tiktai 1942 metų žiemą, 
eidamas kartą per Vytauto par
ką Kaune, pradėjau vieną eilė
raštį, kurį užbaigęs pamačiau, 
kad jis visiškai kitoks, negu vi
si ankstesnieji. Tai buvo pirmas 
išsivadavimas iš Putino, kuriam 
esu labai dėkingas už aną vi
dinę globą bei ilgą pastogę jo 
poezijos rūme. Išsivadavimui 
įvykus, visi “putiniškieji" eilė
raščiai buvo mano sunaikinti. 
Pradėjau iš pat pradžios. Pir
mas eilėraštis, kuris pateko į 
“Gruodą”, išsivadavus iš Puti
no, yra .jeigu neklystu, “Gimi
mo naktį”.

Kelias į filosofiją atsivėrė žy
miai Vėliau negu poezijos ke
lias. Kaip sakyta, studijavau 
pradžioje — ir labai uoliai — 
literatūrą: lietuvių ir vokiečių.

Bangos šešėlis (aliejus) 
atidaroma vasario 4 d. 7 valandą vakaro.

K. Žoroniskis
Dailininko darbų paroda Čiurlionio galerijoje

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 VVest 7lst St.,
Telef. — 778-9859

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

sav. Teresė Karvelaitienė — T-J. Aguiar

Mykolaitis ir Eretas buvo mano 
profesoriai. Literatūrą būčiau 
ašen ir baigęs, jei ne — Šal
kauskis. Studentavimo metais 
man teko dirbti “Pavasario” re
dakcijoje kartu su Labanaus
kaite. Vėliau redaguoti “Atei
tį” po Vaičiulaičio, rašinėti daug 
— tiek į šiuos laikraščius, tiek 
į “Rytą” ir “Židinį”. Visa tai 
atkreipė Šalkauskio dėmesį. Jis 
pasikvietė mane 1931 metų Ve
lykų atostogų metu pas save ir 
išegzaminavo iš panagių: ką 
esu iš filosofijos skaitęs, kokios 
problemos mane domina, ko
kias paskaitas esu klausęs ir 
t. t. Po šio “egzamino” pasiun
tė mane pas Kuraitį, kuris man 
pranešė, esą ašen turįs vykti į 
užsienį studijom: ką norįs pa
sirinkti — filosofinę pedagogi
ką ar sociologiją? Atsakiau: nė 
vienos nei kitos, o — literatū
rą. “Literatų turime ir taip per 
daug!” — atšovė jis man. Tada 
pasirinkau filosofinę pedagogi
ką, taigi Šalkauskio sritį su są
lyga tačiau, kad vyksiu ne tuo
jau, kaip Kuraitis norėjo, o 
Kaune baigsiu universitetą ligi 
1932 m. pavasario, jei man bus 
nuimta “Ateities” redagavimo 
našta. Kuraitis sutiko, davė sti
pendiją iš Pautieniaus fondo, o 
"Ateitį” redaguoti perėmė ma
no bičiulis Kaz. Bauba, žuvęs 
vėliau Stutthofo kondt stovyk
loje. Tada man prasidėjo “filo
sofinis” metas. Turėjau pereiti 
į filosofiją tikra prasme, nes

pasiėmiau ją pagrindine šaka. 
Turėjau parašyti diplominį ir li
cenciato darbus, nes to reikh- 
lavo Šalkauskis, prieš leisdamas 
mane užsienin. Bet visa ši filo
sofija buvo tokia “šalkauskiš- 
ka”, kad Kuraitis sykį man pu
siau juokais, pusiau rimtai pa
sakė: “Kai skaitai Tavo dar
bus, tai nežinia, ar čia rašo Šal-

kauskis ar Maceina”. Taigi pa
siutusi įtaka, kaip poezijai iš 
Putino. Šalkauskis (o per jį So
lovjovas ) buvo mano tikrasis 
mokytojas filosofijos srityje. 
Išsivadavimas atėjo, rašant di
sertaciją apie tautinį auklėjimą. 
Vadavausi sąmoningai, kad įsi- 
gyčiau savą stilių ir savą mąs-
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1966 CHEV. MOIHZA, 2 Dr. HT..........
AT, R. H.

$1,595.00

1965 CHEV. 4 Dr. Sodan..................
AT. R, H, WT

$1,495.00

1963 MERCURY 4 Dr. ......................
AT, yfe, R, H. WT

$995.00

1963 OLOS 98, 4 Dr. HT
Full Power

$1,095.00

1962 POHTIAC COHV.
Red Wh’te Top — V-8 Stiek, R. H, WT

$895.00

1962 FORD WAG0H
AT. R, H. WT

$695.00

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir telkti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000.000 turto 
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

Dovanos Velykoms
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE 
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354 

arba
2618 West 63rd St., Tel. VVA 5-2466

SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.

Priimame siuntinius, sudarytus i Priimame užsakymus dova- 
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei I noms iš sovietinių gaminių, 
produktų. I
ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS

GALIOJA IKI š. M KOVO 20 D., Jos sekančios: 
“Volga” GAZ-2IR $2,365.19 “Moskvitch” 408-E $1.954.88
“Volga” GAZ-2IUS $2,553.70 “Moskvitch” 408 $1,759.39

“Zaporozhets” ZAZ-965A $957.60
Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.

GARANTUOTĄ SIUNTINIU PRISTATYMĄ ATLIEKAME JAU 
NET 20 METŲ.

M pinpi IIT T M & RADIO (LIETUVIAI)CIKLUI I I .V< Sav DAN Liutikas 
Rfcff J NAUJU PARDAVIMAS VARTOJAMU TAI8YMAB

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS. 
2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

r/~ ' ........................ ......
Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak

U- ------- ... . -..... ----  ----------- &41
METAMS

TEL GR 6-757560636

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5J4%. Šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000 iki $12.000 ir

BU"’ ...

" i <
daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25.00 sumomis į menesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma. Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą. 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-
ŠTA1 NARIAMS TEIKIAMAS MĖSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

1. Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 

Ali Tvpes of Insurance

2.
3.
4.
5
6
7.

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings 
(Free Coffee)

11 Cash checks and pay all family 
bills with our special money

12

order checks. No service charge 16. 
to members.
U. S Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

Two large Free Parking Lots
17. Free Theatre tickets two 

Saturdays monthly for your 
ch'ldren and muthers

18 Christmas party with gift.s to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ...................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY .......................... Closed All Day
THURSDAY ..................... 9:00 AM— 8:00P.M.
FRIDĄ Y ..........................  9:00 A.M—8:00 P.M.
SATURDAY.................. 9:00 A.M—12:00 P.M.
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tyseną. Tai įvyko 1934 metais.

Šiedu tad didieji mūsų tau
tos vyrai — Putinas ir Šalkaus
kis __yra mano ugdytojai dva
sine prasme: pirmasis poezijoje, 
antrasis filosofijoje. Aš ėjau 
nuo Putino prie Šalkauskio, va
dinasi, nuo poezijos prie filoso
fijos; ėjau ne ta prasme, kad 
poeziją palikčiau, o užsiimčiau 
filosofija, bet ta, kad poezija 
buvo mano pirmoji nešiotinė, o 
filosofija tik vėlesnė. Vargu tad 
galima būtų mane klausti, kas 
paskatino mano mąstymą ap
vilkti poezijos drabužiu. Grei
čiau būtų atvirkščiai: poezijoje 
glūdintis būties pergyvenimas 
prašėsi paryškinamas filosofi
ne forma.

klaida manyti, 
savą filosofiją, 
teigti jau apie

i

Būtų tačiau 
esą ašen turįs 
Gal tai galima 
poeziją, kurią galėčiau vadinti 
sava nuo 1942—43 metų. Ta
čiau sava filosofija, atrodo, man 
pradeda kurtis tik dabar. Pra
ėjusį vasaros semestrą, dėsty
damas šio laiško pradžioje mi
nėtą kursą apie filosofijos kil
mę bei prasmę, lyg ir pradėjau 
formuoti savas pažiūras: visų 
pirma į pačią filosofiją. Gal iš 
visų šių kursų išsivystys koks 
nors '‘filosofinis Gruodas”, jau 
nebepanašus į Šalkauskį ir į vi
sas anas sampratas, kurios bu
vo sklaidomos ligšiolinėse ma
no knygose. Nes visos šios kny
gos yra daugiau ar mažiau So
lovjovo įtakoje, atėjusioje man 
per Šalkauskį. Tačiau ši įtaka 
stipriai apiblėso, kai įsiskaičiau 
į Solovjovo originale, o reikalas 
tarti savą žodį apie filosofiją 
vokiečių studentam, atvedė ma
ne, man atrodo, į mane patį. Ir 
vis dėl to dar reikės nemaža 
laiko, jeigu jo Apvaizda man ne
pagailės, kol visos šios savos 
mintys įgis reikalingo pavidalo.

3
O teologija? Ją esu studija

vęs gana ilgai: trejetą pilnų me
tų seminarijoje Lietuvoje ir pu
santrų metų Freiburgo univer
sitete jau tremtyje, taigi iš vi
so devynerius semestrus. Tačiau 
teologas nesu, kaip mano re
cenzentai dažnai teigia. Mat, 
reikia skirti religijos filosofiją 
nuo teologijos. Teologija yra 
ne tai, kad mes savu protu mąs
tome Apreiškimo tiesas ar įvy
kius, bet tai, kad mes šias tie
sas ar įvykius pateikiame pagal 
šventraštį, Tradiciją ir Bažny
čios sprendimus. < Todėl teologi
ja yra galima tik kaip istorija 
(dogmų istorija) ir kaip elge
sio normų sistema (moralė), 
bet ne kaip dogmatika. Tai, kas 
šiandien vadinama dogmatika 
ir kas dabar, kaip žinome, gau
na naują kryptį, yra ne teolo
gija, o religijos filosofija; va
dinasi, žmogiškuoju protu in
terpretuojama apreikštoji tikro
vė. Juk jeigu Apreiškimas man 
yra tikrovė, tai ašen galiu ir 
net turiu jį mąstyti ir į jį gilin
tis, kaip ir į kiekvieną kitą tik
rovę. Galimas daiktas, kad ki
tas Apreiškimą, kuris man yra 
tikrovė, vadins iliuzija. Tačiau 
net ir tokiu atveju galima apie 
šią “iliuziją” filosofuoti, nes ja 
gyvena šimtai milijonų žmonių. 
Apreiškimas yra virtęs bendruo
mene, turi savo istoriją kaip gy
venimo būdą milijonam; turi 
savo Raštą, savo Tradiciją, savo 
idėjas bei praktikas. Todėl net 
jeigu Apreiškimas ir būtų iliu
zija kaip busimojo ir transcen
dentinio pasaulio skelbimas, tai 
jis yra tikrovė kaip šio žemiš
kojo gyvenimo forma, būtent: 
Krikščionybė. Kodėl tad negali- 
ma apie visa tai filosofuoti? 
Kodėl negalima klausti, ką reiš
kia visos anos idėjos, glūdinčios 
Krikščionybėje kaip religijoje? 
Tai ir yra religijos filosofija. 
Nėra religijos filosofijos in ab- 
stracto, kaip nėra nė religijos 
in abstracto. Yra tik krikščio
niškoji, hindiškoji, mahometo- 
niškoji ar stabmeldiškoji religi
jos filosofija — pagal tai, kaip 

suprantamas Dievas, su kuriuo 
žmogus užmezga tokį ar kito
kį santykį.

Šia tad prasme ašen ir mėgi
nu filosofuoti apie religiją; šia 
prasme ir dėstau religijos filo
sofiją savo klausytojams; šia 
prasme ir nesu teologas, nors 
mąstau ir rašau apie apreikš
tąją tikrovę. Tačiau šią tikro
vę mąstau savu protu. Bažny
čios mokslas, jeigu jis tuo ar 
kitu klausimu yra visiškai aiš
kus ir vienaprasmis, man yra 
(čia esu ir toliau pasilikęs Šal
kauskio mokinys!) tiktai nega
tyvinis kriterijus. Tai reiškia: 
jeigu mano mąstymas prieina 
išvados, priešingos Bažnyčios 
mokslui, aš grįžtu atgal ir per- 
svarstau visą kelią iš naujo. 
Ligi šiol tačiau man tokios iš
vados prieiti neteko. Paprastai 
mūsieji teologai mano, esą fi
losofas turįs prieiti tik tokios 
išvados kaip Bažnyčia, ne kito
kios. Tai klaida. Galima prieiti 
daugybę kitokių išvadų, kurios 
tačiau Bažnyčios mokslui nėra 
priešingos (šį mokslą neigian
čios), o tik šalia šio mokslo sto
vinčios ; vadinasi, šį mokslą pra
tęsiančios ar praskleidžiančios. 
Juk Apreiškimo tikrovė yra be
galinė. Bažnyčios mokslas šią 
Begalybę formuluoja tik vienu 
atžvilgiu, paprastai savo laiko 
posakiais ir dvasia. Nesąmonė 
būtų teigti, kad ta ar kita dog
matinė formulė išsemia visą 
šia formule išreikštą dieviškąją 
tikrovę! Dieviškoji tikrovė kaip 
begalinė leidžia žmogaus protui 
svarstyti ją taip pat begalybe 
atžvilgių ir todėl prieiti naujų 
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filosofija, 
man yra 
aš mėgi- 
kitas re-

įžvalgų, kurių Bažnyčios oficia
lus mokslas tuo tarpu neturi, 
kurias tačiau jis paprastai vė
liau pasiima ir įsiglaudžia. Šia 
prasme religijos filosofija yra 
visados teologijos pirmtakė: ji 
skina kelią oficialiam mokslui, 
atskleisdama Apreiškimo tikro
vėje naujų atžvilgių. Teologija 
gali būti tik viena, kaip ir ofi
cialus Bažnyčios mokslas gali 
būti tik vienas. Tuo tarpu reli
gijos filosofijos srovių gali būti 
labai daug. Vienoje iš šių srovių 
sukiojuos dabar ir aš. Kaip šią 
srovę tektų pavadinti, nežinau; 
gal Dievo - Kūrėjo 
nes kūrybos sąvoka 
pagrindinė, ir apie ją 
nu dabar telkti visas
ligijos filosofijos idėjas. Religi
jos Dievas man yra visų pirma 
Dievas - Kūrėjas. Tai atžvilgis, 
per maža išryškintas ir pratęs
tas į kitas sritis, ypač į žmo
gaus filosofiją. Juk jeigu Dievas 
yra visų pirma Kūrėjas, tai jis 
yra ir mano kūrėjas tikriausia 
šio žodžio prasme; tai yra: tie
sioginis manęs Kūrėjas, manęs 
kaip šito konkretaus asmens. 
Religija kaip žmogaus santykis 
su Dievu yra galima ir pateisi
nama tik tada, jei Dievas yra 
manęs Kūrėjas netarpiška pras
me. Nes tik prieš savo paties 
Kūrėją galiu pulti ant keliu, tik 
savo Kūrėją galiu mylėti ir tik 
savo Kūrėją galiu vadinti savo 
Išganytoju.

Tuo, mielasis Kazimierai, yra 
duodamas atsakymas ir į Tavo 
užuominą apie Teilhard de Char 
din. šis didis mokslo vyras, ma
no pažiūra, nėra joks religijos 
ir mokslo jungėjas, nes jo sis
temoje religija yra negalima. 
Teilhard neneigia Dievo, tačiau 
jis nukelia jį j pačią pradžią 
kaip Alpha tašką, kuriuo vis
kas prasidėjo, kuris viską išju-

Alvydas Bičiūnas Medžiojantis Kentauras (akrilis popieriuje)
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj.

hard, gamtinės evoliucijos pa
daras visa savo esybe. Aš esu 
visas — kaip asmuo — kilęs iš 
gamtos. Aš esu gamtos pada
ras, o ne tiesioginis Dievo kū
rinys. Aš — kaip asmuo! Ko-

kių tad santykių galiu turėti 
su Dievu - Alpha ir su Dievu - 
Omega, kuris man toks be ga
lo tolimas? Kodėl aš turiu šį 
Dievą - Alpha arba aną busi
mąjį Dievą - Omega garbinti 
ir mylėti? Juk Dievas manęs 
nesukūrė. Jis tik davė impul
są medžiagai, kuri mane sudėstė 
iš savo vis stipriau besitelkian
čių dalelių. O kad aš kaip as
muo būčiau buvęs iš pat pra
džios medžiagoje, yra gryna 
nesąmonė, nes neasmeninė dva
sia yra nesąmonė; asmeninė 
dvasia gi yra savisąmoninė dva
sia gi yra savisąmoninė dva- 
visąmonės, ten nėra ontologiš
kai nė dvasios. Evoliucijos Die
vas todėl nėra ir negali būti re
ligijos Dievas. Teilhard, kaip ir 
Pats, Kazimierai, rašai, šian
dien “visur ir visiems” yra ži
nomas bei priimamas kaip tik 
todėl, kad jo sistemoje mano 
Dievas išnyksta, todėl išnyksta 
ir asmeninis mano santykis su 
Dievu. Religija virsta kažkokiu 
visuotiniu ryšiu__be dvasios ir
širdies: griaučių religija, be at
sakingumo ir be apsisprendimo, 
nes evoliucija neša mane į Die
vą - Omegą savaime. Savoje 
religijos filosofijoje šį semest
rą ašen ir spiriuosi tokiai evo
liucinei Dievo bei religijos sam
pratai. Arba Dievas yra mano 
asmens Kūrėjas, ir todėl religi
ja yra ontologiškai pagrįsta, 
arba Dievo iš viso nėra, ir reli
gija tada yra tik etinis svaičio
jimas. Tai mano religijos filo
sofijos dilema.

*

kuris evoliuciją veda j sa-dino,
ve kaip galinį Omega tašką. Vi
sa tai gražu in sisteminga. Ta
čiau Teilhard de Chardin sis
temoje nėra mano Dievo - Kū
rėjo. Juk aš esu, pasak Teil-

Bičiuli Kazimierai, iš “inter- 
view” pasidarė lyg ir išpažintis, 
lyg ir atsiminimai. Bet juk to
kie objektyviniai klausimai, 
kaip dabartinės literatūros ry
šys su dabarties žmogumi, nau
jos kūrybinės vizijos reikalas, 
lietuvių literatūros situacija, 
jos turinio santykis su lietuviš-
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Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicasos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausio^ rii-
5ies medžiagrų ir kitų prekių žemo
mis kainomis. 
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BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

kąja forma, lietuvio rašytojo 
kūrybos prasmė — vis tai rei
kalai didžios reikšmės, tačiau 
atsakytini ne dogmatiškai “in- 
terview” forma, o straipsniais 
bei studijomis. Man visi šie rei
kalai yra arti širdies, tačiau rei
kia dar kiek lukterti, kol aš ga
lėsiu prie jų prieiti ir šį tą apie 
juos pasakyti. Todėl ir šiame 
laiške jų beveik ir neliečiau. Iš
rankiojau iš Tavo laiško dau
giau subjektyvinio pobūdžio 
klausimus ir juos kiek plačiau 
paliečiau, tikėdamasis, kad jie 
ir skaitytojams bus įdomesni, 
ir gal kiek prisidės “Gruodui” 
bei maniems filosofiniams raš
tams suprasti — bent jų link
mei bei pobūdžiui.

Dėkodamas Tau, jnielas Kazi
mierai, už didžią kantrybę, ku
ria apsišarvavęs laukei mano 
atsakymo, linkiu Tau ir visam 
Šatrijiečių būreliui, kurio narys 
irgi esu, didžios sėkmės kūry
bos kelyje.

Tavo ir visų Jūsų
Antanas Maceina

Greitieji debesys

Olandų radijo astronomų tvir 
tinimu, daugybė didžiulių debe
sų, sudarytų iš vandenilio dujų, 
lekia į mūsų pusę, skrisdami 
nuo 80 iki 180 kilometrų per 
sekundę greičiu. Manoma, kad 
tie debesys pateko į Paukščio 
Tako gravitacijos lauką iš in- 
tergalaktinės erdvės ir dabar 
dideliu greičiu krenta į mūsų 
galaktikos centrą. Už bilijono 
metų tie debesys padvigubinsią 
Paukščių Tako intersteliarinio 
vandenilio kiekį.
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“Laiškų Lietuviams” 
Jaunimo metų proga, 
keturi veikalai, pasira- 
M., Ilonos, Paulos ir

• Lietuvių rašytoji] draugi
jos vaidyba nutarė Pasaulio 
lietuvių archyve suorganizuoti 
Rašytojų archyvą. Į tą archy
vą turės būti sutelkta draugi
jos veiklos dokumentai, rašyto
jų rankraščiai, jų fotografijos, 
biografijos, autobiografijos, at
siminimai ir kt.

Dėl Rašytojų archyvo sky
riaus organizavimo susitarta su 
Pasaulio lietuvių archyvo va
dovybe ir tam darbui vadovau
ti pakviestas rašytojas Česlovas 
Grhicevičius. Pirmai pradžiai 
draugijos pirmininkas Aloyzas 
Baronas čia perkėlė dalį valdy
bos bylų.

Viso pasaulio lietuviai rašy
tojai prašomi saugotiną medžia
gą siųsti šiuo adresu: Pasaulio 
lietuvių archyvas (Rašytojų ar
chyvo skyriui), 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, III. 
60636, U.S.A.

• Naujas “Laiškų Lietu
viams” redakcinis kolektyvas. 
Nuo 1967 m. pradžios sudary
tas naujas “L. L” redakcinis 
kolektyvas, į kurį įeina J. Bo- 
revičius, S J, B. Bulotaitė (tech
ninė redaktorė), G. Ivaškienė, 
Alg. Kezys, S J (totografijų re
daktorius), V. Kleiza, A. Liule- 
vičius, A. Liulevičienė, G. Sa- 
bataitis, SJ, K. Trimakas, SJ, 
(vyriausias redaktorius) ir J. 
Vaišnys, SJ, Atskiruose žurna
lo numeriuose pramatoma nuo
dugniau paliesti atskiras temas, 
kaip televizijos įtaką ir reikš
mę, gyvenimą mieste ir kt. Sau
sio mėnesį buvo išsiuntinėta 
100 su viršum anketų dvasinių 
pašaukimų klausimu.

• Iz. Motekaitienės dainavimo 
studija šiuo metu uoliai ruošia
si balandžio 1 d. Chicagoje ren
giamam G. C. Menotti “Tele
fono”, S. Barabo “Laimės žais
mo” ir Čaikovskio baliaus sce
nos iš “Pikų Damos” muziki
niam pastatymui.

• Mirė seniausias lietuvių po
etas — Jovaras. Sausio 21 d. 
Šiauliuose mirė žinomosios dai

nos “Ko liūdi 
berželi, ko liūdi” 
autorius poetas 
Jonas Krikščiū
nas-Jovaras, su
laukęs 87 metų. 
Pirmasis jo eilė-

, raščių rinkinys 
“Žibutė” buvo iš
leistas 1908 me
tais. Kiti poeto 
dainingų eilėraš
čių rinkiniai, be 
dar šie: Poezija, 

Širdies

kųjų organizacijų bei pavienių 
teatro mylėtojų. Jo adresas: J. 
D., 235 East 22 Street, New 
York, N. Y. jž

• Pasibaigė jaunimui skirtų 
giedotinių Mišių konkursas, pa
skelbtas 
žurnalo 
Atsiųsti 
šyti A.
Spindulio slapyvardžiais. Kon
kurso jury komisija, susidedan
ti iš prof. J. Žilevičiaus, A. Ste- 
phens, P. Armono, B. Chomskio 
ir L. Šimučio, jr., šiuo metu su
sipažįsta su atsiųstais veikalais.

• Poetas Joseph Joel Keith, 
Jturis parašė prieš porą savai
čių “Drauge” recęnzuotai Char
les Angoff poezijos knygai “The 
Bell of Time” įvadą, šiomis die
nomis mirė New Yorke širdies 
smūgiu.

Rašytoja Ieva Simonaitytė, kuriai 
sausio 23 d. sukako 70 metų.

Poetė Vitalija Borutaitė ir poetas Henrikas Nagys, kurie šį savait
galį atvyksta Chicagon ir šiandien (sausio 28 d.) 8:30 v. .v skaito 
savo poeziją Korp! Gintaro ruošiamam poezijos vakare Baleto sa
lėje, 2515 W. 69 St.

Lietuvių foto archyvo
atidarymas

JOVARAS

rintieji prie šios parodos pri
sidėti, kreipkitės j LFA šiuo 
adresu: Algimantas Kezys, SJ, 
2345 VVest 56th Street, Chica
go, III. 60636. Pageidautina, kad 
parodai skirtos nuotraukos bū- 
ų 11x14 inčų dydžio, nemon

tuotos, darytos ant Kodabro- 
mide F ar Brovira 111 DW po
pieriaus, neglosuotos. Prie kiek
vienos nuotraukos turi būti 
vaizdo aprašymas, metrika ir 
fotografo pavardė. Po parodos

r

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

nuotraukos bus grąžintos savi
ninkui, arba savininkui sutikus, 
sukrautos Archyve.

Per atidarymo iškilmes 
rodomos spalvotos lietuvių 
nininkų darbų skaidrės, 
apsčiai tokių darbų, kurie
sų visuomenės rečiau užtinkami

bus 
me- 
Bus 
mū-

| parodose ar galerijose. LFA 
stengiasi rinkti taipgi mūsų me- 

| nininkų darbų spalvotas skaid- 
i res ir, progai pasitaikius, supa- 
! žindinti su jais visuomenę. LFA 
j atidarymo proga bus rodomi 
'Valeškos Meno studijos bendra- 
j darbių atliktų darbų pavyzdžiai.

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

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

metalu aplieti

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginia!

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

kita ko, yra 
Jausmų kibirkštėlės, 
balsai, Pirmieji žiedai, Tėvynės 
laukai, Sielos aidas, Amžinosios 
dainos. Visos jo poezijos rink
tinė “Neliūdėk, berželi” išleista 
Lietuvoje 1955 m.

• Lietuviškas teatras Man- 
hattane. Manhattano Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios sa
lėje jau porą mėnesių girdėti 
nauji garsai. Keliolika vaidy
bos meno mokinių keletą sykių 
savaitėje uoliai kartoja savo 
pratimus. Scenos švietimo ir 
teatrinės architektūros žinovai 
atlieka paskutiniuosius matavi
mus ir baigia savo brėžinius. 
Iki šiol kukli parapijinių pa
rengimų salė žada virsti 200 
vietų teatrine auditorija, ku
rios turėtų pavydėti daugelis 
Off - Broadway teatrų.

Naujosios vaidybos studijos 
vedėjas ir ateities planų 
rius yra jaunas lietuvis 
rius ir režisierius Juozas 
bėnas. Vaidybinę patirtį
jęs eilėje svarbių New Yorko 
pastatymų (Compulsion, The 
Balcony, Lute Soug), režisavęs 
JAV-ėse ir Kanadoje. Daubėnas 
tikisi išugdyti teatrą, kuriame 
atrastų vietą ir lietuviškų dra
mų versijos anglų kalboje bei 
grynai lietuviški pastatymai. 
Auditoriją taip pat būtų gali
ma naudoti koncertams, disku
sijų sambūriams, kongresams.

Savo planų įgyvendinimui 
Daubėnas tikisi paramos iš 
amerikiečių ir ypač iš lietuviš-

• Aukštųjų Šimonių autorei 
jau 70 metų. Rašytoja Ieva Si
monaitytė sausio 23 d. Lietuvo
je atšventė 70-tąjį savo gimta
dienį. Kaip žinome, ji 1935 me
tais už romaną “Aukštųjų Ši
monių likimas” gavo pirmąją 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybinę literatūros premiją. Vė
liau sekė kiti jos romanai “Pa
vasarių audroj”, “Be tėvo”, 
“Vilius Karalius”, “Pikčiurnie
nė”. Pastaruoju metu Lietuvo
je yra išleista trys tomai su
kaktuvininkės atsiminimų. Sa
vo romanuose Ieva Simonaitytė 
daugiausia vaizduoja Mažosios 
Lietuvos likimą ir jos žmonių 
buitį, tuo įsijungdama į šio 
krašto rašytojų — Donelaičio 
ir Vydūno — tradiciją.

• Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos VII suvažiavimas 
įvyks Europoje. Po ilgų ir ne
lengvų svarstymų, LKMA nu
tarė savo VII suvažiavimą šiais 
metais rengti Vakarų Vokieti
joje, lietuvių Vasario 16 gimna
zijos patalpose — Huettenfelde. 
Jis prasidės rugpiūčio mėn. 23 
d. vakare ir baigsis 27 d. Buvo 
manyta jį rengti vokiečių Ba
varijos Akademijos (Muenche- 
ne) patalpose, kuriomis tebuvo 
galima naudotis tik liepos mėn. 
Šis tačiau laikas buvo nepato
gus tiek Vokietijoje, tiek ir 
Amerikoje profesoriams ir stu
dentams, todėl šių patalpų te
ko atsisakyti ir pasirinkti pa
togesnį laiką lietuvių gimnazi
joje.

Vasario 26 d. (sekmadienį) 
3 vai. po pietų Jaunimo centre, 
Chicagoje bus Lietuvių foto ar
chyvo atidarymas, į kurį kvie
čiama atsilankyti mūsų visuo
menė. Ta proga ruošiama lietu
viškos veiklos vaizdų paroda su 
paskaita ir oficialia atidarymo 
dalimi. LFA jau kuris laikas 
renka foto negatyvus apie lie
tuvių visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą ir juos saugoja ateičiai. 
Dedamos ypatingos pastangos 
atrasti pamirštus ir beveik iš
metimui pasmerktus istorinius 
vaizdus, kurių nemaža yra šei
mų albumuose ar šiaip foto mė
gėjų stalčiuose. Archyvo globo
je yra jau daugiau kaip 500 ne
gatyvų.

LFA atidaryme yra ruošiama 
foto paroda. Prie šios parodos 
kviečiami prisidėti visi lietuviai 
fotografai ir foto mėgėjai, ku
rie turi istorinių ar šiaip reikš-■ 
mingų mūsų veiklos vaizdų. No- j v

Avė., Chicago 
7-7258-59

■»

CHICAGOS PONIOS IR PANELĖS,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsus metodas vartojamas, pripažintas visų daktarų.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visa gyvenimų su nereikalingais! plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėt), kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj Skambinkit DE 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field
Annex BIdg., 25 .E. VVashington St. Suite 1420

I
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M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

toli

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION A 

Joseph F. Grlbauskat
Executive Secretary

i~ * i

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
0N INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS
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LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

HOURS: Mon. 9 8; Tues, Thurs.. Fri. 9-5; Sat. 9-1: Wed. Closed

-X

I
Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

i

STEIN TEXTILE CO

termi- 
mėne-

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

i

MES MOKAME

J

f

S

T 0 SP I E
$1.65

JOKIO

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

Daug sutaupysite 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
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Kiekviena 
sąskaita * 
ligi 
$15.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara lekmad iki ketvirtad. 6 v ryto iki 1 v. ryto, penktad ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

ANT 1-nų METŲ
Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

CERTIFIKATŲ

Augus t Saldukas, 

Prezidentas

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
itdara pirmad. ir ketvir. 9--9 vai., antr. ir šeštadieniai nuo

Sekmad atdara

šr
A

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITtVTNAS, Prez.

3039 So. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
RaStinB atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro h Šeštadie

niais iki S vai. p. p.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/4% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems 
nams ir prieinamais nuošimčiais 
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS
I
B

jfSBSZętoro J
1 1

MUTUAL Federal SAVINGS
i
i
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Chicagos Latviu teatro grupė, sus-aidinuai A. Kairio “Diagnozę”, po 
premjeros sausio 15 d. Iš kairės į dešinę: Laimonis Lapinš, Agita 
Huns-Straunieks, Uldis Ievans, Mara Antena, dail. O. Jegens, auto
rius A. Kairys, Rūta Jostsone ir rėžis. Artur Gaikis.

ANATOLIJUS KAIRYS
LATVIUOSE

Kaip žinome, Anatolijaus Kai
rio komedija “Diagnozė” yra 
plačiai vaidinama ir įvairiuose 
latvių teatruose ir ta proga jų 
laikraščiai labai palankiai atsi
liepia apie šį veikalą. Toronto 
latvių dramos teatrų festivaly
je “Diagnozės” pastatymui bu
vo pripažinta antroji vieta (pir
moji vieta teko latvių klasikei 
A. Brigaderes, kurios veikalą 
vaidino Toronto latvių teatras).

“Diagnozė’ jau suvaidinta 
Toronte, Milwaukee, Mineapo
lyje, Dės Moines ir Chicagoje. 
Numatyta daug gastrolių ir į 
kitus miestus. Nauja “Diagno
zės” premjera įvyksta balan
džio 22 dieną, Denver, Colo., 
mieste, kur komediją režisuoja 
žinomas Janis Krumins. Taip 
pat yra numatytas “Dauguvos 
Vanagų” pastatymas Tokomoje, 
kur data dar nenustatyta.

Įdomu pastebėti, kad Toron
to festivalio metu buvo paskirti 
šeši neoficialūs “Oskarai” (trys 
mergaitėms ir trys vyrams), 
kurių net pusę laimėjo “Diag
nozėje” vaidinę aktoriai: Agita 
Huną už Birutės rolę, Rūta 
Jostsone už Naujokaitienės ro
lę ir Arturas Gaikis už Petro 
Naujokaičio vaidmenį.

Čia pateikiame mūsų skaity
tojams keletą ištraukų iš įvai
rių latvių laikraščiuose tilpusių 
atsiliepimų apie “Diagnozę” ir 
jos autorių.

Emma Kalniua laikraštyje 
LATVIJA AMERIKA apie Ana
tolijaus Kairio “Diagnozę”, Chi
cagos Latvių Bendruomenės an
samblio suvaidintą latvių “Te
atro dienose” Toronte, be kita 
ko, rašo:

“Latvių teatro sąjungos su
rengtose pirmosiose “Teatro 
dienose” Toronte Chicagos lat
vių bendruomenės teatro an
samblis lapkričio 25 d. suvaidi- j 
no lietuvio rašytojo Anatolijaus 
Kairio veikalą “Diagnozę” Au
torius yra vertinga apraiška

lietuvių literatūros plotuose ap
lamai, o taip pat žinomas lietu
vių spaudoje savo straipsniais 
apie teatrą ir pedagogiką...

l Viksna, straipsnyje “Mūsų jau
nimo problemos lietuvio pjesė
je” apie “Diagnozę” šitaip at
siliepia :

“Chicagos latviai Toronto 
“Teatro dienomis” atvežė brolių 
tautos, lietuvio autoriaus Ana
tolijaus Kairio “Daignozę”, kur 
latvių žiūrovams kiekviena si
tuacija ir konfliktų sumezgi
mas atrodė taip artima ir su
prantama, nelyginant ji būtų 
parašyta latvių rašytojo plunks
nos. Tai dar kartą įrodo, kad 
iš tikrųjų mes esame “brolių 
tautos”, ir lietuvių problemos 
— kaip tėvynėje, taip ir tremty
je — eina lygiagrečiai mūsų. 
Problemų bendrumas buvo už
tikrintas kelias į žiūrovų širdis, 
nes dažnai buvo girdimas spon
taniškas juokas ir aplodismen
tai...

“Į komediją su tragiškais 
prieskoniais labai gerai įvesta 
tremties problema (“mes mirš
tam...”), ypač pirmame veiks
me, kada išsivysto konfliktas 
jaunimo tarpe. Antrame veiks
me autorius labai vykusiai įpi
na komiškų elementų veiksmui 
užintriguoti, kur rimti dalykai 
pinasi su juokais, dažnai vien 
satyros pagalba mikliai palai
kant lietuvių gyvenimo nesusi
pratimus perdėtu išorės tautiš
kumu”.“Savo tautybės išlaikymas 

yra viena aktualiausių temų nuo 
to laiko, kada išblaškytos Eu
ropos tautos gyvena ir darbuo
jasi kituose žemynuose. Apie 
šią temą kalba laikraščiai, ro
manai ir teatro veikalai net la
bai daug. Rodos, ką Anatolijus 
Kairys dar galėtų šiuo klausi
mu pasakyti? Bet jis turi ką 
pasakyti. Tai yra būdas, kuriuo 
jis sprendžia temą. Rimtis ba
lansuojasi tarsi ant įvairių pei
lių ašmenų, krisdama dramatiš
kuose momentuose iki sarkaz
mo pakylančioje pajuokoje tarp 
dramos ir komedijos besikei
čiančiose situacijose...

Laikraštyje LAIKS gruodžio j į parodos atidarymą buvo pa- 
7 d. laidoje recenzente Ingrida! kviestas ir dalyvavo Vilniaus

• Sausio 9 d. suėjo 60 metų 
nuo pirmosios lietuvių dailės pa
rodos atidarymo Vilniuje (pa
gal senąjį kalendorių tai buvo 
1906 m. gruodžio 27 dieną).

Adolfas Nezabitauskas (bu
vęs žurnalistas, dabar dirbąs 
“Aušros” muziejuje Šiauliuose) 
tos sukakties proga “Literatū
ros ir Meno” 2-me nr. atkrei
pia dėmesį į vieną tos parodos 
recenziją, įdėtą “Skarde” (so
cialdemokratų laikraščio) 1907 
m. 1-me nr. Ten buvęs pareikš
tas atviras pasipiktinimas, kam

gubernatorius ir vyskupas ba
ronas Roppas. A. Nezabitaus- 
kas paaiškina, kad tai buvo 
1905 revoliucijos gadynė, kad 
■‘Kalėjimai buvo prikimšti vals
tiečių, darbinmkų, inteligentų, 
baudžiamieji būriai ir žandarai 
vykdė žiaurias egzekucijas, teis
mai trėmė žmones į Sibirą. To
dėl carinės valdžios aukščiausio 
atstovo Vilniuje — gubernato
riaus __ pakvietimas į parodos
atidarymą negalėjo nesukelti 
pažangiosios visuomenės pasi-

)

piktinimo”.
Taip buvo prieš 60 metų. Kai 

dabar į tokius atidarymus lan
kosi Kremliaus valdžios aukš
čiausias atstovas — Popovo ly
dimas Sniečkaus — (o vysku
po vietoj iš Amerikos atsikvies
tas Bimba), tai šių laikų pa
žangiai visuomenei nėra kur 
viešai pareikšti savo pasipikti
nimą. (E.)

• Naujas jaunimo žurnalas 
Lietuvoje. Vilniuje, Rašytojų są
jungos būstinėje rengiamas iš-

SKIP'S Self Service

VVURZBURGER, LOWENBRAU or HENEKENS
IMPORTED BEER Case of 24—12 oz. Bottles $ y .95

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fifth $3,98

DE PERRIER NAPOLEON BRAND IMPORTED 
FRENCH BRANDY Fifth $3.39

LIQUOR STORE
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOKES WA 5-8202

JANUARY — SAUSIO 26, 27, 28 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC F^h $5.29
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. FKth $2|,89
RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29
JACQUINS FORBIDDEN FRUIT

LIQUEUR Fifth $5.29
ASSORTED 1963 VINTAGE

GERMAN WINE Fifth $1.29
CARRINGTON IMPORTED 6 year

Old 86.8 Proof CANADIAN VVHISKY Fifth $4.29

SANDY MACDONALD IMPORTED
BLENDED SCOTCH VYRIŠKY Fifth $3.98

16 PIECE SĖT 0F CURRIER & ĮVES

DINNERWARE
. . . jurt opsn ■ Mvlngs iccount for $500.00 or more or add thl. amount to your prašant account. 

Sorry, llmit ono tat per family, not mallablo. Offar oxplrea January 31rt.

Earn More Now af ST. ANTHONY

4%%
Now uvln|. srs Iniured t* *15,000.00 by F.S.LI.C.

PER ANNUM

UNITS OF $100.00
Dividends Mailed 

Ouarterly

L. Urbonas Tapyba
(Iš Clevelande, “Gallery Internatio 
nal” patalpose vasario 5 d- atidaro
mos dailininko darbų parodos)

5ro
EARNINGS

UNITS OF $1000.00
New at ST. ANTHONY 

for 3 Year Terms

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 So. 49th COURT • CICERO, ILLINOIS 60650

City Phone 242-4395 JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Suburbs 656-6330 Exacutiva Sacratary

HOURS: Monday 9-S; Tuaaday, Thursday, Friday 9-5) Saturday 9-1) Wadnaiday Closad.

OUR SAVINGS PLAN ACCOMMODATES BOTH LARGE 
AND SMALL INVESTORS

lavinti ta by th» lOth af th. month, ..m from th. Irt.

INSURED

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. sausio mėn. 28 d. 7

leisti naujas jaunimo žurnalas, 
skirtas jaunimui. Žurnalo var
das bus Nemunas, ir jis bus lei
džiamas Kaune. Redaguos ra
šytojas Antanas Drilinga. Pir
mą numerį tikisi išleisti balan
džio mėnesį.

• Giedrės Žumbakienės ema
lių, Henriko Blyskio grafikos 
ir Petro Aleksos skulptūrų pa
paroda įvyks š. m. gegužės 
mėn. 69 meno galerijoj, Mar- 
quette Parke, Chicagoje.

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. IVestem Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietiniu ir importuotų gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadieni uždaryta. 
Visi prašomi atrfilankyti

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOKPLYCIOS
Tel, GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

LAWH FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222b

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138 — 1139

POVILAS J, RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

VASAITIS — BUTKUS
L446 S. 50tb AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympio 2-1003

FUNERAL HOME
v*—

T H RE E
AJR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FaciEtiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic. 7-8600

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

t

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. sausio mėn. 28 d.

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S Troy St., Chicago, m., 60629 
Tel. 925-5988

proga specialiose iškilmėse tokiems sve
čiams provincijos gubernatorius įteikia ati
tinkamus pažymėjimus. Stockholme tam 
sąjūdžiui talkina net 5 restoranai, kuriuose 
galima paragauti kadaise savo protėvių val
gytų valgių.

TARPTAUTINIS KATALIKIŲ
SUVAŽIAVIMAS PARYŽIUJE

Paryžiuje įvyko Pasaulio ka
talikių moterų organizacijų uni
jos (UMOFC) studijų dienos, 
tema “Moters laisvė šių dienų 
gyvenime’’.

Šiame tarptautiniame suva-
žiavime dalyvavo 70 kraštų ka
talikių organizacijų vadovės, at
vykusios iš visų pasaulio konti
nentų. Pasaulio lietuvių katali
kių organizacijų sąjunga (PLK 
OS) atstovavo B. šlepetytė - 
Venskuvienė.

Studijų dienų metu nagrinė
tos moters laisvės problemos: 
vedybiniame, socialiniame - vi
suomeniniame ir Bažnyčios gy
venime. Prieš šias studijų die
nas UMOFC išsiuntinėjo jai pri
klausančioms katalikių moterų 
organizacijoms anketas aukš
čiau suminėtais klausimais. At
siliepimai j anketas buvo labai 
gausūs. Daugelio kraštų katali
kės jautriai reagavo į moters 
laisvės problemas šių dienų rea
lybėje, duodamos konkrečius bei 
išsamiai pagrįstus pavyzdžius 
anketų atsakymuose. PLKOS, 
apklausinėjusi neseniai atvyku
sias iš Lietuvos, pasiuntė UM 
OFC anketų sintezę apie mo
ters padėtį Lietuvoje. UMOFC 
studijų dienų eigoje ši informa
cija iš organizacijų gautų anke
tų sintezėj buvo pirmoje eilėje 
pristatytos dalyvėms ir susilau
kė didelio susidomėjimo.

Paskaitos ir simpoziumai

Po studijų dienų įžanginės pa
skaitos “Laisvė: šių dienų mo
ters problema” (skaitė Vienos 
u-teto prof. dr. E. Weinzierl) 
atstovės susibūrė net dviejų 
dienų diskusijoms simpoziumuo
se. Pirmasis vyko tema “Moters 
laisvės ir vedybos”, antrasis — 
“Moters laisvės socialiniame ir 
visuomeniniame gyvenime”. Dis
kutuota remiantis anketų sin
tezėmis bei ieškota konkrečių 
galimybių problems išrišti ypač 
tarptautinėje plotmėje.

Moters problemos religiniuo
se klausimuose buvo nagrinėtos 
atskiroje paskaitoje “Moteris 
Bažnyčios gyvenime” (skaitė 
UMOFC pirm. P. Bellosillo). 
Paskaita, kaip ir anketų sinte
zės šia tema, susilaukė iš studi
jų dienų dalyvių pusės ypatin
go dėmesio. Tuo labiau, kad Va
tikano II suvažiavimas, suteik
damas didesnę atsakomybę pa
sauliečių apaštalavimui, įparei
gojo šioje atsakomybėje ir mo
teris.

Baigiantis studijų dienoms, 
Prancūzių katalikių akcijos 
centras suruošė dalyvėms pri
ėmimą — nuotaikingą vakarie
nę, kurios metu 70 kraštų kata
likių vadovės turėjo progos dar 
artimiau savitarpyje susipažin
ti ir pasidalinti savų organizaci
jų patirtimi.

UMOFC tarybos posėdžiai

Po studijų dienų, Paryžiuje 
įvyko UMOFC tarybos posė
džiai. Šiuose posėdžiuose PLKOS 
atstovavo B. šlepetytė - Vens
kuvienė (iš Paryžiaus) ir V. Lu
žytė (iš New Yorko).

Tarybos posėdžių dienotvarkė- 
je: UMOFC 1963—1966 m. veik j

los pranešimas (gen. sekr. 
M. Thompson), vienuolikos 
UMOFC komisijų veiklos pra
nešimai (jų tarpe ir B. Vens- 
kuvienės — Tylos Bažnyčios ir 
egzilų komisijos pirmininkės),
naujo UMOFC veiklos regulia- 
mino priėmimas, sekančio pa
saulinio kongreso klausimai 
ir kt.

Tarybos posėdžių pabaigoje 
įvyko naujo UMOFC Tarpt, biu
ro (Ekzekutyvo) rinkimai. ‘PL 
KOS atstovė B. Šlepetytė - 
Venskuvienė išrinkta trečią kar
tą iš eilės naujai keturių metų 
kadencijai į UM< “ 
tinį biurą (vienintelė iš paverg
tų tautų atstovių).

Į jį išrinktos dar: Argentinos, 
Airijos, Anglijos, Austrijos, Bel
gijos, Danijos, Italijos, Ispani
jos, JAV, Indijos, Filipinų, Ka
nados, Kolumbijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir Togo atstovės — 
viso 17 asmenų, šis biuras va
dovauja unijos veiklai ir nusta
to jos darbo gaires. Unijai pri- > 
klauso 36 milijonai organizuotų 
katalikių moterų.

Naujo egzekutyvo posėdžiai

Naujai išrinkto UMOFC Tarp 
tautinio biuro posėdžiai įvyko 
Paryžiuje. Jų metų pravesti 
naujos UMOFC pirmininkės rin
kimai. Perrinkta pereitos ka
dencijos pirm. P. Bellosillo (Is
panija). UMOFC gen. sekr. ir 
toliau lieka M. Thompson 
(JAV), ižd. Y. Darbre (Šveica
rija).

Posėdžių metu nustatyta Pa
saulio katalikių moterų kongre
so data ir vieta: 1967 m. spa
lio mėn. 4—7 d. Romoje. Se
kančiuose Tarptautinio biuro 
posėdžiuose bus galutinai ap
spręsta UMOFC kongreso te
ma ir numatytas delegačių skai
čius.

Šių UMOFC Tarptautinio biu
ro posėdžių metu PLKOS atsto
vė B. Šlepetytė - Venskuvienė 
pakviesta pavergtų tautų klau
simų ekspertės pareigoms ir jai 
suteiktas specialus įgaliojimas 
atstovauti UMOFC kitose tarp
tautinėse organizacijose bei in
stitucijose.

Aš niekad nekalbėjau su Dievu, 
Nesilankiau aš niekada Danguj;

I Vienok aš nedvejoju tuo tašku,
I Tarytumei žemėlapy surandant.

Vertė S t. MeringisPLKOS INFORMACIJA |

Md. Stankūnienė Natiurmortas su žuvimis
(.mozaika, 69 meno galerija Maiųuette Parke, Chicagoj)

Md, Stankūnienė Gėlės (mozaika)
(69 meno galerija Marąuetta Parke, Chicagoje)

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Muzikė Janina (Zubraitė) 

Nomeikienė su savo vyru, taip
gi muziku Zenonu, gruodžio 26 
d. atšventė sidabrines vedybi
nio gyvenimo sukaktuves arti
mųjų tarpe. Jųjų aštuoniolikinė 

OFC Tarptau-! jy^ė Kristina, nuo 6 metelių
amžiaus tėvo stropiai ruošiama 
muzikoje, kolegijoje studijuoja 
visuomeninius mokslus ir mu
ziką. Šios talentingos šeimos, 
gyvenančios Rochestery, N. Y., 
viena šeimos narė — solistė Ja
nina Armonienė, muz. Z. No- 
meikos sesuo, gyvena Chicagoje.
★ Elena Kučiūnienė, pereitų 

metų Lietuvos Dukterų draugi
jos pirmininkė, siunčia iš Seat- 
tle, Wash., geriausius linkėji
mus čikagiškėms. Džiaugiasi 
miela ir gražia aplinka. Dalyva
vo Washingtono universiteto, 
kuriame profesoriauja jos vyras 
muz. Aleksandras, koncerte. 
Pavasarį abudu atvyks vėl Chi- 
cagon — lietuviškosios operos 
“Gražina” premjeron.

Inžinierių ir architektų 
žmonų klubas Chicagoje lŠsi-

Hil H

Emily Dickinson
(Amerikietė, 1930-1886)

PRERIJAI ATSIRASTI 
PAKANKA TIK DOBILO

Prerijai atsirasti pakanka tik 
Ir vienos bitelės, —
Vieno dobilo, ir bitės,
Ir svajonės,
Nors bičių būtų tik kelios 
Svajonė pati susiras kelių.

NIEKAD NEMAČIAU Aš 
RAISTO

Niekad nemačiau aš raisto, 
Ir nemačiau aš niekad jūros; 
Tačiau žinau, kaip viksvos 
Ir kaip banga turi atrodyt.

rinko naują valdybą, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. Iz. 
Kcrelienė, vicepirm. E. Koloso- 
vlenė ir A. Eivienė, sekr. N. 
Vengrienė, ižd. V. Jurkūnienė 
ir narė M. Rulienė. Senoji val- 

ba, kurią sudarė pirm. Iz. 
Kirkuvienė, vicepirm. E. Kolo- 
sovienė ir N. Banienė, sekr. Br. 
Rainienė ir ižd. O. Statkienė, 

sidarbavo labai energingai bei 
našiai, suorganizuodama eilę 
paskaitų įvairiais klausimais, 
'teikdama $206 Jaunimo centro 
naujai statybai, piniginę para
mą Technikos žodžiui ir pan.

Rašytoja laimi Prancūzijos 
premiją

Goncourt premija, labiausiai 
žinomas laimikis už literatūrą 
Prancūzijoje, buvo įteikta Ed
monde Sharles - Roux už jos 
romaną “Pamiršti Palermą” 
( Oublier Palerine).

Panelė Charles - Roux, diplo
mato duktė, buvo pirmoji mote
ris, kuri gavo Goncourt pre
miją nuo 1954 m., kai ji atite
ko Simone de Beauvoir.

Josios knyga yra palygini
mas lotynų kultūros su anglų - 
amerikiečių pasauliu. Joje pa
grindiniu veikėju yra madų žur
nalo redaktorius iš New Yorko.

Goncourt premija yra vos 50 
frankų vertės ($10), bet jos 
gavimas paprastai užtikrina be
veik visišką knygos išpardavi
mą.

Moteriškosios problemos
Catholic Digest rašo: "Seniau 

moterys diskutuodavo savo 
problemas, gurkšnodamos kavą 
ir leisdamos cigarečių dūmus. 
Dabargi kava it cigaretės YRA 
jų problemos!”

Laimingiausi metai 
vedusiųjų gyvenime

Pagal tradiciją manoma, kad 
medaus mėnuo yra aukščiausia 
laimė kiekvienos poros vedybo
se. Tačiau statistiniai duome
nys, apklausinėjus šimtus porų, 
sako visai ką kitą. Cornell uni
versiteto profesorius Harold 
Feldman atidengė, kad patys 
laimingiausi bei vertingiausi pe
riodai vedusiųjų gyvenime yra 
tie, kai jie turi ryšio su vaiku, 
kaip tėvai ar seneliai. Gi laiko
tarpis prieš sulaukiant pirmojo 
kūdikio pagal apklaustųjų nuo
monę tesudarė tik trečią vietą.

(Atkelta iš 3 psl.) 
yra šie: Nobelio premija įvertinti "Padavi
mai apie Goestą Berlingą”, “Jeruzalė” 2 
tomai “Nilso nuotykių” ir kt.

Čia lentynose rikiuojasi, gula viena prie ki 
tos sunkiais tomais, dailiais viršeliais, įvairia
spalvėmis nugarėlėmis įvairiose kalbose jos 
kūrinių vertimai ir jos pačios lektūra.-Ne
abejojau, kad turi būti čia vertimai jos kū
rinių ir į lietuvių kalbą. Bet vasarą, susi- 
grūdus ekskursijoms, gidas vedė mūsų bū
rį per kambarius taip greit, kad knygų nu
garėlėms perskaityti akimirkų neužteko.

Čia pat išstatyta ir laureatės auksinių 
medalių atitikmenys, nes tikrieji užrakinti 
geležinėje spintoje. Vykstant rusų - suomių 
karui, rašytoja auksinius medalius buvo pa
aukojusi Suomijos karo reikalams, bet ar
timieji draugai juos atpirko ir vėl savinin
kei įteikė. Čia pat ir jos laiškai ir dovanos, 
gautos iš viso pasaulio garsenybių. Kaip 
pirmoji literatūros laureatė moteris, S. La- 
gerloef yra pastačiusi neužmirštamą pa
minklą literatūros mėgėjų širdyse. Ji taip
gi buvo pirmoji moteris, priimta į Karališ
kąją Švedijos akademiją.

Amerikiečiai viliojami į savo kilmės kraštą, 
modernus kalėjimas, jėgos ir fantazijos 

liudininkas, Baltijos dukters sostinėje

Warmlando sostinėje Karlstade, prie vie
no iš didžiausių Švedijos ežerų, pastebimas 
švedų aktyvumas stiprinti ryšius su švedų 
kilmės amerikiečiais. Karlstadas yra sosti-

Pro Orebro miestą pravažiuojant, gidas 
aiškino, kad buv. pilyje prie ežero 1960 m. 
yra įsteigtas modernus moterų kalėjimas. 
Tame kalėjime kalinėms perauklėti yra nau
dojami patys paskutiniai psichologijos 
mokslo laimėjimai nusikaltimo ir bausmės 
srityje. Kambariai, kuriuose kalinės yra ka
linamos, yra panašūs į studenčių bendrabu
tį. Langai visai neturi geležinių sijų. % ka
linių bausmę atlieka čia už vagystes. Po 6 
mėn. gero elgesio kalinės išleidžiamos 48 
vai. aplankyti namiškių. Per 4 metus tik 5 
kalinės iš tokios viešnagės negrįžo į kalė
jimą.

Ir vidurinėje Švedijoje, be įdomesnių mo- - 
dernių pastatų, pasitaiko apsčiai viduram
žių bažnyčių ir pilių. Dar 60 mylių nuo *• 
Stockholmo, prie Mariefred Malaren, ežero 
saloje stūkso 16 amž. pilis. Tai Gripsholmo 
pilis, pastatyta plėšiko barono, vėliau, nu
savinta Vazų dinastijos,, tapo viena iš še
šių didžiųjų Švedijos pilių, naudojama kaip 
tvirtovė, kaip iškilmių ir poilsio vieta, ir 
kaip kalėjimas. Čia pajunti ir suvoki tolimus

Gripsholmo pilis.

nė tos provincijos, kuri, kaip anksčiau mi
nėta, yra ypač praturtinusi Ameriką šve
diškaisiais emigrantais. Stockholme yra 
įsteigta net speciali organizacija, kuri vi
sokiais būdais stengiasi sudominti ameri
kiečius šiuo savo kilmės kraštu. Čia ypatin
gai yra veiklus Warmlando skyrius. Šis sky
rius, savo tikslo siekdamas, ruošia kiekvie
ną mėnesį vis skirtingoje vietoje Amerikos 
dienas — festivalius su vaidinimais, daino
mis ir tautiniais šokiais. Pats didžiausias 
festivalis įvyko birželio mėn. 17 - 26 d. Karl
stade. Taip pat ši organizacija padeda su
rasti buv. emigrantų kilmės pėdsakus. Ame
rikiečiai, prieš jiems atsilankant Švedijoje, 
prašomi užpildyti pareiškimus su visomis 
turimomis žiniomis apie savo protėvius, o 
organizacija valstybiniuose ar bažnytiniuo
se archyvuose jau bando surasti buv. emi
grantų kilimo pėdsakus. Taip pat organi
zacija padeda aplankyti Warmlande tuos 
kaimus ar miestelius, iš kur švediškųjų 
amerikiečių protėviai yra kilę. Aplankymo

istorinius pasikeitimus. Savo laiku pilis liu
dijo jėgą, o dabar, tapusi muziejumi, tik • 
stebina savo architektūrine fantazija. Jos 
interjeras ir baldai ir dabar liudija apie buv. 
monarchų individualų skonį. Pilies sienas 
puošia daugiau kaip 2,000 partretų. Tur 
būt, tai yra vienas iš didžiausių portretų 
rinkinių visoje Europoje.

Lankytojų srovėje ir per automobilių 
sriautą pasiekus beveik milijoninį Stock- 
holmą ir turint gana ribotą laiką, pirmiau
sia tenka apsispręsti, kokias įžymybes pa
matyti, nes per 700 metų, o ypatingai 18 
amž. sostinė smarkiai plėtėsi, puikiai išpla
nuota. Visur jaučiasi ne tik erdvumas, bet 
ir grakštumas. Taip pat 18 amž. miestas 
praturtėjo savo architektūra ir kitokiais 
meno lobiais. Be to, Švedija jau beveik 150 
m. nekariavo ir tų jos visų turtų nenaikino 
patrankos, bombonešiai nebarstė į juos 
bombų, nevogė jų joks okupantas.

(Bus daugiau)

dobilo

šnara,

Gailestingumo galia
Prieš gailestingumą yra be

jėgis laikas ir mirtis, o ciniz
mas tai tėra tik savęs gynimo 
forma prieš nieką.

“Trečioji moteris” — 
Aloyzas Baronas

Detalė 4-6 amž. re’o papuošalo — auksinės, trižiedee, ornamentuotos apyrankės.
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